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คํานํา
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลัก สูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 แทนหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามหลักปรัชญาและ
ความเชื่อพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนที่มี กลุมเปาหมายเปนผูใหญมีการเรียนรูและสั่งสม
ความรูและประสบการณอยางตอเนื่อง
ในปงบประมาณ 2554 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแผนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนนโยบาย
ทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหประชาชนไดมีอาชีพที่สามารถสราง
รายได ที่มั่งคั่งและมั่น คง เปน บุค ลากรที่มีวินัย เปยมไปดว ยคุณ ธรรมและจริยธรรม และมีจิต สํานึก
รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น สํานักงาน กศน. จึงไดพิจารณาทบทวนหลักการ จุดหมาย มาตรฐาน ผล
การเรียนรูที่คาดหวัง และเนื้อหาสาระ ทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรู ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหมีความสอดคลองตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งสงผลใหตองปรับปรุงหนังสือเรียน โดยการเพิ่มและสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาชีพ คุณธรรม
จริยธรรมและการเตรียมพรอม เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ในรายวิชาที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน แต
ยังคงหลัก การและวิธีการเดิมในการพัฒ นาหนังสือที่ใหผูเรียนศึก ษาคน ควาความรูดว ยตนเอง ปฏิบัติ
กิจกรรม ทําแบบฝกหัด เพื่อทดสอบความรูความเขาใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุม หรือ
ศึกษาเพิ่มเติมจากภูมิปญญาทองถิ่น แหลงการเรียนรูและสื่ออื่น
การปรับปรุงหนั งสือเรียนในครั้งนี้ ไดรับความรว มมืออยา งดียิ่งจากผูทรงคุณ วุฒิใ นแตล ะ
สาขาวิชา และผูเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนที่ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลองคความรูจากสื่อ
ตาง ๆ มาเรียบเรียงเนื้อหาใหครบถวนสอดคลองกับมาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตัวชี้วัดและกรอบ
เนื้อหาสาระของรายวิชา สํานักงาน กศน.ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานไว ณ โอกาสนี้ และหวังวา
หนังสือเรียน

ชุด นี้จ ะเปน ประโยชนแกผูเรียน ครู ผูสอน และผูเกี่ยวของในทุก ระดับ หากมี

ขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน กศน. ขอนอมรับดวยความขอบคุณยิ่ง
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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน
หนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชา สุขศึกษา พลศึกษา ระดับประถมศึกษา รหัส
ทช 11002 เปนหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้น สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ ในการศึกษาหนังสือ
เรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ผูเรียนควรปฏิบัติดังนี้
1. ศึก ษาโครงสร า งรายวิ ช าให เ ข า ใจในหั ว ขอ และสาระสํ า คั ญ ผลการเรี ย นรู ที่ค าดหวั ง
และขอบขายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด
2. ศึ ก ษารายละเอี ย ดเนื้ อ หาของแต ล ะบทอย า งละเอี ย ด และทํ า กิ จ กรรมตามที่ กํ า หนด
แลวตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมตามที่กําหนด ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจ
ในเนื้อหานั้นใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษาเรื่องตอ ๆ ไป
3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่อง เพื่อเปน การสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหา
ในเรื่องนั้น ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนือ้ หา แตละเรื่อง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบ
กับครูและเพื่อน ๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได
4. หนังสือเรียนเลมนี้มี 8 บท
บทที่ 1 รางกายของเรา
บทที่ 2 พัฒนาการทางเพศของวัยรุน การคุมกําเนิดและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
บทที่ 3 การดูแลสุขภาพ
บทที่ 4โรคติดตอ
บทที่ 5 ยาสามัญประจําบาน
บทที่ 6 สารเสพติดอันตราย
บทที่ 7 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
บทที่ 8 ทักษะชีวิตเพื่อการคิด
บทที่ 9 อาชีพกับงานบริการดานสุขภาพ

โครงสรางหลักสูตรรายวิชาสาระทักษะการดําเนินชีวิต
ระดับประถมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา (ทช11002)
สาระสําคัญ
เปนสาระที่เกี่ยวของกับธรรมชาติการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย เมื่อมนุษยมีการ
พัฒนาการดานสรีระ เจริญเติบโต แลวมนุษยตองดูแลและสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพทีด่ ีของตนเองและ
ครอบครัว ปฏิบัติตนจนเกิดเปนนิสัย รูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ ตลอดจนสงเสริมสุขภาพ
พลานามัย ของตนเองและครอบครัว

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1.
2.
3.
4.

อธิบายธรรมชาติการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษยได
บอกหลักการดูแลและสรางเสริมสุขภาพที่ดีของตนเองและครอบครัว
ปฏิบัติตนในการดูแลและสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพพลานามัยจนเปนกิจนิสัย
ปองกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัยดวยกระบวนการทักษะชีวิต

ขอบขายเนื้อหาวิชา
บทที่ 1 รางกายของเรา
บทที่ 2 พัฒนาการทางเพศของวัยรุน การคุมกําเนิดและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
บทที่ 3 การดูแลสุขภาพ
บทที่ 4 โรคติดตอ
บทที่ 5 ยาสามัญประจําบาน
บทที่ 6 สารเสพติดอันตราย
บทที่ 7 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
บทที่ 8 ทักษะชีวิตเพื่อการคิด
บทที่ 9 อาชีพกับงานบริการดานสุขภาพ

1

บทที่ 1
รางกายของเรา
สาระสําคัญ
ร า งกายของมนุ ษ ย ป ระกอบด ว ยอวั ย วะต า งๆ ทั้ ง ภายใน และภายนอกที่ ทํ า หน า ที่ ต า งๆ
ตามความสําคัญของโครงสรางรางกายมนุษ ย รวมถึงการปองกันดูแลรักษาไมใหเกิด อาการผิดปกติ
เพื่อใหรางกายไดมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรชีวิตของมนุ ษยและมีสุขภาพกายที่สมบูร ณ
ตามวัย

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการตามวัยของรางกายได
2. อธิบายโครงสรางและการทํางานของอวัยวะภายใน และภายนอกได
3. อธิบายวิธีก ารดูแลรัก ษาปองกัน ความผิด ปกติของอวัยวะที่สําคัญของรางกาย ทั้งภายใน
และภายนอกได

ขอบขายเนือ้ หา
เรื่องที่ 1 วัฏจักรชีวิตของมนุษย
เรื่องที่ 2 โครงสราง หนาที่และการทํางานของอวัยวะภายนอก ภายใน ที่สําคัญของรางกาย
เรื่องที่ 3 การดูแลรักษาปองกัน ความผิดปกติของอวัยวะสําคัญของรางกาย อวัยวะภายนอกและ
ภายใน
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เรื่องที่ 1 วัฏจักรชีวิตของมนุษย
ธรรมชาติของชีวิตมนุษย
ธรรมชาติของมนุษยประกอบไปดว ยการเกิด แก เจ็บ ตาย ซึ่งเปนธรรมดาของชีวิต ที่
ทุกคนหลีกไมพน ดังนั้นควรเรียนรูและปฏิบัติตนดวยความไมประมาท
1. การเกิด
ทุกคนเกิดมาจากพอซึ่งเปนเพศชาย และแมซึ่งเปนเพศหญิงโดยธรรมชาติไดกําหนดให
เพศหญิงเปน คนอุมทองตามปกติประมาณ 9 เดือน จะคลอดจากครรภมารดา เจริญเติบโตเปน ทารก
แลวพัฒนาการเปนวัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ วัยชรา ตามลําดับ รางกายของคนเราก็จะคอย ๆ เปลี่ยนไป
ตามวัย
2. การแก
เมื่ออายุมากขึน้ รางกายจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัด เชน เมื่ออยูในชวงชรารางกาย
จะเสื่อมสภาพลง ผิวหนังเหี่ยวยน การเคลื่อนไหวชาลง คนสวนใหญเรียกวา “คนแก”
3. การเจ็บ
การเจ็บปวยของมนุษยสวนใหญเกิดจากการขาดการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกตองและ
สม่ําเสมอ คนสวนใหญมักเคยเจ็บปวย บางคนเจ็บปวยเล็ก ๆ นอย ๆ หรือมาก จนตองรับการรักษา
จากแพทย ถาไมดูแลรักษาสุขภาพตนเอง รางกายยอมออนแอและมีโอกาสจะรับเชื้อโรคเขาสูรางกาย
ไดงายกวาบุคคลที่รักษาสุขภาพสม่ําเสมอ
4. การตาย
ความตายเปน สิ่งที่ทุ ก คนหนีไม พน เกิด แลว ตองตายดว ยกัน ทุ ก คน แตก ารตายนั้ น
ตองถึงวัยที่รางกายเสื่อมสภาพไปตามธรรมชาติ เมื่ออยูใ นวัยหนุมสาวจึงควรดูแลรักษาสุข ภาพและ
ดํารงชีวิตดวยความไมประมาท
การเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย
การเจริญเติบโตและพัฒ นาการของมนุษ ย จะเริ่มตั้งแตเกิด ซึ่ งแบงไดเปน 5 ชวงวัย
โดยแตละวัยจะมีลักษณะและพัฒนาการเฉพาะของวัย
การเจริญเติบโต (Growth) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในขนาดรูปราง สัดสวนตลอดจน
กระดูก กลามเนื้อ และอวัยวะทุกสวนของรางกายตามลําดับขั้น

3

พัฒนาการ (Development) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของมนุษยทุกสวนที่ตอเนื่องกัน
ตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต ซึ่งเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งรางกายและจิตใจผสมผสานกันไปเปน
ขั้น ๆ จากระยะหนึ่งไปสูอีกระยะหนึ่ง ทําใหเกิดการเจริญกาวหนาเปนลําดับ ซึ่งแบงเปน 5 ชวงวัย ดังนี้
1. วัยทารก (Infancy) ตั้งแตเกิด – 2 ป
เด็กในวัยนี้จะมีพัฒนาการทางดานรางกายที่รวดเร็วมากในขวบปแรกเปน 2 เทาจาก
แรกเกิด ปตอไปมาพัฒนาการจะเพิ่มขึ้นเพียง 30 % จากนั้นจะเจริญเติบโตขึ้นตามลําดับ ตามแผนของ
การพัฒนา วัยทารกจะสามารถรับรูสิ่งตาง ๆ ไดในระดับเบื้องตน เชน รูจักสํารวจ คนหา ทําความเขาใจ
และปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมรอบ ๆ ตัว รูจักใชอวัยวะสัมผัสสิ่งตางๆ วัยนี้ตองอาศัยการเลี้ยงดู
เอาใจใสมากที่สุด
2. วัยเด็ก (Childhood) ตั้งแต 3 – 12 ป
การเจริญเติบโตในวัยนี้สวนใหญเปนเรื่องของกระดูกกลามเนื้อ และการประสานกับ
ระบบตาง ๆ ในรางกาย ความแตกตางระหวางบุคคลและเพศตรงกันขาม จะปรากฏชัดเจน โดยวัยเด็ก
แบงออกเปน 3 ชวง ดังนี้
2.1 วัยเด็กตอนตน (3 - 5 ป) รูจักใชภาษา หัดพูด กินขาว ลางมือ รูจักสังเกต อยากรู
อยากทดลอง และเลน
2.2 วัยเด็กตอนกลาง (6 - 9 ป) เริ่มไปโรงเรียนตองปรับตัวเขากับคนแปลกหนา และทํา
ความเขาใจกับระเบียบของโรงเรียน รูจักเลือกตัดสินใจ รับผิดชอบการทํางานของตนเองได
2.3 วัยเด็กตอนปลาย (10 – 12 ป) เพศชาย - หญิง จะแสดงความแตกตางชัดเจนในดาน
พฤติกรรมและความสนใจ เด็กหญิงจะโตกวาเด็กชาย มีทักษะการใชภาษาที่ดีขึ้น ทําตามคําสั่งได เรียนรู
บทบาทที่เหมาะสมกับเพศของตน และจะเลนเฉพาะกลุมทีเ่ ปนเพศเดียวกัน
3. วัยรุน (Adolescence) อายุระหวาง 13 – 20 ป
วัยนี้เปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต เนื่องจากเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร างกาย
จิตใจและตองปรับตัวเขากับสิ่งใหมๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งปรับตัวใหเขากับสังคม บางครั้งทําใหเกิดปญหา
ตาง ๆ ขึ้น โดยเฉพาะปญหาทางเพศ เริ่มใหความสนใจกับเพศตรงกันขาม เริ่มมองอนาคต คิดถึงการมี
อาชีพของตน คิดถึงครอบครัว อยากรูอยากเห็น อยากแสดงความสามารถ บางครั้งแสดงออกในทางที่
ไมถูกตอง จึงทําใหเกิดปญหาขึ้น ผูปกครองหรือผูใหญ ควรใหคําแนะนําที่เหมาะสม
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4. วัยผูใหญ (Adulthood) อายุระหวาง 21 – 60 ป
วัยนี้รางกายเจริญเติบโตเต็มที่แลว มีรูปรางสมสวน รางกายแข็งแรง แตเนื่องจากความ
เจริญเติบโตและพัฒนาการทางกาย และใจของแตละคนตางกัน เชน คนที่เปนลูกคนโต ตองดูแลนอง ๆ
ก็อาจจะเปนผูใหญเร็วกวานองคนเล็ก หรือคนที่กําพราพอแม ก็ยอมเปนผูใหญเร็วกวาคนที่มีพอแมอยู
ใกล ชิด สรุป ได วา วัย นี้ เป น วั ยที่ มีค วามเจริ ญด านต าง ๆ ทั้ งด านความสนใจ ทั ศนคติ และคา นิย ม
โดยเฉพาะเรื่องอาชีพ การเลือกคูครอง และการมีชีวิตครอบครัว เปนวัยที่มีพละกําลัง มีค วามสามารถ
ในการทํางานมากที่สุด เพราะเปนวัยที่ตองรับผิดชอบในหนาที่ เพื่อครอบครัวและประเทศชาติ
5. วัยชรา (Old Age) อายุ 60 ปขึ้นไป
วัยนี้เปน วัยที่มีก ารเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ รวมทั้งสมองในทาง
เสือ่ มลง จึงประสบปญหาสุขภาพมากกวาวัยอื่น มีอาการหลงลืม มักจะจําเรื่องราวในอดีต เหมาะที่จะเปน
ที่ปรึกษาใหคําแนะนําแกผูอื่น เพราะเปนผูที่มีประสบการณมากอน วัยนี้มักมีอารมณคอนขางเครียด
โกรธ และนอยใจงาย

เรื่องที่ 2 โครงสราง หนาที่และการทํางานของอวัยวะภายนอก ภายใน
ที่สําคัญของรางกาย
อวัยวะและระบบตาง ๆ ในรางกาย
อวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน
อวัยวะภายนอก เปนอวัยวะที่มองเห็นได เชน ตา หู จมูก ปากและผิวหนัง อวัยวะเหลานี้
มีหนาที่การทํางานตางกัน
อวัยวะภายใน เปนอวัยวะที่อยูในรางกายที่มีความสําคัญมาก เพราะเปนสวนหนึ่งของ
ระบบตาง ๆ ภายในรางกาย โดยอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน มีการทํางานที่สัมพันธกันหากสวนใด
สวนหนึ่งบกพรอง หรือไดรับอันตรายก็อาจมีผลกระทบตอสวนอืน่ ได
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1. อวัยวะภายนอก มีดังนี้
1.1 ตา เปนอวัยวะที่ทําใหมองเห็นสิ่งตางๆ และชวยใหเกิดการเรียนรู เพราะถาไมมี
ดวงตา สมองจะไมส ามารถรั บ รูแ ละจดจํ า สิ่ง ที่ อยู ร อบตัว นอกจากนั้ น ตายั งแสดงออกถึง อารมณ
ความรูสึกตางๆ เชน ดีใจ เสียใจ ตกใจ
สวนประกอบของตา ที่สําคัญมีดังนี้
(1) คิ้ว เปนสว นประกอบที่อยูเหนือหนังตาบน ทําหนาที่ปองกันอัน ตราย
ไมใ หเกิด กับดวงตา โดยปองกัน สิ่งสกปรก เหงื่ อ น้ํา และสิ่งแปลกปลอมที่อาจไหลหรือตกมาจาก
หนาผาก หรือศีรษะ เขาสูดวงตาได
(2) หนังตา และเปลือกตา ทําหนาที่เปดปดตา เพื่อรับแสง และปองกันอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นแกตา และกระจกตา โดยอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งอันตรายเขามาใกลตา
(3) ขนตา เปนสวนประกอบที่อยูหนังตาบน หนังตาลาง ทําหนาที่ปองกัน
อันตราย เชนฝุนละออง ไมใหทําอันตรายแกตา
(4) ตอมน้ําตา เปนสวนประกอบของตาที่อยูในเบาตา ทางดานหางคิ้วบริเวณ
หนังตาบน ทําหนาที่ซับน้ําตา มาชวยใหตาชุมชื้น และขับสิ่งสกปรกออกมากับน้ําตา
1.2 หู เปนอวัยวะรับสัมผัสที่ทําใหไดยิน เสียงตาง ๆ เชน เสียงเพลง เสียงพูดคุย
การไดยินเสียง ทําใหเกิดการสื่อสารระหวางกัน ถาหูผิดปกติไมไดยินเสียงใดเลย สมองไมสามารถแปล
ความไดวาเสียงตาง ๆ เปนอยางไร
สวนประกอบของหู
สวนประกอบของหูแบงเปน 3 สวน คือ หูชั้นนอก หูชั้นกลาง หูชั้นใน
(1) หูชั้นนอก ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
 ใบหู ทําหนาที่รับเสียงสะทอนเขาสูรูหู
 รูหู ทําหนาที่เปน ทางผานของเสียง ใหเขาไปสูสว นตาง ๆ ของรูหู
ภายในรูหูจะมีตอมน้ํามัน ทําหนาที่ผลิตไขมันทําใหหูชุมชื้น และดักจับฝุนละออง และสิ่งแปลกปลอม
ที่เขามาภายในรูหู และเกิดเปนขี้หู นอกจากนั้น ภายในรูหูยังมีเยื่อแกวหู ซึ่งเปนเยื่อแผนกลมบาง ๆ กั้นอยู
ระหวางหูชั้นนอก กับหูชั้นกลาง ทําหนาที่ถายทอดเสียงผานหูชั้นกลาง
(2) หูชั้นกลาง มีลักษณะเปนโพรง ประกอบดวยสวนตาง ๆ ไดแก กระดูก
รูปคอน กระดูก รูปทั่ง และกระดูก รูปโกลน เปน กระดูก ชิ้น นอกติด อยูกับหูชั้น ใน กระดูก ทั้ง 3 ชิ้น
ดังกลาว ทําหนาที่รับคลื่นเสียงตอจากเยื่อแกวหู
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(3) หูชั้นใน มีลักษณะเปนรูปหอยโขง เปนสวนที่อยูดานในสุด ทําหนาที่
ขับคลื่น เสียงโดยผานประสาทรับเสียงสงตอไปยังสมอง และสมองก็แปลผลทําใหรูวาเสียงที่ไดยิน
คือเสียงอะไร
1.3 จมูก เปนอวัยวะรับสัมผัส ทําหนาที่หายใจเอาอากาศเข าและออกจากรางกาย
และมีหนาที่รับกลิ่นตาง ๆ ถาจมูกไมสามารถทําหนาที่ไดตามปกติ จะไมไดกลิ่นอะไรเลย หรือทําให
ระบบการหายใจและการออกเสียงผิดปกติ
สวนประกอบของจมูก
จมูก เปน อวัยวะภายนอกที่อยูบนใบหนา ชว ยเสริมใหใ บหนาสวยงาม จมูก
แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
(1) สันจมูก เปนสวนที่มองเห็นจากภายนอก เปนกระดูกออน ทําหนาที่ปองกัน
อันตรายใหกับอวัยวะภายในจมูก
(2) รูจมูก รูจมูกมี 2 ขาง ทําหนาที่เปนทางผานของอากาศ ที่หายใจเขาออก
ภายในรูจมูกมีขนจมูกและเยื่อจมูก ทําหนาที่กรองฝุนและเชื้อโรคไมใหเขาสูหลอดลมและปอด
(3) ไซนัส เปนโพรงอากาศครอบจมูกในกะโหลกศีรษะ จํานวน 4 คู ทําหนาที่
พัดอากาศเขาสูปอด และปรับลมหายใจใหมีอุณหภูมิและความชื้นพอเหมาะ
1.4 ปากและฟ น เป น อวั ย วะสํ า คั ญ ของร า งกายที่ ใ ช ใ นการพู ด ออกเสี ย ง
และรับประทานอาหาร โดยฟนของคนเราจะมี 2 ชุด คือ ฟนน้ํานมและฟนแท
(1) ฟนน้ํานม เปนฟนชุดแรก มีทั้งหมด 20 ซี่ เปนฟนบน 10 ซี่ ฟนลาง 10 ซี่
ฟนน้ํานมเริ่มงอกเมื่ออายุประมาณ 6 - 8 เดือน จะงอกครบเมื่ออายุ 2 ขวบ ถึง 2 ขวบครึ่ง และจะคอย ๆ
หลุดไปเมื่ออายุประมาณ 6 ขวบ
(2) ฟน แท เปน ฟนชุด ที่สอง ที่เกิด ขึ้น มาแทนฟน น้ํานมที่หลุดไป ฟน แทมี
32 ซี่ ฟนบน 16 ซี่ ฟนลาง 16 ซี่ ฟนแทจะครบเมื่ออายุประมาณ 21 - 25 ป ถาฟนแทผุหรือหลุดไป จะไม
มีฟนงอกขึ้นมาอีก
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หนาที่ของฟน
ฟน มีหนาที่ในการเคี้ยวอาหาร เชน ฉีก กัด บดอาหารใหละเอียด ฟนจึงมีหนาที่และ
รูปรางตางกัน ไป ไดแก ฟน หนา มีลักษณะคลายลิ่ม ใชกัดตัด ฟนเขี้ยว มีลัก ษณะปลายแหลม ใชฉีก
อาหาร และฟนกราม มีลักษณะแบน กวาง ตรงกลางมีรองใชบดอาหาร
1.5 ผิวหนัง เปนอวัยวะรับสัมผัส ทําใหรูสึก รอน หนาว เจ็บปวด เพราะภายใต
ผิว หนังเปน ที่ร วมของเซลลประสาทรับความรูสึ ก นอกจากนั้น ผิว หนังยัง ทําหนาที่ปกคลุมรางกาย
และชวยปองกันอวัยวะภายในไมใหไดรับอันตราย และยังชวยระบายความรอนภายในรางกายทางรูเหงื่อ
ตามผิวหนังอีกดวย
สวนประกอบของผิวหนัง แบงออกเปน 2 ชั้น ดังนี้
(1) ชั้นหนังกําพรา เปนชั้นบนสุด เปนชั้นที่จะหลุดเปนขี้ไคล แลวมีการสราง
ขึ้นมาทดแทนขึ้นเรื่อย ๆ และเปนผิวหนังชั้นที่บงบอกความแตกตางของสีผิวในแตละคน
(2) ชั้น หนัง แท เปน ผิว หนังที่หนากวาชั้น หนังกําพรา เปน แหลงรวมของ
ตอมเหงื่อ ตอมไขมัน และเซลลประสาทรับความรูสึกตาง ๆ
2. อวัยวะภายใน
อวัยวะภายในเปนอวัยวะที่อยูใตผิวหนัง ซึ่งเราไมสามารถมองเห็น อวัยวะภายใน
เหลานี้มีมากมายและทํางานประสานสัมพันธกันเปนระบบ
2.1 ปอด ปอดเปนอวัยวะภายในอยางหนึ่ง อยูในระบบหายใจ ปอดมี 2 ขาง ตั้งอยู
บริเวณทรวงอกทั้งทางดานซายและดานขวา จากตนคอลงไปจนถึงอก ปอดมีลักษณะนิ่มและหยุนเหมือน
ฟองน้ํ า ขยายใหญ เ ท ากั บ ซี่ โ ครงเวลาที่ ข ยายตั ว เต็ ม ที่ มี เ ยื่ อ บาง ๆ หุ ม เรี ยกว า เยื่ อ หุม ปอด ปอด
ประกอบดวยถุงลมเล็กๆ จํานวนมากมาย เวลาหายใจเขาถุงลมจะพองออกและเวลาหายใจออกถุงลมจะ
แฟบ ถุงลมนี้ประสานติดกันดวยเยื่อประสานละเอียดเต็มไปดวยเสนเลือดฝอยมากมาย เลือดดําจะไหล
ผานเสนเลือดฝอยเหลานั้น แลวคายคารบอนไดออกไซดออก และรับเอาออกซิเจนจากอากาศที่เราหายใจ
เขาไปในถุงลมไปใชในกระบวนการเคมีใ นการสันดาปอาหารของรางกาย กระบวนการที่เลือดคาย
คารบอนไดออกไซด และรับออกซิเจนขณะที่อยูในปอดนี้ เรียกวา การฟอกเลือด
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หนาที่ของปอด
ปอดจะทําหนาที่สูบและระบายอากาศ ฟอกเลือดเสียใหเปนเลือดดี การหายใจมีอยู
2 ระยะ คือ หายใจเขาและหายใจออก หายใจเขา คือ การสูดอากาศเขาไปในปอดหรือถุงลมปอด เกิดขึ้น
ดวยการหดตัวของกลามเนื้อกะบังลม ซึ่งกั้นอยูระหวางชองอกกับชองทอง เมื่อกลามเนื้อกะบังลมหดตัว
จะทําใหชองอกมีปริมาตรมากขึ้น อากาศจะวิ่งเขาไปในปอด เรียกวาหายใจเขา เมื่อหายใจเขาสุดแลว
กลามเนื้อกะบังลมจะคลายตัวลง กลามเนื้อท องจะดัน เอากลามเนื้อกะบังลมขึ้น ทําใหชองอกแคบลง
อากาศจะถูกบีบออกจากปอด เรียกวา หายใจออก ปกติผูใหญหายใจประมาณ 18 - 22 ครั้งตอนาที ผูที่มี
อายุนอยการหายใจจะเร็วขึ้นตามอายุ
2.2 หัวใจ เปน อวัยวะที่ประกอบดวยกลามเนื้อ ภายในเปนโพรง รูปรางเหมือนดอก
บัวตูม
มีขนาดราวๆ กําปนของเจาของ รอบๆ หัวใจมีเยื่อบางๆ หุมอยูเรียกวา เยื่อหุมหัวใจ ซึ่งมีอยู
2 ชั้น ระหวางเยื่อหุม ทั้งสองชั้นจะมีชอง ซึ่งมีน้ําใสสีเหลืองออนหลออยูตลอดเวลา เพื่อมิใหเยื่อทั้งสอง
ชั้นเสียดสีกนั และทําให หัวใจเตนไดสะดวกไมแหงติดกับเยื่อหุมหัวใจ หัวใจตั้งอยูระหวางปอดทั้งสอง
ขาง แตคอนไปทางซายและอยูหลังกระดูกซี่โครงกับกระดูกอก โดยปลายแหลม ชี้เฉียงลงทางลาง
และชี้ไปทางซาย ภายในหัวใจจะมีโพรง ซึ่งภายในโพรงนี้จะมีผนังกั้นแยกออกเปนหองๆ รวม 4 หอง คือ
หองบน 2 หอง และหองลาง 2 หอง สําหรับหองบนจะมีขนาดเล็กกวาหองลาง
หนาที่ของหัวใจ
หัวใจมีจังหวะการบีบตัว หรือที่เราเรียกวาการเตนของหัวใจ เพื่อสูบฉีดเลือดแดง ไป
หลอเลี้ยงรางกายตามสวนตางๆ ของรางกาย ขณะที่คลายตัวหัวใจหองบนขวาจะรับเลือดดํามาจาก ทั่ว
ร า งกาย และจะถู ก บี บ ผ า นลิ้ น ที่ กั้ น อยู ล งไปทางห อ งล า งขวา ซึ่ ง จะถู ก ฉี ด ไปยั ง ปอดเพื่ อ คาย
คารบอนไดออกไซดและรับออกซิเจนใหมก ลายเปน เลือดแดง ไหลกลับเขามายังหัว ใจหองบนซาย
และถูกบีบผานลิ้นที่กั้นอยูไปทางหองลางซาย จากนั้นก็จะถูกฉีดออกไปเลี้ยงทั่วรางกาย ถาเราใชนิ้วแตะ
บริ เ วณเสน เลื อดใหญ เชน ขอ มื อ หรื อ ข อ พับ ต า ง ๆ เราจะรู สึก ไดถึ ง จั งหวะการบี บ ตั ว ของหั ว ใจ
ซึ่งเราเรียกวา ชีพจร หัวใจเปนอวัยวะที่สําคัญที่สุด เพราะเปนอวัยวะที่บอกไดวาคนนั้นยังมีชีวิตอยูได
หรือไม ถาหากหัวใจหยุดเตนก็หมายถึงวา คนคนนั้นเสียชีวิตแลว การเตนของหัวใจนั้น ในคนปกติหัวใจ
จะเตนประมาณ 70 - 80 ครั้งตอนาที หัวใจตองทํางานหนักตลอดชีวิต ทั้งเวลาหลับและตื่น เวลาที่หัวใจจะ
ไดพักผอนบางก็คือตอนที่เรานอนหลับ หัวใจจะเตนชาลง เราจึงตองระมัดระวังรักษาหัวใจใหแข็งแรงอยู
เสมอ โดยอยาใหหัวใจตองทํางานหนักมากจนเกินไป
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2.3 กระเพาะอาหาร มีรูปรางเหมือนน้ําเตา คลายกระเพาะหมู มีความจุประมาณ 1
ลิตร อยูตอหลอดอาหารและอยูในชองทองคอนไปทางดานซาย
หนาที่สําคัญของกระเพาะอาหาร คือ มีหนาที่ในการยอยอาหารที่มีขนาดเล็กลง และ
ละลายใหเปนสารอาหาร แลวสงอาหารที่ยอยแลวไปยังลําไสเล็ก แลวลําไสเล็กจะดูดซึมไปใชประโยชน
แกรางกายตอไป สวนที่ไมเปนประโยชนที่เรียกวากากอาหารจะถูกสงตอไปยังลําไสใหญ เพื่อขับถาย
ออกจากรางกายเปน อุจจาระตอไป สิ่งที่ชวยใหก ระเพาะยอยอาหารก็คือ น้ํายอยซึ่งมีสภาพ เปน กรด
น้ํายอยในกระเพาะจะมีเปนจํานวนมากเมื่อถึงเวลารับประทานอาหาร ถาไมรับประทานอาหารใหตรง
เวลาน้ํายอยจะกัดเนื้อเยื่อในบริเวณกระเพาะไดเชนกัน อาจจะทําใหเกิดเปนแผลในกระเพาะอาหารได วิธี
ที่จะชวยปองกันไดก็คือ ดืม่ น้ําสะอาดใหมากๆ และรับประทานอาหารใหตรงเวลา งดรับประทานอาหาร
ที่มีรสจัด
2.4 ลําไสเ ล็ก มีลัก ษณะเปน ทอกลวงยาวประมาณ 6 เมตร ขดอยูใ นชองทอง
ตอนบน ปลายบนเชื่อมกับกระเพาะอาหาร สวนปลายลางตอกับลําไสใหญ
หนาที่สําคัญของลําไสเล็ก คือ ยอยอาหารตอจากกระเพาะอาหาร จนอาหาร มี
ขนาดเล็กพอที่จะดูดซึมเขาสูกระแสเลือด เพื่อนําไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ของรางกาย
2.5 ลําไสใหญ เปนอวัยวะที่อยูในระบบทางเดินอาหาร ลําไสใหญของคนมีความยาว
ประมาณ 1.5 เมตร เสนผานศูนยกลางประมาณ 6 เซนติเมตร แบงออกเปน 3 สวน คือ
(1) กระเพาะลําไสใหญ เปนลําไสใหญสว นแรก ตอจากลําไสเล็ก ทําหนาที่
รับกากอาหารจากลําไสเล็ก
(2) โคลอน (Colon) เปนลําไสใหญสวนที่ยาวที่สุดประกอบดวยลําไสใหญขวา
ลําไสใ หญก ลาง และลําไสใ หญซาย มีหนาที่ดูดซึม น้ําและพวกวิตามินบี 12 ที่แบคที่เรียในลําไสใหญ
สรางขึ้นและขับกากอาหารเขาสูลําไสใหญสวนตอไป
(3) ไสตรง เมื่อกากอาหารเขาสูไสตรงจะทําใหเกิดความรูสึกอยากถายขึน้
เพราะความดันในไสตรงเพิ่มขึน้ เปนผลทําใหกลามเนื้อหูรูดที่ทวารหนักดานใน ซึ่งจะทําใหเกิดการ
ถายอุจจาระออกทางทวารหนักตอไป
หนาที่ของลําไสใหญ
(1) ชวยยอยอาหารเพียงเล็กนอย
(2) ถายระบายกากอาหาร ออกจากรางกาย
(3) ดูดซึมน้ําและสารอิเล็คโตรลัยต เชน โซเดียม และเกลือแรอื่น ๆ จากอาหาร
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ที่ถูกยอยแลว ทีเ่ หลืออยูในกากอาหาร รวมทั้งวิตามินบางอยางที่สรางจากแบคทีเรีย ซึ่งอาศัยอยู
ในลําไสใหญ ไดแก วิตามินบีรวม วิตามินเค ดวยเหตุนี้ จึงเปนชองทางสําหรับใหน้ํา อาหารและยาแก
ผูปวยทางทวารหนักได
(4) ทําหนาที่เก็บอุจจาระไวจนกวาจะถึงเวลาอันสมควรทีจ่ ะถายออกนอก
รางกาย
1.5 ไต เปนอวัยวะสวนหนึ่งในระบบขับถาย จะขับถายของเสียจากรางกายออกมา
เปนน้ําปสสาวะ ไตของคนเรามี 2 ขาง มีรูปรางคลายเมล็ดถั่วแดง ยาวประมาณ 12 เซนติเมตร อยูติดผนัง
ชองทองดานหลังต่ํากวากระดูกซี่โครงเล็กนอย
หน าที่ สํ าคั ญ ของไต คื อ กรองของเสี ยออกจากเลือ ดแดง แลว ขั บของเสี ย
ออกนอกรางกายในรูปของปสสาวะ

เรื่องที่ 3 การดูแลรักษาปองกัน ความผิดปกติของอวัยวะสําคัญของรางกาย อวัยวะ
ภายนอกและภายใน
การดูแลรักษาปองกัน ความผิดปกติของอวัยวะสําคัญของรางกาย อวัยวะภายนอกและภายใน
มีความสําคัญของรางกาย จําเปนตองดูแลรักษาใหสามารถทํางานไดตามปกติ เพราะถาอวัยวะสวนใด
สวนหนึ่งเกิดความบกพรองหรือเกิดความผิดปกติ ระบบการทํางานนั้นก็จะบกพรองหรือผิดปกติดวย มี
วิธีการงาย ๆ ในการดูแลรักษาอวัยวะตาง ๆ ดังนี้
1. การดูแลรักษาตา
ตามีความสําคัญ ทําใหมองเห็นสิ่งตาง ๆ จึงควรดูแลรักษาตาใหดีดวยวิธี ดังตอไปนี้
1. ไมควรใชสายตาจองหรือเพงสิ่งตาง ๆ มากเกินไป ควรพัก สายตาโดยการหลับตา
หรือมองออกไปยังที่กวาง ๆ หรือพื้นที่สีเขียว
2. ขณะอานหรือเขียนหนังสือ ควรใหแสงสวางอยางเพียงพอ และควรวางหนังสือใหหาง
จากตาประมาณ 1 ฟุต
3. ไมควรอานหนังสือขณะอยูบนยานพาหนะ เชน รถ หรือรถไฟที่กําลังแลน
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4. ดูโทรทัศนใหหางจากจอภาพไมนอยกวา 3 เทา ของขนาดจอภาพ
5. เมือ่ มีฝุนละอองเขาตา ไมควรขยี้ตา ควรใชวิธีลืมตาในน้ําสะอาด หรือลางดวยน้ํายาลางตา
6. ไมควรใชผาเช็ดหนารวมกับผูอื่น เพราะอาจติดโรคตาแดงจากผูอื่นได
7. หลีกเลี่ยงการมองบริเวณที่แสงจา หรือหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุนละอองฟุงกระจาย
8. อยาใชยาลางตาเมื่อไมมีความจําเปน เพราะตามธรรมชาติน้ําในเปลือกตาทําหนาที่ลางตา
ดีที่สุด
9. บริหารเปลือกตาบนและเปลือกตาทุกวันดวยการใชนิ้วชี้รูดกดไปบนเปลือกตาจากคิ้ว
ไปทางหางตา
2. การดูแลรักษาหู
หูมีความสําคัญตอการไดยิน ถาหูผิดปกติจนไมสามารถไดยินเสียงตางๆ การทํากิจกรรม
ในชีวิตประจําวัน ก็ไมราบรื่นเกิดอุปสรรค ดังนั้นจึงควรดูแลรักษาหูใหทําหนาที่ใหดีอยูเสมอ
1. หลีก เลี่ยงแหล งที่มีเสีย งดังอึก ทึก ถาหลีก เลี่ยงไมไ ดค วรปอ งกัน ตนเอง โดยหา
อุปกรณมาอุดหู หรือครอบหู เพื่อปองกันไมใหแกวหูฉีกขาด
2. ไมควรแคะหูดวยวัสดุใด ๆ เพราะอาจทําใหหูอักเสบเกิดการติดเชื้อ
3. เมื่อมีแมลงเขาหู ใหใชน้ํามันมะกอก หรือน้ํามันพาราฟลหยอดหู ทิ้งไวสักครูแมลง
จะตาย แลวจึงเอียงหูใหแมลงไหลออกมา
4. ขณะวายน้ํา หรืออาบน้ํา พยายามอยาใหน้ําเขาหู ถามีน้ําเขาหูใหเอียงหู ใหน้ําออก
มาเอง
5. เมื่อเปนหวัดไมควรสั่งน้ํามูกแรงๆ เพราะเชื้อโรคอาจผานเขาไปในรูหู เกิดอักเสบ
ติดเชื้อกลายเปนหูน้ําหนวก และเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับหู ควรปรึกษาแพทย
3. การดูแลรักษาจมูก
จมูกเปน อวัยวะรับสัมผัสที่มีความสําคัญ ทําใหไดก ลิ่ น และหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์
เขาสูปอด ควรดูแลรักษาจมูกใหทําหนาที่ไดตามปกติดวยวิธีดังนี้
1. หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุนละอองฟุงกระจาย
2. ไมควรแคะจมูกดวยวัสดุแข็ง เพราะอาจทําใหจมูกอักเสบ
3. ไมควรสั่งน้ํามูกแรง ๆ ถาเปนหวัดเรื้อรัง ไมควรปลอยทิ้งไว ควรปรึกษาแพทย
4. ถามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับจมูก ควรปรึกษาแพทย
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4. การดูแลรักษาปากและฟน
1. ควรแปรงฟนใหถูกวิธีหลังอาหารทุกมื้อ หรือควรแปรงฟนอยางนอยวันละ 2 ครั้ง
2. ไมควรกัดหรือฉีกของแข็งดวยฟน และควรพบทันตแพทยเพื่อตรวจฟนทุก 6 เดือน
3. ออกกําลังเหงือกดวยการถู นวดเหงือก ตอนเชา และกลางคืนกอนนอน โดยการ
อมเกลือหรือเกลือปนผสมสารสมปนประมาณ 5 นาที แลวนวดเหงือก
4. รับประทานผัก ผลไมสดมาก ๆ และหลีกเลี่ยงรับประทานลูกอม ช็อคโกแลตและ
ขนมหวาน ๆ
5. การดูแลรักษาผิวหนัง
1. อาบน้ําอยางนอยวันละ 2 ครั้ง หลังจากอาบน้ําเสร็จ ควรเช็ดตัวใหแหง
2. สวมเสื้อผาที่สะอาด ไมเปยกชื้น และไมรัดรูปจนเกินไป
3. รับประทานอาหารที่มีประโยชนและดื่มน้ํามาก ๆ ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
หลีกเลี่ยงแสงแดดจา และระมัดระวังในการใชเครื่องสําอาง
4. เมื่อผิวหนังผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย
6. การดูแลรักษาปอด มีขอควรปฏิบัติดังนี้
1. ควรอยูในสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ถายเทไดเสมอ หลีกเลี่ยงอยูในสถานที่ที่มีฝูงชน
แออัด
2. ควรหายใจทางจมูก เพราะในจมูกมีขนจมูกและเยื่อเสมหะ ซึ่งจะชวยกรองฝุนละออง
และเชื้อโรคไมใหเขาไปในปอด หลีกเลี่ยงการหายใจทางปาก
3. ไมควรนอนคว่ํานาน ๆ จะทําใหปอดถูกกดทับทํางานไมสะดวก
4. ไมควรสูบบุหรี่ เพราะจะสงผลใหเปนอันตรายตอปอด
5. ควรนั่งหรือยืนตัวตรง ไมควรสวมเสื้อผาที่รัดแนน เพราะจะทําใหปอดขยายตัว
ไมสะดวก
6. ควรรักษารางกายใหอบอุน เพื่อปองกันการเปนหวัด
7. ควรบริหารปอด ดวยการหายใจยาว ๆ วันละ 5-6 ครั้งทุก วัน ทําใหปอดขยายตัว
ไดเต็มที่
8. ควรระวังการกระทบกระเทือนอยางรุน แรงจากภายนอก เชน หนาอก แผนหลัง
เพราะจะกระทบกระเทือนไปถึงปอดดวย
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9. ควรพักผอนใหเต็มที่ การออกกําลังกายหรือการเลนกีฬาใด ๆ อยาใหเกินกําลังหรือ
เหนื่อยเกินไป เพราะจะทําใหปอดตองทํางานหนักจนเกินไป
10. ควรตรวจสุขภาพ หรือเอ็กซเรยปอดอยางนอยปละ 1 ครั้ง
7. การดูแลรักษาหัวใจ มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
1. ควรออกกําลังกายสม่ําเสมอ เหมาะสมกับสภาพรางกาย และวัย ไมหักโหมเกินไป
เพราะจะทําใหหัวใจตองทํางานมาก อาจเปนอันตรายได
2. ไมดื่มน้ําชา กาแฟ สูบบุหรี่ ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีสารกระตุน เพราะมีสารกระตุน
ทําใหหัวใจทํางานหนักจนอาจเปนอันตรายแกกลามเนื้อหัวใจได
3. ไมรับประทานยา ที่จะกระตุนในการทํางานของหัวใจโดยไมปรึกษาแพทย
4. การนอนคว่ํา เปนเวลานานๆ จะสงผลทําใหหัวใจถูกกดทับทํางานไมสะดวก
5. ไมควรนอนในสถานที่อากาศถายเทไมสะดวก หรือสวมเสื้อผาที่รัดรูปจนเกินไป
จะทําใหระบบการทํางานของหัวใจไมสะดวก
6. ระมัดระวังไมใหหนาอกไดรับความกระทบกระเทือน เพราะอาจเปนอันตรายกับ
หัวใจได
7. ไมควรวิตกกังวล กลัว ตกใจ เสียใจมากเกินไป เพราะจะสงผลตอการทํางานของ
หัวใจ
8. ไมควรรับประทานอาหารที่มีไขมันและน้ําตาลมากเกินไป เพราะจะทําใหเกิดไขมัน
เกาะภายในเสนเลือดและกลามเนื้อหัวใจ ทําใหหัวใจตองทํางานหนักขึ้น จะเปนอันตรายได
9. เมื่อเกิดอาการผิดปกติของหัวใจ ควรปรึกษาแพทย
8. การดูแลรักษากระเพาะอาหารและลําไส ควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ควรรับประทานอาหาร ที่มีประโยชน ไมแข็ง ไมเหนียว หรือยอยยาก หรือมีรสจัด
เกินไป เพราะทําใหกระเพาะอาหารทํางานหนักหรือทําใหเกิดเปนแผลได
2. ควรใหรางกายอบอุน ในเวลานอนตองสวมเสื้อผาหรือหมผาเสมอ เพื่อมิใหทอง
รับความเย็นจนเกินไป จนอาจเกิดอาการปวดทอง
3. ควรควบคุมอารมณ เพราะความเครียด ความวิตกกังวล ก็ทําใหกระเพาะอาหารหลั่ง
น้ํายอยออกมามาก
4. เคี้ยวอาหาร ใหละเอียดกอนกลืน และไมรีบรับประทาน เพราะจะทําใหอาหาร
ยอยยาก
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5. ไมควรสวมเสื้อผาคับหรือรัดเข็มขัดแนนเกินไป จะทําใหกระเพาะอาหารทํางาน
ไมสะดวก
6. ไมควรรับประทานจุบจิบ เพราะจะทําใหกระเพาะอาหารตองทํางานอยูเสมอไมมี
เวลาพัก
7. ควรรับประทานอาหารใหเปนเวลา ไมปลอยใหหิว มาก หรือรับประทานอาหาร
มากเกินไป จะทําใหกระเพาะอาหารตองทํางานหนัก หรือเกิดอาการอาหารไมยอย แนนทองได
8. ไมรับประทานของหมักดอง จะทําใหเกิดอาการทองเสียหรือทองรวงได
9. ปฏิบัติตนตามหลั กสุขนิสัยที่ดี โดยรักษาความสะอาดมือ ภาชนะและอาหารที่
รับประทานเพื่อปองกันเชื้อโรคจะเปนอันตรายตอกระเพาะอาหารได
10. ควรรับวัคซีนปองกันโรค เมื่อเกิดโรคติดตอระบาดในชุมชน เชน อหิวาตกโรค บิด
พยาธิตาง ๆ ทองรวง
9. การดูแลรักษาไต ควรปฏิบัติดังนี้
1. ควรรับประทานอาหาร น้ํา เกลือแร ใหเหมาะสมตามสภาวะของรางกาย
2. ควรหลีกเลี่ยงการใชยาหรือรับประทาน ยาที่มีผลเสียตอไต เชน ยาซัลฟา ยาแกปวด
และแกอักเสบตอเนื่องเปนเวลานาน
3. ไมควรกลั้นปสสาวะเอาไวนาน ๆ หรือสวนปสสาวะ
4. ผูที่มีอาการของโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ควรรักษา เพราะจะสงผล
กระทบตอการทํางานของไต
5. เมื่อเกิดอาการผิดปกติที่สงสัยวาจะเปนโรคไต เชน เทา ตัว หรือหนาบวม ปสสาวะ
เปนสีคล้ําเหมือนสีน้ําลางเนื้อ หรือปสสาวะบอยผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย
6. ควรตรวจสุขภาพ ตรวจปสสาวะ อยางนอยประจําปละ 1 - 2 ครั้ง
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กิจกรรมทายบท
1. ใหผูเรียนแบงกลุมศึกษาพัฒนาการของมนุษยตามวัยตางๆ แลวใหแตละกลุมอภิปราย
นําเสนอผลงานแตละกลุม
2. ใหผูเรียนเปรียบเทียบความแตกตางที่เกิดขึ้นในแตละวัย และชวยกันสรุปผล
3. ให ผู เ รี ย นบอกความแตกต า งของการดู แ ลรั ก ษาอวั ย วะภายในและภายนอก
พรอมอภิปรายวิธีการปองกันและดูแลรักษา
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บทที่ 2
พัฒนาการทางเพศของวัยรุน
การคุมกําเนิดและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
สาระสําคัญ
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาและการพัฒนาทางเพศของวัยรุนในเรื่องตาง ๆ ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง ที่มีปญหาที่แตกตางกัน ออกไปตลอดจนเรียนรูใ นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ลว งละเมิ ด ทางเพศ และมีค วามรูใ นการดูแลรัก ษาสุข ภาพของตนเองใหพน จากโรคติด ต อ จากการ
มีเพศสัมพันธ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาการทางเพศ และการดูแลสุขภาพของวัยรุน
2. เรียนรูเกี่ยวกับการปองกันปญหาที่จะเกิดจากสาเหตุตาง ๆ ของวัยรุน
3. เรียนรูในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของกับการลวงละเมิดทางเพศ
4. เรียนรูในเรื่องของโรคติดตอตาง ๆ ที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่

