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คํานํา
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลัก สูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 แทนหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามหลักปรัชญาและ
ความเชื่อพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนที่มีกลุมเปาหมายเปนผูใหญมีการเรียนรูและสั่งสม
ความรูและประสบการณอยางตอเนื่อง
ในปงบประมาณ 2554 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแผนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนนโยบาย
ทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหประชาชนไดมีอาชีพทีส่ ามารถสราง
รายไดที่มั่งคั่งและมั่น คง เปน บุค ลากรที่มีวินัย เปยมไปดว ยคุณ ธรรมและจริยธรรม และมีจิต สํานึ ก
รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น สํานักงาน กศน. จึงไดพิจารณาทบทวนหลักการ จุดหมาย มาตรฐาน ผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง และเนื้อหาสาระ ทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรู ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหมีความสอดคลองตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งสงผลใหตองปรับปรุงหนังสือเรียน โดยการเพิ่มและสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาชีพ คุณธรรม
จริยธรรมและการเตรียมพรอม เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ในรายวิชาที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน แต
ยังคงหลักการและวิธีการเดิมในการพัฒนาหนังสือที่ใหผูเรียนศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง ปฏิบัติ
กิจกรรม ทําแบบฝกหัด เพื่อทดสอบความรูความเขาใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุม หรือ
ศึกษาเพิ่มเติมจากภูมิปญญาทองถิ่น แหลงการเรียนรูและสื่ออื่น
การปรั บปรุง หนังสื อเรีย นในครั้งนี้ ไดรับ ความรว มมื ออยา งดียิ่ง จากผู ทรงคุ ณ วุฒิใ นแตล ะ
สาขาวิชา และผูเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนที่ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลองคความรูจากสื่อ
ตาง ๆ มาเรียบเรียงเนื้อหาใหครบถวนสอดคลองกับมาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตัวชี้วัดและกรอบ
เนื้อหาสาระของรายวิชา สํานักงาน กศน.ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานไว ณ โอกาสนี้ และหวังวา
หนังสือเรียน ชุดนี้จะเปนประโยชนแกผูเรียน ครู ผูสอน และผูเกี่ยวของในทุกระดับ หากมีขอเสนอแนะ
ประการใด สํานักงาน กศน. ขอนอมรับดวยความขอบคุณยิ่ง
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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน
หนั ง สื อ เรี ย นสาระทั ก ษะการดํ า เนิ น ชี วิ ต รายวิ ช าสุ ข ศึ ก ษา พลศึ ก ษา รหั ส ทช 31002
ระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลาย เป น หนัง สือ เรี ยนที่จั ด ทํ าขึ้ น สํา หรั บผู เรี ยนที่เ ปน นัก ศึก ษาการศึ ก ษา
นอกระบบในการศึก ษาหนังสือ เรียนสาระทักษะการดําเนินชี วิต รายวิ ชาสุขศึกษา พลศึกษา ผูเรีย น
ควรปฏิบัติดังนี้
1. ศึก ษาโครงสรางรายวิ ชาใหเขาใจในหัว ขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่ค าดหวังและ
ขอบขายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด
2. ศึก ษารายละเอีย ดเนื้อหาของแตล ะบทอยา งละเอีย ด และทํ ากิจ กรรมตามที่กํ าหนดแล ว
ตรวจสอบกับแนวคําตอบของกิจกรรม ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเนื้อหา
นั้นใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษาเรื่องตอ ๆ ไป
3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่อง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหาใน
เรื่องนั้น ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนือ้ หา แตละเรื่อง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับ
ครูและเพื่อน ๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได
4. หนังสือเรียนเลมนี้มี 9 บท
บทที่ 1 เรื่อง การทํางานของระบบในรางกาย
บทที่ 2 เรื่อง ปญหาเพศศึกษา
บทที่ 3 เรื่อง อาหารและโภชนาการ
บทที่ 4 เรื่อง การเสริมสรางสุขภาพ
บทที่ 5 เรื่อง โรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม
บทที่ 6 เรื่อง ปลอดภัยจากการใชยา
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บทที่ 8 เรื่อง ทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพชีวิต
บทที่ 9 อาชีพจําหนายอาหารสําเร็จรูปตามสุขาภิบาล

โครงสรางรายวิชา สุขศึกษา พลศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทช31002)
สาระสําคัญ
ศึกษา ฝกปฏิบัติ และประยุกตใชเกี่ยวกับสุขศึกษา พลศึกษา เรื่องเกี่ยวกับระบบตาง ๆ ของรางกาย
เปาหมายชีวิต ปญหาเกี่ยวกับเพศศึกษา อาหารและโภชนาการ เสริมสรางสุข ภาพ โรคที่ถายทอดทาง
พั น ธุ ก รรม ปลอดภั ย จากการใช ย า ผลกระทบจากสารเสพติ ด อั น ตรายรอบตั ว และทั ก ษะชี วิ ต
เพื่อสุขภาพจิต เพื่อใชประโยชนในการวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว นําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันในการดําเนินชีวิตของตนเอง และครอบครัวไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย

ผลการเรียนที่คาดหวัง
1. อธิบายการทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกายไดถูกตอง
2. วางแผนเปาหมายชีวิต ตลอดจนเรื่องปญหาเกี่ยวกับเพศศึกษาได
3. เรียนรูเรื่องการวางแผนในการสรางเสริมสุขภาพเกี่ยวกับอาหาร
4. อธิบายถึงโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรมได
5. วางแผนปองกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุ อุบัติภัยไดอยางถูกตอง
6. มีความรูในการพัฒนาทักษะชีวิตใหดีได

ขอบขายเนื้อหา
บทที่ 1
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เรื่อง โรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม
เรื่อง ความปลอดภัยจากการใชยา
เรื่อง ผลกระทบจากสารเสพติด
เรื่อง ทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพจิต
อาชีพจําหนายอาหารสําเร็จรูปตามสุขาภิบาล
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บทที่ 1
การทํางานของระบบในรางกาย
สาระสําคัญ
พัฒ นาการของมนุษ ยจ ะเกิดการเจริญเติบโตอยางเปนปกติ หากการทํางานของระบบตาง ๆ
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การทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกาย
การทํางานของระบบอวัยวะตาง ๆ ภายในรางกาย เปนไปโดยธรรมชาติอย างมีระเบียบและ