1 พัฒนาการทางเพศของวัยรุน
2 การดูแลสุขภาพเบื้องตนในวัยรุน
3 การคุมกําเนิด
4 วิธีการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางคนในครอบครัว
5 การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว
6 ปญหาที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางเพศของวัยรุน
7 ทักษะการจัดการกับปญหา อารมณ และความตองการทางเพศของวัยรุน
8 หลากหลายความเชื่อที่ผิดในเรื่องเพศ
9 กฎหมายที่เกี่ยวกับการลวงละเมิดทางเพศ
10 โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
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เรื่องที่ 1 พัฒนาการทางเพศของวัยรุน
วัยรุน ชวงอายุระหวาง 8 - 18 ป เปนวัยที่รางกายเปลี่ยนจากเด็กไปเปนผูใหญ เรียกวา วัยรุนหรือ
วัยเจริญพันธุ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอยางทั้งทางรางกายและจิตใจ โดยมีฮอรโมน เปนตัวกระตุน
การที่จะบอกใหแนชัดลงไปวา เด็กชายและเด็กหญิงเขาสูวัยรุนเมื่อใดนั้น เปนเรื่องคอนขางยาก เพราะเด็ก
ทั้งสองเพศนอกจากจะแตกเนื้อหนุมสาวไมพรอมกัน แลว คนแตละคนในเพศเดียวกัน ก็ยังแตกเนื้อ
หนุมสาวไมพรอมกันอีกดวย แตพอจะกลาวโดยทั่วไปไดวา เด็กหญิงจะเขาสูวัยรุนในอายุระหวาง 13 - 15
ป และเด็กชายจะเริ่มเมื่ออายุ 15 ป โดยเด็ก หญิงจะมีอัต ราการเจริญเติบโตทางดานรางกายในชว งนี้
เร็วกวาเด็กชายประมาณ 1 - 2 ป แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะหรือแบบแผนการเจริญเติบโตของแตละคน
ฮอรโมนเพศ หญิงและชายเมื่อเขาสูชวงวัยรุน ตอมไฮโปเตลามัส (Hypothalamus) ซึ่งเปนตอม
เล็ก ๆ ในสมอง เริ่มสงสัญญาณผานตอมใตสมองพิทูอิตารี (Pituitary gland หรือ Master gland) ซึ่งเปน
ตอมไรทอที่สําคัญที่สุดของรางกาย เพราะมีหนาที่ผลิตฮอรโมนที่แตกตางกัน เพื่อไปกระตุนและควบคุม
การทํางานของอวัยวะตาง ๆ รวมถึงอวัยวะที่เกี่ยวกับเพศ คือ รังไขสําหรับผูหญิงในการผลิตฮอรโมนเพศ
เอสโทรเจน (Estrogen) และลูกอัณฑะสําหรับผูชายผลิตฮอรโมนเพศเทสทอสเทอโรน (Testosterone)
ฮอรโมนเอสโทรเจน และฮอรโมนเทสทอสเทอโรน ซึ่งเปนฮอรโมนเพศนี้ ทําใหรางกายวัยรุน
เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มีไขมันและกลามเนื้อเพิ่มขึ้น ตัวสูงขึ้น มีขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ รักแรและ
สวนตาง ๆ ของรางกาย มีกลิ่นตัว มีสิว ผูหญิงจะมีสะโพกผาย ตนขา หนาอกและกนใหญขึ้น และมี
ประจําเดือน สวนผูชาย เสียงจะแตกหาว ฝนเปยก และทั้งหญิงชายจะเริ่มมีความรูสึกตองการทางเพศ
หรือมีอารมณเพศ
นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางรางกายแลว วัยรุนหญิงชายยังมีก ารเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ
อารมณและความรูสึก โดยเริ่มมีความสนใจ หรือความรูสึกพึงพอใจเปนพิเศษตอบางคนที่อาจเปนทั้งเพศ
เดียวกันและตางเพศ
วัยรุน เปนวัยที่รางกายมีค วามพรอมในการผลิตเซลลเพศเพื่อการสืบพัน ธุ คนทั่ว ไปจึงตัด สิน
การเขาสูวัยรุน โดยพิจ ารณาจากการมีประจําเดือนครั้งแรก (เด็กหญิงราว 13 ป) และการหลั่งน้ําอสุจิ
ครั้งแรก (เด็กชายอายุประมาณ 11 ป) แตปรากฏการณทั้งสองไมคอยแนนอนนัก เชน การหลั่งน้ําอสุจิ
อาจเกิดชากวาการเปลี่ยนแปลงทางรางกายดานอื่นๆ สําหรับการมาของประจําเดือนครั้งแรกของเด็กหญิง
ก็เชนกัน การสุกของไข (ไขตก) ในบางคนอาจไมมีความสัมพันธกับการมีประจําเดือนเสมอไป และการ
ตกไขฟองแรก ๆ อาจไมทําใหเกิดประจําเดือนก็เปนได รวมทั้งการมีประจําเดือนครั้งแรกอาจเกิดขึ้นกอน
หรือหลังการเปลี่ยนแปลงของรางกายสวนอื่น ๆ เมื่อเขาสูวัยรุนแลว ไดเปนเวลานาน
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การมีประจําเดือนครั้งแรก
ขณะแรกคลอด รังไขของเด็กหญิงจะมีไขที่ยังไมเจริญอยูแลวหลายพันใบ เมื่อนับจากชวงวัยรุน
เปนตน ไป ทุก ๆ 28 วัน จะมีไข 1 ใบที่เจริญเต็ม ที่แลวหลุดออกมาเขาสูทอนําไข เรียกวา การตกไข
ขณะเดียวกัน เยื่อบุโพรงมดลูกจะมีหลอดเลือดงอกมาหลอเลี้ยงมากมาย เพื่อเตรียมรับไขที่ผสมกับอสุจิ
หากไม ได รับ การผสม เยื่อ บุโ พรงมดลูก จะลอกหลุด ออกมาเปน เศษเนื้ อเยื่อ และเลือ ดไหลออกมา
ทางชองคลอด เรียกวา ประจําเดือน อายุของเด็กหญิงที่ประจําเดือนมาครั้งแรกยอมแตกตางกัน สวนมาก
จะมีอายุ 12 - 13 ป แตบางคนอาจเริ่มตั้งแตอายุ 10 ป บางคนก็ลาชาไปถึง 16 ป ซึ่งยังไมนับวาเปนเรื่อง
ผิดปกติ
การฝนเปยก
การหลั่งน้ําอสุจินั้นจะเริ่มเกิดขึ้นในชวงอายุประมาณ 11 ป แตก็อาจเกิดขึ้นเร็วหรือชากวานี้ดังที่
กล า วมาแล ว ข า งต น ขึ้ น อยู กั บ แต ล ะคน การฝ น เป ย กเป น ลั ก ษณะทางธรรมชาติ ข องเด็ ก ผู ช าย
ที่แตกเนื้อหนุม เมื่อรางกายผลิตน้ําอสุจิและเก็บสะสมไว เมื่อมีปริมาณมากเกินไป รางกายจะขับออกมา
ตามกลไกธรรมชาติ มักเกิดขึ้นในชวงที่กําลังฝนโดยอาจนึกถึงสิ่งที่กระตุนอารมณทางเพศ เมื่อตื่นขึ้นมา
ก็พบวามีของเหลวเปยกชื้นตรงเปากางเกงนอน หรือเปอนบนที่นอน จึงเรียกวา “ฝนเปยก” หรืออีกกรณี
การเลนตอสูกับเพื่อนๆ อาจปลุกเราและกระตุนองคชาตได จะทําใหน้ําอสุจิเล็ดลอดออกมาตามธรรมชาติ
ที่เรียกวา “การหลั่งอยางไมรูตัว” ทั้งนี้ เด็กชายแตละคนอาจมีความถี่ในการฝนเปยกแตกตางกัน ตั้งแต
ไมเคยฝนเปยกเลยจนกระทั่งสัปดาหละหลาย ๆ ครั้ง จึงไมควรถือเรื่องนี้เปนเรื่องความผิดปกติทางเพศ
ของวัยรุนชาย น้ําอสุจิเปนของเหลวสีขาวขุน ประกอบ ดวยตัวอสุจิและสารคัดหลั่งจากตอมลูกหมากและ
ตอมพักตัวอสุจิ ซึ่งจะถูกขับออกมาพรอมกันผานทางทอนําอสุจิ ในน้ําอสุจิเพียงหยดเดียวจะมีสเปรมหรือ
ตัวอสุจิประมาณ 1,500 ตัว ขณะที่ผูชายถึงจุดสุดยอด จะหลั่งน้ําอสุจิออกมาประมาณ 1 ชอนชา ซึ่งมีอสุจิ
อยูถึง 300 ลานตัวและเชื้ออสุจิเพียงหนึ่งตัวก็สามารถเขาไปผสมกับไขไดเมื่อมีเพศสัมพันธแบบสอดใส
วัยรุนชายจะมีอสุจิที่สมบูรณเมื่ออายุราว 13 - 14 ป
การจัดการอารมณเพศ หรือการชวยตัวเอง
วัยรุนหญิงชายตางก็เริ่มมีความรูสึกหรืออารมณทางเพศเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ (วัยรุนเปนวัยที่มี
ความรูสึกทางเพศสูงสุด) การชวยตัวเอง เปนวิธีการจัดการเพื่อผอนคลายอารมณเพศ ซึ่งเปนเรื่องปกติ
ธรรมดาของทั้งหญิงและชาย โดยการลูบคลําอวัยวะเพศของตนเองจนถึงจุดสุด ยอด แตละคนอาจมี
วิธีการแตกตางกันไป
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การตั้งครรภ
เกิดขึน้ จากการมีเพศสัมพันธระหวางชายและหญิง เมื่อมีการหลั่งน้ําอสุจิในชองคลอด ตัวอสุจิจะ
วายเขาไปในมดลูกจนถึงทอนําไข และพบไขของฝายหญิงพอดี ก็จะเกิดการผสมระหวางอสุจิกับไขหรือ
ที่เรียกวา “การปฏิสนธิ” แตถาไมมีไข อสุจิจะตายไปเองภายในเวลา 2 - 3 วัน

เรื่องที่ 2 การดูแลสุขภาพเบื้องตนในวัยรุน
วิธีการดูแลผิวหนาใหสะอาดเพือ่ ลดการมีสิว
การลางหนาดวยน้ําสะอาดเพียงอยางเดียว และซับหนาใหแหงอยางเบามือ เปนการถนอมผิวที่
ไดผลดี เปนวิธีที่แพทยผิวหนังแนะนําใหใช เพื่อลดการระคายเคือง แตการลางหนาดวยสบูหรือครีมลาง
หนาบอยครั้ง ซึ่งจะไปชะลางไขมันที่ผิวสรางขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อผิวแหงตึง ก็จะกระตุนใหตอมไขมัน
ยิ่งทํางานมากขึ้น
การทําความสะอาดอวัยวะเพศหญิง
ใหลางจากดานหนาไปดานหลังดวยสบูและน้ําสะอาด ไมจําเปนตองใชสเปรยหรือน้ํายาลางทํา
ความสะอาดชองคลอดอีก เนื่องจากชองคลอดมีระบบทําความสะอาดตามธรรมชาติอยูแลว บางคนใช
แล ว อาจเกิ ด อาการระคายเคื องจากสารเคมีเ หลา นั้ น เพราะผิ ว บริเ วณนั้ น บอบบางมาก ระหว า งมี
ประจําเดือน ควรเปลี่ยนผาอนามัยทุก 2 - 3 ชั่วโมงเพื่อปองกันกลิ่น
การทําความสะอาดอวัยวะเพศชาย
ที่บริเวณใตหนังหุมปลายของผูชายจะมีเมือกขาวเหลืองขุนๆ เรียกวา ‘ขี้เปยก’ ซึ่งทําใหมีกลิ่น
การลางทําความสะอาดอวัยวะเพศชายจึงตองดึงหนังหุมปลายอวัยวะเพศขึ้น เพื่อทําความสะอาดบริเวณ
สวนหัวของอวัยวะเพศ (ถาหนังหุมปลายตึงเกินไป ใหคอยๆ ดึงขึ้นทีละนอยในระหวางอาบน้ําโดยใชสบู
ชวย)
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อาการผิดปกติบริเวณอวัยวะเพศ
เชน คันในชองคลอด ตกขาวมากจนผิดสังเกต อวัยวะเพศมีกลิ่นเหม็นมาก มีสีผิดไปจากเดิม
หรือเวลาปสสาวะแลวรูสึกเจ็บเหมือนปสสาวะไมสุด สามารถขอคําปรึกษาจากหนวยงานทีใ่ หบริการ
ดานสุขภาพวัยรุน หรือคลิกเขาไปทีค่ ลินิกสุขภาพ www.teenpath.net
กลิ่นตัว
เมื่อเขาสูวัยรุน ตอมไขมันจะผลิตความมันออกมาตามรูขุมขนเพิ่มขึ้น ตอมเหงื่อก็เชนกันผลิต
เหงื่อออกมามากโดยเฉพาะเวลาวิ่งเลน เดินเร็วในอากาศรอน เหงื่อออกมาจากรูเปดของตอมเหงื่อซึ่งอยู
ไมหางจากรูเปดขุมขนมากนัก เมื่อทั้งความมันและน้ําเหงื่อไหลซึมออกมาจากรูเปดบนผิวพรรณสัก
ระยะเวลาหนึ่ง และมีสภาพแวดลอมที่อับชื้นนานพอเหมาะ บรรดาเชื้อจุลินทรียตางๆ ที่อาศัยอยูตาม
ธรรมชาติบนผิวพรรณเราก็จะพากันเจริญเติบโตแพรพันธุออกมาจํานวนมาก พรอมทั้งสงกลิ่นเหม็นอับ
ออกมาเปนกลิ่นตัวแรง ๆ
นอกจากนั้น อาหารประเภท เครื่องเทศ กระเทียม ทุเรียน ซึ่งเปนอาหารที่มีกลิ่นแรง อาจระเหย
ออกมาจากลมหายใจ ขับถายออกมาทางตอมเหงื่อ ตอมไขมัน ตอมกลิ่น หรือเปน บอเกิดในการสราง
สารประกอบมีก ลิ่น ไดแลว จึงปลดปลอยออกมาทางชองระบายของรางกายไดอีกทอดหนึ่ง รวมทั้ง
รองเทาหุมสน รองเทาผาใบ ลวนเปนบอเกิดของกลิ่นเหม็นอับไดเชนกัน
วิธีการทําความสะอาดดวยการอาบน้ํา ฟอกสบูทุกครั้งที่มีเหงื่อออกมาก โดยเฉพาะผูที่มีผิวมัน
ตองหมั่นสระผม ถูรักแรซึ่งเปนจุดอับที่มักสงกลิ่นรุนแรงเสมอดวยสารสมเปนวิธีพื้นบานที่ไดผลดี

เรื่องที่ 3 การคุมกําเนิด
การแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิด ถือเปนการแสดงความรับผิดชอบทั้งตอตัวเองและ
คนที่เรามีความสัมพันธดวย มีคนจํานวนมากยังเชื่อวาเรื่องเพศเปนเรื่องนาอาย ทําใหไมกลาหาความรู
ในเรื่องนี้อยางเปดเผย จึงสงผลใหขาดความรู หรือมีความเชื่อที่ผิด ๆ จนสงผลตอสุขภาพทางเพศ ทั้งที่
การมีขอมูลถูกตอง รอบดานและเพียงพอในเรื่องเพศจะชวยใหทุกคนมีทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดกับ
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เงื่อนไขของตนเองเมื่อตองตัดสินใจในเรื่องเพศ เชน การสื่อสารกับคู/คนรอบขาง การมีเพศสัมพันธที่
ปลอดภัย ฯลฯ
วิธีการคุมกําเนิดแบบตางๆ
ถุงยางอนามัย
 มีหลายขนาด ควรเลือกขนาดที่เหมาะสมกับอวัยวะเพศ ควรดูวันผลิต หรือวันหมดอายุกอน
การใช
 ใชสวมเมื่ออวัยวะเพศแข็งตัว โดยใหบีบปลายถุงยางอนามัยเพื่อไลลมขณะสวม เริ่มสวมจากตรง
ปลายอวัยวะเพศรูดเขาหาตัว แลวรูดใหสุดโคนอวัยวะเพศ


เมื่อเสร็จกิจ ใหถอดถุงยางอนามัยขณะที่อวัยวะเพศยังแข็งตัว โดยจับที่ขอบถุงยางและคอยๆ รูด
ออก หากปลอยใหอวัยวะเพศออนตัวในชองคลอดอาจทําใหถุงยางอนามัยหลุดได



ในขณะนี้ ถุงยางอนามัยเปนวิธีคุมกําเนิดแบบชั่ว คราวที่มีประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดและ
สามารถปองกันการติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งโรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่นๆ เชน เริม หูดหงอนไก
หนองใน ซิฟลิส แผลริมออน ไปพรอมกันได

ยาเม็ดคุมกําเนิดทั่วไป
• ยาคุมกําเนิดชนิดเม็ดมี 2 แบบคือ แบบ 21 เม็ด และแบบ 28 เม็ด ซึ่งมีประสิทธิภาพไมแตกตาง
กัน
• ยาคุมชนิด 28 เม็ด เม็ดยาที่เพิ่มขึ้นมา 7 เม็ดเปนวิตามินที่ชวยใหกินยาตอเนื่องโดยไมลืม
• วิธีการกินยาคุมแผงแรก ใหเริ่มกินเม็ดแรกภายใน 5 วันแรกของการมีประจําเดือน แลวกิน
ติดตอกันทุกวัน วันละ 1 เม็ดจนหมดแผง
• สําหรับยาคุม 21 เม็ด เมือ่ กินหมดแผง ใหเวนไป 7 วันแลวจึงเริ่มแผงใหม สวนยาคุม 28 เม็ด
ใหกินแผงใหมติดตอไปไดเลย
• ออกฤทธิค์ ุมกําเนิดโดย 1) ยับยั้งไมใหมีการเจริญเติบโตของไข และปองกันไขตก 2) ทําให
เยื่อบุโพรงมดลูกบางลงไมเหมาะแกการฝงตัวของตัวออน 3) ทําใหมูกที่ปากมดลูกเหนียวขน
ไมเหมาะแกการใหอสุจิเคลื่อนผานเขาไปในโพรงมดลูก 4) เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของ
ทอนําไข ทําใหไขที่ผสมแลวเดินทางไปถึงมดลูกเร็วเกินไปจนไมสามารถฝงตัวได
• ถาลืมกิน 1 วัน ใหกิน 2 เม็ดในวันถัดไป
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• ถาลืมกิน 2 วัน ใหกิน 2 เม็ดในวันที่สาม และอีก 2 เม็ดในวันที่ 4
• ถาลืมกิน 3 วันขึ้นไป ควรหยุดกินยาคุมแผงนั้นไปเลย และใชวิธีคุมกําเนิดชนิดอื่นไปกอน เชน
ใชถุงยาง แลวจึงเริ่มกินแผงใหมในการมีประจําเดือนรอบถัดไป
• หากเริ่มกินเปนครั้งแรก ตองกินไป 14 วัน แลวจึงจะมีผลตอการปองกันการตั้งครรภ หากมี
เพศสัมพันธในชวงเวลาดังกลาว ควรใชถุงยางอนามัยควบคูไปดวย
• แมผูหญิงจะเปนคนกินยาคุม แตผูชายควรมีสวนรวมในการชวยเตือนใหกินยาตอเนื่อง
ยาเม็ดคุมกําเนิดแบบฉุกเฉิน
• ตองกิน 2 เม็ด จึงมีประสิทธิภาพในการคุมกําเนิด
• เม็ดแรก กินทันทีหรือภายใน 72 ชั่วโมง (สามวั น) หลังการมีเพศสัมพันธ ประสิทธิภ าพจะ
ขึ้นกับเวลาที่กินภายหลังการมีเพศสัมพันธ หากกินไดเร็วเทาไร ความสามารถในการปองกัน
การตั้งครรภก็จะสูงขึ้นเทานั้น
เม็ดที่สอง กินหางจากเม็ดแรก 12 ชั่วโมง
• หากกินถูกวิธี มีประสิทธิภาพปองกันการตั้งครรภ 75%
• การกินยาคุมฉุกเฉินมีประสิทธิภาพต่ํากวาวิธีคุมกําเนิดแบบปกติทั่วๆ ไป ดังนั้น ควรใชในกรณี
ฉุกเฉินเทานั้น ไมควรใชเปนวิธีการคุมกําเนิดประจํา
การนับระยะปลอดภัย หรือนับหนา 7 หลัง 7
เปนวิธีคุมกําเนิดแบบธรรมชาติ วิธีนี้ใชไดผลเฉพาะผูหญิงที่มีรอบเดือนมาสม่ําเสมอเทานั้น ซึ่ง
ไมเหมาะกับวัยรุน ซึ่งรางกายยังอยูในชวงฮอรโมนเพศปรับตัว อาจมีรอบเดือนไมสม่ําเสมอ
การนับหนาเจ็ด หลังเจ็ด ใหใ ช “วันแรก” ของการมีประจําเดือน นับเปนวันที่ 1 หนาเจ็ดคือ
นับยอนขึ้น ไปใหครบเจ็ดวัน สวนหลังเจ็ด ใหนับตอจากวัน แรกที่มีประจําเดือนไปใหค รบ 7 วัน
ดังตัวอยาง
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การหลั่งขางนอก
การหลั่งขางนอก เปนวิธีการคุมกําเนิดแบบธรรมชาติ ไดผลไมแนนอน เพราะขณะที่สอดใส
ฝายชายจะมีน้ําคัดหลั่งจํานวนหนึ่งออกมากอน ซึ่งจะมีอสุจิปะปนอยูดวย ตัวอสุจินนั้ สามารถวายไป
ผสมกับไข การตั้งครรภจึงเกิดขึ้นไดกอนผูชายจะหลั่งน้ําอสุจิภายนอกเสียอีก
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นอกจากนั้น การหลั่งภายนอกยังเปนวิธีการทีข่ ึ้นอยูกับฝายชาย โดยที่ฝายหญิงไมสามารถ
ควบคุมไดเลย
o การกินยาคุมกําเนิดชนิดเม็ด ยาคุมกําเนิดแบบฉุกเฉิน การนับวัน และการหลั่ง
ขางนอก ลวนเปนวิธีคุมกําเนิดที่ไมสามารถปองกันการติดเชื้อเอชไอวี และเชื้อ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
o ถุงยางอนามัย เปนวิธีเดียวที่ชวยปองกันการตั้งครรภ ปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
และเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

เรื่องที่ 4 วิธีการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางคนในครอบครัว
ครอบครัว หมายถึง กลุมคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปมาเกี่ยวพันกัน และสืบสายเลือด ไดแก พอ แม ลูก
และอาจมีญาติ หรือไมใชญาติมาอาศัยอยูดวยกัน ซึ่งถือเปนสมาชิกครอบครัว เชนกัน มีความรัก มีความ
ผูกพันซึ่งกันและกัน
ครอบครัวมีหนาที่หลอหลอม ขัดเกลาสมาชิกในครอบครัว ใหเปนคนดี รูระเบียบและกฎเกณฑ
ของสังคม อีกทั้งยังสรางความเปนตัวตนของทุกคน เชน ลักษณะนิสัย ความคิด ความเชื่อ ความสนใจ
เปนตน

การสรางสัมพันธภาพในครอบครัว
ความขัด แยงระหวางพอแมและลูก เปน เรื่องที่เกิด ขึ้ นเสมอ เพราะความแตกตางของวัยและ
ประสบการณ ความหวงใยของพอแมที่ปรากฏผานการวากลาว ตักเตือน หามปราม ใหความรูสึกไมไวใจ
และกังวลเกินความจําเปนตอลูกโดยเฉพาะลูกที่อยูในวัยรุน
เปลี่ยนพฤติกรรม เนื่องจากพอแมใชประสบการณของตนมาคาดเดาถึงผลที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเห็น
การกระทําของลูก การตําหนิจึงมักมาพรอมกับทาทีขุนเคือง โมโห บน ทําใหดูเหมือนวาพอแมชอบใช
อารมณ ไมใชเหตุผล ไมคอยยอมรับสิ่งที่เปนอยูของลูกวัยรุน
ความตองการของตัวเองเปนที่ตั้ง ไมพยายามเขาใจอีกฝายหนึ่งวาตองการอะไร ยอมทําใหเกิด
ความขัดแยงกัน การหาทางออกจึงตองเริ่มจากตัวเองกอนในการเปดใจมองหาความหมายที่อีกฝาย
พยายามสื่อสารผานการกระทําซึ่งเราอาจไมชอบใจ การเขาใจความหมายที่แทจ ริงจะชวยใหเกิดการ
สื่อสารระหวางกัน ไมติดกับอารมณและทาทีของกันและกัน
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การเรียนรูถึงความแตกตางของวัยและประสบการณของทั้งสองฝาย จะชวยสรางความเขาใจ
ลดขอขัดแยง และสื่อสารกันไดมากขึ้น
ปจจัยที่ชวยสงเสริมใหมีสัมพันธภาพทีด่ ีตอ กัน ไดแก
 การชมเชยหรือชื่นชมอยางเหมาะสม
 การติเพื่อกอ
 การแกไขความขัดแยงในเชิงสรางสรรค
การชมเชยหรือชื่นชม
คนสวนใหญไมวาจะอยูในครอบครัวหรืออยูในสังคมภายนอกครอบครัว มักจะไมคอยชื่นชม
หรือชมเชยกัน พอแมสวนใหญเชื่อวาถาชมลูกบอยๆ เด็กจะเหลิง อาจกลายเปนคนไมดีได ทําใหพอแม
ไมชมเมื่อลูกกระทําสิ่งที่ดีหรือมีพฤติกรรมในลักษณะที่เปนสิ่งที่พอแมตองการ จึงทําใหเด็กขาดกําลังใจ
ขาดน้ําหลอเลี้ยงจิตใจ
คนเราโดยทั่วไปตองการคําชมเชย โดยการชมเชยที่จะสรางเสริมสัมพันธภาพใหดีควรมีลักษณะ
ดังนี้
 ชมพฤติกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นใหมๆ
 การชมควรเนนที่พฤติกรรมที่ทําไดดี และชมทีละ 1 พฤติกรรม
 บอกความรูสก
ึ ของเราตอพฤติกรรมนัน้ อยางจริงใจ
 ชมเฉพาะสิ่งที่ควรชม
 ไมชมมากเกินกวาความเปนจริง
ตัวอยาง เชน
ลูกบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหกินไดมาก ลูกรูสึกมีความสุข ภูมิใจที่มีแม
ทํากับขาวอรอย”
แมบอกกับลูก วา “วัน นี้ แมรูสึก ภูมิใ จที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมาก
โดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”
การติเพื่อกอ
คนสวนใหญ ไมชอบฟงคําติ การติติงที่ไมเหมาะสม มัก จะทําใหเกิด ผลเสียหายตามมา เชน
เกิดการทะเลาะกันได แตการติในเชิงสรางสรรคก็มีประโยชน และสามารถเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีได
โดยมีลักษณะดังนี้
 ตองแนใจวา เขาสนใจที่จะรับฟงคําติ และพรอมที่จะรับฟง
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เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว



สิ่งที่จะติ ตองเปนสิง่ ที่เปลี่ยนแปลงได



พูดถึงพฤติกรรมที่ตใิ หชัดเจน เปนรูปธรรม



บอกทางแกไขไวดวย เชน ควรทําอยางไรใหดีขึ้น



รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น



เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติในชวงที่มี

อารมณโกรธ
ตัวอยางเชน หากพอหรือแมตองการติลูกวัยรุนในเรื่องการคุยโทรศัพทนาน ควรเลือกเวลาที่ลูกมี
อารมณสงบ พรอมที่จะรับฟง และพูดติในเชิงสรางสรรควา
“วันนี้ลูกคุยโทรศัพทกับเพื่อนมานาน 2 ชั่วโมงแลว แมคิดวาลูกควรหยุดคุยโทรศัพทไดแลว
และหันมาทําการบาน อานหนังสือ แลวเขานอน จะดีกวาไหม”
การแกไขความขัดแยงในเชิงสรางสรรค
หนทางในการแกไขปญหา เมื่อเกิดความขัดแยงในครอบครัวคือ การสื่อสารที่ดี ซึ่งตองอาศัย
ทักษะและความสามารถ ดังตอไปนี้


แสดงความปรารถนาอยางแนวแนที่จะรวมกันรักษาความสัมพันธที่ดีตอกันไว



มุงมั่นเชิงสรางสรรค เปนไปในทางการปรึกษากัน



ใหความสําคัญ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง



แสดงความคิดเห็นของเราใหชดั เจนและสื่อสารใหอีกฝายหนึ่งไดรับทราบ



ไมถือวาการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นเปนเรื่องแพหรือเปนเรือ่ งที่เสียหาย



ยอมรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน



หลีกเลี่ยงการใชอารมณ ขู คุกคาม ดื้อรั้น



ชวยกันเลือกหาทางออกที่ยอมรับไดทั้ง 2 ฝาย

ตัวอยางการแกไขความขัดแยงระหวางคูสมรส


คูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทีละคน และรับฟงกันโดยพูดใหจบ
ประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ
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ถาฝายหนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได



ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน โกรธ โมโห ขมขู ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขัดแยงได ตอง
หลีกเลี่ยงการใชอารมณ พยายามพูดคุยกันดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของ
อีกฝายหนึ่ง



ทายที่สุด ชวยกันเลือกหรือตัดสินใจมองหาทางออกที่ทั้งคูย อมรับได

เรื่องที่ 5 การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว
พอแมที่มีลูกกําลังเปน วัยรุน ลวนพบปญหาเดียวกันคือ “พูดกับลูกไมคอยจะรูเรื่อง คุยกันได
แปบๆ ก็ขัดคอกัน ทะเลาะกันแลว” ชวงเวลาแหงการเชื่อฟง ไมวาพอแมพูดอะไร ลูกก็ เออ ออ หอหมก
ไปดวยไดหมดไปแลวเมื่อลูกยางเขาสูวัยที่กําลังจะเริ่มเปน หนุมเปน สาว และยิ่งยากมากขึ้นเมื่อหัวข อ
ของการพูดคุยเกี่ยวกับความประพฤติที่พอแมเปนหวง เพราะลูกกําลังจะเปนหนุมเปนสาวนี่เอง
เพราะไมเคยมีใ ครสอนเราซึ่งเปน พอแมมากอนวาต องคุยกับลูก ยั งไง ดังนั้น เมื่อเกิด ความ
ไมสบายใจ กังวลใจกับพฤติกรรมของลูก เราจึงมักเลือกวิธีเดียวกับที่พอแมปฏิบัติกับเราเมื่อเราเปนเด็ก
คือ เงียบ บน หรือดาวา ซึ่งวิธีการเหลานั้นเปนการสรางกําแพงระหวางเรากับลูกใหยิ่งสูงขึ้น และยากตอ
การปนปายขาม โดยเฉพาะเมื่อเปนเรื่องเพศ ซึ่งเปนเรื่องที่หลายครอบครัวไมเคยเอยปากสนทนาเมื่ออยู
ดวยกันพรอมหนา
ลองเริ่มตนจากการตอบคําถามตัวเองกอน
การกอบกูชวงเวลาดี ๆ ที่เคยมีเมื่อตอนลูกยังเปนเด็กเล็ก ๆ ใหกลับมาแมลูกจะเขาสูวัยรุนแลว
เปนเรื่องที่ทําได แตตองอาศัยการฝก ฝน ทําบอย ๆ และแมจะยากเพียงใด ก็เปนเรื่องที่พอแมควรตอง
เรียนรู ตองฝก การพูด คุยกับลูก ดวยทาทีที่แสดงใหลูก เห็น ถึงความรัก ความหว งใย และสรางความ
ไววางใจ เพราะผลดีจะตกอยูที่ลูกของเรา เมื่อความสัมพันธในครอบครัวดีขึ้น
กอนจะเริ่มตนคุยกับลูก ลองทบทวน ถามตัวเองในใจวา
 มีเรื่องอะไรบางที่เราพูดไดอยางสบายใจ
 มีเรื่องอะไรที่เห็น ๆ อยูตําตา แตไมเคยพูดเลย
 มีเรื่องอะไรที่เปนความลับสุดยอดของครอบครัว ซึ่งตองปดไว ไมสามารถเปดเผยไดจริงๆ
เพราะจะสงผลกระทบถึงสมาชิกในครอบครัว
 มีความลับอะไรในครอบครัวที่เกี่ยวของกับเรื่องศาสนา

28

มีศีลธรรม จริยธรรมขอไหนบางที่เราไดแตพูด แตทําตามไมได
การตอบคําถามเหลานี้ คือการเริ่มตนที่จะทําการสํารวจและทําความเขาใจกับกฎกติกาความคิด


ความเชื่อของครอบครัวเราที่มีตอเรื่องตาง ๆ ทําใหเรารูวาทําไมเราถึงคิดและประพฤติเชนนั้น และจะชวย
เตือนเราวามีหลายเรื่องอาจไมสอดคลองกับครอบครัวของเราหรือกับของคนอื่น เราจึงควรเปดใจกวางขึน้
ซึ่งการเปดใจยอมรับประสบการณใหม ๆ คือจุดเริ่มตนของการสื่อสารที่ไดผล
เมื่อสื่อสารเรื่องเพศกับลูก
สิ่งที่ตองระวัง
ไมควรหลีกเลี่ยง บายเบี่ยง
หรือ เปลี่ยนเรื่องคุย

ไมควรไลใหไปถามพอ
หรือ ถามแมแทน

ไมควรหัวเราะ ลอเลียน หรือ
แสดงใหลูกเห็นวาคําถามของ
ลูกเปนเรื่องตลก

ลองพยายามทําสิ่งนี้
- ตั้ง ใจฟง คํ า ถามลู ก และฉวยโอกาสพู ด คุ ยโดยยกตั ว อยา งจาก
สถานการณตาง ๆ ในขณะนั้น เชน ระหวางดู โฆษณา ละครทีวี
เดินเลนในหาง นั่งรถ ฯลฯ
- ใหคําตอบสั้น ๆ ถายังไมสะดวกใจจะคุย เชน อยูในที่สาธารณะ
หรืออยูในชวงเวลาที่ยังไมเหมาะสมวา “เดี๋ยวเราคอยคุยเรื่องนี้กัน
ที่บาน” หรือ “รอใหแม/พอวางกอนนะ เดี๋ยวจะคุยใหฟง”
- บอกลูกไปตรง ๆ วา “ไมรู แตจะลองไปหาคําตอบให” หรือชวน
ลูกใหชวยกันหาคําตอบวาเพราะอะไร
- หากคุณลําบากใจ อายที่จะพูด ก็ควรใหลูกรับรูวา “แมกระดากปาก
ยังไมกลาพูด ขอเวลาหนอย แลวจะตอบ”
การหัวเราะหรือลอเลียนคําถามของเด็ก ในเรื่องเพศ จะทําใหลูกเกิ ด
ความสับสน และกังวลใจ สงผลใหในอนาคตเมื่อลูกเกิดปญหาในเรื่อง
เพศ ลูกจะไมสามารถตัดสินใจไดวาควรทําอยางไร
สิ่งที่ควรทํา คือ การสนับสนุน หรือแสดงออกทั้งน้ําเสียง กริยา วาจา
ในทางที่ทําใหลกู รูวาเมื่อไหรที่มีคําถามในเรื่องเพศ ใหมาปรึกษาหรือ
ถามกับพอแมไดเสมอ
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สิ่งที่ตองระวัง

ลองพยายามทําสิ่งนี้

ไมควรใชน้ําเสียงตําหนิ หาม

เปดใจรับฟง แสดงใหลูกเห็นวาพอแมมีความสนใจเรื่องตางๆ ที่

ปรามเมื่อไดยินคําถามที่แสดง

เกี่ยวของกับเรื่องเพศ และเห็นวาเปนเรื่องธรรมชาติ ไมใชเรื่องผิดปกติ

ความอยากรูอยากเห็นในเรื่อง
เพศของลูก
ไมควรใชคําเรียกอวัยวะตางๆ

ใชคําเรียกอวัยวะตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศที่ถูกตองตามความเปน

ดวยน้ําเสียงดูถูก ติเตียน

จริง

ไมควรใหลูกฟงขอมูลตางๆ

การพูดคุยเรื่องเพศกับลูก ตองเลือกใชคําศัพทที่สอดคลองกับวัยของลูก

มากมายในคราวเดียว

ไมใชศัพทที่ยากเกินกวาลูกจะเขาใจ เชน การตอบคําถามวา เด็กเกิดมา
จากไหน กับเด็กวัย 5 ป ตองใชการอธิบายทีต่ างจากการตอบคําถามแก
เด็กวัย 8 ป และ 11 ป

เรื่องที่ 6 ปญหาที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางเพศของวัยรุน
เมื่อรางกายเจริญเติบโตเขาสูวัยรุน หญิงและชายมีการเปลี่ยนแปลงหลายดานทั้งทางรางกาย
จิตใจ สังคม และพัฒนาการทางเพศ ซึ่งเปนพัฒนาการตามธรรมชาติของมนุษย การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
คือในผูช ายมี ก ารฝน เปย ก และในผูห ญิง มีประจํา เดือ น ซึ่ งหมายถึงภาวะที่นํา ไปสูก ารตั้ง ครรภไ ด
พัฒ นาการทางรางกายนี้มีความจําเปนที่แตละบุค คลตองดูแลสุข อนามัยสว นบุค คล และเขาใจกลไก
การสืบพันธุของรางกายเพื่อที่จะดํารงอยูไดอยางมีสุขภาวะที่ดี

ประจําเดือน การตั้งครรภ และการแทง
ผูหญิงมีประจําเดือนไดอยางไร
การมีประจําเดือน หรือระดู (Menstruation) เปนกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น ในสตรี
โดยรังไขจะผลิตไขขึ้นมาทุกเดือน เมื่อไขสุกรางกายเตรียมพรอม เพื่อรองรับไขที่อาจถูกผสมโดยเชื้อ
อสุจิของฝายชาย โดยผนังมดลูกจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ถาไมมีการผสมระหวางไขและเชื้ออสุจิของ
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ฝายชาย ผนังมดลูกจะลอกหลุดออกมาเปนเลือด ที่เรียกวา “ประจําเดือน” กระบวนการทั้งหมดกินเวลา
ประมาณ 28 วัน หรือคลาดเคลื่อนมากหรือนอยกวา 7 วัน และมักจะมีครั้งละ 3 – 7 วัน จํานวนเลือด
ที่ออกมาในแตละเดือนประมาณ 30 – 80 มิลลิลิตร
เมื่อ รา งกายของผูห ญิง เริ่ มมี ก ารเปลี่ย นแปลงจากเด็ ก หญิ งเขา สูวั ยสาว นอกเหนื อจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีระภายนอกแลว การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือ การมีประจําเดือนนั่นเอง
เด็กผูหญิงจะเริ่มมีประจําเดือนครั้งแรกในอายุราว 11 – 15 ป การมีประจําเดือนครั้งแรกจะชาหรือเร็ว
ขึ้น กับ พัฒ นาการของสมอง กรรมพัน ธุ และสุข ภาพกายและใจของคน ๆ นั้น ในช ว งป แรก ๆ ที่ มี
ประจําเดือนใหม ๆ และในวัยใกลหมดประจําเดือน รอบเดือนมักจะไมสม่ําเสมอและบางเดือนอาจไมมี
การตกไข และโดยเฉลี่ยแลววัยหมดประจําเดือนจะเกิดขึ้นเมื่อมีอายุประมาณ 45 – 50 ป ซึ่งเปนเวลาที่รัง
ไขหยุดสรางไขออกมา

วงจรการเกิดประจําเดือน
การตกไข
ชวงประมาณกึ่งกลางของรอบเดือน ตอมใตสมองจะหลั่งฮอรโมนออกมาตัวหนึ่ง ซึ่งมีผล
ทําใหรังไขปลดปลอยไขออกมาเพื่อรอการผสม
 หลังจากตกไข
หลังจากไขต ก ก็จ ะเคลื่อนไปตามทอ นําไขไปสูมดลูก ขณะเดียวกัน รังไขก็เริ่มผลิตฮอรโมน
เพื่อทําใหผนังมดลูกเริ่มสรางตัวใหหนาขึ้น ขณะเดียวกันก็มีเลือดมาหลอเลี้ยงมดลูกมากขึ้น และพรอมที่
จะรองรับไขที่อาจถูกผสม


ระหวางมีประจําเดือน
เมื่อไขเดินทางมาถึงมดลูก และไมไดรับการผสม ซึ่งอาจเปนเพราะไมไดมีเพศสัมพันธ หรือมี
เพศสัมพันธโดยมีการปองกัน การตั้งครรภ ระดับฮอรโ มนเอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรนจะลดลง
อยางรวดเร็ว ทําใหผนังมดลูกหลุด ลอกออกกลายเปนประจําเดือน โดยปกติผูหญิงจะมีประจําเดือน
อยูในชวง 3 - 5 วัน


หลังจากหมดประจําเดือน
หลังจากหมดประจําเดือน ฮอรโมนจากตอมใตสมองในกระแสเลือด ก็เริ่มกระตุนใหไขในรังไข
เจริญขึ้น ขณะเดียวกัน ฮอรโมนจากรังไขก็เริ่มกระตุนการสรางตัวของผนังมดลูก
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ลักษณะของประจําเดือนที่ปกติ
ลักษณะของประจําเดือนปกติคือเลือดที่ออกจากชองคลอดอยางสม่ําเสมอ ทุก 28 วัน  7 วัน
ประจําเดือนที่ออกมา ประกอบดวยน้ําเมือกจากปากมดลูก น้ําชองคลอด น้ําเมือกและชิ้นสวนของเยื่อบุ
มดลูก และเลือด ซึ่งสวนประกอบเหลานี้เห็นไมชัดเจนเพราะสีของเลือด ประจําเดือนที่ปกติมีสีคล้ํา ไมมี
เลือดกอน ไมมีกลิ่น จนกระทั่งมีแบคทีเรียและมีก ารสัมผัสอากาศภายนอกชองคลอด จึงทําใหมีกลิ่น
เกิดขึ้น ปกติจะมาประมาณ 3 - 7 วัน หากผิดไปจากนี้อาจถือวาผิดปกติ

ปญหาและอาการที่มักเกิดขึ้นในชวงมีประจําเดือน
กอนหนาที่จะมีประจําเดือน
ในชวงระหวางที่มีการตกของไข สวนมากผูหญิงจะมีอาการที่บงบอกลวงหนากอน บางคนอาจมี
อาการปวดถวงบริเวณทองนอย หรือปวดหลัง อาจปวดมากหรือนอยแตกตางกันไป อาจมีอาการรวมของ
ทองเสีย และรูสึกคลื่นไส มีบางรายอาจปวดศีรษะเพิ่มเขามาอีกอยางหนึ่ง ในชวงแรก กอนประจําเดือนมา
มักมีอาการตกขาว และมีอาการเจ็บคัดเตานมรวมดวยก็ได ในระหวางนี้ ผูหญิงหลายรายจะมีความรูสึก
ไมสบายใจ ซึมเศรา หรือหงุด หงิด รําคาญใจไดงาย ซึ่งถือเปน เรื่องปกติธรรมดา และอาการอยางนี้
จะหายไปไดเองเมื่อประจําเดือนออกมาแลว ตามสถิติพบวา อาการปวดจะรุนแรงมากขึ้นใสชวงอายุ
18 – 24 ปแลวก็จะทุเลาลง อาการปวดประจําเดือนจะหายไปไดภายหลังหญิงนั้นตั้งครรภและคลอดบุตร
ซึ่งเชื่อวาเปนเพราะปากมดลูกที่ถางขยาย มีผลใหเกิดการทําลายปลายประสาทที่อยูบริเวณดังกลาว
วิธีการบําบัดอาการอาการปวดทองปวดเกร็ง สามารถทําไดดวยวิธีงาย ๆ คือ การประคบบริเวณ
หนาทองดวยการใชกระเปาน้ํารอน และนอนพักเพื่อทุเลาอาการ หรืออาจรับประทานยาระงับปวดชนิด
ธรรมดา หรือใหยาชวยคลายการหดเกร็งของกลามเนื้อมดลูก นอกจากนี้ควรออกกําลังอยางสม่ําเสมอ
จะชวยปองกันมิใหปญหาการปวดทองประจําเดือนรุนแรงไดดวย
อาการปวดประจํ าเดือ นอี ก ประเภทหนึ่ง ที่อ าจไม ปกติที่ ผูห ญิง ควรระวั ง สว นใหญ อาการ
จะเกิ ด ขึ้ น ภายหลั ง จากหญิ ง นั้ น มี ป ระจํ า เดื อ นเป น เวลานานหลายป เช น อาการของโรคภายใน
ช อ งเชิ ง กราน ซึ่ ง เกิ ด จากภาวะการติ ด เชื้ อ ในอุ ง เชิ ง กรานชนิ ด เรื้ อ รั ง ทํ า ให มี ผั ง ผื ด ยึ ด อวั ย วะใน
ชองเชิงกรานไวดวยกัน หรือภาวะเยื่อบุผนังโพรงมดลูกเจริญผิดที่ในอุงเชิงกราน หรือเพราะมีเนื้องอก
ของกลามเนื้อผนังมดลูก นอกจากนี้ก ารใสหว งคุมกําเนิด ก็เปน สาเหตุที่พบบอย ในภาวะเหลานี้จ ะมี
อาการปวดประจําเดือนแตกตางกันไป เชน ยังคงปวดทองแมประจําเดือนหยุดไปแลวหลายวัน หรือมี
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อาการปวดทวีขึ้นอยางมากในแตละวงจรรอบประจําเดือนตามกาลเวลาที่ผานไป หรือบางครั้งอาจรูสึก
หรือคลํากอนที่ทองนอยไดเอง หากมีอาการเหลานี้ควรรีบปรึกษาแพทยเพื่อการวินิจฉัยที่ถูกตอง
ประจําเดือนไมมา
ตามปกติ ประจําเดือนจะมาครั้งแรกเมื่ออายุระหวาง 11–15 ป ชาหรือเร็ว แตกตางกันไปบาง
หากประจําเดือนไมมาเมื่อถึงเวลา หรือวัยที่ควรจะตองมี ถือวามีความผิดปกติ
สาเหตุที่ประจําเดือนไมมา เกิดขึ้นไดดังนีค้ ือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ไมมีมดลูก
ไมมีรังไข
ไมมีชองคลอดโดยกําเนิด
มีรังไขแตเกิดความผิดปกติของรังไข
เยื่อพรหมจารีไมเปด
เกิดความผิดปกติของชองคลอด
เกิดความผิดปกติของมดลูก

บางรายอาจมีประจําเดือนขาดหายไป ก็ควรตองพิจารณาสาเหตุความผิดปกติที่เกิดขึ้น หากเกิด
ขาดหายไปโดยไมทราบสาเหตุ ควรรีบปรึกษาแพทยทันที สาเหตุของประจําเดือนขาดหายไปอาจเกิด
จากสาเหตุเชน
1. เกิดการตั้งครรภ
2. ใชยาคุมกําเนิด เชน ยาฉีดคุมกําเนิด
3. หลังการคลอดบุตรหรือกําลังใหน้ํานมบุตรอยู
4. เกิดอาการเครียดทางจิตใจมาก
5. ไดรับการผาตัดเอามดลูกออก หรือรังไขออกทั้งสองขางแลว
ทัศนคติและความเชื่อเกีย่ วกับประจําเดือน
ประสบการณของผูหญิงเกี่ยวกับประจําเดือน มิใชเพียงเปนแคสวนหนึ่งของชีวิต ที่ เปนเรื่อง
ของธรรมชาติ หากแตยังสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลความเชื่อ ศาสนาและวัฒนธรรมในสังคมที่มากําหนด
วิธีการปฏิบัติตอภาวะการมีประจําเดือนของผูหญิง อันสะทอนใหเห็นถึงความคิดและทัศนคติของสังคม
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ที่ มีตอผูหญิง และโดยมากมักเปนทัศนะในดานลบมากกวาดานบวก ดังเชน การหามผูหญิงเขาสูพิธีกรรม
ทางศาสนา หรือหามหญิงสังสรรคกับผูอื่น หากหญิงนั้นอยูในชวงมีประจําเดือน เปนตน
นอกจากนี้ อิทธิพลความเชื่อบางอยางมีผลตอการปฏิบัติตัวในระหวางมีประจําเดือนของผูหญิง
เชน ความเชื่อในการงดเวนการออกกําลังกาย การอาบน้ําหรื อสระผม หรือไมมีเพศสัมพันธระหวางนี้
ขอเท็จจริงในเรื่องเหลานี้ไมปรากฏชัด บางเรื่องก็พอสามารถหาเหตุผลได และบางเรื่องก็ไมมีเหตุผล
ที่ชัดเจน ดังเชน การหามการมีเพศสัมพัน ธข ณะมีประจําเดือน ซึ่งในทางการแพทยไมมีขอหามใดๆ
แตไมเปนที่นิยม ก็เพราะเลือดประจําเดือนจะออกมาเลอะเทอะ และที่สําคัญก็คือโอกาสจะมีการอักเสบ
ติดเชื้อไดงายขึ้น เพราะปากมดลูกเปดออกเล็กนอย และในมดลูกจะมีแผลเนื่องจากมีการลอกหลุดของ
เยื่อบุมดลูก

การตั้งครรภ
การตั้งครรภเกิดจากการปฏิสนธิ หรือการผสมของไข กับตัวอสุจิของฝายชาย ในชวงกึ่งกลาง
ของรอบประจําเดือน ซึ่งเปนระยะที่ฝายหญิงมีไขสุก
เมื่อไขและอสุจิผสมกันแลว ไขที่ไดรับการผสม จะเดิน ทางมาฝงตัวบนเยื่อมดลูกซึ่งหนาขึ้น
แลวแบงตัวออกเรื่อยๆ กลายเปนเด็กตัวเล็กๆ จนอายุครบ 9 เดือนจึงคลอดออกมา ขณะที่ตั้งครรภแม
และลูกมีการเชื่อมโยงกันของเลือดผานทางรก
เมื่อเริ่มตั้งครรภผูหญิงจะมีอาการตางๆ ที่สังเกตไดดังนี้








ประจําเดือนขาด
ประจําเดือนที่เคยมีมาสม่ําเสมอทุกเดือน จะหายไปไมมาอีกเลยตลอดระยะเวลาตั้งครรภ
ประมาณ 38 - 40 สัปดาห
อาการคลื่นไส อาเจียน วิงเวียนศีรษะ
มักจะมีอาการในสามเดือนแรก อาการเหลานี้มักเปนในตอนเชา ซึ่งเราเรียกวาแพทอง
นั่นเอง
เตานมคัด
หัวนมและอวัยวะเพศจะมีสคี ล้ําลง มักพบในครรภแรก บางครั้งอาจมีน้ํานมเหลือง
ออกมาเมื่อบีบหัวนม
เด็กดิ้น
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ในครรภแรก จะรูสีกวาเด็กเริ่มดิน้ เมื่ออายุครรภประมาณ 20 สัปดาห สวนในครรภหลัง
จะเริ่มดิ้นเมื่ออายุครรภประมาณ 16 สัปดาห ถาเด็กที่เคยดิน้ อยูแลวดิ้นนอยลง ตองรีบไปพบ
แพทย




ปสสาวะบอย
เนื่องจากมดลูกโตขึน้ และไปกดทับกระเพาะปสสาวะ แตถาปสสาวะบอยขึ้น มีอาการ
แสบขัด หรือปสสาวะขุน ตองรีบไปพบแพทย
มีอารมณหงุดหงิด

การตรวจการตั้งครรภ
หากผูหญิงเราไมแนใจวาตั้งครรภหรือไม สามารถตรวจสอบไดที่คลินิก สถานพยาบาลทั้งของรัฐ
และเอกชน หรือสามารถซื้อชุดตรวจการตั้งครรภไดตามรานขายยาทั่วไป ซึ่งเปนการตรวจหาฮอรโมน
ในปสสาวะ เปนวิธีที่งาย สะดวก และประหยัด ซึ่งผลการตรวจจะค อนขางแมนยําสําหรับผูหญิงที่อายุ
ครรภประมาณ 27 วันหลังปฏิสนธิ
ขอควรปฏิบัติกอ นการทดสอบการตั้งครรภเอง เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการตั้งครรภ คือ
1. งดน้ําหรือเครื่องดื่มใด ๆ ตั้งแตสองทุม และถายปสสาวะใหหมดกอนเขานอนของคืนกอนทีจ่ ะ
เก็บปสสาวะ
2. เก็บปสสาวะ ครั้งแรกที่ถายปสสาวะเมื่อตื่นนอนในตอนเชา ลงในภาชนะที่สะอาด
3. ไมควรรับประทานยาใด ๆ ทั้งสิ้นใน 48 ชั่วโมงกอนเก็บปสสาวะ
4. ในกรณีที่ยังไมทดสอบทันที ควรเก็บปสสาวะใสชองเก็บอาหารปกติของตูเย็น เพราะฮอรโมน
ที่ขับออกมาในปสสาวะของผูหญิงตั้งครรภ จะเสื่อมสลายในอุณหภูมิหอง
อะไรคือทองนอกมดลูก
ทองนอกมดลูก คือ การฝงตัวนอกโพรงมดลูกของไขที่ถูกผสมซึ่งจะเจริญตอไปเปนรกและทารก
แตตําแหนงที่ไขฝงตัวกลับอยูผิดที่ ตําแหนงที่เกิดขึ้นบอยคือในทอนําไข แตอาจมีบางรายเกิดขึ้นที ่ค อ
มดลูก ชองทอง รังไขและตําแหนงอืน่ ๆ ไดดวย สาเหตุสําคัญของการเกิดทองนอกมดลูกคือ กลไกการ
นําไขเสียไป โดยรูทอนําไขผิดปกติ ทําใหไขที่ผสมแลวไมสามารถเคลื่อนผานไปไดสะดวก มักมีสาเหตุ
มาจากการอัก เสบติด เชื้อ เชื้อที่สําคัญคือหนองใน ซึ่ งกอใหเกิด ความผิด ปกติข องเยื่อบุผนังทอนําไข
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โดยตรง นอกจากนี้การอักเสบหรือพยาธิสภาพเรื้อรังของชองเชิงกราน ก็ทําใหเกิดพังผืดที่ยึดทอนําไข
มิใหเคลื่อนไหวไดสะดวก ทําใหการเคลื่อนยายไขที่ผสมใหเดินทางสูมดลูกไมไดตามกําหนด
อาการที่เ กิ ด ขึ้ น คื อประจํ าเดื อนจะขาดไปช ว งหนึ่ ง แต มั ก ไม มีอ าการแพ ทอ งเด น ชั ด เมื่ อ
ภาวะวิกฤตดังกลาวเกิดขึ้น ก็จะทําใหมีอาการปวดทองเฉียบพลันที่ทองนอยขางใดขางหนึ่งอยูตลอดเวลา
แลวรูสึกหนามืด ใจสั่น หรือเปนลม อาจมีเลือดออกทางชองคลอดกะปริบกะปรอยรวมดวยหรือไมมี
ก็ได ในบางราย เลือดที่ตกในชองทองมีจํานวนมาก ก็ จะไประคายกะบังลมที่กั้นระหวางชองปอดและ
ชองทอ ง ทํา ให มีอ าการเจ็บ ปวดที่ หัว ไหลข างขวาได ผู ปว ยจะซี ด มาก กระสั บกระสา ย เหงื่อ ออก
สติ สั ม ปชั ญ ญะเลื อ นราง มี อ าการรุ น แรงเฉี ย บพลั น ถึ ง ขั้ น ช็ อ กได หากนํ า ส ง โรงพยาบาลไม ทั น
อาจอันตรายถึงชีวิตได เพราะรางกายขาดเลือด
ในสตรีที่ทําหมันแลว ก็อาจเกิดอุบัติเหตุของการตั้งครรภนอกมดลูกไดแมวาโอกาสเสี่ยงมีนอย
มาก สาเหตุเกิดจากทอนําไขที่ถูกผูกตัดออกไปแลวบางสวนจากการผาตัดกลับเชื่อมกันไดใหม หรือมีรู
เปดถึงกันไดใหม เปนเหตุใหตั้งครรภได ตามสถิติพบวาเกิดขึน้ นอยกวา 1 ใน 1,000 ราย และในจํานวนนี้
เปนการทองนอกมดลูกสวนหนึ่ง หากเปรียบเทียบอัตราสวนกับการตั้งครรภปกติแลว พบวาเปอรเซ็นต
การตั้งครรภนอกมดลูกเกิดขึ้นสูงในหญิงที่ทองภายหลังการทําหมันแลว
การระมัด ระวังมิใ หเกิด การอักเสบในชองเชิงกราน และมิใหเ กิดโรคติด ตอทางเพศสัมพัน ธ
จึงเปนการปองกันมิใหเกิดการทองนอกมดลูกได หากรูสึกมีผิดขาวผิดปกติ หรือปสสาวะแสบขัด อยานิ่ง
นอนใจ ควรไปใหแพทยตรวจเพื่อการรัก ษาในระยะแรกเริ่ม เพราะอาการโรคติดตอ ทางเพศสัมพัน ธ
ที่สําคัญโดยเฉพาะหนองในในผูหญิงนั้น จะไมมีอาการเดนชัดเทาอาการในเพศชาย

อาการปกติระหวางตั้งครรภ การดูแล การปองกันและขอปฏิบัติในการบรรเทาอาการ
อาการ
คลื่นไส

บวม

การดูแล /ลดอาการ/ปองกัน
 กินอาหารครั้งละนอย แตบอยครั้ง หลีกเลี่ยงอาหาร
มันๆ
 พักผอนใหเพียงพอ ทําจิตใจใหสดชื่น
 ยกขาใหสูงระหวางวัน
 เวลานอนใหตะแคงซาย
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 เลือกรองเทาไมรัดรูปและไมสูง
ตะคริวที่เทา
 เวลาเปน ใหนอนหงายเหยียดเทาตรง และเหยียด
ปลายหัวแมเทาขึ้น
 หมั่นนวดทีน่ อง และระวังอยาใหเทาเย็นจัด
ออนเพลีย เหนื่อยงาย หนามืด เปน  อยาเปลี่ยนอิริยาบถโดยกะทันหัน
 พักผอนใหเพียงพอ
ลม เวียนศีรษะ เบื่ออาหาร
ปวดแสบบริเวณลิ้นป
ปวดหลัง

ทองผูก

ตกขาว













ไมทานอาหารใหอิ่มเกินไป แตทานใหบอยครั้งขึน้
นอนในทาศีรษะสูง
ดื่มนมและน้ํามากๆ ไมควรดื่มน้ําอัดลม
ทํางาน ออกกําลังกายเบาๆ
นั่งหลังตรง และยืนตัวตรง
นอนตะแคงโดยกอดหมอนขาง
ดื่มน้ํามากๆ อยางนอยวันละ 10 แกว
ออกกําลังกายเบาๆ
ถายอุจจาระใหเปนเวลา
รับประทานผักผลไม และอาหารที่มีเสนใยเพิ่มขึ้น
ในชวงตั้งทองอาจมีอาการตกขาวมากกวาปกติมี
สีขาวปนเทาหรือเหลืองออน แตไมมีกลิ่น และไมคัน
ซึ่งเปนเรื่องปกติ ใหดูแลความสะอาดโดยการลางดวย
น้ํ า สบู อ อ น ๆ ที่ อ วั ย วะเพศภายนอกก็ เ พี ย งพอ
ไมจําเปนตองใชน้ํายาฆาเชื้อโรค

การแทง
การแทง หมายถึง การสิ้นสุดของการตั้งครรภในระยะกอนที่เด็กจะเติบโตพอที่จะมีชวี ิตรอดได
โดยมีอายุครรภนอยกวา 28 สัปดาห และ/หรือ น้ําหนักเด็กนอยกวา 1,000 กรัม
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ชนิดของการแทง
การแทงแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ
1. แทงที่เกิดขึ้นเอง คือ การแทงบุตรที่เกิดขึ้น โดยไมมกี ารใชยา เครื่องมือ หรือวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น
2. แทงที่เกิดจากการกระทํา แบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ
2.1 การทําแทงเพื่อการรักษา
2.2 การทําแทงที่ผิดกฎหมาย
สาเหตุของการแทงทีเ่ กิดขึน้ เอง
ความผิดปกติของตัวออน ซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติของตัวออนเอง ซึ่งพบบอยถึงรอยละ 60
ความผิดปกติในตัวมารดา ซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติของมดลูกการอักเสบ ติดเชื้อ เชน ซิฟลสิ
ซึ่งอาจจะทําใหแทงได
นอกจากนี้ยังมีสาเหตุตาง ๆ อีกมากมาย บางสาเหตุก็ไมสามารถรักษา หรือปองกันได บางสาเหตุ
ก็สามารถปองกันได เพราะฉะนั้น ผูที่เคยแทงควรจะตองไปพบแพทยเพื่อตรวจหาสาเหตุ และปองกัน
กอนที่จะตั้งครรภในครั้งตอไป เพราะอาจจะเกิดการแทงซ้ําได และขณะตั้งครรภควรจะตองระมัดระวัง
เปนพิเศษ และอยูในความดูแลของแพทย
อาการของการแทงทีเ่ กิดขึน้ เอง
โดยทั่ว ไป หญิงมีค รรภเ มื่อจะแทงลู ก จะเริ่มตน ดว ยอาการเลือดออกกะปริบ กะปรอยทาง
ชองคลอด ซึ่งเปนเลือดที่ออกจากโพรงมดลูก เรียกการแทงอยูในระยะคุกคาม อาจรวมกับอาการปวด
ทองนอยที่บริเวณตรงกลางเหนือหัวเหนา จากนั้นมดลูกเริ่มบีบรัดตัว เมื่อการแทงลุกลามมากขึ้น จนการ
ตั้งครรภไมอาจดําเนินตอไปได เลือดก็จะออกมากขึ้น อาการปวดทองจะรุนแรงขึ้น สุดทายมดลูกจะหด
ตัวบีบไลตัวออนหรือทารกและรกออกมา ซึ่งอาจหลุดออกมาจากโพรงมดลูกไดทั้งหมด เรียกวาแทงครบ
โดยมากการแทงออกมาครบเชนนี้จะเกิดในชวงอายุครรภที่ออนเดือนมาก ๆ คือไมเกิน 8 สัปดาหหลังจาก
วันแรกของการมีประจําเดือนครั้งสุด ทาย ถาอายุครรภมากกวานี้ สิ่งที่แทงออกมาอาจจะไมครบหมด
ทุกอยาง สวนใหญ มีเพียงแตทารกและกอนเลือด แตรกยังคงคางอยู เพราะยิ่งอายุครรภมาก รกจะเจริญ
มากขึ้น ทําใหไมหลุดออกจากโพรงมดลูกไดงาย ๆ การแทงเชนนี้ถือวาเปนแทงไมครบ มีผลตอสุขภาพ
ของผูหญิ งคือทําใหผูหญิงตกเลือดไดอยางมากจนเป น อัน ตรายตอชีวิต การบํา บัด คือการขูด มดลู ก
เพื่อเอารกสวนที่เหลือออกใหหมด

38

ขอปฏิบัติและการปองกันการแทงที่เกิดขึ้นเอง
1. เมื่อรูวาตนเองประจําเดือนขาด หรือสงสัยวาจะตั้งครรภ ควรมาพบแพทยตั้งแตเนิน่ ๆ และมาพบ
ทุกครั้งตามนัด
2. บอกประวัตกิ ารเจ็บปวยในอดีต และโรคทางกรรมพันธุ เชน ธาลัสซีเมีย เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ใหแกแพทยทราบ
3. ถาตั้งครรภเมื่ออายุมาก (35 ปขึ้นไป) ควรรีบมาพบแพทย
4. ถาเคยมีการแทงมากอน ตองแจงใหแพทยทราบ
5. ในระหวางตั้งครรภ ถาเกิดอาการผิดปกติ เชน เลือดออก ตองรีบมาพบแพทยโดยดวน แมวาจะยัง
ไมถึงเวลานัด
6. รับประทานยาบํารุงที่แพทยใหอยางสม่ําเสมอ
7. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธในขณะที่มี เลือด หรือ น้ําใส ๆ ไหลออกมาทางชองคลอด
8. ควรตั้งครรภในระยะหางกันอยางนอย 2 ป
9. ควรหลีกเลี่ยง ของมึนเมา เครื่องดื่มผสมคาเฟอีน และสิ่งเสพติด
การแทงทีเ่ กิดจากการกระทํา
ตามกฎหมายไทย การทําแทงเปนการกระทําผิดกฎหมาย แตกฎหมายมีขอยกเวนใหมีการทําแทง
ไดบางประการ ซึ่งจะตองเปนการกระทําของแพทยและมีขอบงชี้ขัด เจน เชน อันตรายตอสุขภาพของ
มารดา หรือหญิงตั้งครรภเพราะถูกขมขืน เปนตน นอกเหนือจากกรณีเหลานี้ การทําแทงถือเปนการผิด
กฎหมายทั้งสิ้น
สาเหตุ ข องการทํ าแท งส ว นใหญ ข องผูห ญิง ไทยมาจากการตั้ง ครรภไ ม พึง ประสงค เคยมี
ผูศึก ษาวิจัยสาเหตุและกลุมอายุข องผูทําแทง พบวา วัยรุน มีก ารตั้งครรภไมพึงประสงคคอนขางสูง
โดยมีตน เหตุมาจากการไมใ ชวิธีคุมกําเนิด ปองกันเมื่อมีเพศสัมพัน ธ แตก็เปน ที่สังเกตพบวา ในกลุม
ผูใ หญ หญิง ที่แ ตง งานแล ว ก็พ บมี ก ารไปทํ าแทง ในสั ด ส ว นที่ไ มน อย ซึ่ งมี สาเหตุส ว นใหญม าจาก
ความลมเหลวจากการใชวิธีคุมกําเนิด
ยังมีผูหญิงจํานวนมากที่ไมมีค วามรูค วามเขาใจเพียงพอเกี่ยวกับผลกระทบที่ต ามมาจากการ
ทําแทงที่ผิดกฎหมาย ซึ่งนอกจากเปนอันตรายตอชีวิตอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในรายที่อายุครรภมาก
ยิ่งอันตรายมาก อาการแทรกซอนที่พบไดบอยจากการทําแทงที่ผิดกฎหมาย ที่อาจมีทั้งอาการแทรกซอน
ในระยะสั้นและระยะยาวตอชีวิตของหญิงคนนั้น เชน
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การตกเลือด อาจมีเลือดออกมากผิดปกติ ถาไมไดรับเลือดทดแทน หรือชวยเหลือได
ทันทวงทีก็อาจถึงแกชีวิตได
 มดลูกทะลุ อาจจะตองตัดมดลูกทิ้ง
 มดลูกแตก จะตองตัดมดลูกทิ้งทําใหหมดโอกาสที่จะมีลูกไดอีก
 การอักเสบติดเชื้อ อันเกิดจากกระบวนการทําแทงที่ใชเครื่องมือที่ไมสะอาดปราศจาก
ความระมัดระวังในมาตรการการปองกันการแพรเชื้อโรค ทําใหเกิดการอักเสบติดเชื้อจากการ
ขูดมดลูก ซึ่งสงผลตามมาในปญหาสุขภาพอื่น ๆ ทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายในการรักษา เนื่องจาก
เชื้อที่กอใหเกิดการอักเสบมักเปนแบคทีเรียที่มีอานุภาพในการกระจายเชื้อไดรุนแรงมาก จึงตอง
ใชการรักษาเปนเวลานาน หากไมหายขาดก็จะทําใหเกิดการติดเชื้ออักเสบเรื้อรังในอวัยวะอุงเชิง
กราน และหากรักษาหายขาดจากการอักเสบแลว ผูหญิงคนนั้นก็อาจมีการปญหาดานการมีบุตร
ยากตอไปได


เรื่องที่ 7 ทักษะการจัดการกับปญหา อารมณและความตองการทางเพศของวัยรุน
เพศสัมพันธเปนเรื่องของความรับผิดชอบตอตนเอง เคารพความรูสึก ของคูของตน ไตรตรอง
วิเคราะหถึงผลดี ผลเสีย และเปน สิทธิสว นบุค คลที่จะตัด สินใจ แตตองไมสรางปญหาภาระแกผูอื่น
ภายหลัง และเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็เปนเรื่องที่จ ะแกไขและหาทางออกที่เหมาะสมตอไป และ
กอนที่จะคิด ถึงการมีเพศสัมพัน ธ ตองแสวงหาความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ และสุข ภาพอนามัย
ที่เกี่ยวของกับเพศสัมพันธ เพื่อจะไดปลอดภัย ไมเกิดการตั้งครรภที่ไมตองการ และไมเกิดการติดโรค
รวมทั้งปญหาอื่น ๆ ทางดานจิตใจ ที่จะตามมา
สิ่งที่ต ามมาจากการตัด สิน ใจมีเพศสัมพันธ จึงมีทั้งดานบวกและดานลบ การวิเคราะหถึงผล
ที่จะตามมาลวงหนา จะชวยใหเราสามารถเตรียมการ และคิดวิธีก ารปองกันและ/หรือหลีก เลี่ยงไมใ ห
ตัวเองและคนที่เกี่ยวของตองเผชิญกับปญหาที่อาจตามมา ดังนั้น เมื่อคิดและคาดการณไดลวงหนาวา
สิ่งที่ตัวเองตองการและไมตองการใหเกิดขึ้นคืออะไร ก็สามารถใชเปนเหตุผลประกอบการตัดสินใจวาจะ
ทําหรือไมทํา เพราะผลที่เกิดขึ้น เปนเรื่องที่เราจะตองเผชิญและรับผิดชอบดวยตัวของเราเอง
การเรียนรูที่จะประเมินสถานการณ หรือการคาดเดาไดวาอะไรบางที่จะนําไปสูการมีเพศสัมพันธ
ของตนเอง เราพรอมที่จะเผชิญสถานการณนั้นหรือไมอยางไร การคาดการณและตอบตัวเองไดชัดเจน
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จะชวยใหเราควบคุม จัดการ และแกไขสถานการณไดดีกวาการไมไดเตรียมตัว ซึ่งอาจสงผลตอสิ่งที่
ตามมาที่ไมพึงประสงค เชน การตั้งครรภที่ไมพรอมและความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี เปนตน
เชน เดียวกับการเรียนรูและฝกฝนทัก ษะการยืนยันความตองการและการตอรองเพื่อใหบรรลุ
ความตองการของทั้งสองฝายเปนเรื่องสําคัญ การเรียนรูนี้ดําเนินไปตลอดชีวิต การเผชิญกับความรูสึกผิด
อารมณโกรธ หวั่นเกรงกับความรูสึกของผูอื่นที่มีตอตนเองหรือรูสึกวาตนเองดอยคา เปนประสบการณ
รวมของทุกคน การเริ่มตนและฝกฝนในชีวิตประจําวันจะชวยใหเราทําไดดีขึ้นและจะนําไปสูการพัฒนา
ความสัมพันธของทั้งฝายใหแนนแฟนยิ่งขึ้น
การเรียนรูความตองการของตัวเอง และสิ่งที่อาจมีอิทธิพลตอความคิด และการตัดสินใจของ
ตัวเองเปนเรื่องสําคัญของวัยรุน เพราะในสถานการณหลายอยางที่วัยรุนเผชิญ การเขาใจความตองการ
ของตัว เองอยางชัด เจนจะชว ยใหวัยรุน สามารถสื่อสาร ตอรอง หรือปฏิเสธเพื่อใหเปน ไปตามความ
ตองการของตนเองได
นอกจากนั้น การเรียนรูเทคนิค การชักชวน จะทําใหเห็นวา คนสวนใหญมีวิธี การหลายอยาง
ในการโนมนาวใจ หรือชักจูงคนอื่นใหคลอยตาม ทั้งนี้ อาจทําไปโดยไมสนใจความตองการของอีกฝาย
และไมเคารพในการตัดสินใจที่แตกตางไปจากสิ่งที่ตัวเองตองการ การเรียนรู ยอมรับ และเคารพความ
คิดเห็นที่แตกตางของบุคคลเปนพื้นฐานสําคัญในการสรางสัมพันธภาพและการอยูรวมกัน
เสนทางความคิดเพื่อตัดสินใจ
1. เรื่องที่ตอ งตัดสินใจคืออะไร

เรื่อง.................................................................................
2. ทางเลือกที่มีอยูมอี ะไรบาง
ทางเลือกที่ 1

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ 3

ทางเลือกอื่นๆ

คิดตอ...มีทางเลือกอืน่ อีกไหม
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3. คิดถึงผลที่ตามมาของแตละทางเลือก วาจะเกิดอะไรขึน้ ถาเราเลือก
ผลบวก

ผลลบ






มีความเสี่ยงอะไรบาง?
ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากแคไหน?
ถาเกิดขึ้นแลวเราจัดการ/รับไดหรือไม?
จะลดความเสี่ยงของทางเลือกที่เราอยากเลือก
ไดอยางไร?

4. ความตองการที่แทจริงของเราคือ
เรารูวาคนอื่นอยากใหเราทําอะไร
 แลวเรารูไหมวาเราอยากทําอะไรที่เปนความตองการที่แทจริงของตัวเราเอง


5. ตัดสินใจ
ทางเลือก 1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................

ฉันเปนแบบไหน

บุคลิก 3 แบบ ในเรื่องการกลาแสดงความคิดเห็น ความตองการและการตอบสนองความตองการของ
ตัวเอง
1. “ฉันจะเอาแบบนี้ ฉันไมสนใจวาเธออยากเลือกแบบไหน” (Aggressive)
คนบุค ลิก นี้ไม คอยสนใจความตองการของผูอื่น กลาแสดงออก กลาทําเพื่ อใหไดต ามที่
ตองการ
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ไมชอบใหขัดใจ
คนที่ไมคอยสนใจความตองการของผูอื่นเปนคนที่รูวาตัวเองตองการอะไรและเดินหนา
เพื่อใหไดมา การไดตามที่ตองการเปนเรื่องสําคัญจึงทําใหเปนคนที่ไมให

ความสนใจ

กับผลที่เกิดกับผูอื่นมากนัก มักทําใหเพื่อนอึดอัดใจ
2.“ฉันรูเธออยากไดอะไร และฉันเลือกไดวาฉันจะทําอะไร” (Assertive)
คนบุคลิกนี้ จะยอมรับในสิทธิและความตองการของผูอื่น รูจักปกปองสิทธิและตอบสนอง
ความตองการของตัวเอง


กลาถามและกลาบอก
คนที่ยอมรับในสิทธิและความตองการของผูอื่น ขณะเดียวกันก็รูจกั ปกปองสิทธิและ
ตอบสนองความตองการของตัวเอง เปนผูที่มคี วามสุขและสรางสัมพันธภาพที่ยั่งยืนได

3. “สําหรับฉันอะไรก็ได” (Passive)
คนบุคลิกนี้ มักคลอยตามผูอื่น ไมคอยกลาแสดงความตองการและความรูสึกของตัวเอง
โดยเฉพาะเรื่องที่ตองขัดใจผูอื่น ปฏิเสธไมเปน
 ไมคอยกลาบอก
คนที่มักคลอยตามผูอื่นเปนคนที่ไปกับเพื่อนไดดี ไมมคี วามขัดแยง ไมคอยแสดง
ความตองการและความรูส ึกออกมาโดยเฉพาะเรือ่ งที่ตองขัดใจผูอื่น เมื่ออยูในสถานการณ
อยากปฏิเสธจึงยากที่จะบอกยืนยันความตองการของตัวเอง

การบอกยืนยันความตองการ
ทบทวนเรื่อง + บอกความรูสึก + ระบุความตองการ
ตัวอยาง: สถานการณคุยกันจนดึก แฟนขอนอนคางที่หอง
 ทบทวน “เรือ่ ง”
คือ คําชักชวนหรือคําขอรอง ทางเลือกที่เพื่อนหยิบยื่นให : (แฟนขออยูคาง)
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 “ความรูสึก”
คือ ความรูสกึ ของเราตอเงื่อนไข การบอกความรูสึกจะชวยลดการโตเถียงหาเหตุผลมาหวาน
ลอม เพราะความรูสึกของคนตอเรื่อง หนึ่ง ๆ ยอมตางกันได ระบุใหชดั วา “ฉัน” คือผูที่รูสึก
อยาอางผูอื่น น้ําหนักของการเปน “ฉัน” นั้นสําคัญกวาขออางอื่นใด
(“ฉัน” รูสึกไมสบายใจถาแฟนจะคาง)
 “ความตองการ”
คือ ทางเลือกที่เราตองการทํา เหตุผล และบอกประโยชนที่จะไดรว มกัน
(กลับตอนนีเ้ ลยดีกวา พรุงนี้เราเจอกันแตเชานะ)
การบอกและยืนยันความตองการสามารถทําไดอยางมั่นคงและมั่นใจ
 พูดใหชัดเจน ตรงจุด สบตาและน้ําเสียงหนักแนน
 ย้ําดวยทาทางเมื่อพูดจบ เชน ลุกขึน้ ยืนเพื่อเดินกลับ ควักเงินจายคาสวนแบงคาอาหาร เดินไป
หยิบของเพื่อสงแขก
 พูดซ้ําอีกครั้งเมื่อถูกหวานลอมดวยวิธกี ารตาง ๆ การออกจากเหตุการณโดยเร็วเมื่อบอก
ความตองการไปแลว เปนวิธีหนึ่งทีจ่ ะยุตคิ วามพยายามชักจูงหรือบังคับทางออม
 ย้ํากับตัวเองในความคิดเสมอวา “ฉันมีสิทธิและสามารถเลือกเองไดวาจะทําอะไร”
การเปนตัวของตัวเองเริ่มตนที่
 ซื่อสัตยตอความคิด ความรูส กึ ของที่แทจริงของตัวเอง ถามตัวเองวาในเหตุการณนี้เรารูสกึ
อยางไร อยากทําอยางไร
 ตระหนักวาความรูสึกนอยใจ โกรธ รูสกึ วาไมมคี ุณคา ไมไดรับการยอมรับ เปนเราเองที่
ตองรับผิดชอบในแงที่ยอมใหเกิดขึ้น เราจึงตองพัฒนาตัวเองมากกวารอใหผูอื่นเปนฝายปรับตัว
 เริ่มจากเรื่องเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นบอย ๆ ทบทวนเหตุการณที่เกิดขึ้นวางแผนวาเราจะบอกยืนยัน
ความตองการของเราอยางไร และลงมือทํา
 คาดและเตรียมใจไวลวงหนาถึงปฏิกิริยาโตตอบ เราไมสามารถเปลี่ยนตัวเองไดดวยคําพูด
ประโยคเดียว และการทําใหผูอนื่ ยอมรับก็เชนเดียวกัน การยอมถอยกลับไปเปนคนเดิมยอม

44

งายกวาแตนั่นก็หมายความวาเราตองรับบท “คนใจดีที่ไมเคยโกรธ” คอยเก็บงําความรูสึกผิดหวัง
ความไมพอใจเอาไวโดยลําพัง
 การบอกยืนยันความตองการของเราใหใชการบอกเลาถึงตัวเองดวยประโยคที่ขนึ้ ตนดวย
“ฉันรูสกึ ..……” ไมควรใชรูปประโยคตอวา “เธอทําใหฉัน.......” เพราะจะนําไปสูก าร
โตเถียง

เรื่องที่ 8 หลากหลายความเชื่อที่ผิดในเรื่องเพศ
การ “ชวยตัวเอง” บอย ๆ จะทําใหจิตใจไมปกติหรือเปนโรคจิตประสาทได
“การชวยตัวเอง” เปนทางเลือกหนึ่งในการจัดการกับความรูสึกและความตองการทางเพศ
ซึ่งเกิด จากธรรมชาติ ที่ทุกคนสามารถทําได ทั้งผูหญิงและผูชาย หากเรายังไมพรอมที่จะเริ่มตน
ความสัมพันธ หรือมีเพศสัมพันธกับใคร ไมใชเรื่องผิดปกติ หนุมสาวหลายคนมักจะถูกบอกเกี่ยวกับ
เรื่องการชวยตัวเองผิด ๆ หลายอยาง เชน การชวยตัวเองเปนสิ่งที่ไมดี บาป ทําใหตัวเตี้ย เรียนโง หรือ
การชวยตัว เองบอย ๆ จะทําใหจิตใจไมปกติ เปนโรคจิต ประสาท หรือเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
เปน ตน ความเชื่อเหลานี้จึงสงผลตอพฤติก รรม ทําใหสาวหลายคนมักอายที่จ ะพูด ถึง สว นหนุม
หลายคนอาจกังวลวาทําบอย ๆ จะมีผลอยางไรหรือไม ทั้งที่ วิธีการนี้ชวยสนองตอบความตองการ
ทางเพศของเราไดดวยตนเอง การชวยตัวเอง จะทําบอยหรือนอยครั้งก็ขึ้นกับความพรอม ความพอใจ
และสุขภาพของแตละคน
ผูชายมีความตองการทางเพศมากกวาผูหญิง
ความตองการทางเพศเปนเรื่องธรรมชาติที่ทั้งผูหญิงและผูชายมีเทา ๆ กัน การมีความตองการ
ทางเพศมากหรือนอยเปนเรื่องแตละบุคคล ไมเกี่ยวกับความเปนผูหญิง หรือผูชาย แตความคาดหวัง
ของสังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทยมีตอเรื่องเพศของผูหญิงและผูชายตางกัน เชน ผูชายชวยตัวเอง
เปนเรื่องธรรมดา ผูชายจะตองมีประสบการณทางเพศ ผูชายเที่ยวซองเปนเรื่องธรรมดา ผูชายมีเมีย
หลายคนถือวาเกง มีฝมือ แตในขณะที่เรื่องเพศสําหรับผูหญิงเปนเรื่องที่ไมควรแสดงออก ผูหญิงที่ดี
ตองไรเดียงสาในเรื่องเพศ ผูหญิงชวยตัวเองเปนเรื่องไมงาม ผูหญิงตองรักนวลสงวนตัวและรักเดียว
ใจเดียว ดังนั้น เมื่อผูชายมีอารมณหรือมีความตองการทางเพศ จึงสามารถปลดปลอยไดเปนเรื่อง
ปกติธรรมดา แตหากเปน ผูหญิงจะตองเก็บความรูสึกไวและเรียนรูที่จะควบคุมอารมณเพศและ
การแสดงออก จึงดูราวกับวาผูชายมีความตองการทางเพศมากกวาผูห ญิง
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ความสุขทางเพศของผูห ญิงขึ้นอยูก ับขนาดอวัยวะเพศชาย
ขนาดของอวัยวะเพศไมมีผลตอความสุขทางเพศเลย แตเปนความเชื่อที่สงผลใหผูชายเกิด
ความไมมั่นใจในตนเอง ซึ่งบางคนมีปญหาในการมีเพศสัมพันธกับคู แลวเขาใจผิดไปเองวามาจาก
ขนาดของอวัยวะเพศของตนเล็กเกินไป
ความสุขทางเพศ เปนเรื่องเทคนิควิธีการ ที่มาจากการพูดคุยสื่อสารกันระหวางคนสองคน และ
ชวยกันใหมีความสุขทั้งสองฝาย
ความเชื่อในเรื่องขนาด สงผลใหผูชายสวนหนึ่งตองการดัดแปลงอวัยวะเพศตนเอง เชน การฝง
มุก โดยเชื่อวาการฝงมุกที่อวัยวะเพศเพื่อใหมีพื้นผิ วขรุขระ จะชวยเพิ่มความสุข ในขณะรวมเพศ
โดยการฝงมุ ก เทียม หรื อเม็ด แกว ขนาดเล็ก ไวตื้ น ๆ ใตผิว หนัง สําหรับ วิธีนี้ หากฝ งเพียงตื้น ๆ
ใตผิวหนัง ไมนานก็จะหลุดออกมา แตถาฝงลึก ก็มีโอกาสติดเชื้อ และเปนแผลได
การใชปากกับอวัยวะเพศเปนเรื่องผิดปกติ
การใชปากกับอวัยวะเพศ (Oral sex) หรือการใชปากทํารักใหกับคู ไมวาผูหญิงหรือผูชายจะใช
ปากดูด เลีย อม ที่อวัยวะเพศของคู เพื่อกระตุน ความรูสึก ทางเพศนั้น เปนเรื่องธรรมชาติที่เปนอีก
ทวงทาหนึ่งของการมีเพศสัมพันธ
แตการใชปากทํารัก ควรเกิดขึ้นจากการคุยและตกลงกันระหวางคูวา พรอมใจที่จะทําหรือไม
เพราะบางคนอาจรูสึกวา การใชปากกับอวัยวะเพศเปนเรื่องสกปรก นาขยะแขยง แตบางคนอาจจะ
รูสึกชอบ เพราะรูวา อวัยวะเพศก็มีการดูแลความสะอาดไมแตกตางกับอวัยวะสวนอื่น ๆ ของรางกาย
ขึ้นกับทัศนคติหรือมุมมองของแตละคน
ทั้งนี้ การใชปากทํารักถือวาเปน เพศสัมพันธที่ปลอดภัย (Safe Sex) ทั้งจากการตั้งครรภและ
ยังเปนวิธีลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อเอชไอวีดวย
โอกาสของการติดเชื้อเอชไอวีจากการใชปากทํารัก เทาที่พบมีเพียงกรณีเดียว คือ การใชปาก
ทํารักใหกับผูชายที่มีเชือ้ เอชไอวี โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ คือ มีการหลั่งน้ําอสุจิในปาก และในชองปาก
ของคนที่ทํามีแผล และ/หรือ มีการติดเชื้อในลําคอเทานั้น แตยังไมเคยมีรายงานวามีการติดเชื้อจาก
การใชปากทํารักใหผูหญิงที่มีเชื้อเอชไอวี หรือไมพบวามีใครติดเชื้อเอชไอวีจากการที่ผูติดเชื้อใชปาก
ทํารักให
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มีวิธีที่จะบอกไดวาผูหญิงคนไหนเคยมีเพศสัมพันธมาแลว
ผูชายสวนใหญอยากจะเปนคนแรกของผูหญิงกันทั้งนั้น จึงพยายามหาวิธีการที่จะบอกตอ ๆ
กัน ในหมูผูชายดวยกัน ถึงวิธีการ “ดูซิง ” เชน ผูหญิงที่มีทาทางเรียบรอย เดิน ขาหนีบ หนาอกตั้ง
สะโพกไม หยอน เปน ตน แตจ ากขอมูลทางการแพทยยืน ยัน วา ไมมีทางที่จ ะรูไดวาผูหญิงเคยมี
เพศสัมพันธมาแลว ถาหากวาผูหญิงไมบอกดวยตนเอง
ความเชื่ อนี้ จ ะส ง ผลให ผูช ายไม ปอ งกัน เมื่ อมี เ พศสั มพั น ธกั บ ผูห ญิ ง ที่ตั ว เองมั่น ใจว า ซิ ง
ในขณะเดียวกันผูหญิงที่เคยมีเพศสัมพันธมาแลวก็จะปดบังความจริงกับคูปจจุบันเพราะกังวลวาผูช าย
จะไมยอมรับ จึงทําใหทั้งคูมีโอกาสเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธที่ไมปองกัน
การหลั่งน้ําอสุจทิ ําใหหมดกําลัง
ไมมีหลักฐานวาการหลั่งน้ําอสุจิ ไมวาดวยการชวยตัวเองหรือมีเพศสัมพันธจะทําใหหมดกําลัง
โดยทั่วไปหลังการมีเพศสัมพันธหรือชวยตัวเอง หากไดพักสักครูหนึ่งรางกายก็จะกลับคืนสูสภาพ
ปกติ
น้ํากามประกอบดวยตัวอสุจิซึ่งผลิตจากลูกอัณฑะและน้ําหลอเลี้ยงอสุจิ ซึ่งผลิตจากทอและ
ตอมตาง ๆ ที่อยูในทางผานของตัวอสุจิสูภายนอก เมื่ออายุมากอวัยวะดังกลาวจะเสื่อมลง ทําให
น้ํากามจางลงและมีจํานวนนอยลงดวย ทําใหความตองการทางเพศและการตอบสนองทางเพศลดลง
รวมทั้งความสามารถในการหลั่งน้ํากามจะนอยลงดวย คือองคชาติชายสูงอายุอาจแข็งตัวได แตไม
สามารถหลั่งน้ํากาม ดังนั้นดวยปจจัยหลายประการดังที่กลาวจึงทําใหคนทั่วไปคิดวาผูชายแตละคนมี
จํานวนน้ํากามจํากัด คือ ถาหลั่งน้ํากามบอยก็จะหมดความสามารถในการหลั่งน้ํากามเร็ว ซึ่งไมเปน
ความจริง ตรงกันขามกลับพบวาทั้งชายและหญิงที่มีกิจกรรมทางเพศบอยจะรักษาความสามารถ
ทางเพศไวไดนานกวาคนที่ไมคอยมีกิจกรรมทางเพศ
ผูหญิงควรใชน้ํายาทําความสะอาดชองคลอด
ในช องคลอดของผู หญิ งมี แบคทีเ รียธรรมชาติที่ รัก ษาความสมดุล ของชอ งคลอดอยู แล ว
หากไปใชน้ํายาที่สวนผสมของกรดหรือดางที่มากเกินไป จะทําใหเกิดการทําลายแบคทีเรียธรรมชาติ
นั้นจนเสียความสมดุล และสวนผสมของน้ําหอมในน้ํายายังอาจกอใหเกิดการระคายเคืองบริเวณชอง
คลอด เปนผื่นคันและทําใหติดเชื้อโรคไดงาย นอกจากนี้ ยังทําใหตองสิ้นเปลืองเงินเพิ่มขึ้น เพื่อซื้อ
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น้ํายาทําความสะอาดมาใชทั้ง ๆ ที่ก ารอาบน้ําปกติทั่วไปที่ใ ชสบูและน้ําสะอาดแลว ซับที่บริเวณ
อวัยวะเพศใหแหงก็เพียงพอแลว
ผูหญิงเมื่อเปนสาวจะมีหัวนมเปนสีชมพู
เปนเรื่องธรรมชาติที่ผูหญิงแตละคนจะมีหนาอกที่แตกตางกันหลายรูปทรง หลายขนาดและ
หลายสี อาจจะมีอกขนาดเล็กหรือใหญ หัวนมอาจตั้งขึ้นหรือจะคลอยลง อาจจะนิ่มหรือกระชับก็ได
ทั้งนี้ สีของหัวนมก็เชนเดียวกันที่อาจมีความแตกตางกันไปตามธรรมชาติของแตละคน เชน สีเขม
(คล้ํา) หรือสีซีด ความแตกตางแบบนี้เปนเรื่องธรรมดาไมเกี่ยวกับเมื่อเปนสาวแลวจะตองมีหัวนม
เปนสีชมพู

เรื่องที่ 9 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการลวงละเมิดทางเพศ
การลวงละเมิดทางเพศ หมายถึง พฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิของผูอื่นในเรือ่ งเพศ ไมวาจะเปนคําพูด
สายตา และการใชทาที รวมไปจนถึงการบังคับใหมีเพศสัมพันธ การขมขืน และตองคํานึงถึงความรูสึก
ของผูหญิงเปนหลัก การกระทําใด ๆ ก็ตามที่ทําใหผูหญิงรูสึกอับอาย เปนการลวงเกินความเปนสวนตัว
และไมยินยอมพรอมใจใหทํา ถือเปนการลวงละเมิดทางเพศทั้งสิ้น
มีบัญญัติอยูในลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ ดังนี้
มาตรา 276 ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิงซึ่งมิใชภริยาตน โดยขูเข็ญประการใด ๆ โดยใชกําลัง
ประทุษรายโดยหญิงในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหหญิงเขาใจผิดคิดวาเปน บุคคลอื่น
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงสี่พันบาท ถาการกระทําความผิด
ตามวรรคแรกไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกัน อันมี
ลักษณะเปนการโทรมหญิง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึง
สี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต
มาตรา 277 ผูใดกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกินสิบหาป ซึ่งมิใชภริยาตน โดยเด็กหญิงนั้นจะ
ยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
ถากระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กหญิงอายุไมเกินสิบสามป ตองระวางโทษจําคุก
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ตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่น บาท หรือจําคุกตลอดชีวิต ถาการกระทํา
ความผิดนั้นความวรรคแรก หรือวรรคสองไดกระทําโดยรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการ
โทรมหญิงและเด็กหญิงนั้นไมยินยอม หรือไดกระทําโดยมีอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใชอาวุธ
ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต ความผิดตามที่บัญญัติไวในวรรคแรก ถาเปนการกระทําที่ชายกระทํากับ
เด็กหญิงอายุกวาสิบสามป แตยังไมเกินสิบหาปโดยเด็กหญิงนั้นยินยอมและภายหลังศาลอนุญาตใหชาย
และเด็กหญิงนั้นสมรสกัน ผูกระทําผิดไมตองรับโทษ ถาศาลอนุญาตใหสมรสในระหวางที่ผูกระทําผิด
กําลังรับโทษในความผิดนั้นอยู ใหศาลปลอยผูกระทําผิดนั้นไป
มาตรา 277 ทวิ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 276 วรรคแรก หรือมาตรา 277 วรรคแรก หรือ
วรรคสอง เปนเหตุใหผูถูกกระทํา
(1) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาป ถึงยี่สิบหาป และปรับตั้งแต
สามหมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต
(2) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
มาตรา 277 ตรี ถาการกระทําความผิด ตามมาตรา 276 วรรคสองหรือมาตรา 277 วรรคสาม
เปนเหตุใหผกู ระทํา
(1) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
(2) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต
โดยสรุป การจะมีความผิดฐานกระทําชําเราได ตองมีองคประกอบความผิดดังนี้
1. กระทําชําเราหญิงอื่นที่ไมใชภรรยาตน
2. เปนการขมขืน บังคับใจ โดยมีการขูเข็ญ หรือใชกําลังประทุษราย หรือปลอมตัวเปนคนอื่น
ที่หญิงชอบและหญิงไมสามารถขัดขื่นได
3. โดยเจตนา
ขอสังเกต
กระทําชําเรา = ทําใหของลับของชายลวงล้ําเขาไปในของลับของหญิง ไมวาจะลวงล้ําเขาไป
เล็กนอยเพียงใดก็ตาม และไมวาจะสําเร็จความใครหรือไมก็ตาม
การขมขืน = ขมขืนใจโดยที่หญิงไมสมัครใจ
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การขมขืนภรรยาของตนเองโดยที่จดทะเบียนสมรสแลวไมเปนความผิด
การรว มเพศโดยที่ผูหญิงยินยอมไมเปน ความผิด แตถาหญิงนั้นอายุไมเกิน 13 ป แมยิน ยอม
ก็มีความผิด
การขมขืนกระทําชําเราผูที่อยูภายในปกครองของตนเอง เชน บุตร หลาน ลูกศิษยที่อยูในความ
ดูแลตองรับโทษหนักขึ้น
มาตรา 278 ผูใดกระทําอนาจารแกบุคคลอายุกวาสิบหาป โดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ โดยใช
กําลังประทุษราย โดยบุคคลนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือ โดยทําใหบุคคลนั้นเขาใจผิดวาตน
เปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือ ปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 279 ผูใดกระทําอนาจารแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือ ปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถากระทําความผิด
ตามวรรคแรก ผูกระทําไดก ระทําโดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ โดยใชกําลังประทุษรายโดยเด็กนั้นอยู
ในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือ โดยทําใหเด็กนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสิบหาป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 280 ถากระทําความผิดตามมาตรา 278 หรือ มาตรา 279 เปนเหตุใหผูถูกกระทํา
(1) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่ง
หมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
(2) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
การจะมีความผิดฐานทําอนาจารได ตองมีองคประกอบ คือ
1. ทําอนาจารแกบุคคลอายุเกินกวา 13 ป
2. มีการขมขู ประทุษราย จนไมสามารถขัดขืนได หรือทําใหเขาใจวาเราเปนคนอื่น
3. โดยเจตนา
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ขอสังเกต
อนาจาร = การทําหยาบชาลามกใหเปนที่อับอายโดยที่หญิงไมสมัครใจ หรือโดยการปลอมตัว
เปนสามีหรือคนรัก การทําอนาจารกับเด็กอายุไมเกิน 13 ป แมเด็กยินยอมก็เปนความผิด ถาทําอนาจารกับ
บุคคลใดแลวบุคคลนั้นไดรับอันตรายหรือถึงแกความตายตองไดรับโทษหนักขึ้น
การทํ าอนาจารไมจํ าเปน ตองทํากับ หญิง เสมอไป การทําอนาจารกับชายก็ ถือเป น ความผิ ด
เชนเดียวกันไมวาผูกระทําจะเปน ชายหรือหญิงก็ตาม ความผิดทั้งการขมขืน การกระทําชําเราและการ
กระทําอนาจารนี้ ผูกระทําจะไดรับโทษหนักขึ้นกวาที่กําหนดไวอีก 1 ใน 3 หากเปนการกระทําผิดแก
1. ผูสืบสันดาน ไดแก บุตร หลาน เหลน ลือ (ลูกของหลาน) ทีช่ อบดวยกฎหมาย
2. ศิษยซึ่งอยูในความดูแล ซึ่งไมใชเฉพาะครูที่มีหนาที่สองอยางเดียว ตองมีหนาที่ดูแลดวย
3. ผูอยูในความควบคุมตามหนาที่ราชการ
4. ผูอยูในความปกครอง ในความพิทักษ หรือ ในความอนุบาลตามกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังมีมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวของอีก ไดแก
มาตรา 282 ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอื่น เปนธุระจัดหา ลอไป หรือพาไปเพื่อการอนาจาร
ซึ่งชายหรือหญิง แมผูนั้น จะยิน ยอมก็ต าม ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปและปรับตั้งแต
สองพันบาทถึงสองหมื่นบาทถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหา
ปแตยังไมเกินสิบแปดป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกพันบาท
ถึงสามหมื่น บาท ถาการกระทําความผิด ตามวรรคแรกเปน การกระทําแกเด็ก อายุ ยังไมเกิน สิบห า ป
ผูก ระทําตองระวางโทษจําคุก ตั้งแต หาปถึงยี่สิบ ป และปรับ ตั้งแตหนึ่งหมื่น บาทถึงสี่ หมื่น บาทผูใ ด
เพื่อสนองความใครของผูอื่น รับตัวบุคคลซึ่งผูตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในวรรคแรก วรรคสอง
หรือวรรคสาม แลวแตกรณี
มาตรา 283 ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอื่น เปนธุระ จัดหาลอไป หรือ พาไปเพื่อการอนาจาร
ซึ่งชายหรือหญิง โดยใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือ
ใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตหาสิบปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่น
บาทถึงสี่ หมื่นบาท ถาการกระทําตามความผิดวรรคแรก เปนการกระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหาแตยัง
ไมเกินสิบแปดป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึง
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สี่หมื่นบาท ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึง ยี่สิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสี่หมื่น
บาท หรือจําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอื่น รับตัวบุคคลซึ่งมีผูจัดหา
ไป ลอไป หรือพาไปตามวรรคแรก วรรคสอง หรือ วรรคสามหรือสนับสนุนในการกระทําความผิด
ดังกลาว ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในวรรคแรก วรรคสอง หรือวรรคสามแลวแตกรณี
มาตรา 283 ทวิ ผูใดพาบุคคลอายุเกินสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดปไปเพื่อการอนาจาร แมผูนั้น
จะยิน ยอมก็ต าม ตองระวางโทษจําคุก ไมเกิน หาปหรือปรับ ไม เกิน หนึ่งหมื่น บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก เปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินเจ็ดปหรือ ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ผูใดซอนเรนบุคคลซึ่งพาไป
ตามวรรคแรกหรือวรรคสองตองระวางโทษตามที่ บัญญัติใ นวรรคแรกหรื อวรรคสองแล ว แตก รณี
ความผิดตามวรรคแรก และวรรคสามเฉพาะกรณีที่กระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหาป เปนความผิดอันยอม
ความได
มาตรา 284 ผูใดพาผูอื่น ไปเพื่ออนาจาร โดยใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย
ใชอํานาจครอบงํา ผิดครองธรรมหรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งป
ถึงสิบปและปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท ผูใดซอนเรนบุคคลซึ่งเปนผูถูกพาไปตามวรรคแรก
ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูพาไปนั้น ความผิดตามมาตรานี้ เปนความผิดอันยอมความได
มาตรา 317 ผูใดปราศจากเหตุอันสมควรพรากเด็กอายุยังไมเกิ นสิบหาปไปเสียจากบิดามารดา
ผูปกครอง หรือผูดูแล ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาปและปรับตั้งแตหกพันบาทถึงสามหมื่น
บาท ผูใดโดยทุจริต ซื้อ จําหนาย หรือรับตัวเด็กซึ่งถูกพรากวรรคแรก ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูพราก
นั้น ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําเพื่อหากําไร หรือ เพื่อการอนาจาร ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหาปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา 318 ผูใ ดพรากผู เยาว อ ายุ ก ว า สิบ หา ป แต ยัง ไมเ กิน สิ บแปดป ไปเสี ย จากบิ ด ามารดา
ผูปกครองหรือผูดูแล โดยผูเยาวนั้นไมเต็มใจไปดวย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองป ถึงสิบปและปรับ
ตั้งแตสี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท ผูใดโดยทุจริต ซื้อ จําหนาย หรือ รับตัวผูเยาวซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก
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ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูพรากนั้น ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําเพื่อกําไร หรือเพื่อการอนาจาร
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงหาป และปรับตั้งแตหกพันบาทถึงสามหมื่นบาท
มาตรา 319 ผูใ ดพรากผู เยาว อ ายุ ก ว า สิบ หา ป แต ยัง ไมเ กิน สิ บแปดป ไปเสี ย จากบิ ด ามารดา
ผูปกครองหรือผูดูและเพื่อหากําไรหรือเพื่อการอนาจาร โดยผูเยาวนั้นเต็มใจไปดวย ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสองปถึงสิ บปและปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท ผูใดโดยทุจริต ซื้อ จําหนาย หรือรับตัว
ผูเยาวซึ่งถูกพรากตามวรรคแรกตองระวางโทษเชนเดียวกับผูพรากนั้น
ผูที่จะมีความผิดฐานพรากผูเยาวความผิดนั้นจะตองประกอบดวย
1. มีการพรากบุคคลไปจากการดูแลของบิดามารดา ผูดูแล หรือผูปกครอง
2. บุคคลที่ถูกพรากจะเต็มใจหรือไมก็ตาม
3. ปราศจากเหตุผลอันควร
4. โดยเจตนา
ขอสังเกต
การพรากผูเยาว = การเอาตัวเด็กที่อายุยังไมครบบรรลุนิติภาวะไปจากความดูแลของบิดามารดา
ผูปกครอง หรือ ผูดูแลไมวาเด็กนั้นจะเต็มใจหรือไมก็ตาม
การพรากผูเยาวอายุเกิน 13 ป แตไมเกิน 18 ป โดยผูเยาวไมเต็มใจเปนความผิด ผูที่รับซื้อขายตัว
เด็ก ที่ถูก พรากฯตองรับโทษเชน เดียวกับผูพราก ผูที่พรากฯหรือรับซื้อเด็ก ที่พรากฯ ไปเปน โสเภณี
เปนเมียนอยของคนอื่น หรือเพื่อขมขืน ตองรับโทษหนักขึ้น
การพรากผูเยาวอายุเกิน 13 ป แตไมเกิน 18 ป แมผูเยาวจะเต็มใจไปดวย ถานําไปเพื่อการอนาจาร
หรือคากําไรเปนความผิด เชน พาไปขมขืน พาไปเปนโสเภณี
คําแนะนําในการไปติดตอที่สถานีตํารวจ
การแจงความตางๆ
เพื่อความสะดวก รวดเร็วและถูกตองตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เมื่อทานไปติดตอ
ที่โรงพัก ทานควรเตรียมเอกสารที่จําเปน ติดตัว ไปดวยคือ แจงถูก ขมขืน กระทําชําเรา หลักฐานตาง ๆ
ที่ควรนําไปแสดงตอเจาหนาที่ตํารวจ คือ เสื้อผาของผูถูกขมขืน ซึ่งมีคราบอสุจิ หรือรอยเปอ นอยางอื่นอัน
เกิดจากการขมขืนและสิ่งตาง ๆ ของผูตองหาที่ตกอยูในที่เกิดเหตุ ทะเบียนบานของผูเสียหาย รูปถาย หรือ
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ที่อยูของผูตองหาตลอดจนหลัก ฐานอื่น ๆ (ถามี ) แจงพรากผูเยาวหลักฐานตาง ๆ ควรนําไปแสดงตอ
เจาหนาที่ตํารวจคือ สูติบัตรของผูเยาว ทะเบียนบานของผูเยาว รูปถายผูเยาวใบสําคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
ผูเยาว (ถามี)
หมายเหตุ
ในการไปแจงความหรือรองทุกขตอพนักงานสอบสวนนั้น นอกจากนําหลักฐานไปแสดงแลวถา
ทานสามารถพาพยานบุคคลที่รูเห็นหรือเกี่ยวของกับเหตุการณไปพบเจาหนาพนักงานสอบสวนดวยก็จะ
เปนประโยชนแกทาน และพนักงานสอบสวนเปนอยางมาก เพราะจะสามารถดําเนินเรื่องของทานใหแลว
เสร็จไดเร็วขึ้น

เรื่องที่ 10 โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
อาการโดยทั่วไปของผูปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ


ปสสาวะขัด



มีผื่น แผลหรือตุมน้ําที่อวัยวะเพศหรือทวารหนัก



มีหนองหรือน้ําหลั่งจากชองคลอดหรือทอปสสาวะ



มีอาการคันหรือปวดบริเวณทวาร



มีอาการแดงและปวดบริเวณอวัยวะเพศ



ปวดทองหรือปวดชองเชิงกราน



ปวดเวลามีเพศสัมพันธ



ตกขาวบอย

โรคติดตอทางเพศสัมพันธที่พบบอย
เริม
เป น โรคติด เชื้ อ ที่ ผิ ว หนั ง และเยื่ อ บุ บ ริ เ วณปากและอวั ย วะเพศเกิ ด จากเชื้ อ ไวรัส ที่ มี ชื่ อ ว า
เฮอรปซิมเพลกซ
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อาการของเริม
อาการแรก คือ ปวดแสบรอน อาจมีอาการคัน เจ็บจี๊ด และมีอาการบวม ตามมาดวยตุมน้ําพองใส
เหมือนหยดน้ําเล็ก ๆ มีขอบแดงในสองสามวันตอมา ตุมน้ํามักแตกใน 24 ชั่วโมง และตกสะเก็ดเปนแผล
ถลอกตื้น ๆ ตุมอาจรวมเปนกลุมใหญและเปนแผลกวาง ทําใหปวดมาก หากรักษาความสะอาดไมให
ติดเชื้อซ้ําหรือมีหนองแผลที่เกิดจากตุม จะหายเองไดใน 2 ถึง 3 สัปดาห
เมื่อมีอาการติดเชื้อครั้งแรกแลว จะกลับมาเปนผื่นใหมเปนระยะ เนื่องจากรางกายกําจัดเชื้อไวรัส
ไดไมหมด การกลับมาเปนใหมแตละครั้งมักมีอาการนอยกวาและเกิดเปนพื้นที่นอ ยกวา ไมคอยมีไข
แตมักเปนบริเวณใกล ๆ กับที่เดิมโดยเฉพาะอวัยวะ
การรักษา
โรคเริมสามารถหายไดเองโดยไมตองรักษา การใชยาตานไวรัสไมชวยใหหายขาด เพียงชวยลด
ความรุนแรงของโรค ลดความถี่ และลดระยะเวลาที่เปน ชวยใหแผลหายเร็วขึ้น แตในรายที่เพิ่งเริ่มแสดง
อาการ หรือมีภูมิตานทานบกพรอง หรือไมมีแนวโนมที่แผลจะหายไดเอง ควรไดรับยาตานไวรัสที่จําเปน
กับโรครวมกับยาปฏิชีวนะ เพื่อปองการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอนที่อาจติดตามกับตุมน้ําที่แตกออกมา
การเปนเริมครั้งตอมาจะไมใชเปนการติดเชื้อใหม
ผูที่เปนโรคนี้มาแลวจะมี “อาการเตือน” คือ มีตุมน้ํามากอน 1 ถึง 3 วัน เจ็บเสียวแปลบ ๆ คัน
ยุบยิบ ปวดแสบปวดรอนในบริเวณโรคเดิม
เคล็ดลับนารูในการดูแลและควบคุมโรคเริม
 การนอนหลั บ พั กผ อ นไม เ พีย งพอ จะทํ า ให ร า งกายอ อ นแอ ภูมิ ต า นทานของรา งกายลด
นอยลง จึงติด เชื้อ ไวรัสไดงายขึ้น ถาเปนโรคนี้อยูแลว ก็จะมีอาการโรคแยลง ระยะเวลา
เปนโรคนานขึ้น หรือกลับมาเปนซ้ําไดบอย
 อยาปดหรือพันบริเวณแผลเริม ความแหงและอากาศที่ถายเทไดดี จะชวยใหแผลหายเร็วขึ้น
พยายามซับและดูแลแผลใหแหงตลอดเวลา
 ทําความสะอาดแผลเริมที่เกิดจากตุมน้ําใสแตกดวยน้ําสบูและน้ําสะอาดก็เพียงพอแลว
 อยาแกะสะเก็ดแผลเริม
 ถาปวดแผล ใหใชยาระงับปวดทั่วไป
 เนื่องจากเชื้อไวรัสนี้อยูในรางกายโดยไมแสดงอาการอะไร แตสามารถติดตอไดแมวาจะไมมี
ผื่นโดยเฉพาะที่อวัยวะเพศ การปองกันที่ดีที่สุด คือ ใชถุงยางอนามัยทุกครั้งกับทุกคน
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หนองในแท และหนองในเทียม
ทั้งสองแบบ ติดตอผานการมีเพศสัมพันธโดยไมสวมถุงยางอนามัย กวาครึ่งหนึ่งของผูหญิงที่
เปนหนองในแท จะไมมีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กนอย จึงมักไมไดรับการรักษา เชนเดียวกับหนองใน
เทียม ผูหญิงมักไมแสดงอาการอาจมีเพียงตกขาวผิดปกติ ปสสาวะแสบเล็กนอย ในบางครั้ง
ในผูชาย หนองในแทมักมีอาการภายใน 3 ถึง 5 วัน หลังสัมผัสเชื้อหนองที่ไหลออกจากทอ
ปสสาวะคลายนมขนหวาน อาการปสสาวะแสบ ขัดมาก หนองในเทียม จะเริ่มแสดงอาการหลังรับเชื้อ
แลว 1 ถึง 3 สัปดาห หรือบางรายอาจนานเปนเดือน มีอาการแสบที่ปลายทอปสสาวะ ปสสาวะแสบขัด
เล็กนอย บางรายอาจคันหรือระคายเคืองทอปสสาวะ หรือปวดหนวงตรงฝเย็บใกลทวารหนัก ลักษณะ
หนองจะซึมออกมาเปนมูกใสหรือมูกขุน
อาการหนองในเพศชาย
มักเกิดอาการหลังจากไดรับเชื้อแลว 2 ถึง 5 วัน เริ่มจากระคายเคืองทอปสสาวะ หลังจากนั้นจะมี
อาการปวดแสบ เวลาปสสาวะ แลวจึงตามดวยหนองสีเหลือง ไหลออกจากทอปสสาวะ
ถาไมไดรับการรักษา โรคจะลุกลามไปยังอวัยวะอื่น ๆ ที่อยูใกลเคียง เชน ตอมลูกหมากอักเสบ
อัณฑะอักเสบ เปนตน
อาการหนองในเพศหญิง
ผูหญิงที่ไดรับเชื้อนี้ จะมีอาการชากวาผูชาย โดยเฉลี่ยจะเกิด อาการหลังไดรับเชื้อแลว 1 ถึง 3
สัปดาห สังเกตไดจากตกขาวมาก และมีกลิ่นผิดปกติ ปสสาวะแสบขัด เนื่องจากการอักเสบ ที่ทอปสสาวะ
และปากมดลูก
ถาไมไดรับการรักษาที่ถูก ตอง เชื้อหนองในจะเขาไปทําลายเยื่อบุผิว ทอนําไข ทําใหติดเชื้อ
แบคทีเรียชนิดอื่นไดงาย และอาจสงผลใหอุงเชิงกรานอักเสบ ปกมดลูกอักเสบ หรือเกิดการอุดตันของ
ทอรังไข ซึ่งทําใหเปนหมัน หรือตั้งครรภนอกมดลูกได
การรักษา
หนองในแท มีทั้งยาฉีด และยารับประทาน ชวงสั้น ๆ ครั้งเดียว หรือวันเดียว
หนองในเทียม ตองรับประทานยา ประมาณ 1 ถึง 2 สัปดาห
แผลริมออน
เปนโรคที่ติดตอทางเพศสัมพันธเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โรคนี้ติดตอไดงายแตก็สามารถรักษาให
หายขาด โรคนี้จะทําใหเกิดแผลที่อวัยวะเพศ และตอมน้ําเหลืองที่ขาหนีบโตบางครั้งมีหนองไหลออกมา
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ที่เรียกวา ฝมะมวง
อาการ








ผูที่รับเชื้อนี้จะมีอาการหลังจากรับเชื้อแลว 3 - 10 วัน
อาการเริ่มตนจะเปนตุมนูนและมีอาการเจ็บ หลังจากนัน้ จะมีแผลเล็ก ๆ กนแผลมีหนอง
ขอบแผลนูนไมเรียบ มีอาการเจ็บมาก แผลเล็ก ๆ จะรวมกันเปนแผลใหญ
แผลจะนุมไมแข็ง
จะมีอาการเจ็บแผลมากในผูชาย แตผูหญิงอาจจะไมมีอาการเจ็บ ทําใหเกิดการติดตอสูผูอื่น
ไดงาย
ตอมน้ําเหลืองที่ขาหนีบจะโต กดเจ็บ บางคนแตกเปนหนอง

เอชไอวี และ เอดส
เชื้อเอชไอวี (HIV) เปนไวรัส ยอมาจาก Human Immunodeficiency Virus แปลวา ไวรัสที่ทําให
ภูมิตานทานของรางกายคนนอยลงหรือบกพรอง เชื้อเอชไอวี เปน ตน เหตุใ หเกิด โรคเอดส (AIDS)
ยอมาจาก Acquired Immunodeficiency Syndrome แปลวา กลุมอาการที่เกิดจากภูมิตานทานของรางกาย
นอยลงหรือบกพรอง ทําใหติดเชื้อโรคตาง ๆไดงาย โดยปกติเมื่อเชื้อโรคเขาไปในรางกาย ภูมิตานทาน
ของร า งกายจะกํ า จั ด เชื้ อ โรค ทํ า ให ร า งกายไม ติ ด เชื้ อ โรคนั้ น ๆ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี ทํ า ให ผู นั้ น
มีภูมิตานทานนอยลงหรือบกพรอง จึงทําใหผูนั้นติดเชื้อโรคตาง ๆ ไดงาย
“ผูติดเชื้อเอชไอวี” คือผูที่ไดรับเชื้อเอชไอวี แตยังไมแสดงอาการเจ็บปวย
“ผูปวยเอดส” หมายถึง ผูติดเชื้อเอชไอวีที่ปวยดวยโรคติดเชื้อเอชไอวีฉวยโอกาส เนื่องจากภาวะ
ภูมิคุมกันบกพรอง การเจ็บปวยดวยโรคฉวยโอกาสในผูติดเชื้อเอชไอวีเกิดจากภาวะภูมิบกพรอง สามารถ
รักษาได
ผูติดเชื้อเอชไอวี จึงตางจากผูปวยเอดส ผูติดเชื้อเปนผูที่มีเชื้อเอชไอวีในรางกาย ไมมีอาการ
แสดง และยังสามารถใชชีวิตไดตามปกติ จึงไมมีความจําเปนที่จะตองปฏิบัติตัวกับผูติดเชื้อใหแตกตาง
จากคนอื่น ในประเทศไทยคนสว นใหญมากกวารอยละ 80 ติดเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธที่
ไมปองกัน มีบางสวนติดจากการใชเข็มฉีดยาเสพติดรวมกัน และมีเด็กจํานวนหนึ่งที่ติดเชื้อจากแมที่มี
เชื้อตั้งแตคลอด นอกจากนี้แลว ยังไมเคยปรากฏวามีใครติดเชื้อจากการอยูบานเดียวกัน กินขาว ดื่มน้ํา
พูดคุย หรือใชชีวิตประจําวันกับผูติดเชื้อเลย
เพราะการที่คนจะรับเชื้อเอชไอวีเขาสูรางกายได ตองประกอบดวย 3 ปจจัย ดังนี้
1. แหลงที่อยูของเชื้อ (Source) เชื้อเอชไอวีจะอยูในคนเทานั้น โดยจะเกาะอยูกับเม็ดเลือดขาว
ซึ่งอยูในสารคัดหลั่งบางอยาง เชน เลือด น้ําอสุจิ น้ําในชองคลอด น้ํานมแม
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2. ปริมาณและคุณภาพของเชื้อ (Quality and Quantity) ตองมีจํานวนเชื้อเอชไอวีในปริมาณ
ที่มากพอ เชื้อตองมีคุณภาพพอ กลาวคือ เชื้อเอชไอวีไมสามารถมีชีวิตอยูนอกรางกายคนได สภาพใน
รางกายและสภาพแวดลอมบางอยางมีผลทําใหเชื้อไมสามารถอยูได เชน กรดในน้ําลาย กระเพาะอาหาร
สภาพอากาศรอน ความแหง น้ํายาตาง ๆ
3. ชองทางการติดตอ (Route of transmission) เชื้อเอชไอวีจะตองถูกสงผานจากคนที่ติดเชื้อ
ไปยังอีกคนหนึ่ง เชื้อจะตองตรงเขาสูกระแสเลือดของผูที่รับเชื้อ โดยผานการมีเพศสัมพันธที่ไมปองกัน
การใชเข็มฉีดยาเสพติดรวมกัน และจากแมสูลูก
กิจกรรมทายบทที่ 2
1. ใหผูเรียนเขียนเรียงความสั้น ๆ เลาถึงความรูสึกที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลง
ทางรางกาย และการหาทางออก
2. แบงกลุมผูเรียน ใหแตละกลุมศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางอารมณและจิตใจ
ของวัยรุน และแนวทางการแกปญหา และใหแตละกลุมนําเสนอหนาชั้นเรียนพรอมอภิปรายรวมกัน
3. ใหผูเรียนแบงกลุม แสดงบทบาทสมมุติ ในเรื่องการใหคําปรึกษาแกเพื่อนที่ตองการคุมกําเนิด
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บทที่ 3
การดูแลสุขภาพ
สาระสําคัญ
มีความรูในเรื่องคุณคาของอาหารตามหลัก โภชนาการ รูจัก วิธีการถนอมอาหารเพื่อคงคุณคา
สําหรับการบริโภค ตลอดจนวางแผนการดูแลสุขภาพตามหลักการและวิธีการออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพ
รูปแบบตาง ๆ ของกิจกรรมนันทนาการ เพื่อใหเกิดผลดีกับรางกาย

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เรียนรูเรื่องของคุณคาอาหารตามหลักโภชนาการ และวิธีการถนอมอาหาร
2. เรียนรูวิธีการวางแผนในการดูแลสุขภาพตามหลักและวิธีการออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพ
3. เรียนรูเรื่องรูปแบบกิจกรรมนันทนาการ

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญและคุณคาของอาหาร และโภชนาการ
เรื่องที่ 2 การเลือกบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ
เรื่องที่ 3 วิธีการถนอมอาหารเพื่อคงคุณคาของสารอาหาร
เรื่องที่ 4 ความสําคัญของการมีสุขภาพดี
เรื่องที่ 5 หลักการดูและสุขภาพเบื้องตน
เรื่องที่ 6 ปฏิบัติตนตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล
เรื่องที่ 7 คุณคาและประโยชนของการออกกําลังกาย
เรื่องที่ 8 หลักการและวิธีออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
เรื่องที่ 9 การปฏิบัติตนในการออกกําลังกายรูปแบบตาง ๆ
เรื่องที่ 10 ความหมาย ความสําคัญของกิจกรรมนันทนาการ
เรื่องที่ 11 ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมนันทนาการ
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เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญและคุณคาของอาหาร และโภชนาการ
ความหมายของอาหาร
อาหาร หมายถึง สิ่งที่มนุษย และสัต วกินดื่มเขาไปแลวบํารุงรางกายใหเจริญเติบโต และ
ดํารงชีวิต รวมทั้งสิ่งที่ตนไมดูดเขาไปหลอเลี้ยงสวนตาง ๆ ของตนไมใหเจริญเติบโตและดํารงอยู
รางกายของคนเราตองการอาหาร เพราะอาหารเปนสิ่งจําเปนตอรางกาย คือ เพื่อบําบัดความ
หิว และเพื่อนําสารอาหารไปสรางสุขภาพอนามัย จนถึงการพัฒนาการทางสมอง
สําหรับทางดานจิตใจนั้น คนเรารับประทานอาหารเพื่อสนองความอยาก สรางสุขภาพจิตที่ดี
อาหารคือ สิ่งที่รับประทานเขาไปแลวกอใหเกิดประโยชนแกรางกายในดานตาง ๆ เชน ใหกําลังและ
ความอบอุน เสริมสรางความเจริญเติบโต ซอมแซมสวนที่สึกหรอ ตลอดจนทําใหอวัยวะ
ตาง ๆ ของรางกายทํางานอยางเปนปกติ
โภชนาการ คือ วิทยาศาสตรแขนงหนึ่งเกี่ยวกับการจัดอาหาร เพื่อใหไดประโยชน แก
รางกายมากที่สุด โดยคํานึงถึงคุณคาของอาหาร วัย และสภาพรางกายของผูที่ไดรับอาหารนั้น ๆ ดวย
ประโยชนและคุณคาของอาหาร
อาหารเปน สารวัตถุดิบที่รางกายนํามาผลิตเปนพลังงาน รางกายนําพลังงานที่ไดจาก
อาหารไปใช ใ นการรั ก ษาสภาวะทางเคมี และนํ า ไปใชเ กี่ ย วกั บ การทํา งานของระบบต า ง ๆ เช น
การไหลเวียนโลหิต การเคลื่อนที่ของอากาศเขาและออกจากปอด การเคลื่อนไหวของรางกาย
การออกกําลังกาย และการทํากิจกรรมตาง ๆ
ประเภทและประโยชนของสารอาหาร
ในทางโภชนาการไดแบงอาหารตามสารอาหารออกเปน 6 ประเภทใหญ ดังนี้
1. คารโ บไฮเดรต เปน สารอาหารประเภทแปงและน้ําตาล ซึ่งสวนใหญไดจ ากการ
สังเคราะหแสงของพืช ไดแก แปง และน้ําตาล คารโบไฮเดรตเปนสารอาหารที่ใหพลังงานแกรางกาย
โดยคารโบไฮเดรต 1 กรัม จะสลายใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี (K.cal)
ประโยชน คารโบไฮเดรต
(1) ใหพลังงานและความรอนแกรางกาย
(2) ชวยในการเผาผลาญอาหารจําพวกไขมัน เพื่อใหรางกายสามารถนําไปใชได
(3) กําจัดสารพิษที่เขาสูรางกาย
(4) ทําใหการขับถายเปนไปตามปกติ
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ความตองการคารโ บไฮเดรต ในวัน หนึ่ง ๆ คนเราตองการใชพลังงานไมเทากัน
ขึ้นอยูกับขนาดของรางกาย อายุ และกิจกรรม
2. โปรตีน เปนสารอาหารที่จําเปนตอรางกายของสิ่งที่มีชีวิต ซึ่งประกอบดวยธาตุ
สําคัญ ๆ คือ คารบอน โฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน นอกจากนี้ยังมีธาตุอนื่ อีกดวย
ประโยชนโปรตีน
(1) ชวยซอมแซมสวนที่สึกหรอของรางกาย
(2) ใหพลังงานและความอบอุนแกรางกาย โดยโปรตีน 1 กรัม ใหพลังงาน 4
กิโลแคลอรี่ เด็กทารกถาไดรับโปรตีนนอยจะมีผลทําใหสมองไมพัฒนา ทําใหรางกายแคระแกรน
สติปญญาต่ํา
(3) ทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมออนเพลีย
(4) ทําใหรางกายมีภูมิตานทานโรคสูง
(5) เปนสารที่จําเปนในการสรางฮอรโมน และเอนไซม และเปนสวนประกอบ
ทีส่ ําคัญของเม็ดเลือดแดง
ผลเสียที่เกิดจากการที่รางกายขาดโปรตีน
(1) ทําใหตวั เล็ก ซูบผอม
(2) การเจริญเติบโตชะงัก
(3) กลามเนื้อออนปวกเปยก
ถารางกายขาดโปรตีน อยางมาก จะทําใหเกิดโรคอวาฮิออกกอร (Kwashiorkor)
ตับบวม ผมสีออน เฉยเมยไมมีชีวิตชีวา แหลงอาหารของโปรตีนที่รางกายไดรับจากเนื้อสัตว
เครื่องในสัตว ไข นม ถั่ว และผลิตภัณฑจากถั่ว โปรตีนที่รางกายตองการไดรับ เมื่อถูกยอยดวยเอนไซม
จะไดกรดอะมิโน
3. ไขมั น ( Lipid Fat) เป น สารอาหารที่มี ธ าตุ ที่ องค ประกอบที่ สํ าคั ญ คื อ คารบ อน
ไฮโดรเจน และออกซิเจนคลายกับคารโบไฮเดรต แตสัดสวนที่ตางกัน ไขมันประกอบดวยกรดไขมันและ
กรีเซอรอล
(1) กรดไขมัน (Fatty acid) แบงออกตามจุดหลอมเหลวได 2 ประเภท คือ
 กรดไขมันชนิดอิ่มตัว (Saturated fatty acid) เปนกรดไขมันที่มีจุดหลอมเหลว
สูงมีจํานวนธาตุค ารบอน และธาตุไฮโดรเจนในโมเลกุลคอนขางสูง ไดแก กรดลอริก กรดโมรีสติก
กรดปาลมติก กรดสเตียริก กรดไขมันชนิดอิ่มตัวสวนมากจะไดจากสัตวและมะพราว
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กรดไขมั น ชนิด ไม อิ่ ม ตั ว ( Unsaturated fatty acid) เป น กรดไขมั น ที่ มี จุ ด
หลอมเหลวต่ํา ในหนึ่งโมเลกุลประกอบดวยธาตุคารบอน และธาตุไฮโดรเจนในปริมาณต่ํา
กรดไขมัน ชนิดไมอิ่มตัว สวนมากไดจากไขมันของสัตวเลือดเย็น น้ํามันตับปลา
และไขมันจากพืช กรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวมีกลิ่นเกิดขึ้นไดงาย เนื่องมากจากตัวกับออกซิเจนในอากาศ
ไดงาย วิธีแกทําไดโดยใหทําปฏิกิริยากับไฮโดรเจน ซึ่งเปนหลักของการทําเนยเทียม
กรดไขมันที่รางกายตองการ เปนกรดไขมันที่รางกายไมสามารถสังเคราะหขึ้นได
จึงตองรับจากภายนอก ซึ่งไดรับมาจากพืช เปนกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัว เชน
กรดโอเลอิก (C17H33 COOH) ไดจากน้ํามันมะพราว ถัว่ ลิสง
กรดไลโนเลอิก (C17H19 COOH) ไดถั่วลิสง น้ํามันรํา น้ํามันดอกคําฝอย
ประโยชนของกรดไขมันชนิดอิ่มตัวตอรางกาย คือ
(1) ชวยทําใหรางกายมีสุขภาพดี
(2) ชวยสรางความเจริญเติบโตในเด็ก
(3) ชวยทําใหผิวพรรณงดงาม
(4) ชวยลดระดับคอเลสเตอรอลในเสนเลือด
แตถารางกายขาดไขมันจะทําใหรางกายเจริญเติบโตไดไมเทาที่ควร และมีผิวหนัง
อักเสบ ไขมันเปนสารอาหารที่ใหพลังงานสูง โดยไขมัน 1 กรัม จะใหพลังงาน 9 กิโลแคลอรี่ และ
นอกจากนี้ ยังชวยใหรางกายดูดวิตามินเอ ดี อี เค ไปใชในรางกายไดดวย ถารางกายขาดไขมันจะทําให
รางกายขาดวิตามิน เอ ดี อี และเค
(2) คอเลสเตอรอล (Cholesterol) เปนกรดไขมันอิ่มตัวที่พบมากในไขแดง มันสมอง
สัตว มีความสามารถในการละลายไมดี ฉะนั้นเมื่อบริโภคเขาไปในปริมาณมาก จะทําใหเกิดการอุดตัน
ในเสนเลือดทําใหเสนเลือดตีบตัน และเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคหลอดโลหิตแข็งตัว
โรคความดันโลหิตสูง เปนตน เพื่อลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเสนเลือด ควรเลือกบริโภคอาหารที่มี
ไขมันต่ํา และควรงดเวนการบริโภคไขแดง ไขมันจากสัตว โดยเฉพาะมันสมองสัตว
(3) ไตรกลีเซอรไรด หมายถึง ไขมันที่เกิดขึน้ จากปฏิกิริยาเคมีระหวางไขมัน
กับกลีเซอรอล
ขอควรจํา
(1) กรดไขมันชนิดอิ่มตัว จุดหลอมเหลวจะสูงขึ้นตามจํานวนอะตอมของคารบอน
ไฮโดรเจนใน 1 โมเลกุล
(2) กรดไขมันชนิดไมอิ่มตัว เมื่อคารบอนเทากัน จุดหลอมเหลวจะสูงขึ้น เมื่อมี
อะตอมของไฮโดรเจนสูงขึ้น
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4. วิตามิน (Vitamin) เปนสารซึ่งมีความจําเปนตอรางกาย เพราะสามารถทําใหรางกาย
ทํางานไดเปนปกติ ฉะนั้นวิตามินไดจากอาหาร เพราะรางกายไมสามารถสรางหรือสังเคราะหขึ้นได
วิตามิน แบงไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
(1) วิตามินที่ละลายไดในน้ํามันหรือไขมัน ไดแก วิตามินซี วิตามินพวกนี้สลายตัว
ไดงายเมื่อถูกแสง ความรอน ฉะนั้น จึงไมมีการสะสมในรางกาย ถารางกายรับเขาไปมากเกินไปจะทําให
เกิดผลเสียได คือ เกิดอาการแพ
(2) วิตามินที่ละลายไดในน้ํา ไดแก วิตามินบี วิตามินซี วิตามินพวกนี้สลายตัวไดงาย
เมื่อถูกแสง ความรอน ฉะนั้น จึงไมมีการสะสมในรางกาย ถารางกายมีมากเกินไปจะถูกขับออกมาทาง
ปสสาวะหรือทางเหงื่อ
1. วิตามินเอ พบในอาหารประเภทเนื้อ นม ไขแดง เนย น้ํามันตับปลา พืชผัก
และผลไม ตลอดจนผลไมที่มีสีเหลือง เชน มะละกอ ฟกทอง มีประโยชน คือ
 ชวยรักษาสุขภาพทางตาใหปกติ
 ชวยสรางเคลือบฟน
 ชวยทําใหผิวหนังสดชื่นไมตกสะเก็ด
ผลเสีย ของการรับประทานวิต ามิ น เอ มากเกิน ไป จะทําใหเกิด อาการคลื่น ไส
ผมรวง และคันตามผิวหนัง
2. วิตามิ น ดี ไดจ ากสารอาหารจําพวกน้ํา มัน ตับปลา ไขแดง เนย และจาก
แสงแดดซึ่งรางกายสังเคราะหขึ้น ประโยชนคือ
 ควบคุมปริมาณของแคลเซียมในโลหิต
 ชวยปองกันโรคกระดูกออน
 ชวยทําใหกระดูกและฟนแข็งแรง
ผลเสีย เมื่อรับประทานวิตามินดีมากเกินไป จะทําใหเกิดอาการคลื่นไส น้ําหนักตัว
ลดลง ปสสาวะบอย ทองผูก ทําใหแคลเซียมในเลือดสูง
3. วิตามินอี พบในน้ํามันพืชตาง ๆ เชน เมล็ดขาว ผักใบเขียวจัด ถั่ว นม
มีประโยชนคือ
 ปองกันการเปนหมันและการแทงลูก
 ปองกันกลามเนื้อเหี่ยวลีบไมมีแรง
 ชวยทําใหเซลลเม็ดเลือดแดงไมถูกทําลายไดงาย
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4. วิตามินเค ไดจากการสังเคราะหจากแบคทีเรียในลําไส ไดจากอาหารสีเขียว
สีเหลือง เชน ดอกกะหล่ํา กะหล่ําปลี ถั่วเหลือง มะเขือเทศ มีประโยชน คือ ชวยสรางโปรทอมบิน ซึ่งตับ
เปนผูผลิตและทําใหเลือดแข็งตัว ถารางกายเกิดการขาดแคลนวิตามินเค จะทําใหเสียเลือดมาก เพราะเลือด
แข็งตัวไดชา ทารกที่เกิดใหมไมมีแบคทีเรียในลําไสที่ผลิตวิตามินเค ถามีบาดแผลจะทําใหเสียเลือดมาก
ถึงตายได
5. วิตามินบี 1 (Thiamine) พบมากในขาวซอมมือ เนื้อสัตว ถั่วเหลือง เห็ดฟาง
เมล็ดงา รําขาว ยีสต ผักใบเขียว ถาขาดวิตามินบี 1 จะทําใหเกิดโรคเหน็บชา เบื่ออาหาร หงุดหงิด
6. วิตามินบี 2 (Riboflavin) มีมากในตับ ไต หัวใจ ไขปลา ไขขาว น้ํามัน ถั่ว
ผักยอดออน ถาขาดวิตามินบี 2 จะทําใหเกิดโรคปากนกกระจอก ผิวหนังเปนผื่นแดง ปวดศีรษะ
หนาที่ของวิตามินบี 2 คือ
 ชวยสรางเม็ดโลหิตแดง
 ชวยเผาผลาญอาหารพวกโปรตีน คารโบไฮเดรต
 ชวยบํารุงผิวหนัง
7. วิตามิน บี 12 (Cobalmine) พบมากในนม เนยแข็ง ไข หอย ปลารา กะป
มีประโยชนคือ ชวยรักษาระบบประสาท และปองกันโรคโลหิตจาง
8. วิตามินซี (Ascorbic acid) พบในพืชผักสด และผลไมที่มีรสเปรี้ยว และพืช
กําลังงอก เชน ถั่วงอก ยอดตําลึง มีประโยชนคือ
 ปองกันโรคเลือดออกตามไรฟน
 ชวยทําใหผนังของโลหิตแข็งแรง
 ชวยในการดูดซึมอาหารอื่น
 ชวยใหรางกายสดชื่นไมออนเพลีย
 ชวยในการตอกระดูกและรักษาแผล
5. เกลือ แร (Mineral Salt) เปน สารอาหารที่ไม ไดใ หพลั งงานแกรางกายแตชว ย
เสริมสรางใหเซลลหรืออวัยวะบางสวนของรางกายทนทานไดเปนปกติ เชน
(1) แคลเซียม (Calcium) ซึ่งพบในพืชผัก กุงแหง กุงฝอย กบ มีประโยชน คือ
1. เปนสวนประกอบที่สําคัญของกระดูกและฟน
2. ชวยควบคุมการทํางานของหัวใจและระบบประสาท
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3. ชวยทําใหเลือดเกิดการแข็งตัว
ถารางกายขาดแคลเซียมทําใหเกิดโรคกระดูกออน และทําใหเลือดไหลหยุดชาเมื่อมี
บาดแผล
(2) เหล็ก (Ferrous) พบมากในตับ หัวใจ เนื้อ ถั่ว ผักสีเขียวบางชนิด เชน กระถิน
ผักโขม ผักบุง มีประโยชน คือ
1. เปนสวนประกอบสําคัญของเม็ดโลหิตแดง
2. ปองกันโรคโลหิตจาง หญิงมีครรภ หรือมีประจําเดือน ควรไดรับธาตุเหล็ก
มาก เพื่อไปเสริมและสรางโลหิตที่เสียไป
(3) ไอโอดีน (Iodine) พบมากในอาหารทะเล เชน กุง หอย ปู ปลา มีประโยชน คือ
ชว ยใหตอมไทรอยดผลิต ฮอรโ มนขึ้น เพื่อใหค วบคุ มการเผาผลาญสารอาหารในรางกาย เด็ก ที่ข าด
ไอโอดีนจะไมเจริญเติบโตจะเปนเด็กแคระแกรน ยาบางอยางและผักกะหล่ําปลีจะขัดขวางการทํางานของ
ฮอรโมนไทรอกซิน
(4) โปแตสเซียม (Potassium) พบในเนื้ อ นม ไข และผั ก สีเ ขียว มีป ระโยชน คื อ
ควบคุมการทํางานกลามเนื้อ และระบบประสาท
6. น้ํา (Water) เปนสารอาหารที่สําคัญที่สุดสิ่งมีชีวิตจะขาดเสียมิได โดยรางกายเรามีน้ํา
เปนองคประกอบอยูประมาณ 70 % ของน้ําหนักตัว
ประโยชนของน้ํา
(1) ชวยทําใหผิวพรรณสดชื่น
(2) ชวยหลอเลี้ยงอวัยวะสวนตางๆ ที่มีการเคลื่อนไหว
(3) ชวยขับของเสียออกจากรางกาย
(4) ชวยรักษาอุณหภูมขิ องรางกาย
(5) ชวยยอยอาหารและลําเลียงอาหาร
สัดสวนของสารอาหารที่รางกายตองการ
(1) ความตองการพลังงานของรางกายในแตละวันจะมากหรือนอยในแตละบุคคล
ขึ้นอยูกับ
 เพศ กลาวคือ เพศชายสวนมากตองการมากกวาเพศหญิง
 วัย กลาวคือ วัยรุนมีความตองการพลังงานมากวาวัยเด็กและวัยชรา
 อาชีพ กลาวคือ ผูมีอาชีพไมตองใชแรงงานจะใชพลังงานนอยกวาผูใชแรงงาน
 น้ําหนักตัว กลาวคือ ผูมีน้ําหนักตัวมากจะใชพลังงานมากกวาผูมีน้ําหนักตัวนอย
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อุณหภูมิ กลาวคือ ผูที่อยูในบริเวณภูมิอากาศหนาว จะใชพลังงานมากกวาผูอาศัย
ในบริเวณภูมิอากาศรอน โดยปกติในวัยเรียนพลังงานที่จะใชปริมาณ 44 แคลอรี่ ตอกิโลกรัมตอวัน
(2) บุ ค คลที่ ต อ งการลดความอ ว น แต ไ ม ต อ งการอดอาหาร จะทํ า ได โ ดยลด
สารอาหารบางอยางที่ใหพลังงานสูง และกินสารอาหารอื่นแทน นั้นคือควรลดคารโบไฮเดรต และไขมัน
เพราะอาหาร 2 อยางนี้ใหพลังงานสูง
(3) การบริ โ ภคอาหารตามหลั ก ของโภชนาการ คื อ จะต อ งบริ โ ภคอาหารให
ครบถวนตามรางกายตองการและในปริมาณที่พอเหมาะ โดยเฉพาะสารอาหารใหพลังงาน เชน
 คารโบไฮเดรต ควรไดรับ 2-3 กรัม/น.น. 1 Kg/วัน
 โปรตีน ควรไดรับ 1 กรัม/น.น. 1 Kg/วัน สําหรับเด็กทารก และสตรีมีครรภ
ควรจะไดรับปริมาณโปรตีนสูงกวาคือควรรับ 2-3 กรัม/น.น. 1 Kg/วัน
 ไขมั น ควรไดรั บ 2 กรั ม /น.น. 1 Kg/วั น สํา หรับ ประเทศหนาวควรได รั บ
สารอาหารนี้ในปริมาณที่สูงขึ้นอีก เพื่อนําไปใชกอใหเกิดพลังงาน
(4) โปรตีนที่มีคุณภาพสูง หมายถึง อาหารโปรตีนที่มีกรดอมิโนที่จําเปนตอรางกาย
ทั้ง 8 ชนิด และอยูในสัดสวนที่พอเหมาะที่รางกายจะนําไปใชประโยชนไดเต็มที่ อาหารที่ใหโปรตีนครบ
8 อยาง คือ อาหารจากสัตว


เรื่องที่ 2 การเลือกบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ
อาหารที่เกิด ประโยชนตอรางกายอยางเต็มที่ จะตองเปนอาหารที่มีโภชนาการสูง ซึ่งหมายถึง
อาหารที่สารอาหารที่รางกายตองการครบทุกชนิด และมีปริมาณพอเพียงกับความตองการของรางกาย
ดังนั้นอาหารที่นํามารับประทานทุกมื้อ ควรประกอบไปดวยอาหารจากอาหารหลักครบทั้ง 5 หมู
อาหาร
อาหารหมูที่ 1 โปรตีน ไดแก เนื้อสัตวตาง ๆ ถั่ว
ชนิดตาง ๆ อาหารหมูที่ 1 มีความสําคัญมาก
อาหารหมูที่ 2 คารโบไฮเดรต ไดแก ขาว อาหาร
จําพวกแปงตาง ๆ
อาหารหมู ที่ 3 ไขมั น เช น น้ํ า มั น หมู น้ํ า มั น
มะพราว และน้ํามันพืชตาง ๆ
อาหารหมูที่ 4 เกลือแร ไดแก เกลือสินเธาว เกลือ

ประโยชน
เสริมสรางบํารุงรางกายใหเติบโต ซอมแซมอวัยวะ
สวนที่สึกหรอใหเปนปกติ
ทําใหรางกายมีกําลังที่จะทํางาน และทําใหรางกาย
อบอุน
ทําใหรางกายอบอุน มีกําลังทํางาน
ชวยควบคุมกระบวนการตาง ๆ ในรางกาย และชวย
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อาหาร
ประโยชน
ทะเล เกลือผสมไอโอดีน อาหารทะเล
ปองกันโรคบางชนิด เชน โรคเออ โรคคอพอก
อาหารหมูที่ 5 วิตามิน ไดแก ผัก ผลไมตาง ๆ ที่มี ชว ยบํ ารุ ง ผิว หนั ง ตา เหงือ ก ฟ น มีอ นุ พัน ธุต า น
มะเร็ง บํารุงกระดูก ชวยใหระบบขับถายดี
สีเขียว
น้ําดื่ม น้ําเปนสิ่งจําเปนแกรางกาย ถารางกายขาด ทําใหรางกายสดชื่น ชวยนําสารอาหารไปสูสวน
ตาง ๆ ของรางกาย และขับถายของเสียที่รางกาย
น้ําจะทําใหเสียชีวิตได
ไมตองการออกจากรางกาย ชวยทําใหอุณหภูมิ
ในรางกายมีความสมดุล
หลักการเลือกบริโภคอาหาร
1. รับประทานอาหารใหไดสารอาหารครบถวนตามที่รางกายตองการ (รับประทานอาหาร
หลัก 5 หมูใหครบ ในแตละวัน
2. ตองไมรับประทานอาหารมากเกินไป หรือรับประทานอาหารนอยเกินไป แตละคน
ตองการอาหารในปริมาณที่ไมเทากัน ขึ้นอยูกับอายุ ขนาดของรางกาย การใชแรงงาน และเพศ
3. คนที่ชางเลือกในการรับประทานอาหาร ตองระมัดระวังมากขึ้น เพราะถารับประทาน
แตอาหารที่ตนชอบ อาจทําใหเปนโรคขาดสารอาหารบางอยางได
4. เลือกรับประทานอาหารที่สดสะอาด อยาเลือกซื้ออาหารตามคําโฆษณา ควรคํานึงถึง
คุณคาที่ไดรับจากอาหารดวย
ในการดูแลสุขภาพตนเองนั้น ควรสนใจเรื่องน้ําหนักของรางกายของตนเองดวย เพราะ
การมีน้ําหนัก มากไปจะทําใหเปน โรคอวน น้ําหนักนอยไปจะทําใหผอมการที่มีรูปรางอว นหรือผอม
ผิดปกติ ยอมมีผลตอสุขภาพทําใหมีโอกาสเปนโรคไดงาย คนอวนอาจเปนโรคหัวใจ คนผอมอาจเปน
วัณโรคหรือมีพยาธิ นอกจากนี้ยังมีผลตอสุขภาพจิตเพราะเกิดความกังวลไมสบายใจที่เพื่อนลอ
อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง
อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง คือ อาหารที่รับประทานเขาไปแลวไมมีประโยชนและอาจ เกิดโทษ
แกรางกาย คือ
1. อาหารที่ไมสะอาด ไดแก อาหารที่มีแมลงวันตอม
2. อาหารที่เปนพิษ ไดแก อาหารที่มีสารพิษเจือปน เชน ผักที่มียาฆาแมลง ถัว่ ลิสงที่มเี ชื้อรา
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3. อาหารปลอมปน ไดแก อาหารที่ผูข ายใสสารอื่นลงไป เพื่อลดตน ทุน ในการผลิต หรือ
เพื่อปรุง แตงสีและรสชาติใ หนากิ น ขึ้น เชน น้ําส มสายชูป ลอม ขนมที่ผสมสียอมผ า น้ําปลาที่เจือ สี
ลูกชิ้นที่ใสสารบอแรกซ
4. อาหารที่เสื่อมคุณภาพ ไดแก อาหารกระปองที่หมดอายุ หรืออาหารที่มีกลิ่นบูดเนา
5. อาหารที่ไมมีประโยชน ไดแก ของหมักดอง น้ําอัดลม
ปริมาณและคุณคาอาหารที่เหมาะสมกับวัย
ความตองการปริมาณอาหารแตละชนิดของรางกายขึ้นอยูกับวัย อาชีพ และสภาพของรางกาย
เช น เด็ ก ต อ งการอาหารประเภทโปรตี น มากกว า ผู ใ หญ ผู ใ ช แ รงงานต อ งการอาหารประเภท
คารโบไฮเดรตมาก หรือพวกที่อยูในเขตหนาวตองการอาหารประเภทไขมันมาก เปนตน อยางไรก็ตามมี
หลักงาย ๆ คือ รับประทานอาหารที่เพียงพอและใหครบทุกประเภทของสารอาหาร
ขอแนะนําเพิ่มเติม
1. ควรรับประทานอาหารทะเล อยางนอยสัปดาหละ 2 - 3 ครั้ง
2. ควรรับประทานไขสุกเพราะยอยงาย
3. ควรหุงขาวแบบไมเช็ดน้ําเพื่อรักษาวิตามิน
4. ควรรับประทานน้ํามันพืชเพราะไมทําใหเกิดไขมันในเสนเลือด
5. ควรรับประทานผักสดมากกวาผักที่สุกแลว แตควรลางสะอาด ปราศจากสารพิษ

เรื่องที่ 3 วิธีการถนอมอาหารเพื่อคงคุณคาของสารอาหาร
การถนอมอาหาร
การถนอมอาหาร หมายถึง วิธีการรักษาอาหารมิใหเสื่อมสภาพเร็วเกินไป และเก็บไวไดนาน
การถนอมอาหารมี ห ลั ก การสํ า คั ญ คื อ ทํ า ลายจุ ลิ น ทรี ย บ างชนิ ด หรื อ ทํ า ให จุ ลิ น ทรี ย ไ ม ส ามารถ
เจริญเติบโตได หรือทําใหเอนไซมในอาหารทํางานไดชาลง หรือหยุดชะงัก
วิธีการถนอมอาหาร
1. การทําแหง คือ การทําไมใหมีน้ําในอาหาร จุลินทรียไมสามารถเติบโตไดในสภาวะ
ขาดน้ํา ไดแก การตากแหง การอบแหง อบ รมควัน อาหารทีถ่ นอมดวยวิธีการทําแหง เชน กลวยตาก
ปลาแหง กุงแหง เปนตน
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2. การหมักดอง คือ ใชเกลือและกรดแลกติน ชวยยับยัง้ การเจริญเติบโตของจุลินทรียที่ทําให
อาหารบูดเนา การดองมีทั้งดองเปรี้ยว ดองเค็ม ดองหวาน เชน ผักกาดดองไขเค็ม ผลไมแชอิ่ม
3. การใชความรอน คือ การใชความรอนทําลายจุลินทรีย โดยทําใหอาหารสุกเก็บไวไดนาน
เชน หมูแผน หมูหยอง เปนตน
4. การจัดอาหารใสขวด หรือกระปอง คือ การนําอาหารมาอัดใสขวด หรือกระปอง ที่ปดฝา
แนนสนิท เพื่อปองกันไมใหจุลินทรียเขาไปทําปฏิกิริยากับอาหารภายในขวด หรื อกระปองได โดยใช
ความรอนทําลายเชื้อโรคที่ติดมากับอาหารผัก ผลไม และกระปองหรือขวดเสียกอนทําการบรรจุ ไดแก
อาหารกระปอง ปลากระปอง ผลไมกระปอง เปนตน
5. การแช เ ย็ น คื อ การนํ า อาหารไปเก็ บ ไวใ นที่ที่ มี อุ ณ หภู มิต่ํ า จนจุ ลิ น ทรี ย ไม ส ามารถ
เจริญเติบโตได เชน เนื้อสัตวที่ไวในหองเย็น เปนตน
6. การฉายรัง สี เปน การฉายรังสีแกมมาลงไปในผัก ผลไม และเมล็ด พัน ธุ การฉายรังสี
จะทําลาย เอนไซมในอาหาร ยับยั้งการสุกและงอกได นอกจากนี้ยังทําลายไขแมลง พยาธิ จุลินทรีย จึงทํา
ใหอาหารเก็บไวไดนาน
ประโยชนของการถนอมอาหาร
1. เพื่อเก็บรักษาอาหารไวรับประทานไดนาน ๆ
2. เพื่อเก็บรักษาอาหารไมใหเนาเสียขณะทําการขนสง
3. ประหยัดคาใชจายในการเลือกซื้ออาหาร และสามารถนําอาหารไปรับประทานในแหลง
ที่มีอาหารสดได

เรื่องที่ 4 ความสําคัญของการมีสุขภาพดี
สุขภาพทางกาย และสุขภาพทางจิตมีความสัมพันธตอกันโดยจะเชื่อมโยงไปสูสุขภาพทางจิต
วิญญาณ สุขภาพเปนองครวมของรางกาย จิตใจและวิญญาณ องครวมสุขภาพทั้ง 3 ประการ จะสงผลทํา
ใหมีสุขภาพดังนี้
1. ถากายนําจิต จะทําใหกายดี จิตก็จะดีดวย เชน ถาหิวแลวเรากินขาวอิ่มแลวอารมณจะดี
สามารถคิด และมีแรงทํางาน
2. ถาจิตนํากาย จะทําใหจิตดี และนํากายไปดี ถาเรามีอารมณที่ดีไมหงุดหงิดโมโหงาย
สภาพรางกายก็จะไมรูสึกเจ็บปวย
3. การดํารงชีวิตอยูในสังคม จิตนํากายไปสูสังคมที่อยูรอบขาง ถาสังคมดีก็จะนําพาใหจิต
และกายดีไปดวย
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องคประกอบทั้ง 3 สวนมีความสําคัญ และมีคุณคาตอสุขภาพกาย คือ มีสุขภาพรางกาย
ที่สมบูรณแข็งแรง มีจิตใจที่เขมแข็ง และอยูในสังคมอยางมีความสุข
1. สุขภาพทางกาย (Physical Health) หมายถึง สภาพที่ดีของรางกายกลาวคือ อวัยวะตาง ๆ
อยูใ นสภาพที่ดี มีค วามแข็งแรงสมบูร ณ ทํางานไดต ามปกติ และมี ค วามสั มพัน ธกั บทุก สว นอยางดี
ซึ่งสามารถกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
ลักษณะของสุขภาพทีด่ ีทางกาย ประกอบดวย
(1) รางกายมีความสมบูรณและแข็งแรง
(2) ระบบตาง ๆ อวัยวะทุกสวนทํางานเปนปกติและมีประสิทธิภาพ
(3) รางกายเจริญเติบโตในอัต ราปกติ และมีค วามสัมพัน ธกับความเจริญงอกงาม
ทางดานอื่น ๆ
(4) รางกายแข็งแรง สามารถทํางานไดนาน ๆ ไมเหนื่อยเร็ว
(5) การนอนหลับและการพักผอนเปนไปตามปกติ ตื่นขึ้นมาดวยความสดชื่นแจมใส
(6) ฟนมีความคงทนแข็งแรง และมีความเปนระเบียบสวยงาม
(7) หูและตามีสภาพที่ดี สามารถรับฟงและมองเห็นไดดี
(8) ผิวหนังมีความสะอาดเกลี้ยงเกลา สดชื่นและเปลงปลั่ง
(9) ทรวดทรงไดสัดสวน
(10) ปราศจากความออนแอและโรคภัยไขเจ็บใด ๆ
การมีสุขภาพกายที่ดี ไมมีโรค มีความคลองแคลว มีกําลังในการทํางานไมเหนื่อยงาย
ซึ่งสิ่งเหลานี้ จะทําใหบุค คลสามารถดําเนิน ชีวิต ประจําวัน ไดอยางมีความสุข หากบุคคลใดมีสภาวะ
รางกายที่ไมสมบูรณ เชน เปนไข ปวดทอง ปวดศีรษะบอยๆ ก็จะขัดขวางตอการดําเนินชีวิตประจําวัน
และสงผลตอสุขภาพจิตของบุคคลนั้น รวมถึงครอบครัวดวย
2. สุขภาพทางจิต (Metal Health) หมายถึง สภาพจิตใจที่สามารถควบคุมอารมณ ทําจิตใจ
ใหเบิกบานแจมใส ปรับตัวเขากับสังคม และสิ่งแวดลอมไดอยางมีความสุข สุขภาพทางจิตที่ดียอมมีผล
มาจากสุขภาพทางกายที่ดีดวย
ลักษณะของสุขภาพที่ดีทางจิตใจ ประกอบดวย
(1) สามารถปรับตัวเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม
(2) มีความกระตือรือรน ไมเหนื่อยหนายทอแทใจ หรือหมดหวังในชีวิต
(3) มีอารมณมั่นคงและสามารถควบคุมอารมณไดดี
(4) ไมมีอารมณเครียดจนเกินไป มีอารมณขันบางตามสมควร
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(5) มีความรูสึกและมองโลกในแงดี
(6) มีความตั้งใจและจดจอในงานที่ตนกําลังทําอยู
(7) รูจักตนเองและเขาใจบุคคลอื่นไดดี
(8) มีความเชื่อมั่นตนเองอยางมีเหตุผล
(9) สามารถแสดงออกอยางเหมาะสมเมื่อประสบความลมเหลว
(10) มีความสามารถในการตัดสินใจไดรวดเร็ว และถูกตองไมผิดพลาด
(11) มีความปรารถนาและยินดีเมื่อบุคคลอื่นมีความสุขความสําเร็จ และมีความ
ปรารถนาดีในการปองกันผูอื่นใหมีความปลอดภัยจากอันตรายโรคภัยไขเจ็บ
การมีสุ ข ภาพจิ ต ที่ดี แสดงถึง การมีจิ ต ใจที่ มี ค วามสุข สามารถแกไขปญ หาทางอารมณ
ที่เกิด ขึ้นไดอยางมีประสิทธิภ าพและสรางสัมพันธที่ดีตอผูอื่นได ซึ่งการมีสุข ภาพจิตที่ดีก็จ ะสงผลตอ
สุขภาพกายดวย หากจิตใจมีความสุขจะทําใหระบบภูมิคุมกันของรางกายดีขึ้นดวย ตรงกันขามหากบุคคล
มีจิตใจเปนทุกข จะทําใหผูนั้นเสี่ยงตอการเปนโรคไดงายกวา
3. การดํารงชีวิตอยูในสังคมดวยดี หมายถึง บุคคลที่มีสภาวะทางกายและจิตใจที่สมบูรณ
จึงจะสามารถติดตอและปรับตัวใหอยูในสังคมแหงตนไดอยางดีและมีความสุข
สุขภาพของแตละบุคคล และของสังคม มีความเกี่ยวของซึ่งกั นและกัน เราทุกคนยอม
ตองการดํารงชีวิตอยูอยางเปนสุข ตองการมีชีวิตที่ยืนยาว มีความแข็งแรงสมบูรณปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
และปราศจากอุบัติเหตุ ภัยนานาประการ ความปรารถนานี้จะเปนความจริงไดนั้น ทุกคนตองมีความรู
เรื่องสุขภาพอนามัย และสามารถปฏิบัติตนตามหลักสุขภาพอนามัยไดอยางถูกตอง
การมีความรู และมีการปฏิบัติจนเปนนิสัย ในเรื่องสุขภาพนั้นจะเปนปจจัยสําคัญของ
การดํารงชีวิตอยูอยางเปนสุขไปตลอดชีวิต

เรื่องที่ 5 หลักการดูแลสุขภาพเบื้องตน
คนที่มีสุขภาพที่ดี จึงเปนผูที่มีความสุข เพราะมีรางกายและจิตใจที่สมบูรณหรือที่เรียกวาสุขกาย
สบายใจ ถาเราตองการเปนผูมีสุขภาพดีก็จะตองรูจักวิธีการดูแลรางกาย โดยการปฏิบัติตนใหถูกสุขลักษณะ
อยางสม่ําเสมอจนเปนกิจนิสัย
หลักการดูแลสุขภาพเบื้องตน มี 6 วิธีคือ
1. การรับประทานอาหาร
2. การพักผอน
3. การออกกําลังกาย
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4. การจัดการอารมณ
5. การขับถาย
6. การตรวจสุขภาพประจําป
1. การรับประทานอาหาร
การรั บประทานอาหาร โดยยึด หลั ก โภชนาการใหค รบ 5 หมู แตละหมูใ ห หลากหลาย
เปนเหตุผลทางวิทยาศาสตรที่ไดมีการทดสอบ และคํานวณหาพลังงานที่ไดรับจากการบริโภคที่พอเหมาะ
มีหลักการบริโภค เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย เรียกวาโภชนบัญญัติ 9 ประการ เพื่อแนะนําสัดสวน
ใน 1 วัน มีดังนี้
(1) ทานอาหารครบ 5 หมู แตละหมูตองหลากหลาย และหมั่นดูแลน้ําหนักตัว
(2) ทานขาวเปนอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางมื้อ
(3) ทานพืชผัก ผลไมใหมากและเปนประจํา
(4) ทานปลา เนื้อสัตวไมตดิ มัน ไข และถั่วเมล็ดแหงเปนประจํา
(5) ดื่มนมใหพอดี และเหมาะสมตามวัย
(6) ทานอาหารที่มีไขมันแตพอสมควร
(7) หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัด และเค็มจัด
(8) ทานอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปอน
(9) งดหรือลดเครื่องดืม่ ที่มีแอลกอฮอล
2. การพักผอน
การนอนหลับและพักผอนใหเพียงพอ อยางนอยวันละ 6 ชั่วโมง จะทําใหรางกายและจิตใจ
ไดผอนคลายความตึงเครียด หัวใจและอวัยวะตางๆ ทํางานลดลง เปนการยืดอายุการทํางานของรางกาย
เมื่อคนเราไดพัก ผอนอยา งเพียงพอจะทํา ใหสดชื่น แจมใส ร างกายแข็งแรง พรอ มที่จ ะเคลื่อนไหว
ประกอบกิจการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. การออกกําลังกาย
ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ จะชวยสงเสริมการมีสุขภาพดี ในชีวิตประจําวัน เชน ทํางาน
บาน การขึ้นลงบันได ถือเปนการทําใหรางกายไดใชพลังงานทั้งสิ้น ควรออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
วันละ 30 นาที อยางนอย 3 วัน ตอสัปดาห จึงจะเพียงพอที่จะทําใหมีรางกายแข็งแรง
ผลดีของการออกกําลังกาย มีดังนี้
(1) ชวยใหรางกายมีภูมิตานทานโรค
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(2)
(3)
(4)
(5)

ทําใหหัวใจ กลามเนื้อ และกระดูกแข็งแรง
ชวยลดความดันโลหิต
ชวยลดคลอเลสเตอรอล ทําใหมีน้ําหนักตัวคงที่และเหมาะสม
ชวยลดความเครียด ทําใหนอนหลับ และสงเสริมการหมุนเวียนของเลือด

4. การจัดการอารมณและความเครียด
การรูจักระวังรักษาอารมณใหดีอยูเสมอ เชน พยายามหลีกเลี่ยงสถานการณใหเกิดความเศรา
กลัว วิตกกังวล ตกใจจะชวยใหระบบตางๆ ของรางกายทํางานอยางเปนปกติ ดังนั้นจึงควร ยิ้มแยมแจมใส
มีอารมณขันอยูเสมอ ทํางานที่เปนกิจวัตรประจําวันใหเพลิดเพลิน จะสามารถปรับตัวอยูในสถานการณ
ปจจุบันไดอยางเปนสุข
5. การขับถาย
การถายอุจจาระเปนเวลาทุกวัน ชวยปองกันโรคทองผูก ริดสีดวงทวาร โดยควรรับประทาน
อาหารพวกผัก ผลไมทุกวัน และดื่มน้ําสุก สะอาดอยางนอยวันละ 6-8 แกว ซึ่งการขับถายเปนประจํา
จะชวยใหมีสุขภาพกาย และจิตที่ดี
6. การตรวจสุขภาพประจําป
โดยปกติบุคคลควรตรวจสุขภาพประจําปอยางนอยปละ 1 - 2 ครั้ง ตรวจหาความผิดปกติ
ของรางกาย เมื่อพบสิ่งผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทยผูชํานาญในเรื่องนั้น ๆ และปฏิบัติตนตามคําแนะนํา
ของแพทยอยางเครงครัด

เรื่องที่ 6 ปฏิบัติตนตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล
สุขอนามัยสวนบุคคล คือ การปฏิบัติตนของการรักษาอนามัย ของรางกายใหสะอาด ปราศจาก
เชื้อโรค จะชวยปองกันโรคภัยไขเจ็บ สามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข
การดูแลรักษารางกายอยางถูกตอง
การดูแลรักษารางกายใหถูกสุขอนามัยนั้นเราสามารถแยกการดูแลรักษารางกายออกเปน
สวน ๆ ดังนี้
1. การรักษาความสะอาดของรางกาย ควรอาบน้ําใหสะอาด อยางนอยวันละ 2 ครั้ง
ตอนเชาและกอนนอน
2. การดูแลรักษาอนามัยในชองปาก ควรแปรงฟนอยางนอยวันละ 2 ครั้ง ไมควรขบเคี้ยว
อาหารที่แข็งจนเกินไป หมั่นดูแลไมใหเกิดแผลในชองปาก หากพบวาเกิดอักเสบที่เหงือกควรปรึกษา
แพทย
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3. การดูแลรักษาหู ไมควรใชของแข็งแคะเขาไปในหู หรือใชยาหยอดหูโดยที่แพทย
ไมไดสั่ง ระวังการเปนหวัดนาน ๆ เพราะอาจสงผลใหเชื้อโรคเขาไปทําลายหูชั้นกลาง อาจทําใหหูหนวก
ได
4. จมูก ไมค วรใชของแข็งแยงเขาไปในชองจมูก หรือไมค วรใช ยาหยอดพน จมูก
โดยที่แพทยไมไดสั่ง
5. ตา เมื่อรูสึก เคืองตาอยาใชมือขยี้ต า เพราะอาจมีเชื้อโรคไมค วรใชยาหยอดตา
โดยที่แพทยไมไดสั่ง หากมีฝุนละอองเขาตาควรลืมตาในน้ําสะอาดหรือใชน้ํายาลางตา ไมควรใชมือขยี้ตา
เพราะอาจมีเชื้อโรคเขาตา
6. มือ และเทา ควรลางมือกอนรับประทานอาหาร และหลังจากเขาหองน้ําทุกครั้ง
รวมทั้งควรสวมรองเทาเมื่อออกจากบานเพื่อปองกัน โรคตาง ๆ เชน โรคพยาธิ โรคผิว หนัง หรือถูก
ของแหลมของมีคมทิ่มตําเปนแผลได และควรลางเทาใหสะอาดกอนนอน
7. การดูแลรักษาอนามัยของผมและศีรษะ ควรสระผมอยางนอยสัปดาหละ 2 - 3 ครั้ง
ควรหวีผมทุกวัน ไมควรดัด เซทผมบอย ๆ เพราะอาจทําใหเสนผมเสีย
8. การดูแลรักษาความสะอาดของเสื้อผา และเครื่องนอน ควรเปลี่ยนเสื้อผาที่ใสทุกวัน
และซักเสื้อผาใหสะอาด ปองกันการสะสมของเชื้อโรค รวมทั้งหมั่นซัก ผาปูที่นอน ปลอกหมอนอยูเสมอ
และหมั่นนําออกตากแดดบอย ๆ
การสรางสุขนิสยั ที่ดี
1. กอนไอและจามทุกครั้ง ควรใชผาเช็ดหนาปดปากและจมูก เพื่อปองกันการแพรเชื้อ
โรคสูบุคคลอื่น
2. ไมควรถมน้ําลายลงพื้นที่สาธารณะ หรือบนถนน เพราะเปนการเสียบุคลิกภาพ และ
ยังเปนการแพรเชื้อโรคทางออม
3. การรับประทานอาหาร ควรลางมือกอนและหลังรับประทานอาหาร ควรเลือกภาชนะ
ที่สะอาด ควรเลือกรับประทานอาหารปรุงสะอาด เสร็จใหม ปราศจากแมลงวันตอม เพื่อปองกันเชื้อโรค
เขาสูรางกาย
4. หมั่นออกกําลังกายทุกวันติดตอกัน อยางนอยวันละ 30 นาที
5. ควรพักผอนนอนหลับใหไดวันละ 8 - 10 ชั่วโมง
6. ควรดื่มน้ําใหไดวันละ 8 - 10 แกว
7. หมั่นดูแลความสะอาดเสื้อผา และเครื่องนอนใหสะอาดอยูเสมอ
8. หลีกเลี่ยงสารเสพติดตาง ๆ เชน บุหรี่ สุรา กัญชา เฮโรอีน ยาบา ฯล

74

เรื่องที่ 7 คุณคาและประโยชนของการออกกําลังกาย
การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอจะเปนประโยชนตอสุข ภาพรางกาย เสมือนเปน ยาบํารุงที่
สามารถเพิ่มสมรรถภาพทางรางกายไดและสามารถปองกันโรคได เชน โรคระบบทางเดินหายใจ เปนตน
ทั้งนี้การออกกําลังกายจะตองมีความถูกตองและเหมาะสม และรูจักวิธใี นการออกกําลังกาย จะตองเลือก
ใหเหมาะสมกับเพศ วัย สถานที่ และอุปกรณ ซึ่งปจจุบันมักนิยมที่จะออกกําลังกายเพื่อสุขภาพดวยการ
เลนกีฬา และออกกําลังกายที่มีจุดประสงคที่มุงเนนตอการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต การดํารง
รักษาสุขภาพที่ดีอยูแลวไมใหลดถอยลง ปรับปรุงสุขภาพที่ทรุดโทรมใหดีขึ้น ปองกันโรคที่เกี่ยวเนื่องกับ
การขาดการออกกําลังกาย ตลอดจนชวยแกไขหรือฟนฟูสภาพรางกายจากโรคบางอยาง การเคลื่อนไหว
และการออกกําลังกายที่ถูกตองตามวิธีและหลักการ มีประโยชนตอสุขภาพมากมาย และที่สําคัญมีดังนี้
1. มีประโยชนตอระบบหายใจ ทําใหหัวใจ ปอด แข็งแรง ไดออกกําลังกลามเนื้อหัวใจ
ไดทํางานเต็มที่ ถุงลมเล็ก ๆ ภายในปอดมีโอกาสสูดลมเต็ม และไลอากาศออกไมหมด ทําใหปอดมีพลัง
ในการฟอกโลหิต
2. มีประโยชนตอระบบไหลเวียนของโลหิตดี สืบเนื่องจากการทํางานของหัวใจและ
ปอดดี มีพลังในการบีบตัวไดดี สูบฉีดโลหิต และฟอกโลหิตไดดีมีประสิทธิภาพ ไมเปนโรคหัวใจไดงาย
3. มีประโยชนตอระบบกลามเนื้อ กลามเนื้อเสนเอ็นตาง ๆ ไดออกกําลัง ยืดและหดตัว
ไดเต็มที่ ทําใหมีความแข็งแรงยืดหยุนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสามารถทํางานไดทนไมเหนื่อยงาย
เพราะกลามเนื้อมีพลังมาก
4. มีประโยชนตอการเผาผลาญในรางกาย เพราะการเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย
ตองใชพลังงาน ระบบตาง ๆ จะตองทํางานเกิดการเผาผลาญ ทําใหอาหารที่รับประทานเขาไปถูกนํามาใช
อยางมีประสิทธิภาพไมเหลือสะสมโดยเฉพาะไขมันที่ใหพลังงานมาก จะไมถูกสะสมในรางกาย จนทํา
ใหเกิดโรคอวน
5. มีประโยชนตอระบบขับถาย การเคลื่อนไหว และภายหลังการออกกําลังกาย ทําให
ดื่มน้ําไดมาก กระเพาะ สําไส ไดเคลื่อนไหวในการออกกําลังกายดวย ทําใหระบบยอยอาหารดี
กระเพาะอาหาร สําไส บีบรัดตัวไดดี
7. มีประโยชนตอสุขภาพจิต และอารมณไมเครียด
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เรื่องที่ 8 หลักการและวิธีออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ คือ การออกกําลังกายชนิดที่เสริมสราง ความทนทานของ
ปอด หัวใจ ระบบไหลเวียนเลือด รวมทั้งความแข็งแรงของกลามเนื้อ ความออนตัวของขอตอ ซึ่งจะชวย
ใหรางกายแข็งแรงสมบูรณ สงางามและการมีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งหลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพมีดังนี้
1. การอบอุนรางกายและผอนคลาย
การออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพที่ถูกวิธีทําไดโดยการฝกหัดบอย ๆ ดวยทาทางที่ถูกตอง
กอนจะฝกการเคลื่อนไหวรางกายสวนใดก็ตาม ตองมีการเตรียมความพรอมใหรางกายอบอุนทุกครั้งเพื่อ
ปองกันการบาดเจ็บของกลามเนื้อ ในการอบอุนรางกายและผอนคลาย มีวิธีการที่สามารถทําไดคือ การวิ่ง
รอบสนาม การหมุนคอ หมุนแขน หมุนเอว พับขา หมุนขอเทา กระโดดตบมือ กมแตะสลับมือ วิ่งอยูกับที่
นั่งยืน ฯลฯ
2. ระยะเวลาในการออกกําลังกาย ในการออกกําลังกายอยางตอเนื่องนาน อยางนอย
ในแตละครั้ง 20 - 30 นาทีตอวัน
3. จํานวนครั้งตอสัปดาห
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตองปฏิบัติอยางสม่ําเสมอทุกวัน หรืออยางนอยสัปดาหละ
3 ครั้ง และควรปฏิบัติในเวลาเดียวกัน จะชวยเพิ่มสมรรถภาพในการทํางานของระบบหัวใจและปอด
ทําใหกลามเนื้อหัวใจและปอดแข็งแรง
4. ความหนั ก ในการออกกํา ลัง กายควรออกกํา ลัง กายใหห นัก ถึง รอยละ 70 ของอั ต รา
การเตนสูงสุดของหัวใจแตละคน หรือออกกําลังกายใหเหงื่อออก เหนื่อยพอประมาณที่จะสามารถพูดคุย
ขณะออกกําลังกายได ไมควรออกกําลังกายหักโหมเกินไปเพราะจะเกิดอันตรายได
การเคลื่อนไหวรางกายและออกกําลังกายมีหลักการทั่วไป ดังนี้
1. เลือกกิจกรรมเคลื่อนไหว และการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับสภาพรางกาย และวัยของตน
2. เลือกเครื่องแตงกายที่เหมาะสมกับกิจกรรม การเคลื่อนไหว และการออกกําลังกายแตละรูปแบบ
3. การเคลื่อนไหว และการออกกําลังกาย ตองเริ่มจากการอบอุนรางกายกอนจากนั้นเริ่มตนจากเบา
ไปหาหนัก จากงายไปยาก
4. ใหทุกสวนของรางกายไดออกแรงเคลื่อนไหว ไมควรเปนเฉพาะสวนใดสวนหนึ่ง
5. การออกกําลังกายตองปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน และควรปฏิบัติในเวลา
เดียวกัน อยางนอยวันละ 20 – 30 นาที
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6. ควรศึกษาวิธีเคลื่อนไหวและการออกกําลังกายที่ถูกตอง เพื่อใหเกิดประโยชนตอรางกายและ
ปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได
7. การใชอุปกรณประกอบการเคลื่อนไหว และออกกําลังกายควรศึกษาวิธีการใชที่ถูกตอง

เรื่องที่ 9 การปฏิบัติตนในการออกกําลังกายรูปแบบตาง ๆ
รูปแบบการเคลื่อนไหวและการออกกําลังกายอาจแบงไดเปนกลุมใหญ ๆ ดังนี้
1. กลุมบริหารรางกายดวยทาตาง ๆ ดวยมือเปลา
2. กลุมบริหารรางกายโดยมีอุปกรณประกอบการบริหารรางกาย
3. กลุมกิจกรรมเขาจังหวะโดยใชดนตรีประกอบ
4. กลุมกีฬาประเภทตาง ๆ
5. กลุมการละเลนพื้นเมือง
6. การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
1. รูป แบบการบริหารรางกายดวยมือ เปลา เปน รูปแบบงาย ๆ สามารถบริหารดวยตนเองได
ไมตองใชเวลามากนัก เพียงใหกลามเนื้อสวนตาง ๆ ไดเคลื่อนไหวและยืดหยุนอยูเสมอ จะชวยใหรางกาย
เคลื่อนไหวไดอยางคลองแคลว
ตัวอยาง การบริหารรางกายดวยมือเปลา

ทาที่ 1 เปนการบริหารรางกายกลามเนื้อหลังกับกระดูกสันหลัง
จังหวะที่ 1 ยืนตรงเทาแยกประมาณ 1 ฟุต ยกแขนทั้ง 2 ขางขนานกับพื้น
และเกร็งกลามเนื้อหนาขา ผอนกลามเนื้อคอ
จัง หวะที่ 2 หงายศีร ษะไปด านหลังอยางเสรี และเอนตัว ไปดานหน า
พรอมยกแขนขึ้นชา ๆ ไปดานหลัง อยูในทานี้ประมาณ 2 - 3
วินาที
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จังหวะที่ 3 คอย ๆ ยกตัวขึ้นชา ๆ พรอมลดมือลงอยูในจังหวะที่ 1 ทําซ้ําไดตามความตองการ จะชวยผอน
คลายกลามเนื้อหลัง และกระดูกสันหลังไดดีขึ้น
ทาที่ 2 เปน การบริหารกลามเนื้อตนขา กลามเนื้อนอง กลามเนื้อทอง กลามเนื้อหัวไหล กลามเนื้อหลัง
กลามเนื้อกระดูกสันหลัง ใหมีการเคลื่อนไหวยืดและหดตัวไดดี
ทาเตรีย ม ยืน ตัว ตรง ลําตัว ตั้งฉากกับพื้ น ผอนคลายกล ามเนื้อสว นตาง ๆ ของกลามเนื้อเชน ตน ขา
หลัง หนาทอง แขน หัวไหล
จัง หวะที่ 1 แยกเทาไปดานขางประมาณ 1 ฟุต ปลอยศีร ษะหอยไปดานหนาปลอยตามสบายไมตอง
เกร็งคอ แลว คอย ๆ กมหลังนับตั้งแตสะโพกขึ้น ไป ปลอยใหมือและแขนหอยตามสบาย
เชน กัน ผอนคลายกลามเนื้อคอและไหล หายใจเขา -ออก ดวยการแขมวทอง และเบงทอง
โนมน้ําหนัก ตัวใหไปดานหนาใหตกอยูบริเวณปลายเทา ขณะที่อยูในทากมนี้ หายใจปกติ
ไมกลั้นหายใจ นับหายใจเขาออก 10 รอบ หรือนานกวานั้น
จังหวะที่ 2 ยกลําตัวอยางชา ๆ โดยไมเกร็งคอ หัวไหล และแขนอยูในทาเตรียม เพื่อใหกลามเนื้อมีความ
ยืดหยุนดีมากขึ้นควรทําหลาย ๆ ครั้ง และทําทุกวัน
รูปแบบการบริหารรางกายดวยอุปกรณ
รูปแบบของการบริหารรางกายดวยอุปกรณมีหลากหลาย เชน การใชไมพลอง มาเปนอุปกรณ
ในการบริหารดวยทาตาง ๆ ของการบริหารทั่วไป หรือคิดประดิษฐทาขึ้นใหมก็ได
- การใชกระบองในลักษณะกระบองสั้นคู
- การใชกระบี่ หรือที่เรียกวาฟนดาบ มีทั้งดาบเดี่ยวดาบคูไทยมีทาทางตาง ๆ สืบทอดตอกันมา
- การบริหารรางกายดวยอุปกรณ เชน พลองลูกบอล ดัมเบล รวมทั้งอุปกรณ ออกกําลังกายที่
พบเห็นทั่วไปตามสถานบริหารกาย ซึ่งมีประโยชนทั้งทางรางกาย ชวยผอนคลายความเครียด
- การใชเชือก เปนอุปกรณ เชน การกระโดดเชือก
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รูปแบบการบริหารรางกายเขาจังหวะ
รูปแบบการบริหารรางกายเขาจังหวะมี 3 ลักษณะ คือ
1. การบริหารดวยทาทางธรรมดา แตใ ช
ดนตรี หรือ เพลง หรือนกหวีดเปาเปนจังหวะก็ได
การบริ หารแบบนี้จ ะเนน บริ หารร างกายเปน สว น ๆ เช น
บริหารสวนอก ดวยทารําพื้นบาน เปนตน

ตัวอยาง การบริหารรางกาย เขาจังหวะดวยทาธรรมดา สวนหนาอก 8 จังหวะ
2. การเตนแอโรบิค ใชดนตรีประกอบ การเตน
แอโรบิคจะเปนการเคลื่อนไหวทีร่ วดเร็ว และหนักกวา
การบริหารรางกายเขาจังหวะธรรมดาที่กลาวแลวตอนตน
เปนการออกกําลังกายทีใ่ ชการตอเนื่อง เปนการผสมผสาน
การเคลื่อนไหว การบริหารรางกายและการเตนรําเขาดวยกัน
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ดนตรี หรือเพลงที่นํามาประกอบการเตน เปนจังหวะที่เราใจ สนุกสนาน ผูใ หญที่จะเตนแอโรบิคควร
ตรวจสุขภาพของตนเสียกอน โดยควรเลือกเครื่องแตงกาย และรองเทาที่เหมาะสม เพื่อปองกัน
อันตรายที่จะเกิดกับขอเทาและขอเขา
3. การลีลาศและรําวง การเตนรําเปนการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะอีกรูปแบบหนึ่ง มีทั้งการ
เคลื่อนไหวอยูกับที่ และแบบเคลื่อนที่ในกรณีเคลื่อนที่ผูเตนรําจะตองศึกษาทิศทางในการเคลื่อนไหว เพื่อ
ปองกันอัน ตราย หรือการกระทบกระทั่งกัน รูปแบบการเคลื่อนไหว เคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกา โดยยึด
วงกลมเปนหลัก คือยืนหันหนาเขาหาวงกลม การเคลื่อนที่ใหเคลื่อนที่ไปทางขวาของตนเสมอ
รูปแบบการเลนกีฬา
รูปแบบของกีฬาที่หลากหลายมีทั้งในลัก ษณะเดี่ยว และทีม การเลน กีฬาตองฝกทัก ษะ และมี
ความรูความเขาใจในกฎกติกา และวิธีการเลน
ประเภทของกีฬา มีดังนี้
- กีฬาประเภททีม เชน ฟุตบอล บาสเกตบอล ฟุตซอล รักบี้ ฯลฯ
- กีฬาประเภทลู เชน การวิ่งระยะสั้น การวิ่งระยะยาว การวิ่งขามรั้ว ฯลฯ
- กีฬาประเภทลาน เชน พุงแหลน ทุมน้ําหนัก ฯลฯ
- กีฬาประเภทยิมนาสติก เชน ราวเดีย่ ว ราวคู มากระโดด ยิมนาสติกลีลา ฯลฯ
- กีฬาแตละประเภทจะมีรูปแบบเฉพาะ มีวิธีการเลน เทคนิค กฎกติกา และอุปกรณที่แตกตาง
กัน จึงควรศึกษาความรูพื้นฐานที่ถูกตอง เพื่อใหเลนไดอยางสนุกสนานและอาจพัฒนาทักษะ
จนสามารถเปน การออกกํ าลั งกายทํ าใหสุ ข ภาพแข็ง แรงแล ว คนที่ เล น กี ฬ ามั ก เปน ผู มี
มนุษยสัมพันธสามารถปรับตัวตัวเขากับผูอื่นไดดี
รูปแบบของการละเลนพื้นบาน
การละเลนพื้น บานในแตละภาค อาจมีลักษณะหรือแตกตางกันขึ้นอยูกับลักษณะทาง
ภูมิศาสตรและมีวิถีชีวิตของประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ
การเตะตะกร อ ตามชนบทหลั ง จากเสร็ จ ภารกิ จ ประจํ า วั น แล ว บางคน บางกลุ ม
จะมารวมกันเตะตะกรอ เพื่อเปนการผอนคลายความเครียด และไดมีการเคลื่อนไหว เพื่อใหระบบตาง ๆ
ของรางกายมีความยืดหยุน
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เรื่องที่ 10 ความหมาย ความสําคัญของกิจกรรมนันทนาการ
นั น ทนาการ หมายถึ ง การทํ า กิ จ กรรมอย า งใดอย า งหนึ่ ง ในเวลาว า ง ด ว ยความสมั ค รใจ
เปนกิจกรรมที่ไมใชเปนงานอาชีพ ไมขัดตอกฎหมาย ศีลธรรม ประเพณีอันดีงาม แตเปนประโยชนและ
เปนการพักผอนทั้งรางกายและจิตใจ
ในการดํารงชีวิตประจําวันของคนเรานั้น เราอาจแบงเวลาไดเปน 4 สวน
1.1 เวลาที่ใชในการประกอบอาชีพของคนเรานั้น ประมาณวันละ 8 ชั่วโมง
1.2 เวลาที่ใชในการประกอบภารกิจ สวนตัว วันละ 4 - 6 ชั่วโมง เชน การอาบน้ํา ลางหน า
แปรงฟน การปรุงอาหาร การรับประทานอาหาร
1.3 เวลาที่ใชในการพักผอนหลับนอน วันละ 8 ชั่วโมง
1.4 เวลาวางที่สามารถใชใหเกิดประโยชนไดประมาณ 2 - 4 ชั่วโมง
ชว งที่เหลือ 2-4 ชั่ว โมงนี้ ถาเรานํามาใชประกอบกิจกรรมที่เกิด ประโยชนเรียกวา กิจ กรรม
นันทนาการ จะชวยทําใหรางกายและจิตใจผอนคลาย ความตึงเครียด เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
เกิดประโยชนตอสุขภาพกาย และสุขภาพจิตอยางยิ่ง
ประโยชนของกิจกรรมนันทนาการ
กิจ กรรมนัน ทนาการตอการดําเนิน ชีวิต ถาเราเลือกกิจ กรรมนัน ทนาการไดอยางเหมาะสม
จะกอประโยชนตอตนเอง และสังคมไดหลายประการ
1. ประโยชนตอสุขภาพกาย ความเจริญทางดานเทคโนโลยีในปจจุบัน ทําใหเราไมจําเปนตอง
ออกกําลังกายภายในการปฏิบัติงานมากนัก เพราะมีการใชเครื่องมือ เครื่องจักรเขามาชวย ทําใหการออก
กําลังกายของเรานอยเกินไป จําเปนตองมีกิจกรรมนันทนาการประเภทกีฬา หรือกิจกรรมการออกกําลัง
กายเขามาชวย เพื่อทําใหรางกายแข็งแรงสมบูรณ
2. ประโยชนตอ สุข ภาพจิต ชว ยใหค นไดพัก ผอนหยอนใจ ผอนคลายความตึงเครียดทางจิต
การประกอบกิจกรรมนันทนาการหลายประเภทเปนกิจกรรมที่พักผอนหยอนใจ เชน การชมและฟงดนตรี
การชมภาพยนตร เปนตน
3. ประโยชนตอครอบครัว ชวยใหสมาชิกครอบครัวรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเอง
และครอบครัว เชน การทําสวนครัว สวนดอกไม ทําใหเกิดผลพลอยได คือมีพืช ผัก ผลไม ดอกไมไว
ใชสอยเปนประโยชน
4. ประโยชนตอ สัง คม กิจ กรรมนันทนาการหลายชนิด เปน ประโยชนตอสัง คมโดยตรง เชน
กิจกรรมดานสังคมสงเคราะห กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมบางชนิดชวยลดปญหาสังคมได
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เรื่องที่ 11 ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมนันทนาการ
กิจ กรรมนัน ทนาการมีมากมายหลายชนิด หลายรูป แบบ แตละรูปแบบมีลัก ษณะเฉพาะ
แตกตางกันไป สามารถแบงกิจกรรมนันทนาการไดดังนี้
1. งานอดิเรก เปนเพียงกิจกรรมนันทนาการประเภทหนึ่งเทานั้น มิไดหมายความวา กิจกรรม
นันทนาการทุกชนิดรวมกันเปนงานอดิเรก เชน การเก็บสะสมแสตมปที่ใชแลว การเก็บสะสมรูปภาพ
การทําสวนดอกไม เปนตน
2. การเลน กีฬา การเลน กีฬาทั้งกีฬาในรม เชน การเลน หมากรุก และกีฬ ากลางแจง เชน
การเลนฟุตบอล วอลเลยบอล หรือเลนกีฬาอยางอื่น เชนวายน้ํา โบวลิ่ง ฯลฯ อยางไรก็ตามการเลนกีฬา
เหลานี้ ถาเปนกีฬาอาชีพไมถือวาเปนกิจกรรมนันทนาการ
3. การเลนดนตรี การเลนดนตรีทุกชนิด ถือวาเปนกิจกรรมนันทนาการทั้งสิ้น
4. การเลน กิจกรรมเขาจังหวะ เชน การรําวง การเตน รํา การฟอนรํา การเตนลีลาศ ฯลฯ
ถือเปนกิจกรรมนันทนาการทั้งสิ้น
5. การเลนละคร ภาพยนตร และการแสดงตาง ๆ ที่เปนการสมัครเลน ถือวาเปนกิจกรรม
นันทนาการ
6. งานศิลปหัตถกรรม ไดแก งานฝมือ เชน งานเย็บปกถักรอย การสานพัด การประดิษฐ
ดอกไม การวาดภาพ เปนตน
7. กิจกรรมสื่อความหมาย ไดแกการอานหนังสือนวนิยาย การเขียนหนังสือ
8. กิจกรรมทัศนศึกษา ไดแก การทองเที่ยวทัศนาจร เปนตน
9. กิจกรรมชมรม เชน ชมรมคนรักแสตมป ชมรมดนตรี ฯลฯ
การเลือกกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับความชอบและวิถีชีวิตของแตละบุ คคล นอกจาก
จะช ว ยให บุ ค คลนั้ น ได ผ อ นคลายทั้ ง ทางร า งกายและจิ ต ใจแล ว ยั ง อาจเกิ ด ผลพลอยได อื่ น ๆ เช น
ไดเพื่อนใหม หรือมีรายไดเพิม่ ขึ้น เปนตน
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บทที่ 4
โรคติดตอ
สาระสําคัญ
มีค วามรู และความสามารถปฏิบัติต นในการปองกัน โรคติด ตอ ที่เป น ปญ หาตอสุข ภาพของ
ครอบครั ว และชุ มชน โดยการเผยแพร ขา วสาร ขอ มูล แนวทางการปอ งกั น และวิธี ก ารรั ก ษาโรค
อยางถูกวิธี

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เรียนรูเรื่องโรคติดตอตาง ๆ ที่เปนปญหาตอสุขภาพของครอบครัว และชุมชน
2. เรียนรูถึงสาเหตุที่เกิดโรค ศึกษาวิธีการปองกัน และการดูแลรักษาอาการของผูปวย

ขอบขายเนื้อหา
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โรคติดตอ หมายถึง โรคที่เกิดขึน้ กับคนหรือสัตว โดยเกิดจากเชือ้ โรคที่เปนสิ่งมีชีวิต หรือ
พิษของเชื้อโรค และเมื่อเกิดเปนโรคขึ้น แลวสามารถแพรกระจายจากคนหรือสัตวที่ปวยเปนโรคนั้น
ไปสูค นหรือสัตวอื่นไดโดยการแพรกระจายของโรคนั้นอาจเปนไดทั้งทางตรงและทางออม
ตามการศึก ษาคน ควา ทดลองวิจัยทางการแพทยพบวา เชื้ อโรคนั้น เปน แบคทีเรียและไวรัส
เป น สาเหตุ ใ หญ ข องความเจ็ บ ปว ย ซึ่ งทั้ ง สองนี้มี อ ยูต ามธรรมชาติ ทุ ก หนทุก แหง มี ทั้ งโทษและ
คุณประโยชน แตปจจุบันพบวา สาเหตุการเกิดโรคมาจากพันธุกรรมและเปนเพราะตัวเองนําเชื้อโรค
มาสูตัวเอง ดังนี้
1. การรับเชื้อจากผูอื่น โรคเหลานี้เปนโรคติดตอโดยมีคนเปนพาหนะนําเชื้อมาติดตอ
การติดตอเนื่องจากความใกลชิดกับผูปวย เชน ไขหวัดใหญ โรคผิวหนังบางชนิด โรคตาแดง ฯลฯ
2. การรับเชือ้ จากการมีเพศสัมพันธ การมีเพศสัมพันธกับหญิงอื่น ชายอื่น ที่ไมใชภรรยา
หรือสามีของตนและไมปองกัน ทําใหเกิดโรคได เชน โรคเอดส หรือกลุมของกามโรค
3. การรับเชื้อจากสัมผัส โดยมีสัตวเปนพาหนะ เชน ยุงลายนําโรคไขเลือดออกมาสูคน
หนูเปนพาหนะนําเชื้อกาฬโรค และโรคฉี่หนู มาสูคน ฯลฯ
4. เกิดจากการไมรักษาความสะอาดของรายกาย ทําใหเกิดโรคผิวหนัง เชน กลาก เกลื่อน
หิด เหา เปนตน
จากสาเหตุการเกิดโรคตาง ๆ ดังกลาวมาแลว สามารถที่จะปองกันและหลีกเลี่ยงไดตาม
ลักษณะโรคได

เรื่องที่ 1 โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส
เปนไวรัสที่อันตรายที่สุด สามารถตรวจพบไดในเลือดผูเปน พาหนะ และน้ําหลั่งตาง ๆ เชน
น้ําลาย น้ําตา เหงื่อ น้ําในชองคลอดและอสุจิ ติดตอไดโ ดยการสัมผัสที่มีเชื้ อเขาสูรางกาย การใช
เข็มฉีดยารวมกัน การสัก การฝงเข็ม การสัมผัสเลือดโดยมีบาดแผล
อาการของโรค
มีตั้งแตอาการเล็ก นอยไปจนกระทั่งรุน แรง เชน มีปวดเมื่อย คลายเปน หวัด คลื่น ไส
แน น ท อ ง ท อ งอื ด บางรายจะตั ว เหลื อง ตาเหลื อ ง ป สสาวะสี เ ข ม ผู ที่ มี อาการรุ น แรงอาจตาย
ภายใน 1 สัปดาห
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การปองกัน
การฉีดวัคซีนโรคไวรัสตับอักเสบบี จะเปนการควบคุมการแพรกระจายของโรคนี้

เรื่องที่ 2 โรคไขเลือดออก (Hemorrhagic Fever)
ไขเลือดออก เปนโรคติดตอที่เกิดกับทุกคนทุกกลุมอายุ โดยทั่วไปไขเลือดออกมั กจะ
ระบาดในฤดูฝน ซึ่งเปนฤดูที่ยุงลายแพรพันธุโดยงาย
สาเหตุ
เกิดจากเชือ้ ไวรัสเดงกี (Dengue) เลือดผูปวยไขเลือดออกเกิดจากไดรับไวรัสเดงกีจาก
ยุงลาย เมื่อโดนยุงลายกัดแลวปลอยเชื้อไวรัสเดงกีเขาสูผูปวย หรือยุงดูดเลือดจากผูปวยแสงเชื้อไวรัสนั้น
เขาไป เชื้อไวรัสจะเขาไปเจริญอยูในตัวยุง 8-11 วัน จึงจะเปนระยะติดตอ เมื่อยุงไปกัดคนที่ปกติก็จะ
ถายทอดเชื้อโรค ทําใหเปนไขเลือดออกได ตอจากนั้นก็จะมีการถายทอดเชือ้ ใหกับคนอื่น ๆ ตอไป และ
เชือ้ ไวรัสจะอยูในตัวยุงตลอดชีวิตของยุง คือ ประมาณ 45-60 วัน
อาการ
อาการของผูเปน ไขเลือดออก คือ ไขสูงมาก แมใหยาแลวไขก็ยังไมลด เบื่ออาหาร
คลื่นไสอาเจียน มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง เสนเลือดเปราะ กดเจ็บตรงชายโครง บางรายปวดศีรษะมาก
ปวดตา ปวดกลามเนื้อ ปวดขอ ตองหมั่นสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงภายใน 2-3 วัน ถาอาการยังไมดีขึ้น
ตองพาไปพบแพทยเพื่อวินิจฉัยโรค

วงจรชีวติ
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การปฏิบัตติ นเมือ่ เปนไขเลือดออก
1. ดื่มน้ําสะอาดใหมากๆ หรือปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย
2. กินยาลดไขตามแพทยสั่ง พาราเซตามอล ( Paracetamol ) หางกันอยางนอย 4 ชัว่ โมง
3. เช็ดตัวชวยลดไขเปนระยะ
4. ใหอาหารออน ยอยงาย ตามตองการ
5. ควรงดอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีสีแดงหรือดํา เพราะหากอาเจียนออกมาอาจคิดวาเปนเลือด
6. พบแพทยเพื่อติดตามดูอาการและตรวจเลือดตามนัด
การปองกันโรคไขเลือดออก
1. ใชมงุ ครอบหรือกางมุงเมื่อนอนกลางวัน
2. นอนในหองที่มีมุงลวด
3. อยูในบริเวณที่มีอากาศถายเทสะดวกและมีแสงสวาง
4. ที่เก็บน้ําควรปดฝาใหสนิท
5. ทําลายแหลงเพาะพันธุยุงใหหมดไป
6. ภาชนะใสน้ําที่ไมมีฝาปด หรือแหลงน้ําเล็ก ๆ ควร
ใสทรายเคลือบสารเคมี ปองกัน ไมใ หเปนแหลงเพาะพันธุยุง (ใส
ทรายเคลือบสารเคมี 1 ครั้ง ปองกันได 3 เดือน)

ควรจัดการวัสดุเหลานี้อยาใหเปน
แหลงเพาะพันธุยุง

เรื่องที่ 3 โรคไขหวัดธรรมดา
พบมากในฤดูหนาว ฤดูฝนชวงที่มีอากาศเย็น โดยเฉพาะผูที่มีรางกายออนแอ ตรากตรํากับ
การทํางาน และมีเวลาผักผอนนอย
สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส ติดตอทางการหายใจ หรือสัมผัสน้ําลายและเสมหะ
อาการของโรค เกิดอาการอักเสบของทางเดินหายใจ สงผลใหคัดจมูก น้ํามูกไหล เจ็บคอ
ไอจาม หรืออาจมีไข ปวดศีรษะ ปกติจะหายไดเองในระยะเวลา 2 - 3 วัน ขึ้นอยูกับภูมิตานทานของ
รางกาย
การรักษา
1. นอนหลับ พักผอนมาก ๆ และนอนในที่อากาศถายเทไดสะดวก
2. รักษารางกายใหอบอุนอยูเสมอ โดยใสเสื้อผาหนา ๆ และหมผา
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3.
4.
5.
6.

ออกกําลังกายแตพอเหมาะไมหักโหม
รับประทานอาหารที่มีประโยชนใหครบ 5 หมู
ถามีไขรับประทานยาลดไข ไมควรอาบน้ํา
หากเปนติดตอกันหลายวัน ควรไปปรึกษาแพทย เพราะอาจมีโรคแทรกซอน

ในการปองกันโรคหวัดธรรมดานั้น มีขอแนะนําดังนี้
1. ออกกําลังกายสม่ําเสมอ พักผอนใหเพียงพอ รับประทานอาหารเพียงพอตอความตองการ
ของรางกายและไดสารอาหารครบ 5 หมู
2. หลีกเลี่ยงการอยูใกลชิดหรือใชสงิ่ ของเครื่องใชรวมกับผูปวย และเมื่อไอ จาม ควรปดปาก
ปดจมูก
3. หลีกเลี่ยงการอยูในที่แออัด อากาศระบายไมดี เพราะอาจมีเชื้อไวรัสที่ทําใหเปนโรคหวัด
ธรรมดาอยูมาก
4. ควรทําใหรางกายอบอุนตลอดเวลาโดยการสวมเสื้อผาปองกัน
5. เมื่อรางกายเปยกน้ําควรเช็ดตัวใหแหงโดยเร็ว

เรื่องที่ 4 โรคเอดส (AIDS)
เอดส มาจากคําวา AIDS เปนชื่อยอมาจากคําวาแอคไควร อิมมูน เดฟฟเชียนชี ชินโดรม
(Acquired Immune Deficiency Syndrome) หมายถึง กลุมอาการของโรคที่เกิดจากภูมิคุมกันในรางกาย
เสื่อมหรือบกพรอ ง ซึ่ งเปน ภาวะที่เกิด ขึ้น ภายหลั ง ไมไดเ ปน มาแตกํา เนิด หรือ สืบสายเลือ ดทาง
พันธุกรรม
Acquired หมายถึง ภาวะที่เกิดขึ้นภายหลังไมไดเปนมาแตกําเนิดหรือสืบสายเลือดทาง
พันธุกรรม
Immune หมายถึง ระบบภูมิคุมกัน
Deficiency หมายถึง ความบกพรองหรือการขาด
Syndrome หมายถึง กลุมอาการของโรค
สาเหตุ
เกิดจากเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV : Human Immune deficiency Virus) เมื่อเชื้อโรคเขาสู
รางกายแลว จะไปทําลายเซลลเม็ดเลือดขาวที่ทําหนาที่ปองกันเชื้อโรค ทําใหภูมิคุมกันของคนที่ไดรับ
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เชื้อนั้นเสื่อมหรือบกพรองจนเปนสาเหตุใหรางกายของคนนั้นออนแอ เมื่อไดรับเชื้อใด ๆ ก็ตามจะเกิดอาการ
รุนแรงกวาคนปกติและเสียชีวิตในที่สุด
อาการ
ผูติดเชื้อสวนใหญจะไมมีอาการ แตจะแพรเชื้อใหผูอื่นได จะมีเพียงบางรายที่ติดเชื้อและมี
อาการนาสงสัยวาเปนโรคเอดส ซึ่งสังเกตไดงาย คือ
1. ตอมน้ําเหลืองที่คอ รักแร และขาหนีบโตนานเกิน 3 เดือน
2. น้ําหนักตัวลดลง 3 - 4 กิโลกรัม หรือมากกวา 10% ภายใน 3 เดือน โดยไมทราบสาเหตุ
3. อุจจาระรวงเรื้อรังนานเกิน 3 เดือน
4. เบื่ออาหารและเหนื่อยงายมาเปนเวลา 3 เดือน
5. ไอโดยไมทราบสาเหตุนานเกิน 3 เดือน
6. มีไขเกิน 37.8 องศาเซลเซียส มีเหงื่อออกตอนกลางคืนนานเกิน 1 เดือน
7. เปนฝาขาวในปากนานเกิน 3 เดือน
8. มีกอนสีแดงปนมวงขึ้นตามตัวและโตขึ้นเรื่อย ๆ
9. แขนหรือขาขางใดขางหนึ่งไมมีแรงทํางานไมประสานกัน
ทั้งนี้ไมไดหมายความวาอาการดังกลาวจะเปนโรคเอดสทุกราย จนกวาจะไดรับการตรวจ
เลือดยืนยันที่แนนอนกอน
การติดตอ
โรคเอดสติดตอกันไดหลายทาง ที่พบบอย
และสําคัญที่สุด คือ
1. จากการมีเพศสัมพันธกับผูที่มีเชื้อ
โรคเอดส
2. จากการถา ยเลือ ด หรื อรั บ ผลิต ภั ณ ฑ
เลือดที่มีเชื้อเอดส
3. จากการใช เ ข็ ม หรื อ กระบอกฉี ด ยา
รว มกับผูที่มีเชื้อโรคเอดส โดยเฉพาะผูติด สารเสพติด
ชนิดฉีดเขาหลอดเลือด
4. จากแมที่มีเชื้อไวรัสเอดสไปสูทารกในครรภ
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โรคเอดสไมตดิ ตอในกรณีตอไปนี้
1. เรียนสถาบันเดียวกัน หรืออยูบานเดียวกัน
2. จับมือหรือพูดคุย
3. นั่งรวมโตะรับประทานอาหาร
4. ใชโทรศัพทรว มกัน หรือโทรศัพทสาธารณะ
5. ใชหองน้ํารวมกัน หรือหองน้ําสาธารณะ
6. คลุกคลีหรือเลนรวมกัน
7. ใชสระวายน้ํารวมกัน
8. ยุงหรือแมลงดูดเลือด
การปองกันโรคเอดส
โรคเอดสเปนโรคที่ไมมียารักษาใหหายขาดได จึงควรเนนการปองกันโรคโดยปฏิบัติดังนี้
1. ไมเสพสารเสพติด และถากําลังติด สารเสพติด ก็ไปรับการรัก ษาเพื่อเลิก สารเสพติด
หลีกเลี่ยงการใชเข็มฉีดยา หรือกระบอกฉีดสารเสพติดรวมกับผูอื่น
2. ถามีเพศสัมพันธใหใชถุงยางอนามัย
3. งดเวนการใชของสวนตัวรวมกับผูอื่น โดยเฉพาะของที่อาจปนเปอนเลือด เชน
แปรงสีฟน ใบมีดโกนหนวด เข็มสักตัว เข็มเจาะหู เปนตน
4. หญิงที่ติดเชื้อเอดส ควรหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ เพราะเด็กที่เกิดจากแมที่ติดเชื้อเอดสจะมี
โอกาสติดเชื้อโรคเอดสไดถึงรอยละ 50

เรื่องที่ 5 โรคฉี่หนู (Leptospirosis)
โรคฉี่หนู พบวา มีผูติดโรคนี้ในฤดูฝน โดยเชื้อโรคจะมากับปสสาวะของหนู และยังสามารถ
พบไดในสัตวอื่น ๆ ที่ใชฟนแทะอาหาร เชน กระรอก สุนัขจิ้งจอก จะสามารถแพรเชื้อออกมาไดโดยที่ตัว
มันไมเปนโรค
เชื้อที่เปนสาเหตุของโรค
คือ เชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยูในดิน โคลน หรือแหลงน้ําลําคลอง บริเวณที่มีน้ําทวมขัง ที่มี
สภาพแวดลอมเหมาะสมในการดํารงชีวิตของเชื้อโรค คือมีความชื้น แสงแดดสองถึง มีความเปนกรดปาน
กลาง มักจะระบาดมากในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน
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กลุมเสีย่ งตอการเกิดโรค
- เกษตรกร ชาวไรชาวนา ชาวสวน
- คนงานในฟารมเลี้ยงสัตว โค สุกร ปลา
- กรรมกรขุดทอระบายน้ํา เหมืองแร โรงฆาสัตว
- กลุมอื่น ๆ เชน แพทย เจาหนาที่หองทดลอง ทหารตํารวจที่ปฏิบัติงานตามปาเขา
- กลุมประชาชนทัว่ ไป ที่อยูในแหลงที่มีน้ําทวมขัง หรือมีหนูอาศัยอยู

การติดตอของโรค
สัตวที่นําเชื้อไดแก พวกสัตวฟนแทะ เชน หนู โดยเฉพาะ หนูนา หนูพุก รองลงมา
ไดแก สุนัข วัว ควาย สัตวพวกนี้เก็บเชื้อไวในไตเมื่อหนูปสสาวะเชือ้ จะอยูในน้ําหรือดิน
- เมื่อคนสัมผัสเชื้อซึ่งอาจจะเขาทางแผล เยื่อบุในปากหรือตา หรือแผล ผิวหนังปกติ
ที่เปยกชื้นเชื้อโรคสามารถไชผานไปไดเชนกัน
- เชือ้ อาจจะเขารางกายโดยการดื่มหรือกินอาหารที่มีเชื้อโรค
อาการที่สําคัญ
อาการของโรคแบงออกเปนกลุมใหญ ๆ ได 2 กลุม
1. กลุมที่ไมมีอาการตัว เหลืองตาเหลือง หรือกลุมที่อาการไมรุน แรง กลุมนี้อาการ
ไมรุนแรง หลังจากไดรับเชื้อ 10-26 วัน โดยเฉลี่ย 10 วัน ผูปวยก็จะเกิดอาการของโรคไดแกปวดเมื่อย
กลามเนื้ออยางรุนแรง อาจจะมีอาการคลื่นไสอาเจียน และมีไขขึ้นสูงดวย บางรายอาจเกิดการเบื่ออาหาร
ทองเสีย ปวดทอง ตาแดง เจ็บตา เกิดผืน่ ขึ้นตามตัว หรือมีจ้ําเลือดตามผิวหนัง
2. ระยะการสรางภูมิ ระยะนี้ถาเจาะเลือดจะพบภูมิตานทานโรค ผูปวยจะมีไขขึ้นใหม
ปวดศีรษะ คอแข็งมีการอักเสบของเยือ่ หุมสมอง และตรวจพบเชื้อโรคในปสสาวะ
กลุมที่มีอาการตัวเหลืองตาเหลือง กลุมนี้ไขจะไมหายแตจะเปนมากขึ้นโดยพบมีอาการ
ตัวเหลืองตาเหลือง มีผื่นที่เพดานปาก มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง ตับและไตอาจวายได ดีซาน เยื่อหุม
สมองอักเสบ กลามเนื้ออักเสบ อาจจะมีอาการไอเปนเลือด อาการเหลืองจะปรากฏหลังจากไดรับเชื้อ
โรคนานเกิน 4 วัน ผูปวยอาจจะเสียชีวิตในระยะนี้หรือในตนสัปดาหที่สามจากไตวาย
ในการปองกันโรคฉี่หนูนั้น มีขอแนะนําดังนี้
1. กําจัดหนูและปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหสะอาดถูกสุขลักษณะ เพื่อไมใหเปนแหลงเพาะพันธุของหนู
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2. หลีกเลี่ยงการลงไปอาบแชในแหลงน้ําที่วัว ควายลงไปกินน้ํา แชน้ํา
3. หลีกเลี่ยงการแชน้ํา ย่ําโคลนดวยเทาเปลา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีบาดแผลที่ขา เทา หรือตามรางกาย
4. หลีกเลี่ยงการเดินเทาเปลาในทุงนา ในคอกสัตว
5. สวมเครือ่ งปองกันตนเองดวยการสวมถุงมือยาง รองเทาบูทยาง และสวมเสื้อผาที่มิดชิด เมื่อตอง
ทํางานในไรนาหรือที่เปยกชื้นแฉะ
6. อาบน้ําชําระลางรางกายดวยน้ําสะอาดและสบูทันทีหลังการลุยน้ําย่ําโคลน หรือกลับจากทุงนา
7. ไมชําแหละสัตวโดยไมสวมถุงมือ
8. ไมกินเนื้อสั ต ว เครื่องในสัตว ที่ไมไดทําใหสุกหรือผัก สดจากทองนาที่ไมไดล างให สะอาด
หลีกเลี่ยงการอม กลืนน้ํา หรือลืมตาในน้ําที่ไมสะอาด
9. หลีกเลี่ยงการดื่มน้ํา หรือรับประทานอาหารจากภาชนะที่เปดฝาทิ้งไว เพราะอาจมีหนูมาฉี่รดไว

เรื่องที่ 6 โรคมือเทาเปอย ( hand foot mouth Syndrome)
โรคปากเทาเปอยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อวา Coxsackievirus โดยตอง
ประกอบดว ยผื่นที่มือ เทา เริ่มตนเปน ที่ปาก เหงือก เพดาน ลิ้น และลามมาที่มือ เทา
บริเวณที่พันผาออมเชนกัน ผื่นจะเปนตุมน้ําใสมีแผลไมมาก จะพบไดในทารกที่มีอายุ
ตั้งแต 2 สัปดาหขึ้นไป ผืน่ ที่ปรากฏจะหายไดภายใน 5 - 7 วัน
อาการ
- มีไข
- เจ็บคอ
- มีตุมที่ คอ ปาก เหงือก ลิ้น โดยมากเปนตุมน้ํามากกวาเปนแผล
- ปวดศีรษะ
- ผื่นเปนมากที่มือ รองลงมาพบที่เทา กนก็พอพบได
- มีอาการเบื่ออาหาร
- เด็กจะหงุดหงิด
ระยะฟกตัว หมายถึงระยะตั้งแตไดรับเชื้อจนกระทัง่ เกิดอาการไขเวลาประมาณ 4 - 6 วัน
การวินิจฉัย โดยการตรวจรางกายพบผื่นบริเวณดังกลาว
การรักษา ไมมีการรักษาเฉพาะโดยมากรักษาตามอาการ
- ถามีไขใหยาลดไข
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- ดื่มน้ําใหเพียงพอตอรางกาย อยางนอยวันละ 6 – 8 แกว
โรคแทรกซอน
ผูปวยสวนใหญเกิดจากเชื้อ coxsackievirus A16 ซึ่งหายเองใน 1 สัปดาห แตหากเกิดจากเชื้อ
enterovirus 71 โรคจะเปนรุนแรงและเกิดโรคแทรกซอน
- อาจจะเกิดชักเนื่องจากไขสูง ตองเช็ดตัวเวลามีไขและรับประทานยาลดไข
- อาจจะเกิดเยื่อหุมสมองและสมองอักเสบได
การปองกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผูปวย
ควรพบแพทยเมื่อไร
- ไขสูงรับประทานยาลดไขแลวไมลง
- ดื่มน้ําไมไดและมีอาการขาดน้ํา ผิวแหง ปสสาวะสีเขม
- เด็กกระสับกระสาย
- มีอาการชัก เด็กจะเสียชีวิตเนื่องจากอาการของโรคแทรกซอน

เรื่องที่ 7 โรคตาแดง
โรคตาแดงเป น โรคตาที่พบไดบอย เปน การ
อัก เสบของเยื่อบุตา (conjuntiva) ที่คลุมหนังตาบนและลาง
รวมเยื่ อ บุ ต าที่ ค ลุ ม ตาขาว โรคตาแดงอาจจะเป น แบบ
เฉี ย บพลั น หรื อ แบบเรื้ อ รั ง สาเหตุ อ าจจะเกิ ด จากเชื้ อ
แบคทีเรีย ไวรัส Chlamydia trachomatis ภูมิแพ หรือสัมผัส
สารที่เปนพิษ ตอตา สาเหตุสว นใหญเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
และเชื้อไวรัส มักจะติดตอทางมือ ผาเช็ดหนาหรือผาเช็ดตัว
โดยมากจะเปนและหายไดภายในเวลา 2 สัปดาห ตาแดงจากโรคภูมิแพมักจะเปนตาแดงเรื้อรั ง มีการ
อักเสบของหนังตา ตาแหง การใช contact lens หรือน้ํายาลางตาก็เปนสาเหตุของตาแดงเรื้อรัง
อาการของโรคตาแดง
1. คันตา เปนอาการที่สําคัญของผูปวยตาแดงที่เกิดจากภูมิแพ อาการคันอาจจะเปนมาก
หรือนอย คนที่เปนโรคตาแดงโดยที่ไมมีอาการคันไมใชเกิดจากโรคภูมิแพ นอกจากนั้นอาจจะมีประวัติ
ภูมิแพในครอบครัว เชน หอบหืด ผื่นแพ
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2. ขี้ตา ลักษณะของขี้ตาก็ชวยบอกสาเหตุของโรคตาแดง
- ขี้ตาใสเหมือนน้ําตามักจะเกิดจากไวรัสหรือโรคภูมิแพ
- ขี้ตาเปนเมือกขาวมักจะเกิดจากภูมิแพหรือตาแหง
- ขี้ตาเปนหนองมักจะรวมกับมีสะเก็ดปดตาตอนเชาทําใหเปดตาลําบากสาเหตุมักจะ
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
3. ตาแดงเป น ข างหนึ่ง หรือ สองข า ง
- เป น พร อมกัน สองขา งโดยมาก
มักจะเกิดจากภูมิแพ
- เป น ข า งหนึ่ ง ก อ นแล ว ค อ ยเป น
สองขางสาเหตุเกิด จากการติด เชื้อเชน แบคทีเรีย ไวรั ส
หรือ Chlamydia
- ผูที่มีโรคตาแดงขางเดียวแบบเรื้อรัง ชนิดนี้ตองปรึกษาแพทย
4. อาการปวดตาหรือมองแสงจาไมได มักจะเกิดจากโรคชนิดอื่น เชน ตอหิน มานตา
อักเสบ เปนตน ดังนั้นหากมีตาแดงรวมกับปวดตาหรือมองแสงไมไดตองรีบพบแพทย
5. ตามัว แมวา กระพริบตาแลวก็ยังมัวอยู โรคตาแดงมักจะเห็นปกติหากมีอาการตามัว
รวมกับตาแดงตองปรึกษาแพทย
6. ประวัติอื่น การเปนหวัด การใชยาหยอดตา น้ําตาเทียม เครื่องสําอาง โรคประจําตัว
ยาที่ใชอยูประจํา
การปองกันโรคตาแดง
- อยาใชเครื่องสําอางรวมกับคนอืน่
- อยาใชผาเช็ดหนาหรือผาเช็ดตัวรวมกัน
- ลางมือบอย ๆ อยาเอามือขยี้ตา
- ใสแวนตาปองกัน เมื่อตองทํางานเกี่ยวของกับฝุนละออง สารเคมี
- อยาใชยาหยอดตาของผูอื่น
- อยาวายน้ําในสระที่ไมไดใสคลอรีน
การรักษาตาแดงดวยตัวเอง
- ประคบเย็นวันละ 3 - 4 ครั้ง ครั้งละ 10 - 15 นาที
- ลางมือบอย ๆ
- อยาขยี้ตาเพราะจะทําใหตาระคายมากขึ้น
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- ใสแวนกันแดด หากมองแสงสวางไมได
- อยาใส contact lens ในระยะที่ตาแดง ตาอักเสบ
- เปลี่ยนปลอกหมอนทุกวัน

เรื่องที่ 8 ไขหวัดนก
สาเหตุ โรคไขหวัดนก (Avian influenza หรือ Bird flu) เกิดจากเชื้อไวรัสเอเวียนอินฟลู
เอนซา ชนิดเอ (Avian influenza Type A) ทําใหเกิดโรคขึ้นไดทั้งในคนในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม และสัตว
ปก
อาการ ผูปวยจะมีอาการคลายกับไขหวัดใหญ มีระยะฟก ตัว เพียง 1-3 วัน จะมีอาการ
ไขสูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ออนเพลีย เจ็บคอ ไอ ตาแดง เหนื่อยหอบ หายใจลําบาก
รายที่รุนแรงเนื่องจากมีอาการปอดอักเสบรวมดวย โดยเฉพาะในเด็กและผูสูงอายุอาจทําใหเสียชีวิตได
การติดตอ เชื้อไวรัสนี้จะถูกขับถายออกมากับมูลของนกที่มีเชื้อนี้อยูและติดติดตอสูสัตว
ปกที่ไวตอการรับเชื้อ ซึ่งจะเกิดกับไก เปด หาน และนก คนจะติดตอมาจากสัตวอีกตอหนึ่งโดยการสัมผัส
มูลสัต ว น้ํ ามูก น้ํา ตา น้ําลาย ของสัต ว ที่ปว ยหรื อตาย ป จ จุบั น ยัง ไมพ บวา มีก ารติด ตอจากคนสูค น
ผูที่ทํางานในฟารมสัตวปก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไขหวัดนก มีโอกาสติดโรคไขหวัด
นกสูง
การปองกัน โดยการปฏิบัติดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตวปกที่ปวยเปนโรคอยู
2. ลางมือใหสะอาดดวยน้ําและสบูทุกครั้ง หลังหยิบจับเนื้อสัตวปก หรือไขดิบ
และอาบน้ําหลังจับตองหรือสัมผัสสัตว โดยเฉพาะสัตวปกที่ปวยหรือตาย
3. ดูแลรักษารางกายใหแข็งแรงเพื่อเพิ่มภูมิตานทานโรค
4. ถามีไข ปวดศีรษะ หนาวสั่น เจ็บคอ ไอ โดยเฉพาะผูที่คลุกคลีกับสัตวปกทั้งที่มีชีวิต
และไมมีชีวิตควรรีบไปพบแพทย
5. รับประทานอาหารประเภทไกและไขที่ปรุงสุกเทานั้น งดรับประทานอาหารที่ปรุง
สุก ๆ ดิบ ๆ โดยเฉพาะในชวงที่มีการระบาดของโรค
6. ลางเปลือกไขดวยน้ําใหสะอาดกอนปรุงอาหาร

94

บทที่ 5
ยาสามัญประจําบาน
สาระสําคัญ
ยาสามัญประจําบานเปนยาที่ประชาชนทุกคนควรจะมีไวใชในครอบครัว เพื่อใชสําหรับบรรเทา
อาการเจ็ บป ว ยเบื้ อ งต น ของสมาชิ ก ในครอบครัว เวลาที่เ กิ ด อาการเจ็ บป ว ย หลั งจากนั้ น จึ งนํ า ส ง
สถานพยาบาลตอไป

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายสรรพคุณและวิธีการใชยาสามัญประจําบานไดถูกตอง
2. อธิบายถึงอันตรายจากการใชยาสามัญประจําบาน
3. อธิบายถึงความเชื่อที่ผิด ๆ เกี่ยวกับการใชยา

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 หลักการและวิธีการใชยาสามัญประจําบาน
เรื่องที่ 2 อันตรายจากการใชยา และความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับยา
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ยาสามัญประจําบานเป น ที่ประชาชนทั่ว ไปสามารถหาซื้อและจําหนายไดโ ดยไมตองมี
ใบอนุญาตจากแพทย ซึ่งองคการเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุขไดผลิตยาตาง ๆ ที่มีคุณภาพดี ราคาถูก
และไดมาตรฐานสําหรับจําหนายใหแกประชาชนทั่วไป
ยาสามัญประจําบานเปน ยาแผนปจจุบัน หรือแผนโบราณที่ใ ชรักษาอาการเจ็บปวยเล็ก ๆ
นอย ๆ เชน ไอ ปวดศีรษะ ปวดทอง ของมีคมบาด แผลพุพอง เปนตน หากใชแลวอาการไมดีขึ้นควรไป
ปรึกษาแพทยเพื่อรับการรักษาตอไป
ตัวอยางยาสามัญประจําบานควรมีไวไดแก
1. ยาแกปวดแกไข
2. ยาแกแพ
3. ยาถาย ยาระบาย
4. ยาสําหรับกระเพาะอาหารและลําไส
- ยาลดกรด
- ยาธาตุน้ําแดง
- ผงน้ําตาลเกลือแร
- ทิงเจอรมหาหิงคุ
5. ยาสําหรับสูดดมและแกลมวิงเวียน
6. ยาแกไอ แกเจ็บคอ
7. ยาสําหรับโรคผิวหนัง
8. ยารักษาแผล
- ยาใสแผลสด
- แอลกอฮอลเช็ดแผล

เรื่องที่ 1 หลักการและวิธีการใชยาสามัญประจําบาน
หลักและวิธีการใชยา
ยารัก ษาโรคนั้นมีทั้งคุณ และโทษ ดังนั้น เพื่อใหเกิด ความปลอดภัย เราควรคํานึงหลักการ
ใชยาดังนี้
1. ใชยาตามคําสั่งแพทย เทานั้น เพื่อจะไดใชยาถูกตองตรงกับโรค ไมควรใชยาตาม
คํา
โฆษณา เพราะการโฆษณานั้นอาจแจงสรรพคุณยาเกินความจริง
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2. ใชยาใหถูกวิธี เนื่องจากการจะนํายาเขาสูรางกายมีหลายวิธี เชน การกิน การฉีด การทา
การหยอด การเหน็บ เปน ตน ซึ่งการจะใชวิธีใดก็ขึ้นอยูกับคุณ สมบัติของตัวยานั้นๆ ดังนั้นกอนใชยา
จึงจําเปนตองอานฉลาก ศึกษาวิธีการใชใหละเอียดกอนใชทุกครั้ง
3. ใชยาใหถูกขนาด คือการใชยารักษาโรคจะตองไมมากหรือนอยเกินไป ตองใชใหถูกขนาด
ตามที่แพทยสั่งจึงจะใหผลดีในการรักษา เชน ใหกินครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง ก็ไมควรกิน 2 เม็ด หรือ
เพิ่มเปนวันละ 4 - 5 ครั้ง เปนตน และการใชยาในแตละคนก็แตกตางกันโดยเฉพาะเด็กจะมีขนาดการใช
ที่แตกตางจากผูใหญ
4. ใชยาใหถูกเวลา คือ ชวงเวลาในการรับประทานยาหรือการนํายาเขาสูรางกายดวยวิธี
ตาง ๆ เชน หยอด เหน็บ ทา ฉีด เปนตน เพื่อใหปริมาณของยาในกระแสเลือดมีมากพอในการบําบัดรักษา
โดยไมเกิดพิษและไมนอยเกินไปจนสามารถรักษาโรคได ซึ่งการใชยาใหถูกเวลาควรปฏิบัติดังนี้
- การรับประทานยากอนอาหาร ยาที่กําหนดใหรับประทานกอนอาหารตองกินกอน
อาหารอยางนอย ½ - 1 ชั่วโมง ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อใหยาถูกดูดซึมไดดี ถาลืมกินยาในชวงใดก็ใหกิน
หลังอาหารมื้อนั้นผานไปแลวอยางนอย 2 ชั่วโมง เพราะจะทําใหยาถูกดูดซึมไดดี
- การรับประทานยาหลังอาหาร ยาที่กําหนดใหรับประทาน “หลังอาหาร” โดยทั่วไป
จะใหรับประทานหลังอาหารทันที หรือหลังจากกินอาหารแลวอยางนอย 15 นาที เพื่อใหยาถูกดูดซึมเขาสู
กระแสเลือดรวมกับอาหารในลําไสเล็ก
- การรับประทานยากอนนอน ยาที่กําหนดใหรับประทาน “ กอนนอน” ใหกินยานั้น
หลังจากกินอาหารมื้อเย็นเสร็จแลวไมต่ํากวา 4 ชั่วโมง กอนเขานอน
5. ใชยาใหถูกมาตรฐาน คือใชยาที่มีตัวยาครบทั้งชนิดและปริมาณไมใชยาเสื่อมคุณภาพหรือ
หมดอายุ ซึ่งสามารถดูไดจากวัน,เดือน,ป ที่ระบุไววาผลิต เมื่อใด หมดอายุเมื่อใด เปนตน
6. ใชยาใหถูกกับคน คือ ตองดูใหละเอียดกอนใชวา ยาชนิดใดใชกับใคร เพศใด และอายุ
เทาใด เพราะอวัยวะตางๆ ในรางกายของคนแตละเพศแตละวัยมีความแตกตางกัน เชน เด็กจะมีอวัยวะ
ตางๆ ในรางกายที่ยังเจริญเติบโตไมเต็มที่เมื่อไดรับยาเด็กจะตอบสนองตอยาเร็วกวาผูใหญมาก และสตรี
มีครรภก็ตองคํานึงถึงทารกในครรภดวยเพราะยาหลายชนิดสามารถผานจากแมไปสูเด็กไดทางรกอาจมี
ผลทําใหเด็กที่คลอดออกมาพิการไดการใชยาในเด็กและสตรีมีครรภจึงตองระมัดระวังเปนพิเศษ
7. ใชยาใหถูก โรค คือ ใชยาใหตรงกับโรคที่เปน ซึ่งจะเลือกใชยาตัวใดในการรัก ษานั้น
ควรจะใหแพทย หรือเภสัชกรผูรูเปนคนจัดใหเราไมควรซื้อยา หรือใชยาตามคําบอกเลาของคนอื่น หรือ
หลงเชื่อคําโฆษณา เพราะหากใชยาไมถูก กับโรคอาจทําใหไดรับอันตรายจากยานั้นได หรือไมไดผล
ในการรักษาและยังอาจเกิดโรคอื่นแทรกซอนได
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8. การใชย าที่ใ ชภายนอก ยาที่ใ ชภ ายนอก ได แก ขี้ผึ้ ง ครี ม ยาผง ยาเหน็บ ยาหยอด
โดยมีวิธีการดังนี้
- ยาใชทาใหทาเพียงบางๆ เฉพาะบริเวณที่เปนโรค หรือบริเวณที่มีอาการ
- ยาใชถูนวด ใหทาและถูบริเวณที่มีอาการเบา ๆ
- ยาใชโรย กอนที่จะโรยยาควรทําความสะอาดแผลและเช็ด บริเวณที่จะทํา ใหแหง
เสียกอน ไมควรโรยยาที่แผลสด หรือแผลที่มีน้ําเหลืองเพราะผงยาจะเกาะกันแข็งปดแผล อาจเปนแหลง
สะสมเชื้อโรคภายในแผลได
- ยาใชหยด จะมีทั้งยาหยอดตา หยอดหู หยอดหรือพนจมูก โดยยาหยอดตาใหใชหลอด
หยอดยาที่ใหมาโดยเฉพาะเวลาหยอดจะตองไมใหหลอดสัมผัสกับตา ใหหยอดบริเวณกลางหรือหางตา
ตามจํานวนที่กําหนดไวในฉลาก ยาหยอดยาเมื่อเปดใชแลว ไมควรเก็บไวใชนานเกิน 1 เดือน และไมควร
ใชรวมกันหลายคน
9. การใชยาที่ใชภายนอกและยาที่ใชภายใน คือยาที่ใชรับประทาน ไดแก ยาเม็ด ยาผง ยาน้ํา
โดยมีวิธีการใชดังนี้
- ยาเม็ด ที่ใหเคี้ยวกอนรับประทาน ไดแก ยาลดกรดชนิดเม็ดยาที่หามเคี้ยว ใหกลืนลง
ไปเลย ไดแก ยาชนิดที่เคลือบน้ําตาลและชนิดที่เคลือบ ฟลมบางๆ จับดูจะรูสึกลื่น
- ยาแคปซูล เปนยาที่หามเคี้ยวใหกลืนลงไปเลย ทั้งชนิดออน และชนิดแข็ง ซึ่งชนิดแข็ง
จะประกอบดวยปลอก 2 ขางสวมกัน
- ยาผง มีอยูหลายชนิดและใชแตกตางกัน เชน ตวงใสชอนรับประทานแลวดื่มน้ําตาม
หรือชนิดตวงมาละลายน้ํากอน และยาผงที่ตองละลายน้ําในขวดใหไดปริมาตรที่กําหนดไวกอนที่จะใช
รับประทาน น้ําที่นํามาใชตองเปนน้ําดื่มที่ตมสุกทิ้งใหเย็นแลว และควรใชยาใหหมดภายใน 7 วันหลังจาก
ผสมน้ําแลว
10. ใชยาตามคําแนะนําในฉลาก ปกติยาทุกชนิดจะมีฉลากยาเพื่อบอกถึงชื่อยา วิธีการใช
และรายละเอียดอื่น ๆ ซึ่งเราจําเปนตองอานใหเขาใจโดยละเอียดเสียกอน วาเปนยาที่เราตองการใช
หรือไม และปฏิบัติใหถูกตองตามที่ฉลากยาแนะนําเอาไว
ลักษณะยา
เนื่องจากยามีหลายประเภท มีทั้งยากิน ยาทา ยาอมในแตละประเภทมีอีกหลายชนิดซึ่งมี
วิธีการและขอควรระวังแตกตางกัน จึงจําเปนตองเรียนรูลักษณะและประเภทของยา
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การจําแนกประเภทของยา
ตามพระราชบัญญัติยา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2522 ไดใหความหมายวา ยา หมายถึง สารที่ใชใน
การวิเคราะห บําบัดรักษา ปองกันโรคหรือความเจ็บปวยของมนุษยและสัตว รวมทั้งใชในการบํารุงและ
เสริมสรางสุขภาพรางกายและจิตใจดวย สามารถจําแนกไดเปน 6 ประเภท ดังนี้
1. ยาแผนปจจุบัน หมายถึง ยาที่ใชรักษาโรคแผนปจจุบันทั้งในคนและสัตว เชน ยาลด
ไข ยาปฏิชีวนะ ยาแกปวด ยาแกแพ เปนตน
2. ยาแผนโบราณ หมายถึง ยาที่ใชรักษาโรคแผนโบราณทั้งในคนและสัตวยาชนิด นี้
จะตองขึ้นทะเบียนเปนตํารับยาแผนโบราณอยางถูกตอง เชน ยามหานิลแทงทอง ยาธาตุบรรจบ ยาเทพ
มงคล ยาเขียวหอม เปนตน
3. ยาอันตราย หมายถึง ยาที่ตองควบคุมการใชเปนพิเศษ เพราะหากใชยาประเภทนี้
ไมถูกตองอาจมีอันตรายถึงแกชีวิตได เชน ยาปฏิชีวนะชนิดตางๆ ยาจําพวกแกคลื่นเหียนอาเจียน เปนตน
4. ยาสามัญประจําบาน หมายถึง ยาทั้งที่เปนแผนปจจุบันและแผนโบราณ ซึ่งกําหนดไว
ในพระราชบัญญัติยาวาเปน ยาสามัญประจําบาน เชน ยาธาตุน้ําแดง ยาขับลม ยาเม็ด ซัลฟากัว นิดี น
ยาระบายแมกนีเซีย ดีเกลือ ยาเม็ดพาราเซตามอล เปนตน
5. ยาสมุนไพร หมายถึง ยาที่ไดจากพืช สัตว หรือแร ซึ่งยังไมไดนํามาผสมหรือเปลี่ยน
สภาพ เชน วานหางจระเข กระเทียม มะขาม มะเกลือ นอแรด เขี้ยวเสือ ดีงูเหลือม ดีเกลือ สารสม จุนสี
เปนตน
6. ยาควบคุมพิเศษ ไดแก ยาแผนปจจุบัน หรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเปนยา
ควบคุมพิเศษ เชน ยาระงับประสาทตาง ๆ
รูปแบบของยา
ยาที่ผลิตในปจ จุบัน มีหลายรูปแบบ เพื่อสะดวกแกก ารใชยาและใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
ไดแก
1. ยาเม็ด มีทั้งยาเม็ดธรรมดา เชน พาราเซตามอล เม็ด เคลือบฟลม เชน ยาแกไอ ยาเม็ด
เคลือบน้ําตาล เชน ไวตามิน เม็ดเคลือบพิเศษ เพื่อใหยาแตกตัวที่ลําไส เชน ยาวัณโรค ยาแกปวด
2. ยาแคบซูล แคปซูลชนิดแข็ง ไดแก ยาปฏิชีวนะตาง ๆ แคปซูลชนิดออนไดแก น้ํามันตับ
ปลา วิตามินอี ปลอกหุมของยานี้จะละลายในกระเพาะอาหาร เพราะมีรสขมหรือมีกลิ่นแรง
3. ยาน้ํา มีหลายชนิด เชน ยาแกไอน้ําเชื่อม ยาแกไขหวัดเด็ก
4. ยาฉีด ทําเปนหลอดเล็ก ๆ และเปนขวด รวมทั้งน้ําเกลือดวย
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นอกจากนี้ยังมียาขี้ผึ้งทาผิวหนัง บดผง ยาเหน็บ ยาหยอดตา ยาหยอดหู ยาหยอดจมูก ยาอม
รูปแบบของยาขึ้นอยูกับจุดมุงหมายผูใ ช
การเก็บรักษา
เมื่อเราทราบถึงวิธีการใชยาที่ถูกตองแลว ก็ควรรูถึงวิธีการเก็บรักษาที่ถูกตองดวย เพื่อใหยามี
คุณภาพในการรักษา ไมเสื่อมคุณภาพเร็ว โดยมีวิธีการเก็บรักษา ดังนี้
1. ตูยาควรตั้งอยูในที่ที่แสงแดดสองเขาไปไมถึง ควรตั้งใหพนจากมือเด็ก โดยอยูในระดับ
ที่เ ด็ก ไมส ามารถหยิ บ ถึง เพราะยาบางชนิ ด มี สี สวย เด็ก อาจนึก ว าเปน ขนมแลว นํา มารั บประทาน
จะกอใหเกิดอันตรายได
2. ไมตั้งตูยาในที่ชื้น ควรตั้งอยูในที่ที่อากาศถายเทไดสะดวก ควรเก็บยาใหหางจากหองครัว
หองน้ําและตนไม
3. ควรจัดตูยาใหเปนระเบียบ โดยแยก ยาใชภายนอก ยาใชภายใน และเวชภัณฑ เพื่อปองกัน
อันตรายจากการหยิบยาผิด อันตรายจากการหยิบยาผิด
4. เก็บรักษาไมใหถูกแสงสวาง เพราะยาบางชนิดหากถูกแสงแดด จะเสื่อมคุณภาพจึงตอง
เก็บในขวดทึบแสงมักเปนขวดสีชา เชน ยาหยอดตา ยาวิตามิน ยาปฏิชีวนะ และยา แอดดรีนาลินที่สําคัญ
ควรเก็บยาตามที่ฉลากกําหนดไวอยางเครงครัด แตถาฉลากไมไดบงไวก็เปนที่เขาใจวาใหเก็บในที่ปอ งกัน
ความชื้นไดดี ไมเก็บยาในที่อุณหภูมิสูงเกินไป หรือไมนํายาไปแชแข็ง การเก็บรักษายาที่ถูกตอง ยอมได
ใชยาที่มีประสิทธิภาพ และยาก็ไมเสื่อมคุณภาพเร็วซึ่งจะใหผลในการรักษาเต็มที่
การสังเกตยาที่เสื่อมสภาพ
ยาเสื่อ มสภาพ หมายถึง ยาที่ หมดอายุ ไม มี ผลทางการรั ก ษาและอาจกอ ใหเ กิ ด ป ญ หา
ตอสุขภาพ กอนการใชยาและเวชภัณฑทุกชนิด จะตองสังเกตลักษณะของยาวามีการเสื่อมสภาพหรือยัง
โดยมีขอสังเกตดังตอไปนี้
1. ยาเม็ดธรรมดา เปนยาที่จะเกิดการเปลี่ยนสภาพไดงายเมื่อถูกความชื้นของอากาศ ดังนั้น
ทุกครั้งที่เปดขวดใชยาแลวควรปดใหแนน ถาพบวายามีกลิ่นผิดไปจากเดิม เม็ดยามีผลึกเกาะอยู แสดงวา
ยาเสื่อมสภาพไมควรนํามาใช
2. ยาเม็ดชนิดเคลือบน้ําตาล จะเปลี่ยนแปลงงายถาถูกความรอนหรือความชื้น จะทําใหเม็ด
ยาเยิ้มสีละลาย ซีดและดางไมเสมอกัน หรือบางครั้งเกิดการแตกรอนได ถาพบสภาพดังกลาวก็ไมควร
นํามาใช
3. ยาแคปซูล ยาชนิดแคปซูลที่เสื่อมสภาพสามารถสังเกตไดจากการที่แคปซู ลจะพองหรือ
แยกออกจากกัน และยาภายในแคปซูลก็จะมีสีเปลี่ยนไปไมควรนํามาใช

100

4. ยาฉีด ยาฉีดที่เสื่อมสภาพจะสังเกตไดงายโดยดูจากยาที่บรรจุในขวดหรือหลอด ยาฉีด
ชนิดเปนผง ถามีลักษณะตอไปนี้แสดงวาเสื่อมสภาพ
- สีของยาเปลี่ยนไป
- ผงยาเกาะติดผนังหลอดแกว
- ผงยาเกาะตัวและตองใชเวลาทําละลายนานผิดปกติ
- เมื่อดูดยาเขาหลอดฉีดยาทําใหเข็มอุดตัน
5. ยาน้ําใส ลักษณะของยาน้ําใสที่เสื่อมสภาพสังเกตไดงายดังนี้
- สีของยาเปลี่ยนไปจากเดิม
- ยาขุนผิดปกติและอาจมีการตกตะกอนดวย
- ยามีกลิ่นบูดเปรี้ยว
6. ยาน้ําแขวนตะกอน ลักษณะของยาน้ําแขวนตะกอน ที่เสื่อมสภาพจะสังเกตพบลักษณะ
ดังนี้
- มีสี กลิ่น และรสเปลี่ยนไปจากเดิม
- เมื่อเขยาขวดแลวยาทั้งขวดไมเปนเนื้อเดียวกัน หรือยามีตะกอนแข็งเขยาไมแตก
7. ยาเหน็บ ลักษณะของยาเหน็บที่เสื่อมสภาพและไมควรใชมีดังนี้
- เม็ดยาผิดลักษณะจากรูปเดิมจนเหน็บไมได
- ยาเหลวละลายจนไมสามารถใชได
8. ยาขี้ผึ้ง เมื่อเสื่อมสภาพจะมีลักษณะที่สังเกตไดงายดังนี้
- มีการแยกตัวของเนื้อยา
- เนื้อยาแข็งผิดปกติ
- สีของขี้ผึ้งเปลี่ยนไปและอาจมีจุดดางดําเกิดขึ้นในเนื้อยา

เรื่องที่ 2 อันตรายจากการใชยา และความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับยา
ยาเปนสิ่งที่มีประโยชนถาใชอยางถูกตองและเหมาะสมในขณะเดียวกัน ถาใชยาไมถูกตอง
ก็จะมีโทษมหันต ทําใหไมหายจากการเจ็บปวยและอาจมีอันตรายถึงชีวิต
1. อันตรายเกิดจากการใชยาเกินขนาด เกิดจากการรับประทานยาชนิดเดียวกันในปริมาณ
มากกวาที่แพทยกําหนด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายตอรางกายจนถึงขั้นเสียชีวิตได
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2. อันตรายเกิดจากการใชยาเสื่อมคุณภาพ เชน การรับประทานยาหมดอายุ นอกจากอาการ
เจ็บปวยไมหาย แลว ยังอาจทําใหอาการทรุดหนักเปนอันตรายได
3. อันตรายจากการใชยาติดตอกันเปนเวลานาน ยาบางชนิดเมื่อใชติดตอกันเปนเวลานาน
อาจสะสมทําใหเปนพิษตอระบบตาง ๆ ของ รางกาย นอกจากนั้นการใชยาติดตอกัน นาน ๆ อาจทําใหเกิด
การติดยา เชน ยาแกปวดบางชนิด
4. อัน ตรายจากการใชยาจนเกิด การดื้อยา เกิ ด จากการรับประทานยาไมค รบจํานวน
ตามแพทยสั่ง หรือยังไมทันจะหายจากโรค ผูปวยก็เลิกใชยาชนิดนั้น ทั้งๆ ที่เชื้อโรคในรางกายถูกทําลาย
ไมหมด ทําใหเชื้อโรคนั้นปรับตัวตอตานฤทธิ์ยา ทําใหยารักษาไมไดผล
5. อันตรายที่เกิดจากการใชยา โดยไมทราบถึงผลขางเคียงของยาบางชนิด มีผลขางเคียง
ตอรางกาย เชน ยาแกหวัด ชวยลดน้ํามูกและลดอาการแพตางๆ แตมีผลขางเคียงทําใหผูใช รูสึกงวงนอน
ซึมเซา ถาผูใชไมทราบ และไปทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือ ขับขี่ยานพาหนะ ก็จะกอใหเกิดอุบัติเหตุ
ไดงาย
ขอแนะนําการใชยา
1. ควรใชยาที่รูจักคุณและโทษเปนอยางดีแลว
2. เลือกใชยาเปนตัว ๆตามอาการและสาเหตุของโรค
3. ควรกิน ยาใหไดขนาด (เทียบตามอายุ ) และเมื่ออาการดีขึ้นแลวก็ตองกิน ใหค รบตาม
กําหนดระยะเวลาของยาแตละชนิด โดยเฉพาะกลุมยาปฏิชีวนะ
4. เมื่อกินยาหรือใชยาแลวอาการไมดีขึ้น หรือมีอาการรุนแรงขึ้น ควรไปหาหมอโดยเร็ว
5. เมื่อกินยาหรือใชยาแลวมีอาการแพ (เชน มีลมพิษผื่นแดง ผื่น คัน หนังตาบวม หายใจ
หอบแนน) ควรหยุดยาและปรึกษาหมอ ผูที่มีประวัติแพยา กอนใชยาครั้งตอไปควรปรึกษาแพทยหรือ
เภสัชกร
6. ควรซื้อยาจากรานขายยาที่รูจักกันและไวใจได
7. เวลาซื้อยาควรบอกชื่อยาที่ตองการเปนตัวๆ อยาใหคนขายหยิบยาชุด ยาซอง
หรือยาที่ไมรูจักสรรพคุณให เพราะอาจเปนอันตรายไดโดยเฉพาะยากลุมสเตียรอยด (เพร็ดนิโซโลน
เดกซาเมโซน) และยาปฏิชีวนะ
8. เด็ ก เล็ก หญิ งตั้ งครรภแ ละหญิง ที่เ ลี้ย งลูก ดว ยนมตั ว เอง ตอ งเลื อกใช ยาที่ไ ม มี
อันตราย ตอเด็กหรือทารกในทอง
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ยาที่หญิงตั้งครรภไมควรใช
1. เหลา
2. บุหรี่
3. ยาเสพติด (เชน ฝน เฮโรอีน ฯลฯ)
4. ยานอนหลับ
5. แอสไพริน
6. ฮอรโมนเพศ (เชน เอสโตรเจน โปรเจสเตอรโรน,แอนโดรเจน ฯลฯ)
7. สเตียรอยด (เชน เพร็ดนิโซโลน เดกซาเมธาโซน ฯลฯ)
8. ซัลฟา
9. เตตราไซคลีน
10. ไดแลนติน (ใชรกั ษาโรคลมชัก)
11. ยาแกคลื่นไสอาเจียน (ถาจําเปนใหใชวติ ามินบี 6 )
12. ยาขับเลือดพวกเออรกอต
ยาที่หญิงเลี้ยงลูกดวยนมตัวเองไมควรใช
1. ยารักษาโรคคอพอกเปนพิษ
2. ยาขับเลือดพวกเออรกอต
3. แอสไพริน
4. ยานอนหลับและยากลอมประสาท
5. ซัลฟา
6. เตตราไซคลีน
7. ยาระบาย
8. ยาคุมกําเนิด
9. รีเซอรพีน (ใชรกั ษาความดันเลือดสูง)
ยาที่ทารกไมควรใช
1. เตตราไซคลีน
2. คลอแรมเฟนิคอล
3. ซัลฟา.
4. แอสไพริน
5. ยาแกหวัด แกแพ (ในชวงอายุ 2 สัปดาหแรก)
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6. ยาแกทองเสีย –โลโมติล (Lomotill) ในทารกต่ํากวา 6 เดือน อิโมเดียม (Imodium) ในทารก
ต่ํากวา 1 ป
วิธีการใชยาเพือ่ ดูแลรักษาตนเอง
วิธีการใชยาเพื่อดูแลรักษาตนเองมีดังนี้
1. ควรมีความรูเรื่องยาชนิดนั้น ดีพอ และใชยารักษาตนเองในระยะสั้น หากอาการไมดีขึ้น
ควรไปพบแพทย
2. ไมควรใชยาผสมหลายชนิด ควรเลือกใชยาที่มีสวนประกอบเปนตัวยาเดี่ยว ๆ เชนการใชยา
แกปวด ควรใชยาที่มีแอสไพรินหรือพาราเซตามอลอยางเดียว ไมควรใชยาที่ผสมอยูกับยาชนิดอื่น ๆ
3. หากเกิดอาการผิดปกติและสงสัยวาแพยาใหหยุดยาทันทีและรีบไปพบแพทย
4. อยาซื้อยาที่ไมมฉี ลากยาและวิธีการใชยากํากับ
5. อยาหลงเชื่อและฟงคําแนะนําจากผูที่ไมมีความรูเรื่องยาดีพอเปนอันขาด
6. ควรเก็บยาไวในที่มิดชิดไกลจากมือเด็กและไมมีแสงแดดสองถึง
กิจกรรมทายบท
1. ใหผูเรียนบอกชื่อยาสามัญประจําบานและยาสมุนไพรมาอยางละ 5 ชื่อ และนําเสนอ
หนาชั้นเรียน
2. ใหผูเรียนแบงกลุมบอกถึงอันตรายจากการใชยาที่เคยพบ วิธีแกไขเบื้องตนและ
อภิปรายรวมกัน
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บทที่ 6
สารเสพติดอันตราย
สาระสําคัญ
มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับปญหา ประเภท และลักษณะของสารเสพติดตลอดจนอันตราย
จากการติดสารเสพติด

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายและบอกประเภทของสารเสพติดได
2. อธิบายและบอกถึงอันตรายจากการติดสารเสพติด

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมาย ประเภท และลักษณะของสารเสพติด
เรื่องที่ 2 อันตรายจากสารเสพติด
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ปจจุบันปญหาการแพรระบาดของสารเสพติดมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ในหมูวัยรุนและนักเรียนที่มี
อายุนอยลง โดยสารเสพติดที่แพรระบาดมีรูปแบบที่หลากหลาย ยากแกการตรวจสอบมากขึ้น สงผลให
เด็ก และเยาวชนมีค วามเสี่ยงตอภัยของสารเสพติด มากขึ้น จึงควรศึก ษาและระมัด ระวังเพื่อปองกัน
อันตรายดังกลาว

เรื่องที่ 1 ความหมาย ประเภท และลักษณะของสารเสพติด
องคการอนามัยโลกไดใหความหมายไววา สารใดก็ตามที่เสพเขาสูรางกายโดยการ ฉีด สูบ หรือ
ดม จะทําใหมีผลตอจิตใจและรางกาย 4 ประการ
1. เมื่อเสพติดแลวจะมีความตองการทั้งรางกายและจิตใจ
2. ผูทใี่ ชยาแลวตองเพิ่มปริมาณการเสพขึ้นเรื่อย
3. เมื่อหยุดใชยาจะเกิดอาการอดหรือเลิกยาทีเ่ รียกวา อาการเสีย่ น หรือลงแดง
4. ใชไปนาน ๆ เกิดผลรายตอสุขภาพ
ประเภทและลักษณะของสารเสพติด
เราสามารถแบงสารเสพติดชนิดตาง ๆ ออกไดเปน 4 ประเภทตามฤทธิ์ที่มีตอรางกายผูเสพ
ดังนี้
1. ประเภทออกฤทธิ์กดประสาท ประเภทนี้จะมีฤทธิ์ทําใหสมองมึนงง ประสาทชา งวงซึม
หมดความเปนตัวของตัวเองไปชั่วขณะ สารเสพติดที่จัดอยูในประเภทนี้ คือ
1.1 ฝน ทํามาจากยางของผลฝน นํามาเคี่ยวจนมีสีดํา เรียกวา ฝน สุก มีรสขม กลิ่นเหม็น
เขียว ละลายน้ําไดดี สามารถเสพไดหลายวิธี
โทษของฝน จากแอลคาลอยด ออกฤทธิ์กดประสาท ทําใหสมองมึนชา อารมณ และ
จิตใจเฉื่อยชา รูสึกเย็นขนลุกสลับกับรอน ปวดที่รางกาย เบื่ออาหาร ทองผูก รางกายทรุดโทรม ติดเชื้อ
โรคงาย
อาการ แสดงของการขาดยา คือ หงุดหงิด ตื่นเตน ทุรนทุราย หาว น้ําตาไหล ปวดที่
รางกาย อาเจียน ถายอุจจาระเปนเลือด
1.2 เฮโรอีน ผลิตจากมอรฟน โดยกรรมวิธีทางเคมี จึงมีชื่อทางเคมีวาไดเคทฟล มอรฟน
มี 2 ชนิด คือ
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- เฮโรอีนบริสุทธิ์ ลักษณะเปนผงสีขาว รสขม
- เฮโรอีนผสม ลักษณะเปนเกร็ด สีน้ําตาล ชมพู เหลือง มวง
- สารที่ผสมมักเปนพวกสารหนู สตริกนิน ยานอนหลับ ยาควินิน ฯลฯ
โทษของเฮโรอีน เปนเชนเดียวกับฝน โดยแรงกวาฝนประมาณ 30 - 100 เทา
การเสพเขาสูรางกาย โดยการฉีดและสูดหายใจไอระเหยเขาสูรางกาย
1.3 ยานอนหลับ จัดอยูในพวกบารบิตูเรท เปนอนุพันธของกรดบารบิตูเรทมีทั้งชนิด
ออกฤทธิ์ชา และออกฤทธิ์เร็ว ไดแก เซโคบารบิทาล หรือเซโคนาล คนทั่ว ไปมัก เรียกวา นาตาลีฟา
สีเหลือง เหลาแหง ไกแดง หรือปศาจแดง มีลักษณะเปนเม็ดสีขาว หรือแคปซูลสีตางๆ เชน สีฟา สีเหลือง
สีแดง
โทษของยานอนหลั บ เปน ยาออกฤทธิ์ กดประสาทสว นกลาง ถ าใชมากจะมึน เมา
พูดไมชัด เดินโซเซ อารมณหงุดหงิด เกิดความกลา บาบิ่นรุนแรงจนสามารถทํารายตนเองได ชอบทะเลาะ
วิวาท กาวราว เมื่อขาดยาจะมีอาการชักกระตุก ตัวเกร็ง กระวนกระวาย คลื่นไส ประสาทหลอน
2. ประเภทออกฤทธิ์กระตุนประสาท ประเภทนี้จะทําใหเกิดอาการตื่นเตนตลอดเวลา
ไมรูสึกงวงนอน แตเมื่อหมดฤทธิ์ยาแลว จะหมดแรงเพราะรางกายไมไดรับการพักผอน สารเสพติดที่จัด
อยูในประเภทนี้ ไดแก
2.1 กระทอม เปนไมยืนตนขนาดกลาง มีลักษณะใบคลายใบกระดังงาไทย แตเสนใบมี
สีแดงเรื่อ สารเสพติดใบกระทอม ชื่อมิตราจินิน
โทษของกระทอม ออกฤทธิ์กระตุนประสาท ทําใหอารมณราเริง แจมใส มีเรี่ยวแรง
และมีความอดทนเพิ่มขึ้น ทํางานไดนาน ไมอยากอาหาร อยูกลางแดดไดน านๆ แตก ลัว ฝน ทองผูก
รางกายทรุดโทรม และอาจเปนโรคจิตได
2.2 แอมเฟตตามีน (ยามาหรือยาบา) เปนยากระตุนประสาทมีลักษณะเม็ดสีขาว สีแดง
หรือบรรจุในแคปซูล บางครั้งอาจเปนผง เสพโดยรับประทานหรือผสมเครื่องดื่ม
โทษของยามา จะไปกระตุนใหหัวใจเตนเร็ว ความดันโลหิตสูง หายใจถี่ พู ดมาก
ริมฝปากแหง มือสั่น เสพนาน ๆ รางกายจะหมดกําลัง กลามเนื้อออนลา ประสาทและสมองเสื่อม มึนงง
อาจเกิดภาพหลอน ทําใหตัดสินใจผิดพลาดผูเสพจะมีความผิดปกติของจิตใจ ความคิดเลื่อนลอย เพอฝน
คุมสติไมได เมื่อขาดยา จะมีอาการถอนยาอยางรุนแรง
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2.3 ยากลอมประสาท ไมใชยาเสพติดโดยตรง แตอาจทําใหเสพติดไดจากความเคยชิน
เมื่อใชยาบอยและเพิ่มขนาดขึ้นเรื่อย ๆ ยากลอมประสาทมีทั้งชนิดออน เชน ไดอาซีแพม ชนิดที่มีฤทธิ์รุนแรง
เชน คลอโปรมาซีน และไฮโอรดาซีน ชื่อทางการคาวา ลาแทกติล เลมลาริล เปนตน
โทษของยากลอ มประสาท ยาประเภทนี้ ส ามารถกลอ มประสาทใหห ายกั ง วล
หายหงุดหงิด หายซึมเศรา แตถาใชมากเกินความจําเปนอาจมีอันตรายตอประสาทและสมองได
3. ประเภทออกฤทธิ์หลอนประสาท ประเภทนี้จะทําใหเกิดอาการประสาทหลอนเห็นภาพ
ลวงตา หูแวว อารมณแปรปรวน ควบคุมอารมณตัวเองไมได อาจทําอันตรายตอชีวิต ตนเองและผูอื่น
ไดสารเสพติดประเภทนี้ไดแก
3.1 สารระเหย จัดเปนพวกอินทรียเคมี มีกลิ่นเฉพาะ ระเหยไดงาย เชน น้ํามันเบนซิน
ทินเนอร แลกเกอร น้ํามันกาด กาววิทยาศาสตร แอลเอสดี เมลลาลีน เห็ดขี้ควายเปนตน
โทษอั น ตรายของสารระเหย ได แ ก กดประสาทส ว นกลางทํ า ให ส มองพิ ก าร
สติปญญาเสื่อม มึนเมา เวียนศีรษะ เดินเซ ตาพรา งวงซึม เบื่ออาหาร ทําใหไตอั กเสบ ตับอักเสบ ตับโต
และพิการ สูดดมมาก ๆ ทําใหหัวใจเตนชาลง หมดสติ หยุดหายใจ และตายได
4. ประเภทออกฤทธิ์หลายอยาง ประเภทนี้ออกฤทธิ์ตอรางกายหลายอยางทั้งกดประสาทและ
หลอนประสาท ซึ่งทําใหมีอาการหลงผิด เกิดความเสื่อมโทรมทั้งสุขภาพกายและทางจิตใชไปนาน ๆ
จะทําลายประสาท เกิดประสาทหลอนและมีอาการทางจิต สารเสพติดประเภทนี้ ไดแก
กัญชา เปนพืชลมลุกขึ้นงายในเขตรอน มีลักษณะเปนใบหยักเรียวแหลม ภายในใบและ
ยอดดอกมียางมากกวาสวนอื่นของตน ยางนี้เองมีสารที่ทําใหเสพติดชื่อเตตระไฮโดรคานาบินอล
โทษของกั ญ ชา ออกฤทธิ์ ห ลายอย า ง ทั้ ง กระตุ น ประสาท กดประสาทส ว นใน
เกิดประสาทหลอน กลามเนื้อสั่น หัวใจเตนเร็ว หายใจไมสะดวก ความคิดสับสน อารมณเปลี่ยนแปลงงาย
เกิดภาพหลอน เมื่อเสพนานอาจเปนโรคจิตได
อาการขาดกัญ ชา จะมีอาการหงุดหงิด กระวนกระวาย ปวดศีรษะและปวดทองอยาง
รุนแรง และอาจหมดสติได
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เรื่องที่ 2 อันตรายจากสารเสพติด
โทษของสารเสพติดที่เปนอันตรายตอตนเอง ครอบครัว และสังคม จําแนกไดดังนี้
1. โทษตอรางกายและจิตใจ ทําใหการทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกายเสื่อมลง สุขภาพ
ทรุดโทรม ผายผอม ไมมีเรี่ยวแรง ทําใหบุคลิกภาพแปรปรวน อารมณไมปกติกระวนกระวายคลุมคลั่ง
บางครั้งเงียบเหงา เศราซึม ปลอยตัวสกปรก เปนที่รังเกียจแกผูพบเห็น และภูมติ านทานของรางกายลดลง
2. โทษทางเศรษฐกิจ สิ้นเปลืองเงินทองในการซื้อสารเสพติด เมื่อสุขภาพทรุดโทรม
ไมสามารถทํางานได ทําใหขาดรายได สูญเสียเงินทองทั้งของตนเอง ครอบครัวและรัฐบาล
3. โทษทางสังคม บั่นทอนความสุขในครอบครัว ทําใหมีปญหา เปน ที่รังเกียจของบุคคล
ทั่วไป เปนหนทางไปสูอาชญากรรม ตั้งแตลักเล็กขโมยนอย ไปจนถึงปลน ทํารายและฆาชิงทรัพยเพื่อ
ตองการเงินไปซื้อยาเสพติด ทําใหเปนภาระของสังคม เนื่องจากผูติดยามักไรความสามารถในการทํางาน
4. โทษทางการปกครอง เปนภาระของรัฐบาลในการบําบัดรักษาและฟนฟู เปนภาระในการ
ปราบปราม ตองเสียงบประมาณในการปราบปราม เนื่องจากปญหาอาชญากรรมที่ผูเสพกอเพิ่มขึ้น
หลักทั่วไปในการหลีกเลี่ยงและปองกันการติดสารเสพติด
1. เชื่อฟงคําสอนของพอแม ญาติผูใหญ ครู และผูที่นานับถือและหวังดี
2. เมื่อมีปญหาควรปรึกษาผูปกครอง ครู หรือผูใหญที่นับถือและหวังดีไมควรเก็บปญหา
นั้นไว หรือหาทางลืมปญหานั้นโดยใชสารเสพติดชวย หรือใชเพื่อการประชด
3. หลีกเลี่ยงใหหางไกลจากผูทตี่ ิดสารเสพติด ผูจําหนายหรือผลิตยาเสพติด
4. ถาพบคนกําลังเสพสารเสพติด หรือพบคนจําหนาย หรือแหลงผลิต ควรแจ งใหผูใหญ
หรือเจาหนาที่ทราบโดยดวน
5. ตองไมใหความรวมมือเขาไปเกี่ยวของกับเพื่อนที่ติดสารเสพติด เชน ไมใหยืมเงิน
ไมใหยืมสถานที่ เปนตน แตควรแนะนําใหเพื่อนไปปรึกษาผูปกครอง เพื่อหาทางรักษาการติดสารเสพติด
โดยเร็ว
6. ศึกษาใหมีค วามรู ความเขาใจ เกี่ยวกับโทษและอัน ตรายของสารเสพติด เพื่อที่จ ะได
สามารถปองกันตนเองและผูใกลชิดจากการติดสิ่งเสพติด
7. ไมหลงเชื่อคําชักชวนโฆษณา หรือคําแนะนําใด ๆ หรือแสดงความเกงกลาเกี่ยวกับการเสพ
สารเสพติด
8. ไมใชยาอันตรายทุกชนิด โดยไมไดรับคําแนะนําจากแพทยสั่งไวเทานั้น
9. หากสงสัยวาตนเองจะติดสิ่งเสพติดตองรีบแจงใหผูใหญหรือผูปกครองทราบ
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10. ยึด มั่น ในหลั ก คําสอนของศาสนาที่นั บถือ เพราะทุก ศาสนามีจุด มุงหมายให บุค คล
ประพฤติแตสิ่งดีงามและละเวนความชั่ว
กิจกรรมทายบท
1. ใหผูเรียนบอกโทษของสารเสพติดมาคนละ 10 ขอ
2. ถาเพื่อนของผูเรียนกําลังคิดจะทดลองยาเสพติด ผูเรียนจะมีคําแนะนําอยางไร
พรอมอภิปราย
3. ผูเรียนบอกวิธีปฏิบัติและดูแลตัวเองใหหลีกเลี่ยงกับยาเสพติดมาคนละ 5 ขอ
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บทที่ 7
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
สาระสําคัญ
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยของตนเอง ที่เกิดจาก
อันตรายจากการใชชีวิตประจําวันในการเดินทาง ในบานและภัยจากภัยธรรมชาติ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. สามารถอธิบายถึงแนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยของตนเอง
2. สามารถอธิบายวิธีการปองกันอันตรายอันจะเกิดจากการใชชีวิตประจําวัน

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 4

อันตรายที่อาจเกิดในชีวิตประจําวัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในบาน
อันตรายที่อาจจะเกิดขึน้ จากการเดินทาง
อันตรายจากภัยธรรมชาติ
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การดํารงชีวิตในปจจุบัน มีปจจัยเสี่ยงมากมายที่คุกคามความปลอดภัยของมนุษย ไมวาจะเปน
ความเจ็บปวย พิการ สูญเสียอวัยวะจนถึงขึ้นถึงสาเหตุ วิธีปองกันและหลีกเลี่ยงอันตราย อันอาจเกิดขึ้น
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของตนเองและผูอื่น

เรื่องที่ 1 อันตรายที่อาจเกิดในชีวิตประจําวัน
ความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของมนุษยในแตละปมีมูลคามหาศาล และเปนการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ ดวย อัน เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ บางคนอาจไมถึงเสียชีวิต แตทุพพลภาพเปน ภาระ
แกครอบครัวและสังคมดังนี้
ปจจัยความเสี่ยง
1. การบริโภคอาหาร การไดรับสารอาหารเกินความตองการของรางกาย จนเกิดการสะสม
เป น อั น ตราย เช น ปริ ม าณของไขมั น เกิน ทํา ให เ กิด โรค หรื อการขาดสารอาหารจนทํา ให เจ็ บป ว ย
นอกจากนี้ยังมีสิ่งปลอมปนในอาหาร เชน ผงชูรส สารบอเร็กซ สารฟอกสี สีผสมอาหาร สารเคมีตกคาง
ในผัก ปลา เนื้อหมู ไก ฯลฯ จึงควรตระหนักและนําความรูดังกลาวไปใชประโยชนในการบริโภคอาหาร
2. การบริโภคอาหารที่ไมใ ชอาหาร สิ่งเหลานี้ไมมีความจําเปนตอชีวิตแตเปนคานิยมของ
สังคม ความเชื่อ เชน ยาชูกําลัง อาหารเสริมสุขภาพ
3. การมีสัมพันธทางเพศ บุคคลที่มีพฤติกรรมสําสอนทางเพศพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
เปนกิจกรรมที่อาจทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพและตอชีวิตได
4. การเสพสิ่งเสพติด สิ่งเสพติดไดมีการพัฒนารูปแบบตาง ๆ ซึ่งมีอันตรายรายแรงถึงชีวิต
ทําลายสุขภาพใหเสื่อมโทรม ซึ่งผูที่ใชสิ่งเสพติดทําใหเสียอนาคต
5. การใชรถใชถนน อุบัติเหตุจากการใชรถใชถนนมีสถิติการสูญเสียทั้งรางกายและทรัพยสิน
ในอัตราสูง ดังนั้น ใชรถใชถนนควรตองปฏิบัตติ ามกฎจราจร
6. การจราจรทางน้ํา ในปจจุบันมีจราจรทางน้ําเพิ่มขึ้น แมวาจะไมหนาแนนเหมือนจราจร
ทางบก แตพบวา อุบัติเหตุจากการจราจรทางน้ําทําใหเรือลม เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพยสิน
จากการเดินทางทางน้ําเพิ่มขึ้น
7. การเลน กีฬาและการออกกําลังกาย หากปฏิบัติไมถูกตองตามหลักวิธีการยอมมีผลเสีย
ตอสุขภาพ ดังนั้นควรมีการยืดเหยียดกลามเนื้อกอนและหลังการออกกําลังกาย
8. การใชย า ถาใชยาไมถูก ตอง ไมถูก โรค ไมถูก ขนาด ไมถูกเวลา อาจทําใหอาการของ
โรครุนแรงขึ้นหรือการใชยาผิดประเภท ยาเสื่อมสภาพ ทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตได
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9. การใชอุปกรณภายในบาน เชน เครื่องใชไฟฟา โทรทัศน โทรศัพท คอมพิวเตอร เครื่องซัก
ผา หมอหุงขาว ฯลฯ สิ่งเหลานี้มสี วนเกี่ยวของกับสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต อาจเกิดอันตราย เชน
ไฟฟาช็อตตาย เกิดเพลิงไหม จึงควรตองอานรายละเอียดในการใชดวย
10. การประกอบอาชีพ มีหลายอาชีพที่เสี่ยงตอความไมปลอดภัยในชีวิต จึงตองหาทาง
ปองกัน เชน แวนตาปองกัน หนากากปองกัน รองเทาบูธ ถุงมือ ฯลฯ
11. สิ่งแวดลอม ปจจุบันสิ่งแวดลอมกําลังอยูในสภาพที่เลวลง เพราะการกระทําของมนุษย
นั่นเอง มีผลโดยตรงตอสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต เชนน้ําในแมน้ําลําคลองสกปรกไมสามารถใช
น้ําดื่มและบริโภคได สัตวน้ําอาศัยอยูในแมน้ําไมได ทําใหขาดอาหาร อากาศมีฝุนละอองมาก มีวัตถุหนัก
เจือปนหายใจเขาไปมากๆ ทําใหเกิดโรคทางเดินหายใจ
12. ความรุนแรง ความรุนแรงตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมีหลายรูปแบบ เชน ความขัดแยง
ในครอบครัว ความขัดแขงของกลุมวัยรุน ความขัดแยงดานผลประโยชน ความขัด แยงทางการเมือง
สิ่งเหลานี้มีผลกระทบตอความไมปลอดภัยในชีวิตประจําวันดวยเหมือนกัน
การปองกันและหลีกเลี่ยงการเสี่ยงภัยตอชีวิต
การปองกันและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงภัยตอชีวติ และทรัพยสินมีหลักดังนี้
1. ปฏิบัติตนตามหลักโภชนาการในการบริโภคอาหาร รายละเอียดอยูในบทที่ 3 เรื่องการ
บริโภคอาหาร และโภชนาการ
2. ปฏิบัติตนตามคําแนะนําเรื่อง โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และวิธีการปองกันโรค
3. ปฏิบัติตนเพื่อปองกันและหลีกเลี่ยงจากเสพติด
4. ปฏิบัติตนเพื่อปองกัน และหลีกเลี่ยงการเสี่ยงภัยตอการใชร ถใชถนนตองปฏิบัติอยาง
เครงครัดตามกฎจราจร และกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร เชน ขับรถตองรัดเข็มขัดนิรภัย ไมดื่มเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอลกอนการขับรถ ไมรับประทานยาที่ทําใหเกิดการงวงนอน และใชความเร็วเกินที่กฎหมาย
กําหนดไมอดนอนกอนขับรถเดินทางไกลเพราะอาจทําใหหลับใน
5. กอนเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย จะตองอบอุนรางกาย มีความระมัดระวังในการใชอุปกรณ
กีฬา และออกกําลังกายตามวัย
6. กอนใชยา ตองอานวิธีรับประทาน หรือการใชและปฏิบัติตามคําแนะนํา เมื่อเกิดการ
ผิดปกติตองปรึกษาแพทย
7. การใช อุป กรณ อํา นวยความสะดวกภายในบาน อุ ปกรณไ ฟฟา ก าซหุ งต ม มี ด ฯลฯ
ตองศึกษาวิธีใช การเก็บรักษา การตรวจสอบและชํารุด เพื่อปองกันไฟฟาดูด ไฟฟาช็อต อัคคีภัย

113

8. การดูแลสิ่งแวดลอม ไมใหมีกลิ่น เสียง มลภาวะทางอากาศ ขยะมูลฝอย และหากมีตองหา
วิธีกําจัดอยางถูกวิธี
9. การประกอบอาชีพมีการเสี่ยงภัยสูง จะตองระมัดระวังตามสภาพของอาชีพ เชน การใชยา
ฆาแมลงที่ถูกวิธี การใชเครื่องมืออุปกรณอยางระมัดระวังไมประมาท เชน ไมออคหรือเชื่อมเหล็กใกลถัง
แกส วางแกสหุงตมหางจากเตาไฟฟา หลังจากใชเสร็จปดวาวล ปดสวิชต ปองกันอัคคีภัย

เรื่องที่ 2 อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในบาน
ความหมายของอุบัติเหตุในบาน
1. อุบัติ เ หตุใ นบาน คื อ อุบัติ เหตุที่เ กิด ขึ้น ภายในบ าน เช น การพลัด ตกหกลม ไฟไหม
น้ํารอนลวก การถูกของมีคมบาด การไดรับสารพิษ ไดรับอุบัติเหตุจากแกสหุงตม เปนตน
2. การปอ งกัน อุบัติเ หตุในบาน เราสามารถที่จะปองกั นอุบัติเหตุที่จ ะเกิดขึ้นภายในบาน
ดวย หลักปฏิบัติ ดังนี้
- รอบคอบ ใจเย็น ไมทําสิ่งใด ไมเปนคนเจาอารมณ
- เปนคนมีระเบียบในการทํางาน เก็บของอยางเปนระเบียบหางาย
- ใหความรูอยางถูกตองแกสมาชิกในบานในการใชเครื่องใชไฟฟาในบาน
- หมั่นซอมแซมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ที่ชํารุดใหอยูในสภาพดี
- เก็บสิ่งที่เปนอันตรายทั้งหลาย เชน ยา สารเคมี เชื้อเพลิง เปนตน ใหพนจากมือเด็ก
- หลีกเลี่ยงการเขาไปอยูใ นบริเวณ ที่อาจมีอันตรายได เชน ที่รกชื้น ที่มดื มิด ที่ขรุขระ
เปนหลุมเปนบอ เปนตน
- การใชแกสหุงตมภายในบาน ตองปดถังแกสหลังการใชทุกครั้ง
- มีถังดับเพลิงไวในบาน ตองศึกษาวิธกี ารใชและสามารถหยิบใชไดสะดวก
- หลังจากจุดธูปไหวพระควรดับไฟใหเรียบรอย

เรื่องที่ 3 อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเดินทาง
การปองกัน อุบัติเหตุน อกบานหรือจากการเดิน ทาง ควรใหค วามสําคัญเปน อยางยิ่งกั บ
การจราจรเนื่ อ งจากอุ บั ติ เ หตุ จ ากการใช ร ถใช ถ นน ก อ ให เ กิ ด การศู น ย เ สี ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น
การปองกันโดยการปฏิบัติตามกฎจราจรจึงเปนสิ่งจําเปน มีขอปฏิบัติที่ถูกตองเพือ่ ความปลอดภัย
ขอควรปฏิบัติในการปองกันอุบัตเิ หตุจากการเดินทาง
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1. ขอปฏิบัติในการเดินทาง
- ควรศึกษาและปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด
- ควรเดินบนทางเทาและเดินชิดซายของทางเทา
- ถาไมมีทางเทาใหเดินชิดขวาของถนนมากที่สุด เพื่อจะไดเห็นรถที่สวนมาได
- บริเวณใดที่มีทางขามหรือสะพานคนขาม ควรขามถนนตรงทางขาม หรือสะพานนั้น
- อยาปนปายขามรั้วกลางถนนหรือรั้วริมทาง
- ถาตองออกนอกบานเวลาค่ําคืน ควรสวมใสเสื้อผาสีขาวหรือสีออนๆ เพื่อรถจะได
มองเห็นชัดเจน
2. ขอควรปฏิบัติในการใชรถประจําทาง
- ควรรอขึ้นรถ บริเวณปายรถประจําทาง และขึ้นรถดวยความรวดเร็ว
- เมื่อจะขึ้นหรือลงจากรถ ควรรอใหรถเขาปาย และจอดใหสนิทกอน
- ไมแยงกันขึ้นหรือลงรถ ควรขึ้นและลงตามลําดับกอน – หลัง
- ไมหอยโหนขางรถ หลังรถ หรือขึ้นไปอยูบนหลังคารถ เพราะอาจพลัดตกลงมาได
- เมื่อขึ้นบนรถแลวควรเดินชิดเขาขางใน หาที่นั่งและนั่งใหเปนที่ ถาตองยืนก็ควรหา
ที่ยึดเหนี่ยวใหมั่นคง
- ไมยื่นสวนใดสวนหนึ่งของรางกายออกนอกรถ
- ไม ร บกวนสมาธิ ผู ขั บ และไม พู ด ยุ แ หย ห รื อ พู ด ส ง เสริ ม ให ผู ขั บ ขั บ รถด ว ย
ความประมาท และไมควรนําโทรศัพทขึ้นมาเลนรบกวนผูอื่น
3. ขอควรปฏิบัติในการโดยสารรถไฟ
- ไมแยงกันขึ้นหรือลงจากรถไฟ
- ไมหอยโหนขางรถ นั่งบนหลังคา หรือนั่งบนขอบหนาตางรถไฟ
- ไมยื่นสวนหนึ่งสวนใดของรางกายออกนอกรถไฟ
- ไมเดินเลนไปมาระหวางตูรถไฟ และไมยืนเลนบริเวณหัวตอระหวางตูรถไฟ
- สัมภาระตาง ๆ ควรจัดเก็บเขาที่ใหเรียบรอย ไมวางใหเปนที่กีดขวางทางเดินและ
ไมเก็บไวบนที่สูงในลักษณะที่อาจหลนมาถูกคนได
- ไมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
- ถามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น ถารถไฟไมหยุดวิ่งใหดึงสายโซสัญญาณ
ขางตูรถไฟ เพื่อแจงเหตุใหเจาหนาที่ประจํารถไฟทราบ
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4. ขอควรปฏิบัติในการโดยสารเรือ
- การขึ้น ลงเรือ ตองรอใหเรือเขาเทียบทาและจอดสนิทกอน ควรจับราวหรือสิ่ง ยึด
เหนี่ยวขณะที่กาวขึ้นหรือลงเรือ
- หาที่นั่งใหเรียบรอย ไมไตกาบเรือเลน ไมยืนพักเทาบนกาบเรือ ไมนั่งบนกาบเรือ หรือ
บริเวณหัวทายเรือ เพราะอาจพลัดตกน้ําไดระหวางเรือแลน
- ไมใชมือ เทาราน้ํา เลนขณะอยูบนเรือ
- เมื่อเวลาตกใจ ไมควรเกาะกลุม หรือไมนั่งรวมกลุมกันอยูด านใดดานหนึ่งของเรือ
เพราะจะทําใหเรือเอียงและลมได
- ควรทราบที่เก็บเครื่องชูชีพ เพื่อที่จะหยิบใชไดทันทวงทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุเรือลม

เรื่องที่ 4 อันตรายจากภัยธรรมชาติ
1. น้ําปาไหลหลากหรือน้ําทวมฉับพลันมักจะเกิดขึ้นในที่ราบต่ําหรือที่ราบลุมบริเวณใกล
ภูเขาตนน้ํา เกิด ขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักตอเนื่องเปนเวลานานทําใหจํานวนน้ําสะสมมีปริมาณมากจน
พื้นดินและตนไมดูดซับน้ําไมไหว ไหลบาลงสูที่ราบต่ําเบื้องลางอยางรวดเร็วทําใหบานเรือนพังทลาย
เสียหายและอาจทําใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได
2. น้ําทวมหรือน้ําทวมขังเปนลักษณะของอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากปริมาณน้ําสะสมจํานวนมาก
ที่ไหลบาในแนวระนาบจากที่สูงไปยังที่ต่ําเขาทวมอาคารบานเรือน สวนไรนาไดรับความเสียหาย หรือ
เปนสภาพน้ําทวมขัง ในเขตเมืองใหญที่เกิดจากฝนตกหนักตอเนื่องเปนเวลานาน มีสาเหตุมาจากระบบ
การระบายน้ําไมดีพอมีสิ่งกอสรางกีดขวางทางระบายน้ํา หรือเกิดน้ําทะเลหนุนสูงกรณีพื้นที่อยูใกลชายฝง
ทะเล
3. น้ําลนตลิ่ง เกิดขึ้นจากปริมาณน้ําจํานวนมากที่เกิดจากฝนตกหนักตอเนื่องที่ไหลลงสู
ลําน้ําหรือแมน้ํามีปริมาณมากจนระบายลงสูลุมน้ําดานลาง หรือออกสูปากน้ําไมทัน ทําใหเกิดสภาวะน้ํา
ลนตลิ่งเขาทวมสวน ไรนา และบานเรือนตามสองฝงน้ํา จนไดรับความเสียหาย ถนน หรือสะพานอาจ
ชํารุด ทางคมนาคม
4. พายุหมุนเขตรอน ไดแก ดีเปรสชั่น พายุโซนรอน พายุใตฝุน
5. พายุฤดูรอน สว นมากจะเกิดระหวางเดือนมี น าคมถึงเดือนเมษายน โดยจะเกิดถี่ใ น
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนภาคกลางและภาคตะวันออก การเกิดนอยครั้งกวา สําหรับ
ภาคใตก็สามารถเกิด ไดแตไมบอยนัก โดยพายุฤดูรอนจะเกิด ในชว งที่มีลัก ษณะอากาศรอนอบอาว
ติดตอกันหลายวัน แลวมีกระแสอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศจีนพัดมาปะทะกัน ทําใหเกิด
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ฝนฟ า คะนองมี พ ายุ ล มแรง และอาจมี ลู ก เห็ บ ตกได จ ะทํ า ความเสี ย หายในบริ เ วณที่ ไ ม ก ว า งนั ก
ประมาณ 20 - 30 ตารางกิโลเมตร
6. ภัยจากคลื่นยักษสึนามิ
6.1 คลื่นสึนามิ คือ คลื่นหรือกลุมคลื่นที่มีจุดกําเนิดอยูในเขตทะเลลึก ซึ่งมัก ปรากฏ
หลังแผนดินไหวขนาดใหญ แผนดินไหวใตทะเล ภูเขาไฟระเบิด ดินถลม แผนดินทรุด หรืออุกกาบาต
ขนาดใหญ ตกสูพื้นทะเลหรือมหาสมุทรบนผิวโลก คลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นนี้จะถาโถมเขาสูพื้นที่ชายฝงทะเล
ดวยความรวดเร็วและรุนแรง สรางความเสียหายอยางใหญหลวงใหแกชีวิตและทรัพยสินที่อยูอาศัยที่
พังพินาศไปพรอม ๆ กับมนุษยจํานวนมากมายที่อาจไดรับบาดเจ็บและลมตายไปดวยฤทธิ์ของมหาพิบัติ
ภัยที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน
6.2 สัญญาณเกิดเหตุและระบบเตือนภัย
สัญญาณเตือนคลื่นสึนามิ การสังเกตที่เมืองกามากุร ะ ประเทศญี่ปุน กําแพงกั้น
สึนามิในญี่ปุนขณะที่จุดต่ําสุดของคลื่นเคลื่อนเขาสูฝง ใหสังเกตระดับน้ําทะเลที่ลดลงอยางรวดเร็วและ
ทําใหขอบทะเลรนถอยออกจากชายฝง ถาชายฝงนั้นมีความลาดชันนอย ระยะการรนถอยนี้อาจมากถึง
800 เมตร ผูที่ไมทราบถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นอาจยังคงรออยูที่ชายฝงดวยความสนใจ นอกจากนี้บริเวณ
ที่ต่ํา อาจเกิดน้ําทวมไดกอนที่ยอดคลื่นจะเขาปะทะฝง น้ําที่ทวมนี้อาจลดลงไดกอนที่ยอดคลื่นถัดไปจะ
เคลื่อนที่ตามเขามา ดังนั้นการทราบขอมูลเกี่ยวกับคลื่นสึนามิจึงเปนสิ่งที่สําคัญที่จะทําใหตระหนั กถึง
อันตราย ตัวอยางเชน ในกรณีที่ระดับน้ําในครั้งแรกลดลงไปนั้น อาจมีคลื่นลูกใหญตามมาอีกได ดังนั้น
บริเวณที่มีความเสี่ยงตอการเกิดสึนามิการติดตั้งระบบเตือนภัยเพื่อพยากรณ และตรวจจับการเกิดขึ้นของ
คลื่นยักษนี้
6.3 ขอปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาภัยจากคลืน่ สึนามิ
ควรรี บ อพยพขึ้ น ไปในที่ สู ง โดยเร็ ว ที่ สุ ด และรอประกาศจากหน ว ยงาน
เมื่อสถานการณปลอดภัยหากทานอยูในทะเล ขอควรปฏิบัติ คือ
(1) เนื่องจากเราไมสามารถรูสึก ถึงคลื่นสึนามิไดในขณะที่อยูในมหาสมุทรเปด
ดังนั้นหากอยูในทะเลและมีประกาศเตือนภัยในพื้นที่คลื่นสึนามิสามารถทําใหระดับน้ําทะเลเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วและทําใหเกิดกระแสน้ําแปรปรวนยุงเหยิงและอันตรายในบริเวณชายฝงจึงไมควรแลนเรือ
กลับเขาฝง
(2) หากมีเวลาพอสามารถเคลื่อนยายเรือออกไปบริเวณน้ํา ลึก โดยพิจ ารณา
หลักเกณฑการดูแลควบคุมทาเรือจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตาง ๆ ดวย
(3) เมื่อเหตุการณสงบแลว แตอาจยังเกิดผลขางเคียงตาง ๆ การนําเรือกลับเขาสูทา
ตองติดตอกับหนวยทาเรือเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยเสียกอน
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7. ไฟปา การเกิดไฟปาเกิดจากความประมาทมักงายของคน ไฟปารอยละ 90 เกิดจากฝมือ
มนุษย โดยเฉพาะผูบุกรุกไปในปาทําการกอกองไฟแลวไมดับไฟใหสนิท หรือทิ้งกนบุหรี่โดยไมดับกอน
ไฟปาจะทําความเสียหายใหกับปาไม แลวยังทําลายชีวิตสัตวปาอีกดวย ตลอดจนกอใหมลพิษทางอากาศ
บริเวณกวางและมีผลกระทบตอการจราจรทางอากาศดวย
8. อัคคีภัย มักจะเกิดความประมาทของมนุษย ทําใหเกิดการสูญเสียอยางใหญหลวงตอชีวิต
และทรัพยสิน ดังนั้นจึงควรระมัดระวังปองกันไมใหเกิดอัคคีภัย โดยดูจากการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
ในเรื่องการหุงตม การใชแกส การจุดธูปบูชาพระ การรีดผา การทิง้ กนบุหรี่ การเก็บเชื้อเพลิงสารเคมีในที่
ปลอดภัย
กิจกรรมทายบท
1. ใหผูเรียนอธิบายถึงความเสี่ยงที่มีตอชีวิตประจําวันมากที่สดุ พรอมแนวทางหลีกเลี่ยง
2. ใหผูเรียนแบงกลุมอภิปรายอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในแตละวันพรอมคําแนะนําปองกัน
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บทที่ 8
ทักษะชีวิตเพื่อการคิด
สาระสําคัญ
การมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทักษะที่จําเปนสําหรับชีวิตมนุษย โดยเฉพาะทักษะเพื่อการคิด
ที่จําเปนสําหรับชีวิต 10 ประการ ซึ่งจะชวยใหบุคคลดังกลาว สามารถที่จะดํารงชีวิตในครอบครัว ชุมชน
และสังคมอยางมีความสุข

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. มีความรูความเขาใจถึงความหมาย ความสําคัญของทักษะชีวิต 10 ประการ
2. มีความรูเกี่ยวกับทักษะชีวิตที่จําเปนในการคิด

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญของทักษะชีวิต 10 ประการ
เรื่องที่ 2 ทักษะชีวิตทีจ่ ําเปน
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เนื่องจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําให
ประชาชนตองปรับตัวเพื่อดํารงชีวิตใหอยูรอดภายใตสถานการณที่แข็งขัน และเรงรีบ ดังกลาว ซึ่งการที่
จะปรับตัว ใหอยูใ นสังคมไดอยางมีค วามสุข จําเปน ตองมีทัก ษะในการดําเนิน ชีวิต เชน ทัก ษะการ
แกปญหา ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนตน

เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญของทักษะชีวิต 10 ประการ
ทักษะชีวิต (Life skill) หมายถึง คุณลักษณะหรือความสามารถเชิงสังคม จิตวิทยา ที่เปนทักษะ
ที่จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญสถานการณตางๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได อยางมีประสิทธิภาพและ
เตรียมพรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคต
องคประกอบของทักษะชีวิต มี 10 ประการ
องคประกอบของทักษะชีวิตจะมีความแตกตางกันตามวัฒนธรรมและสถานที่ แตทักษะชีวิต
ที่จําเปนที่สุดที่ทุกคนควรมี ซึ่งองคการอนามัยโลกไดสรุปไว และถือเปนหัวใจสําคัญในการดํารงชีวิต คือ
1. ทักษะการตัด สิน ใจ (Decision making) เปน ความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
เรื่องราวตางๆ ในชีวิตไดอยางมีระบบ เชน ถาบุคคลสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทําของตนเองที่
เกี่ยวกับพฤติก รรมดานสุขภาพ หรือความปลอดภัยในชีวิต โดยประเมิน ทางเลือกและผลที่ไดจากการ
ตัดสินใจเลือกทางที่ถูกตองเหมาะสม ก็จะมีผลตอการมีสุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ
2. ทักษะการแกปญหา (Problem Solving) เปน ความสามารถในการจัดการกับปญหาที่
เกิดขึ้นในชีวิตไดอยางมีระบบ ไมเกิดความเครียดทางกายและจิตใจจนอาจลุกลามเปนปญหาใหญโตเกิน
แกไข
3. ทักษะการคิดสรางสรรค (Creative thinking) เปนความสามารถในการคิดที่จะเปนสวน
ชวยในการตัด สินใจและแกไขปญหาโดยการคิด สรางสรรค เพื่อคน หาทางเลือกตางๆรวมทั้งผลที่จ ะ
เกิดขึ้นในแตละทางเลือก และสามารถนําประสบการณมาปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
4. ทัก ษะการคิด อยางมีวิจารณญาณ (Critical thinking) เปน ความสามารถในการคิด
วิเคราะหขอมูลตางๆ และประเมินปญหาหรือสถานการณที่อยูรอบตัวเราที่มีผลตอการดําเนินชีวิต
5. ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective communication) เปนความสามารถใน
การใชคําพูดและทาทางเพื่อแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดของตนเองไดอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมและ
สถานการณตางๆ ไมวาจะเปนการแสดงความคิดเห็น การแสดงความตองการ การแสดงความชื่นชม
การขอรอง การเจรจาตอรอง การตักเตือน การชวยเหลือ การปฏิเสธ ฯลฯ
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6. ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล (Interpersonal relationship)
เปนความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกันและกัน และสามารถรักษาสัมพันธภาพไวได
ยืนยาว
7. ทักษะการตระหนักรูในตน (Self awareness) เปนความสามารถในการคนหารูจักและ
เขาใจตนเอง เชน รูขอดี ขอเสียของตนเอง รูความตองการ และสิ่งที่ไมตองการของตนเอง ซึ่งจะชวยให
เรารูตัวเองเวลาเผชิญกับความเครียดหรือสถานการณตางๆ และทักษะนี้ยังเปน พื้นฐานของการพัฒนา
ทักษะอื่นๆ เชน การสื่อสาร การสรางสัมพันธภาพ การตัดสินใจ ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น
8. ทักษะการเขาใจผูอื่น (Empathy) เปนความสามารถในการเขาใจความเหมือนหรือความ
แตกตางระหวางบุคคล ในดานความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา ความเชื่อ สีผิว อาชีพ ฯลฯ
ชวยใหสามารถยอมรับบุคคลอื่น ที่ตางจากเรา เกิดการชว ยเหลือบุคคลอื่น ที่ดอยกวา หรือไดรับความ
เดือดรอน เชน ผูติดยาเสพติด ผูติดเชื้อเอดส
9. ทักษะการจัดการกับอารมณ (Coping with emotion) เปนความสามารถในการรับรูอารมณ
ของตนเองและผูอื่น รูวาอารมณมีผลตอการแสดงพฤติกรรมอยางไร รูวิธีการจัดการกับอารมณโกรธ และ
ความเศราโศก ที่สงผลทางลบตอรางกาย และจิตใจไดอยางเหมาะสม
10. ทักษะการจัดการกับความเครียด (Coping with stress) เปนความสามารถในการรับรูถึง
สาเหตุ ของความเครียด รูวิธีผอนคลายความเครียด และแนวทางในการควบคุมระดับความเครียด เพื่อให
เกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางที่ถูกตองเหมาะสมและไมเกิดปญหาดานสุขภาพ

เรื่องที่ 2 ทักษะชีวิตที่จําเปน
จากองคประกอบของทักษะชีวิต 10 ประการ เมื่อจําแนกแลวมีทักษะ 3 ประการที่จะชวยในการ
ดํารงชีวิตของตนเอง ครอบครัวและสังคมไดอยางมีความสุข คือ
1. ทักษะการตัดสินใจ (Decision making)การตัดสินใจเปนกระบวนการของการหาโอกาสที่
จะหาทางเลือกที่เปน ไปได และการเลือกทางเลือ กที่มีอยูหลายๆ ทางเลือกและไดแบงการตัด สิน ใจ
ออกเปน 2 ชนิด คือ
1.1 การตัดสินใจที่กําหนดไวลวงหนา (Program decision) เปนการตัดสินใจตามระเบียบ
กฎเกณฑ แบบแผนที่เคยปฏิบัติมาจนกลายเปนงานประจํา (Routine) เชน การตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียน
ตอ การลงทุนประกอบอาชีพ การปลูกสรางบานพักอาศัย เปนตน การตัดสินใจแบบกําหนดไวลวงหนานี้
จะเปดโอกาสใหบุคคลนั้นเลือกทางเลือกไดนอย เพราะเปนการตัดสินใจภายใตสถานการณที่แนนอน
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1.2 การตัดสินใจที่ไมไดกําหนดไวลวงหนา (Non – Program decision) เปนการตัดสินใจ
ในเรื่ องใหมที่ ไม เคยมี มากอ น และไมมี ก ฎเกณฑ ไมมี ร ะเบี ยบ จึง เป น เรื่อ งที่ สร างความกัง วลใจ
พอสมควร ซึ่งบางครั้งผูบริหารจะตองคิดถึงเรื่องความเสี่ยงและความไมแนนอนที่จะเกิดขึ้นดวย เชน
การตัดสินใจเปลี่ยนงานใหม การตัดสินใจที่จะขยายธุรกิจเพิ่ม การตัดสินใจที่จะลงทุนในธุรกิจตัวใหม
เปนตน
ขั้นตอนการตัดสินใจ สามารถแบงออกไดเปนดังนี้คือ
ขั้นที่ 1 การระบุปญหา (Defining problem) เปนขั้นตอนแรกที่มีความสําคัญอยางมาก
เพราะจะตองระบุปญหาไดถูกตอง จึงจะดําเนินการตัดสินใจในขั้นตอนตอ ๆ ไปได
ขั้นที่ 2 การระบุขอจํากัดของปจจัย (Identify limiting factors) เปนการระบุปญหาไดถูกตอง
แลว นําไปพิจ ารณาถึงขอจํากัด ตาง ๆ ของตนเองหรือหนว ยงาน โดยพิจ ารณาจากทรัพยากรซึ่งเปน
องคประกอบของกระบวนการผลิต
ขั้นที่ 3 การพัฒนาทางเลือก (Development alternative) ตอนที่ตองพัฒนาทางเลือกตาง ๆ
ขึ้นมาซึ่งทางเลือกเหลานี้ควรเปนทางเลือกที่มีศักยภาพและมีความเปนไปไดในการแกปญหาใหนอยลง
หรื อใหป ระโยชนสู ง สุด เช น เพิ่ มการทํ างานกะพิ เศษ เพิ่ม การทํา งานล ว งเวลาโดยใชต ารางปกติ
เพิ่มจํานวนพนักงาน เปนตน
ขั้นที่ 4 การวิเคราะหทางเลือก (Analysis the alternative) เมื่อไดทําการพัฒนาทางเลือกตาง ๆ
โดยนําเอาขอดีขอเสียของแตละทางเลือกมาเปรียบเทียบกันอยางรอบคอบ ควรพิจารณาวาทางเลือกนั้น
หากนํามาใช จะเกิดผลตอเนื่องอะไรตามมา
ขั้นที่ 5 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the best alternative) เมื่อผูบริหารไดทําการ
วิเคราะห และประเมินทางเลือกตางๆ แลว บุคคลควรเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของแตละทางเลือก
อีกครั้งหนึ่ง แลวจึงตัดสินใจ
2. ทักษะการแกปญ
 หา (Problem solving)
ทัก ษะการแกป ญหาอาจทํา ได ห ลายวิธี ทั้ ง นี้ขึ้ น อยู กับ ลั ก ษณะของป ญหา ความรูแ ละ
ประสบการณของผูแกปญหานั้น ซึ่งแตละขั้นตอนมีความสัมพันธดังนี้
2.1 ทําความเขาใจปญหา ผูแกปญหาจะตองทําความเขาใจกับปญหาที่พบใหถองแท
ในประเด็นตางๆ คือ
- ปญหาถามวาอยางไร
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- มีขอมูลใดแลวบาง
- มีเงื่อนไขหรือตองการขอมูลใดเพิ่มเติมอีกหรือไม
การวิเคราะหปญ หาอยางดีจ ะชว ยใหขั้น ตอนตอไป ดําเนิ น ไปอยา งราบรื่น การจะ
ประเมินวาผูเรียนเขาใจปญหามากนอยเพียงใด ทําไดโดยการกําหนดใหผูเรียนเขียนแสดงถึงประเด็น
ตางๆ ที่ เกี่ยวของกับปญหา
2.2 วางแผนแกปญหา ขั้นตอนนี้จะเปน การคิดหาวิธี วางแผนเพื่อแกปญหาโดยใชขอมูล
จากปญหาที่ไดวิเคราะหไวแลวในขั้นที่ 1 ประกอบกับขอมูลและความรูที่เกี่ยวของกับปญหานั้นและ
นํามาใชประกอบการวางแผนการแกปญหาในกรณีที่ปญหาตองตรวจสอบโดยการทดลอง ขั้นตอนนี้ก็จะ
เปนการวางแผนการทดลอง ซึ่งประกอบดวยคาดคะเนผลที่จะเกิดลวงหนา (การตั้งสมมติฐาน) กําหนดวิธี
ทดลองหรือตรวจสอบและอาจรวมถึงแนวทางในการประเมินผลการแกปญหา
2.3 ดําเนินการแกปญหาและประเมินผล ขั้นตอนนี้จะเปนการลงมือแกปญหาและประเมินวา
วิธีการแกปญหาและผลที่ไดถูกตองหรือไม หรือไดผลเปนอยางไร ถาการแกปญหาทําไดถูกตองก็จะมี
การประเมินตอไปวาวิธีการนั้นนาจะยอมรับไปใชในการแกปญหาอื่นๆ แตถาพบวาการแกปญหานั้น
ไมประสบความสําเร็จก็จะตองยอนกลับไปเลือกวิธีการแกปญหาอื่นๆที่ไดกําหนดไวแลวในขั้นที่ 2 และ
ถายังไมประสบความสําเร็จ ผูเ รียนจะตองยอนกลับไป ทําความเขาใจปญหาใหมวามีขอบกพรองประการ
ใด เชนขอมูลกําหนดใหไมเพียงพอ เพื่อจะไดเริ่มตนการแกปญหาใหม
2.4 ตรวจสอบการแกปญหา เปนการประเมินภาพรวมของการแกปญหาทั้งในดานวิธีการ
แกปญหา ผลการแกปญหาและการตัดสินใจ รวมทั้งการนําไปประยุกตใช ทั้งนี้ในการแกปญหาใด ๆตอง
ตรวจสอบถึงผลกระทบตอครอบครัวและสังคมดวย
แมวาจะดําเนินตามขั้นตอนที่กลาวมาแลวก็ตาม ผูแกปญหาตองมีความมั่นใจวาจะสามารถ
แกปญหานั้นได รวมทั้งตองมุงมั่นและทุมเทใหกับการแกปญหา เนื่องจากบางปญ หาตองใชเวลาและ
ความพยายามเปนอยางสูง นอกจากนี้ถาผูเรียนเกิดความเหนื่อยลาจากการแกปญหาก็ควรใหผูเรียนไดมี
โอกาสผอนคลาย แลวจึงกลับมาคิดแกปญหาใหม ไมควรทอแทหรือยอมแพ
3. ทักษะการคิดสรางสรรค (Creative Thinking)
3.1 ลักษณะสําคัญของความคิดริเริ่มสรางสรรคจะประกอบดวยคุณลักษณะตาง ๆ
ดังตอไปนี้คือ
(1) เปนความคิดที่มีอิสระ และสรางใหเกิดเปนแนวคิดใหมๆ
(2) ไมมีขอบเขตจํากัด หรือกฎเกณฑตายตัว และเปนแนวคิดที่นาจะเปนไปได
(3) เปนแนวคิดที่อาศัยการมองที่กาวไกลสรางใหเกิดความคิดที่ตอ เนื่อง
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(4) เปนความคิดที่อยูในลักษณะของจินตนาการ ซึ่งคนทั่วไปจะไมคอยคิดกัน
(5) ระบบของความคิดนี้จะกระจายไปไดหลายทิศทาง และหลายทางเลือก
(6) เปนความคิดที่อยูในลักษณะแปลก และแหวกแนวออกไปจากความคิดปกติทั่วไป
(7) สรางใหเกิด สิ่งประดิษฐใหม นวัตกรรมใหม และมีก ารพัฒนาที่แปลกใหมที่เปน
ประโยชนและสรางสรรค
(8) ความคิดนี้จะไมกอใหเกิดความเสียหาย หรือเปนภัยตอตนเองและผูอื่น
3.2 ทําไมตองฝกและพัฒนาใหเกิดความคิดสรางสรรค
ความคิดสรางสรรคสามารถฝกและพัฒนาได โดยคนเราจะมีความพรอมตั้งแตวัยเด็ก
ซึ่งอยูระดับประถมศึกษาจะจัดหลักสูตรใหเอื้ออํานวยและกระตุนใหเกิดความคิดริเริ่มตางๆ เพื่อนําไปสู
การพัฒนาอยางสรางสรรค ดังนี้คือ
1. สรางใหบุคคลกลาคิด กลาแสดงออก คนที่มีความคิด สรางสรรคมักจะเปน บุคคล
ที่กลาเสนอวิธีการและแนวทางใหม ๆ ที่ไมมีใครคิดกันมากอน และจะเปนคนที่ตอสูอยางเต็มที่ เพื่อที่จะ
แสดงความคิดเห็นที่ถูกตองของตนเอง
2. ความคิด นี้จะนําบุคคลไปสูสิ่ง ใหมแ ละวิธีก ารใหม ความคิด ริเริ่มสรางสรรคจ ะ
กอใหเกิดสิ่งใหม นวัตกรรมใหม จึงเปนสิ่งจําเปนอยางหนึ่งในการที่จะให บุคคลหลุดพนจากเรื่องจําเจ
ที่ตองประสบอยูทุกวัน
3. สรางใหบุคคลเปนผูที่มองโลกในมุมกวาง และยืดหยุน นอกจากจะสรางความคิด
ใหมหรือไดคน พบสิ่งใหม ๆ และสรางวิธีการใหมๆแลว ผูที่มีค วามคิด สรางสรรคนั้น แมจ ะมองสิ่ง
เดียวกันกับที่ทุกคนมองอยูแตความคิดของเขาจะไมเหมือนคนอื่นๆโดยจะคิดแตกตางไปอยางไรขอบเขต
เปนความคิดตามจินตนาการที่มอง และรับรูสิ่งตาง ๆ รอบขางในแงมุมที่แตกตางจากคนทั่ว ๆ ไป
4. สรางใหบุคคลไมอยูกับที่ และบมเพาะความขยัน คนที่มีความคิดสรางสรรคจะเปน
ผูที่ทํางานหนัก มีสมาธิสามารถทํางานไดนาน มีความขยันและกระตือรือรน อยากรู อยากเห็น คนควา
และทดลองสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ
5. สรางใหบุคคลเกิดความสามารถในการแกไขปญหาตามสภาพและตามขอจํากัดของ
ทรัพยากร คนที่มีความคิดสรางสรรคจะไมมีการสรางเงื่อนไขในความคิดสามารถคิดหาแนวทางแกไข
ปญหา และตัดสินใจตามสภาพแวดลอมของปญหาไดภายใตอุปสรรคและขอจํากัดของทรัพยากรตาง ๆ
ในทํานองที่วา “Small and Beautiful” หรือ “จิ๋ว แต แจว”
6. สรางผลงานและเกิ ด สิ่ง ใหม ๆ นัก สรา งสรรคจ ะมีค วามสามารถในการอธิบาย
สื่อสาร สรางความเขาใจใหผูอื่น นําความคิดที่มีคาของตนไปทําใหเกิดประโยชนได
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ผูที่มีความคิดสรางสรรคจะใชสิ่งที่กลาวมานี้เปนสื่อและเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถ
ของตนเองไดดี
3.3 วิธีการพัฒนาใหเกิดความคิดสรางสรรค
การพัฒนาใหเกิดความคิดสรางสรรคในตนเอง จะตองฝกและพัฒนาตนเองดังนี้
(1) ใหอิสระตนเอง
(2) นําตนออกนอกขอบเขต กฎเกณฑ กรอบ และเกราะกําลังตางๆ
(3) คิดใหลึกซึ้ง ละเอียด รอบคอบ
(4) อาศัยการใชสมาธิและสติใหอยูเหนืออารมณ
(5) ปราศจากอคติ คานิยมสังคม
(6) ยอมรับคําวิพากษวิจารณได
(7) อยาใหเวลามาเรงรัดความคิดจนเกินไป
(8) ไมมุงหวังผลกําไรจากความคิด
(9) มีทักษะในการฟง
(10) หมั่นฝกฝนความคิดอยางสม่ําเสมอ
3.4 วิธีกระตุนใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค
การกระตุนใหบุคคลเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคไดนั้น ผูที่เปนตัวกระตุน อาทิเชน พอ
แม ผูปกครอง ครู หรือบังคับบัญชา สามารถใชวิธีการตางๆ ตอไปนี้ฝกใชความคิดอยางสรางสรรคได
โดยอยูในบรรยากาศที่ดี เอื้ออํานวยใหเกิดการใชปญญา คือ
(1) การระดมสมองอยางอิสระ
(2) การเขียนวิจารณความคิด
(3) การแยกความเหมือน – ตาง
(4) การอุปมาอุปไมย
(5) การมีความคลุมเครือ
3.5 อุปสรรคของความคิดสรางสรรค
(1) อุปสรรคจากตนเองไมมั่นใจในตนเอง ใชความเคยชินและสัญชาตญาณแกไขปญหา
พอใจในคําตอบเดิม ๆ กลัวพลาด ไมกลาเสี่ยง ไมก ลารับผิดชอบ ชอบสรางขอบเขตและกฎเกณฑใ ห
ตนเอง ชอบเลียนแบบแอบอางผูอื่น ชอบเปนผูตาม สามารถทําตามคําสั่งไดดี ไมชอบแสวงหาความรู
ไมเสาะหาประสบการณ ไมเปดใจ ปราศจากการยืดหยุน ไมมีสมาธิ ไมมีสติ
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(2) อุปสรรคจากบุคคลอื่นไมยอมรับฟง มุงตําหนิ วิจารณ และปฏิเสธทุกประเด็น อิจฉา
เยาะเยย ถากถาง ปดโอกาส
(3) ขาดการกระตุนสงเสริม มีการบั่นทอนกําลังใจ ปราศจากการยอมรับ เนนผลกําไร
จนเกินไป มีความจํากัดดานเวลา ทรัพยากรอื่น ๆ
ดังนั้น การจะสรางใหตนเองมีความคิดสรางสรรค หรือสงเสริม กระตุนใหบุคคลเกิด
ความคิดริเริ่มสรางสรรค จึงควรจัดกิจกรรมและสภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวย พรอม ๆ กับการปองกัน
และขจัดอุปสรรคดังที่กลาวมาแลว
4. ทัก ษะการคิ ด อยา งมี วิ จารณญาณ (Critical thinking) การคิ ด อย า งมี วิจ ารณญาณ คื อ
ความสามารถในการสรางและประเมินขอสรุปจากหลักฐานหรือสภาวการณใดไดอยางถูกตองตามความ
เปนจริง มีองคประกอบ 4 อยางดังนี้
4.1 ทักษะเบื้อ งตนสําหรับ ใชเ ปนเครื่องมือในการคิด ไดแก ความสามารถในการสังเกต
ความสามารถในการคนหารูปแบบและ การสรุปสาระสําคัญและการประเมินขอสรุปบนพื้นฐานจากการ
สังเกต
4.2 ความรูเฉพาะเกี่ยวกับสิ่งที่ตองคิด ไดแก ความรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ หลักฐาน หรือ
สถานที่เกี่ยวของ เชน เมื่อตองตัดสิน ใจวาจะเชื่อหรือไมเชื่อในเรื่องใด ตองหาเหตุผล หลักฐานตาง ๆ
ประกอบการตัดสินใจ
4.3 การรูคิดไดแก รูกระบวนการรูคิดของตนและควบคุมใหปฏิบัติตามกระบวนการคิดนั้น
เชน ตองจดจอ ใครครวญ พิจารณาตามหลักเหตุผล เปนตน
4.4 แรงจูงใจ หมายถึง พลังที่ใชในการคิด ซึ่งเกิดจากความตองการหรือปรารถนาที่จะคิด
อยางมีวิจารณญาณ แรงจูงใจในการคิดจะกําหนดเจตคติ และนิสัยในการคิดของบุคคลนั้น ๆ ทําใหเชื่อ
หรือไมเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
กิจกรรมทายบท
1. จงอธิบายถึงทักษะชีวติ ในขอใดที่ผูเรียนเคยนําไปใชในชีวิตประจําวัน อยางนอย
3 ทักษะพรอมยกตัวอยางประกอบ
2. ใหผูเรียนแบงกลุมอภิปรายทักษะชีวติ ที่มีความจําเปนในการดําเนินชีวิตประจําวัน
มากที่สดุ และนําเสนอในกลุม
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บทที่ 9
อาชีพกับงานบริการดานสุขภาพ
ความหมายงานบริการดานสุขภาพ
ในปจจุบันคนเรามีการดูแลสุขภาพของตนเองกันมากขึ้น โดยใหความสําคัญตอตัวเองเพิ่มเติม
จากป จ จั ย 4 ที่ ต อ งให ค วามสํ า คั ญ อยู แ ล ว จึ ง เกิด ธุ ร กิ จ งานบริ ก ารด า นสุ ข ภาพเพื่ อ ตอบสนองต อ
ความตองการของทุกๆ คน ซึ่งมีหลายประเภท เชน การนวดแผนไทย การทําสปา การฝกโยคะ การเตน
แอโรบิค และการลีลาศเพื่อสุขภาพ เปนตน ในที่นี้จะขอยกตัวอยางเชน การนวดแผนไทย เพื่อเปนลูทาง
ไปสูการประกอบอาชีพกับงานบริการดานสุขภาพไดตอไป

การนวดแผนไทย

การนวดแผนไทย เปนภูมิปญญาอันล้ําคาของคนไทยที่สั่งสมและสืบทอดมาแตโบราณ คนไทย
เรียนรูวิธีการชว ยเหลือกันเองเมื่อปวดเมื่อย เจ็บปวย รูจักการผอนคลายกลามเนื้อดวยการบีบ นวด
ยืด เหยียด ดัดดึงตนเอง หรือรูไวชวยเหลือผูอื่น การนวดเปนการชวยเหลือเกื้อกูลที่อบอุนเริ่มจากคน
ในครอบครัวดวยสื่อสัมผัสแหงความรักและความเอื้ออาทร ถายทอดความรูจากการสั่งสมประสบการณ
จากคนรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง จนกระทั่งมีหลักในการปฏิบัติและมีวิธีการที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว
และการนวดเปนศิลปะของการสัมผัสที่สรางความรูสึกอบอุน ผอนคลายความเมื่อยลา ทําใหเรารูสึก
สดชื่นทั้งรางกายและจิตใจ การนวดแผนไทยจึงเปนทั้งศาสตรและศิลปที่มีพัฒนาการมาเปนลําดับ แมวา
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอันทันสมัยของการแพทยแผนปจจุบัน จะมีบทบาทสําคัญในการดูแล
สุข ภาพของคนทั่ว โลก แต หลายคนก็ ยังเสาะแสวงหาทางเลือ กอื่ น ในการดู แลสุข ภาพของตนเอง
ดวยเหตุผลแตกตางกัน การนวดแผนไทย เปนอีกทางเลือกหนึ่ง สําหรับการดูแลสุขภาพ และไดรับความ
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นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจาก ปจจุบันมีการใชยาแกปวด และยากลอมประสาทหลายชนิด และมีผลแทรก
ซอนจาก ยาแกปวดบางชนิดคอนขางรุนแรง เชน ทําใหปวดทอง เกิดแผลในกระเพาะอาหาร อาเจียนเปน
เลือด เปนตน

ประวัติการนวดแผนไทย
ในสมัยโบราณนั้น ความรูเกี่ยวกับการแพทยและการนวดของไทย จะสั่งสอนสืบตอกัน มา
เปนทอด ๆ โดยครูจะรับศิษยไว แลวคอยสั่งคอยสอนใหจดจําความรูตาง ๆ ซึ่งความรู ที่สืบทอดกันมานั้น
อาจเพิ่มขึ้น สูญหาย หรือผิดแปลกไปบาง ตามความสามารถของครู และศิษยที่สืบทอดกันมา
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยของ สมเด็จพระนารายณมหาราช การแพทยแผนไทย เจริญรุงเรือง
มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการนวดแผนไทย ปรากฏในทําเนียบศักดินาขาราชการฝายทหาร และพลเรือน
ทรงโปรดใหมีการแตงตั้งกรมหมอนวด ใหบรรดาศักดิ์เปนปลัดฝายขวา มีศักดิน า 300 ไร ฝายซายมี
ศักดินา 400 ไร หลักฐานอีกประการหนึ่งจากจดหมายเหตุของราชฑูตลาลูแบร ประเทศฝรั่งเศส บันทึก
เรื่องหมอนวดในแผนดินสยาม มีความวา "ในกรุงสยามนั้น ถามีใครปวยไขลง ก็จะเริ่มทําเสนสายยืด
โดยผูชํานาญทางนี้ ขึ้นไปบนรางกายคนไขแลวใชเทาเหยียบ"
ในสมัยรัตนโกสิน ทร การแพทยแผนไทยไดสืบทอดมาจากสมัยอยุธยา แตเอกสารและวิ ชา
ความรูบางสวน สูญหายไปในชวงภาวะสงคราม ทั้งยังถูกจับเปนเชลยสวนหนึ่ง เหลือเพียงหมอพระที่อยู
ตามหัวเมือง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงโปรดใหระดมปนรูปฤาษีดัดตน 80 ทา และ
จารึกสรรพวิชาการนวดไทย ลงบนแผนหินออน 60 ภาพ แสดงจุดนวดตาง ๆ อยางละเอียด ประดับบน
ผนังศาลาราย และบนเสาภายในวัด พระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เพื่อใหประชาชนไดศึก ษา
โดยทั่วกัน
ตอมาใน พ.ศ.2375 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหบูร ณะวัด พระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์ ) ใหม ทรงให หลอรูปฤษีดัดตนเปน โลหะ มีก าร
ปรับปรุงตํารายาสมุนไพร จารึกไวรอบอาราม และทรงใหรวบรวมตําราการนวด และตําราการแพทย
จารึกในวัดโพธิ์ เพือ่ เผยแพรใหประชาชนทั่วไปศึกษา และนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอไป
ใน พ.ศ. 2397 สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว มีการชําระตําราการนวดไทยและ
การแพทยไทยเรียกวา “ตําราแพทยหลวง” หรือ แพทยใ นราชสํานัก และทรงโปรดใหหมอนวดและ
หมอยา ถวายการรักษาความเจ็บปวยยามทรงพระประชวร แมเสด็จประพาสแหงใด ตองมีหมอนวดถวาย
งานทุกครั้ง
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ใน พ.ศ. 2499 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาฯใหแพทยหลวงทํา
การสังคายนา และแปลตําราแพทยจาก ภาษาบาลี และสันสกฤตเปนภาษาไทย เรียกวาตําราแพทยศาสตร
สงเคราะห (ฉบับหลวง)
ตอมาเมื่อการแพทยแผนตะวันตกเขามาในสังคมไทย การนวด จึงหมดบทบาทจากราชสํานัก
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และมาฟนฟูอีกครั้งในสมัยรัชกาลปจจุบัน เมื่อมีการ
จัดตั้งอายุรเวชวิทยาลัย (วิทยาลัยสําหรับการแพทยแผนไทย) สว นการนวดกันเองแบบชาวบานยังคง
สืบทอดตอกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงปจจุบัน

แบบของการนวดแผนไทย

การนวดแผนไทยแบงออกเปน 2 แบบ ไดแก
1. การนวดแบบราชสํ า นั ก เป น การนวดเพื่ อถวายพระมหากษั ต ริ ย และเจ า นายชั้ น สู ง
ในราชสํานัก การนวดประเภทนี้จึงใชเฉพาะมือ นิ้วหัว แมมือ และปลายนิ้ ว เพื่อที่ผูนวดจะไดสัมผัส
รางกายของผูรับการนวดใหนอยที่สุด และทวงทาที่ใชในการนวดมีความสุภาพเรียบรอย มีขอกําหนด
ในการเรี ย นมากมาย ผู ที่ เ ชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ ด า นนี้ จะได ทํ า งานอยู ใ นรั้ ว ในวั ง เป น หมอหลวง
มีเงินเดือนมียศมีตําแหนง
2. การนวดแบบทั่วไป (แบบเชลยศักดิ์) หรือเรียกกันทั่ว ไปวา "จับเสน" เปนการนวดของ
สามัญชนเพื่อผอนคลายกลามเนื้อ และชวยการไหวเวียนของโลหิต โดยใชมือนวดรวมกับอวัยวะอื่น ๆ
เชน ศอก เขา และเทา ดวยทาทางทั่วไปไมมีแบบแผน หรือพิธีรีตองในการนวดมากนัก นับเปนการนวด
ซึ่งเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายในสังคมไทย
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ประเภทของการนวดแผนไทย
การนวดแผนไทย ทําใหสุขภาพดี ผอนคลาย ซึ่งแบงออกไดหลายประเภท ไดแก
1. นวดน้ํามัน
การนวดรางกายโดยใชน้ํามันที่สกัดจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ที่มีกลิ่นหอมจากธรรมชาติ ชวยให
สดชื่น ผอนคลาย และคลายเครียด ดวยกลิ่นหอม เฉพาะทางที่ใชในการบําบัดอาการใหเบาบางลง เชน
อาการนอนไมหลับ อาการเครียด หดหู นอกจากนี้น้ํามัน บริสุทธิ์ยังชวยบํารุงผิว และกระชับรูปราง
ทํา ให ก ล า มเนื้ อ ไม ห ย อ นยาน สลายไขมั น ตามร างกาย ความร อ นของน้ํ า มั น ที่ เ กิ ด จากการนวด
จะซึมซาบ ลึกเขาไปผิวหนังและกลามเนื้อ ชวยใหรูสึกเบาสบายตัว
2. นวดผอนคลาย
การนวดผอนคลาย เปนการนวดที่ถูกสุขลักษณะตามแบบแผนไทยโบราณ ซึ่งสงผลโดยตรงตอ
รางกายและจิต ใจ ทําใหเกิด การไหลเวียนของเลือดลม คลายกลามเนื้อที่ลา รัก ษาอาการปวดเมื่อย
ตามรางกาย คลายเครียด เคล็ดขัดยอก ชวยใหสขุ ภาพกระปรี้กระเปรา จิตใจผอนคลาย
3. นวดฝาเทา

การนวดฝาเทา นวดเทา เปนการปรับสมดุลในรางกาย ชวยใหระบบการไหวเวียนไปยังอวัยวะ
ตาง ๆ ภายในรางกายไดดีขึ้น สงผลใหมีการขับถายของเสียออกจากเซลล ปรับสภาวะสมดุลของรางกาย
ทําใหสุขภาพโดยรวมดีขึ้น
4. นวดสปอรท
การออกกําลังกายอยางหักโหมจนเกินไป อาจทําใหเกิดอาการเกร็งของกลามเนื้อเฉพาะสว น
หรืออาการลา การนวดสปอรต จึงเปนการนวดคลายกลามเนื้อดังกลาว ชวยใหกลามเนื้อผอนคลาย
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5. นวดจับเสน
การนวดเพื่อบําบัดอาการปวดเมื่อยเฉพาะจุด หรือตามขอตอ การยึดติดของพังผืดของรางกายให
ทุเลา ผอนคลาย โดยการใชน้ําหนักกดลงตลอดลําเสนที่กระหวัดไปตามอวัยวะตาง ๆ การนวดชนิดนี้ตอง
อาศัยความเชี่ยวชาญของผูนวด ซึ่งไดทําการนวดมานาน และสังเกตถึงปฏิกิริยาของแรงกดที่แลนไปตาม
อวัยวะตาง ๆ
6. นวดสลายไขมัน – อโรมา
เปนการนวดน้ํามัน เพื่อผอนคลายกลามเนื้อทุกสวนของรางกาย
7. นวด – ประคบ
เปนการใชลูกประคบสมุนไพร โดยการนําเอาสมุนไพรทั้งสดหรือแหงหลาย ๆ ชนิด โขลกพอ
แหลกและคลุกรวมกัน หอดวยผา ทําเปนลูกประคบ จากนั้นนึ่งดวยไอความรอน แลวนําไปประคบตาม
รางกาย เพื่อผอนคลายกลามเนื้อทีต่ ึงหรือเครียดใหสบาย
8. นวด – ไมเกรน
เปนการนวดเพื่อแกอาการปวดศีรษะ โดยจะกดจุดบริเวณศีรษะที่ปวด

วิธีการนวดแผนไทย
วิธีการนวดแผนไทยที่ถูกตอง จะทําใหผูนวดไมเหนื่อย และการนวดก็ไดผลเต็มที่ มีความสะดวก
และปลอดภัย สงผลทําใหผูถูกนวดมีสุขภาพดี ผอนคลายความตึงเครียดไดเปนอยางดี ซึ่งแบงออกได
หลายวิธีไดแก
1. การกด

เป น การใช น้ํ า หนั ก กดบนเส น พลั ง งานบนกล า มเนื้ อ โดยใช นิ้ ว หั ว แม มื อ กดนว ด
เปนวงกลม หรือใช ฝามือกดเปนวงกลม และกดตรงเสนพลังงาน โดยใชน้ําหนักตัวกด นิ้วและหัวแมมือ
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หัวเขา ฝาเทา ทําการกดเพื่อยืดเสน ทําใหกลามเนื้อคลายตัวหลอดเลือดขยายตัว การไหลเวียนของเลือด
ระบบประสาทการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ดีขึ้น
2. การบีบ
เปนการใชน้ําหนักบีบกลามเนื้อใหเต็มฝามือเขาหากันโดยการออกแรง สามารถใชนิ้วหัวแมมือ
ชว ยหรือการประสานมือเพื่อเพิ่มการออกแรง เปน การเพิ่มการหมุน เวียนของเลือด และผอนคลาย
กลามเนื้อ
3. การทุบ/ตบ/สับ
ใชมือและกําปนทุบ/ตบ/สับ กลามเนื้อเบา ๆ เปนการผอนคลายการตึงของกลามเนื้อและใหเลือด
หมุนเวียนดีขึ้นและเปนการชวยขจัดของเสียออกจากรางกาย
4. การคลึง
เปน การใชน้ําหนัก กดคลึงบริเวณกลามเนื้อโดยการหมุน แขนใหก ลามเนื้อเคลื่อนหรือคลึ ง
เปนวงกลม ใชแรงมากกวาการใชขอศอก ซึ่งใหผลในการผอนคลาย มักใชกับบริเวณที่ไวตอการสัมผัส
เชน กระดูก หรือขอตอ
5. การถู
โดยใชน้ําหนักนวดถูไปมา หรือวนไปมาเปนวงกลม บนกลามเนื้อเพื่อชวยผอนคลายอาการปวด
เมื่อยเฉพาะจุด หรือตามขอตอตาง ๆ
6. การหมุน
โดยการใชมือจับและออกแรงหมุนขอตอกระดูกวนเปนวงกลม ชวยใหการเคลื่อนไหวของ
ขอตอทํางานดีขึ้น ผอนคลาย
7. การกลิ้ง
เปนการใชขอศอกและแขนทอนลาง กดแรง ๆ ในกลามเนื้อมัดใหญๆ เชน ตนขา โดยใชน้ําหนัก
หมุน กลิ้ง ทําให เกิด แรงกดตอ เนื่อ ง และเคลื่อนที่ไปตลอดอวัยวะที่ต องการนวด ทั้ งยังเปน การยื ด
กลามเนื้อดวย
8. การสั่น/เขยา
ใชมือเขยาขาหรือแขนของผูถูกนวด เพื่อชวยทําใหก ารหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น ผอนคลาย
กลามเนื้อไปในตัว
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9. การบิด
ลั ก ษณะคล า ยการหมุ น แต เ ป น การออกแรงบิ ด กล า มเนื้ อ กั บ ข อ ต อ ให ยื ด ขยายออกไป
ในแนวทะแยง ทําใหกลามเนื้อยืด เพื่อใหผังผืด เสนเอ็นรอบ ๆ ขอตอยึดคลาย เคลื่อนไหวดีขึ้น
10. การลั่นขอตอ
เปนการออกแรงยืดขอตออยางเร็วทําใหเกิดเสียงดังลั่น เพื่อใหการเคลื่อนไหวของขอตอทํางานดี
ขึ้น
11. การยืดดัดตัว

โดยใชฝาเทา เปนการออกแรงยืดกลามเนื้อขอตอใหยืดขยายออกไปทางยาว ชวยใหกลามเนื้อ
เสนเอ็นยืดคลายตัว
12. การหยุดการไหลเวียนของเลือด
ใชฝามือกดที่จุดชีพจรที่โ คนขาเพื่อหยุด การไหลเวียนของเลือดชั่ว ขณะกดไวประมาณครึ่ง
ถึง 1 นาทีแลวคอย ๆ ปลอยชา ทําใหการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น

แหลงเรียนรูการนวดแผนไทย
เนื่องจากการนวดแผนไทยไดรับความนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน ดังนั้น จึงมีการนําบริการ
การนวดแผนไทยมาทําเปนธุรกิจควบคูกับธุรกิจสปา ซึ่งกลายเปนธุรกิจที่สรางรายไดใหแกประเทศไทย
เปนจํานวนมาก โดยมีรายไดเฉลี่ยในการดําเนินกิจการการนวดแผนไทย มีรายละเอียด ดังนี้
การนวดตัว
โดยเฉลี่ย 300 - 400 บาท/ 2 ชั่วโมง
การนวดฝาเทา
โดยเฉลี่ย 150 - 250 บาท/ชั่วโมง
การนวดประคบสมุนไพร
โดยเฉลี่ย 300 - 350 บาท/ 2 ชั่วโมง
การนวดน้ํามัน
โดยเฉลี่ย 600 - 800 บาท/ 2 ชั่วโมง
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ดังนั้น หากผูเรียนที่สนใจก็สามารถศึก ษาฝก ทักษะสรางความชํานาญนําไปสูอาชีพเปนของ
ตนเองได จากแหลงเรียนรูตางๆ ในชุมชน เชน
แหลงเรียนรูการนวดแผนไทย เขตกรุงเทพมหานคร
1. โรงเรียนแพทยแผนโบราณวัด พระเชตุพนฯ (ทาเตียน) มีโ รงเรียนในเครือ 3 สาขาเปด
ใหบริก ารดานการเรียน-การสอนเกี่ยวกับการนวดแผนไทยมาตั้งแตป 2505 และตอมาไดมีก ารเพิ่ม
หลักสูตรเรียนใหมมาจนถึงปจจุบัน 392/25-28 ซอยเพ็ญพัฒน 1 ถ.มหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ
10200 โทร: 02-622-3551, 02-221-3686
2. บ า นนานาชาติ บ า นสิ ริ ร ามาเพลส ถนนพั ฒ นาการ ระหว า งซอย 48 กั บ ซอย 50
เขตสวนหลวง กทม โทร.66 [0]2 722 6602 to 10
3. ศูนยอบรมเรือนไมสปาสมาคมแพทยแผนไทย สาขาพหลโยธิน 54/4 โทร.089-214-1118,
084-091-9511
4. โรงเรียนพฤษภาหัตถแผนไทย 25/8 ซอย 26, ถ.สุขุมวิท คลองตัน คลองเตย กทม 10110
โทร.66-2204-2922/3
5. โรงเรียนการนวดแผนไทย 13 หมู 12 ถนนรามคําแหง 166 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510 โทร.02-917-4933 / 02-517-6818
6. ศูนยพัฒนาการแพทยแผนไทย ชลนิเวศน 530 หมูบานชลนิเวศน ซอย 9 (แยก 18) ถนน
ประชาชื่น ลาดยาวจตุจักร กทม. 10900 โทร.0-2911-0543, 0-2585-0995
7. โครงการดอยน้ํ าซับ 505 ซอยลาดพราว 48 แขวงสามเสนนอก เขตห ว ยขวาง กทม.
โทร.02-939-8167,02939-9939,02-513-9086
8. สมาคมนวดแผนโบราณไทย 138/157 หมู 4, วงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ
9. โรงเรี ย นสปาออฟสยาม 163 Thai Ocean Bld. ถ.สุ ริ ย วงศ . บางรั ก กรุ ง เทพ
โทร.02-634-1900,081-426-5843
10. ชีวาศรม อคาเดมี่ กรุงเทพฯ ชั้น 1 อาคารโมเดิรนทาวน 87/104 ถ. สุขุมวิท ซอย 63 กรุงเทพ
10110 โทร. 02-711-5270-3
11. ปริ๊นเซสบิวตี้เซ็นเตอร สาขาสยามสแควร 194-196 ซอย 1 (สกาลา) ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-253-3681
12. เบญจ สปา 333 ซ.21 เมืองทอง 2/2 ถ.พัฒ นาการ 61 เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
โทร. 02-722-2900
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13. สถาบันเวชศาสตรความงามแผนไทย 111/40 หมูบานศิริสุข ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10120
14. พลอยมาลี ศูนยฝกสาขาสมาคมแพทยแผนไทย(ฝกออมใหญ) 177(30) ซ.พหลโยธิน 24, ถ.
พหลโยธิน, แขวงจอมพล, เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
15. โรงเรี ย นกรุ ง เทพความงามและ สปา 12/1 ถ.ลาดพร า ว 122 แขวงวั ง ทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-9342-690 ,02-734-3290, 086-510-5078 , 086-322-5458
แหลงเรียนรูการนวดแผนไทย เขตภาคกลาง
1. โรงเรีย นแพทยแผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (ศาลายา) มีโ รงเรียนในเครือ 3 สาขาเปด
ใหบริก ารดานการเรียน-การสอนเกี่ยวกับการนวดแผนไทยมาตั้งแตป 2505 และตอมาไดมีก ารเพิ่ม
หลักสูตรเรียนใหมมาจนถึงปจจุบัน 87 หมู 1 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล นครปฐม
73120 โทร.034-365-001 ถึง 04
2. โรงเรียนแพทยแผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์ -แจงวัฒ นะ) อาคารสายลม 50-89
ซ.ปากเกร็ด -แจ ง วัฒ นะ 15 ถ.แจ งวั ฒ นะ ปากเกร็ ด นนทบุรี 11120 โทร. 02-962-7338 ถึง 40
โทร. 02-962-7338 ถึง 40 โทร. 053-410-360 5 ถึง 1
3. สมาคมแพทยแผนไทย ศูนยฝกอาชีพ ต. คลองสาม อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
4. สถานนวดแผนโบราณ (หมอธนู) คลองหนึ่ง คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
5. สวนนานาชาติ อาณาจัก รแหง การพัก ผอ นที่เ พีย บพรอมไปดว ยการนวดในแบบตา ง ๆ
ตลอดจนการปฏิบัติเพื่อการ บําบัดรักษาโรค เวลาเพียง 1 หรือ 2 ชั่วโมง กับผูชํานาญการดานการนวด
ที่มีคุ ณ ภาพและมากด ว ยประสบการณ 36/12 หมู ที่ 4 ต.หนองบัว อ. เมื อง จ.กาญจนบุ รี 71190
โทร . 081-9080-201, 081-6999-052, 034-633-356
6. พลอยมาลี ศู น ย ฝ ก สาขา สมาคมแพทย แ ผนไทย (ฝ ก อ อ มใหญ ) 47/78 ม.นิ ศ าชล
ถ.เพชรเกษม ต.ออมใหญ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
7. โรงเรียนสุขภาพเชตวัน 87 หมู 1 ศาลายา-นครชัยศรี ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล นครปฐม
73170 โทร. 034-365-001 ถึง 4
8. กลุมพัฒนาอาชีพนวดแผนไทยวัดเสาธงทอง ต. เกาะเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี
9. สถาบั น อบรมคลินิ ก หมอนภา การแพทย แ ผนไทย: 89/59 ซอยภู มิเ วท 4 ปากเกร็ ด
ต.ปากเกร็ด อ. ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร. 081-8683-888, 02-583-3377, 083-4391-414
10. โรงเรี ย นอนั น ตสุ ข นวดแผนไทย23/3-4 หมู 3 ถ.คลองมะขามเรี ย ง ต.หอรั ต นไชย
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 035-244-696, 086-126-0008
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แหลงเรียนรูการนวดแผนไทย เขตภาคเหนือ
1. โรงเรียนแพทยแ ผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (เชียงใหม) มีโ รงเรียนในเครือ 3 สาขาเปด
ใหบริก ารดานการเรียน-การสอนเกี่ยวกับการนวดแผนไทยมาตั้งแตป 2505 และตอมาไดมีก ารเพิ่ม
หลักสูตรเรียนใหมมาจนถึงปจจุบัน 7/1-2 ซอยหลังรานสมุดลานนา ถ. ประชาอุทิศ ต.ชางเผือก อ.เมือง
จ. เชียงใหม โทร. 053-410-360 ถึง 1
2. โรงเรีย น ไอทีเอ็ม นวดไทยโบราณ 17/6-7 มรกต ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม
เชียงใหม 50300 โทร. 053-218-632
3. โรงเรียนอาทิตยนวดแผนไทย 159/2 ซอย 4 แกวนวรัตน ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง เชียงใหม
โทร. 053-262-574
4. โรงเรียนลานนานวดแผนไทย 47 ถนนชาง มอยเกา ซอย 3 ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300 โทร. 053-232-547
แหลงเรียนรูการนวดแผนไทยการนวดแผนไทย เขตตะวันออก
1. กศน. อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 038-531-310
2. กศน. อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 038-597-011
3. วารีปุระ มาสสาจ แอนด สปา 52 หมู 9 ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 038-312-581
4. เรียนพัฒนาการนวดแผนไทย พัทยา 437/48-50 ถนน พัทยาสาย 2 ซอยยศศักดิ์ (ซอย 6)
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร. 038-414-115 5 ถึง 6
แหลงเรียนรูการนวดแผนไทยการนวดแผนไทย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. กลุมนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ บานดาวเรือง ต.สองหอง อ. เมือง จ. หนองคาย 41300 โทร.
089-6213-512
2. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู ต.ดานชาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู
3. ศูนยสาธิตนวดแผนไทย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โทร. 042-223-356 ตอ 611
หรือโทร 042-249-692
4. กลุมแพทยแผนไทย ตําบลนาพิน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 โทร 08-7908-2733,
08-7958-4209
แหลงเรียนรูการนวดแผนไทยการนวดแผนไทย เขตภาคใต
สุโข สปา วัฒนธรรมและสุขภาพ รีสอรท 5/10 หมู 3 ถ.เจาฟา ต.วิจิตร Vichit, อ.เมือง, ภูเก็ต
83000 โทร. 076-26 3-222
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ธุรกิจนวดแผนไทย

ในปจจุบัน ปญหาเมื่อยขบ อาการปวดตามรางกาย หรืออาการเครียด มักจะเกิดขึ้นกับหลาย ๆ
คนโดยเฉพาะเมื่อมีอายุมากขึ้น สาเหตุมาจากหลายปจจัย เชน ปวดเมื่อยจากการนั่งทํางานนาน ๆ คอตก
หมอน หรือเครียดจากปญหาเศรษฐกิจ สิ่งเหลานี้ทําให มีผูที่มีความตองการใชบริก ารนวดมากขึ้น
ซึ่งความนิยมการนวดไมจํากัด อยูเฉพาะแคชาวไทย หากแตข ยายตัว ออกไปในหมู ชาวตางชาติดว ย
โดยเฉพาะในกลุ ม อาเซี ย น ดั งนั้ น ธุ ร กิจ นวดแผนไทย จึ ง เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการ
การประกอบธุรกิจนี้จึงเปนทางเลือกหนึ่งของผูที่ตองการประกอบธุรกิจของตนเอง แตกอนที่จะเริ่มตนลง
มือทํา ผูประกอบการควรศึกษาและทําความเขาใจในธุรกิจนี้ใหลึกซึ้งเสียกอน ผูที่สนใจทําธุรกิจนวดแผน
ไทย ควรมีศักยภาพและคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้
1. มีใจรักในการใหบริการ เนื่องจากวาการนวดแผนไทย เปนธุรกิจบริการ ผูประกอบการจึงตอง
มีใจรักการใหบริการ มีความซื่อสัตย จริงใจ สุภาพ พูดจาไพเราะ มีมนุษยสัมพันธที่ดี
2. มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีอยูเสมอ หมั่นออกกําลังกายใหแข็งแรง หากมีอาการไขหรือรูสึก
ไมสบาย ไมควรทําการนวด เพราะนอกจากจะไมไดผลดีแลวยังอาจแพรโรคใหกับผูถูกนวดได
3. มีศีลธรรม และมีสัมมาอาชีวะ การนวดเปน การบริการแบบตัวตอตัว โอกาสใกลชิดและ
สัมผัสรางกายลูกคามีอยูตลอดเวลา ดังนั้น ผูประกอบอาชีพนี้จึงตองใหการนวดเปนไปดวยความบริสุทธิ์
ใจ มีศีลธรรม คือ
 ไม ดื่ ม สุ ร า ไม ดื่ ม สุ ร า ทั้ ง ก อ นและหลั ง การนวด เพราะอาจจะควบคุ ม ตั ว เองไม ไ ด
และอาจทําใหการนวดไมไดผลเทาที่ควร
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 ไมเจาชู โดยไมแสดงกิริยาลวนลาม หรือใชคําพูดแทะโลมผูถูกนวดหรือคนไขที่เปนผูหญิง
กรณีผูนวดเปนผูชายหรือถาผูนวดเปนผูหญิงก็ไมควรแสดงกิริยาชี้ชวนผูถูกนวดในเรื่องที่ไมเหมาะสม
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ ตองนวดดวยความสุภาพเรียบรอย พูดคุยแคพอสมควร
 ไมพูดจาหลอกลวง หมายถึง ไมเลี้ยงไขหรือลอลวงใหผูถูกนวดกลับมาอีกครั้งก็ตามถาเห็นวา
ไมไดผลก็ควรบอกไปตามตรง และแนะนําใหผูปวยไปรับ การรัก ษาโดยวิธีอื่น มิใชลอลวงเพื่อหวัง
ผลประโยชน เงินทอง ลาภยศสรรเสริญ
 ผูนวดไมควรนวดในสถานที่ อโคจร หรือสถานที่ที่ไมเหมาะสม เชน สถานที่คาประเวณี โรง
น้ําชา บอนการพนัน เปนตน
4. ควรมีพื้น ฐานความรูดานการนวดแผนไทย หรือผานการฝก อบรมจากสถานฝกอบรม
อยางนอย 30 – 75 ชม. หรือ 15 – 45 วัน เพราะพื้นฐานดังกลาว จะทําใหผูประกอบการมีความเขาใจ
ในธุรกิจนี้อยางถองแท
5. มีทําเลที่เหมาะสม มองเห็นไดงาย ชัดเจน การคมนาคมสะดวก เพราะธุรกิจนี้หากมีทําเลที่ดี
ก็ถือวาประสบความสําเร็จไปแลวสวนหนึ่ง
การประกอบการ
กอนเปดการนวดแผนไทย นั้น ผูประกอบการจําเปนตองติดตอหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
 กรมพัฒนาธุรกิจการคา เพื่อจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ โดยทั่วไปธุรกิจบริการจะไดรับการ
ยกเวน ไมตองจดทะเบียนพาณิช ย แตถาขายสิน ค าอื่น รว มดว ยตอ งจดทะเบียน โดยสามารถศึ ก ษา
รายละเอียดขออนุญาตไดที่ www.ismed.or.th หรือที่ www.thairegistration.com
 กรมสรรพากร เพื่อดําเนินการทางภาษีการจดทะเบียน และภาษีมูลคาเพิ่ม โดยศึกษาจาก
www.rd.go.th
 กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ ทั้งนี้
หากเปนการนวดเพื่อบําบัด วินิจฉัยโรค หรือฟนฟูสมรรถภาพ ตาม พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542
ผูทําการนวดตองขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต สาขาการแพทยแผนไทยหรือเวชกรรมโบราณ
จากคณะกรรมการวิชาชีพกอน และตองดําเนิน การในสถานพยาบาลที่ไดรับใบอนุญาตแลวเทานั้น
แตหากเปนการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย ไมใชเพื่อการรักษาโรค ผูที่ทําการนวดไมจําเปนตองขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตผูประกอบการโรคศิลปะ ผูประกอบการสามารถยื่น คําขอไดที่ ก องการ
ประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือในตางจังหวัดยื่นที่สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แมธุรกิจการนวดจะเปนอาชีพใหบริการ แตก็เปนอาชีพที่ตอง
ใชความรับผิดชอบสูงเชนกัน
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โทษทางกฎหมาย
มีบทลงโทษทางกฎหมายหากผูน วดกระทําการนวดแบบการรัก ษาโรค แตไมมีใ บอนุญาต
ประกอบโรคศิลปะ ซึ่งจะมีความผิดจําคุกไมเกิน 3 ป ปรับไมเกิน 30,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และแม
จะไมไดนวดแตขึ้นปายโฆษณาวาเปนการนวดรักษาโรคโดยไมมีใบอนุญาตก็มีความผิด คือ มีโทษจําคุก
ไมเกิน 2 ป ปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามกฎหมายผูนวดตองรับผิดชอบ หากเกิด
อันตรายแกผูถูกนวด ดังนี้หากทําใหผูอื่นเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 295 จําคุกไมเกิน 2 ป ปรับไมเกิน 4,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ หากผูถูกนวดเปนอันตราย
สาหัส ดังนี้คือ ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด เสียความสามารถที่มานประสาท อวัยวะสืบพันธุ ใบหนา แทงลูก
จิตพิการติดตัว ทุพพลภาพหรือเจ็บปวยเรื้อรังตลอดชีวิต หรือไมสามารถประกอบกิจตามปกติเกินกวา 20
วัน ตองโทษจําคุก 6 เดือนถึง 10 ป หากกระทําโดยประมาท เชน นวดแลวเกิดอันตรายสาหัส ตองโทษ
จําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 6,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ หากนวดผูปวยแลวทําใหเสียชีวิตถือวา
กระทําการโดยประมาท ตองโทษจําคุกไมเกิน 10 ป ปรับไมเกิน 20,000 บาท
ปจจัยที่ทําใหธุรกิจนวดแผนไทยประสบความสําเร็จ
1. ตองซื่อสัตยกับลูกคา ตอตัวเองและพนักงาน
2. สรางจิตสํานึกที่ดีดานการบริการลูกคาใหแกพนักงาน เชน การสวัสดีเมื่อมีลูกคาเขาราน
การทักทายอยางเปนมิตร
3. รักษาการบริการใหไดมาตรฐานคงที่ โดยใหบริการนวดครบทุกขั้นตอนและตามเวลาที่
กําหนด
4. ทําเลที่ตั้งเหมาะสม ใกลกลุมลูกคาเปาหมาย คาเชาสถานที่ไมแพงจนเกินไป
5. มีการรักษาความสะอาดของสถานที่ ความสะอาดอุปกรณการนวด และความสะอาดของ
พนักงานใหดูดีตลอดเวลา

กิจกรรมทายบท
1.
2.
3.
4.

ใหผูเรียนเขียนอธิบายประวัติของการนวดแผนไทยมาพอสังเขป
ใหผูเรียนอธิบายประเภทของการนวดแผนไทยมีกี่ประเภทอะไรบาง
ใหผูเรียนอธิบายวิธีการนวดแผนไทยแบบตางๆ มาพอเขาใจ
ใหผูเรียนบอกแหลงขอมูลการเรียนรูการนวดแผนไทยมา 4 - 5 แหง
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
1. นายประเสริฐ
2. ดร.ชัยยศ
3. นายวัชรินทร
4. ดร.ทองอยู
5. นางรักขณา

บุญเรือง
อิ่มสุวรรณ
จําป
แกวไทรฮะ
ตัณฑวุฑโฒ

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูเขียนและเรียบเรียง
1. นายมณเฑียร

ละงู

สถาบัน กศน. ภาคใต

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง
1. นางนวลพรรณ
ศาสตรเวช
2. นางสุปรารถนา ยุกตะนันทน
3. นางกนกพรรณ
สุวรรณพิทกั ษ
4. นางสาวเยาวรัตน คําตรง
5. นางสาวภาวนา
เหวียนระวี
6. นางสาวกษมา
สัตยาหุรักษ
7. นางสาวสุรีพร
เจริญนิช
8. นางธัญญวดี
เหลาพาณิชย
9. นางเอื้อจิตร
สมจิตตชอบ
10. นางสาวชนิตา
จิตตธรรม
11. นางสาวอนงค
เชื้อนนท

หนวยศึกษานิเทศก
โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห สิงหเสนีย )
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
องคการแพธ (PATH)
องคการแพธ (PATH)
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
สํานักงาน กศน เขตบางเชน

คณะทํางาน
1. นายสุรพงษ
2. นายศุภโชค
3. นางสาววรรณพร
4. นางสาวศริญญา
5. นางสาวเพชรินทร

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

มั่นมะโน
ศรีรัตนศิลป
ปทมานนท
กุลประดิษฐ
เหลืองจิตวัฒนา
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ผูพิมพตนฉบับ
1. นางสาวปยวดี
2. นางสาวเพชรินทร
3. นางสาวกรวรรณ
4. นางสาวชาลินี
5. นางสาวอลิศรา

คะเนสม
เหลืองจิตวัฒนา
กวีวงษพิพัฒน
ธรรมธิษา
บานชี

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูออกแบบปก
นายศุภโชค

ศรีรัตนศิลป

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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ผูพัฒนาและปรับปรุงครั้งที่ 2
คณะที่ปรึกษา
นายประเสริฐ
นายชัยยศ
นายวัชรินทร
นางวัทนี
นางชุลีพร
นางอัญชลี
นางศุทธินี

บุญเรือง
อิ่มสุวรรณ
จําป
จันทรโอกุล
ผาตินินนาท
ธรรมวิธีกุล
งามเขตต

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผูเ ชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการเผยแพรทางการศึกษา
หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก
ผูอํานวยการศึกษานอกโรงเรียน

ผูพัฒนาและปรับปรุงครั้งที่ 2
นายสุรพงษ
นายศุภโชค
นายกิตติพงศ
นางสาวผณินทร
นางสาวเพชรินทร

มั่นมะโน
ศรีรัตนศิลป
จันทวงศ
แซอึ้ง
เหลืองจิตวัฒนา

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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คณะผูปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยป พ.ศ. 2560
ที่ปรึกษา
1. นายสุรพงษ

จําจด

เลขาธิการ กศน.

2. นายประเสริฐ

หอมดี

ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหนาทีร่ องเลขาธิการ กศน.

3. นางตรีนุช

สุขสุเดช

ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

ผูปรับปรุงขอมูล
นางสาวชอแกว

พวงไพวัลย

กศน.เขตพญาไท

1. นายสุรพงษ

มั่นมะโน

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

2. นายศุภโชค

ศรีรัตนศิลป

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

คณะทํางาน

3. นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

4. นางเยาวรัตน

ปนมณีวงศ

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5. นางสาวสุลาง

เพ็ชรสวาง

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

6. นางสาวทิพวรรณ

วงคเรือน

กลุม พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

7. นางสาวนภาพร

อมรเดชาวัฒน

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

8. นางสาวชมพูนท

สังขพิชัย

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