ประสานสัมพันธกันโดยอัตโนมัติ จึงเปนเรื่องที่เราตองศึกษา เรียนรูใหเขาใจเกี่ยวกับวิธีการสรางเสริม
และการดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบอวัยวะเหลานั้นใหใชงานไดนานที่สุด
ระบบอวัยวะของรางกาย ทําหนาที่แตกตางกันและประสานกันอยางเปนระบบ ซึ่งระบบที่สําคัญ
ของรางกาย 5 ระบบ มีหนาที่และอวัยวะที่เกี่ยวของ ดังนี้

เรื่องที่ 1 การทํางานของระบบยอยอาหาร
มนุษ ยเ ปน ผูบ ริโ ภคโดยการรับ ประทานอาหารเพื่ อใหร างกายเจริญ เติบโต ดํา รงอยู ได และ
ซอมแซมสวนที่สึกหรอ มนุษยจึงมีระบบการยอยอาหารเพื่อนําสารอาหารแรธาตุและน้ําใหเปนพลังงาน
เพื่อใชในการดํารงชีวิต
การยอยอาหารเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงสารอาหารที่มีขนาดใหญใหเล็กลงจนรางกายดูดซึม
ไปใชได การยอยอาหารมี 3 ขั้นตอน คือ
1) การยอยอาหารในปาก เปนกระบวนการยอยอาหารในสวนแรก อวัยวะที่เกี่ยวของกับการยอย
อาหาร ไดแก ฟน และตอมน้ําลาย ทางเดิน อาหารเริ่มตั้งแตปาก มีฟน ทําหนาที่บดอาหาร ตอมน้ําลาย
จะหลั่งน้ําลายมาเพื่อยอยแปง ในน้ําลายมีเมือกชวยในการหลอลื่นอาหารใหกลืนไดสะดวก การหลั่งน้ําลาย
อาศัยรสและกลิ่นอาหาร เมื่ออาหารถูกบดเคี้ยวในปากแลว จะเขาสูหลอดอาหารโดยการกลืน
2) การยอยอาหารในกระเพาะอาหาร เปนอวัยวะที่อยูตอจากหลอดอาหาร ใตกระบังลมดานซาย
ดานลางติดกับลําไสเล็ก มีลักษณะเปนกระพุงรูปตัวเจ (J) ผนังกั้นเปนกลามเนื้อเรียบ ยืดหดไดดี การยอย
ในกระเพาะอาหาร ผนังกระเพาะอาหารมีกลามเนื้อแข็งแรง ยืดหยุนและขยายความจุไดถึง 1,000 – 1,200
ลูกบาศกเซนติเมตร มีกลามเนื้อหูรูด 2 แหง คือ กลามเนื้อหูรูดที่ตอกับหลอดอาหารและกลามเนื้อหูรูดที่
ตอกับลําไสเล็ก ผนังดานในของกระเพาะอาหารมีตอมสรางเอนไซมสําหรับยอยอาหาร เมื่ออาหารเคลื่อน
ลงสูกระเพาะอาหารจะกระตุนใหมีการหลั่งเอนไซมออกมา ซึ่งประกอบดวย กรดไฮโดรคอลิก (HCL)
ชวยเปลี่ยนเพปซิโนเจนและไทรเรนนิน จากผนังกระเพาะใหเปนเพปซินและเรนนิน พรอมที่จะทํางาน
ชวยยอยโปรตีน นอกจากนี้ยังสรางน้ําเมือกมีฤทธิ์เปนดาง (base) เคลือบกระเพาะอาหาร กรดในกระเพาะ
อาหารจะทําลายแบคทีเรียที่ติดมากับอาหาร อาหารจะอยูในกระเพาะอาหารประมาณ 30 นาที ถึง 3 ชั่วโมง
ขึ้นอยูกับชนิดของอาหาร โปรตีนจะถูกยอยในกระเพาะอาหารโดยเอนไซมเพปซิน กระเพาะอาหารมีการ
ดูดซึมสารบางสวนได เชน สามารถดูดซึมแอลกอฮอลไดดีถึงรอยละ 30-40
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3) การยอยอาหารในลําไส ลําไสเล็กอยูตอจากกระเพาะอาหาร มีลักษณะเปนทอที่ขดซอนกัน
ไปมาในชองทอง ยาวประมาณ 5-7 เมตร ลําไสเล็กจะผลิตเอนไซมเพื่อยอยโปรตีน คารโบไฮเดรตและ
ไขมัน
การยอยอาหารในลําไสเล็ก อาหารจะเคลื่อนจากกระเพาะอาหารผานกลามเนื้อหูรูดเขาสูลําไสเล็ก
การยอยอาหารในลําไสเล็กเกิดจากการทํางานของอวัยวะ 3 ชนิด คือ ตับออน ผนังลําไสเล็กและตับจะหลั่ง
สารออกมาทํางานรวมกัน
ตับออน (Pancreas) ทําหนาที่สรางฮอรโมนควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและเอนไซมในการยอย
อาหาร เอนไซมที่สรางขึ้นจะอยูในรูปที่ยังทํางานไมได ตองอาศัยเอนไซมจากลําไสเปลี่ยนสภาพที่พรอม
จะทํางานได ซึ่งเปนเอนไซมสําหรับยอยโปรตีน นอกจากนั้นยังสรางเอนไซมสําหรับยอยคารโบไฮเดรต
และไขมันอีกดวย นอกจากนี้ยังสรางสารโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนตมีฤทธิ์เปน (base) เพื่อลดความเปน
กรดจากกระเพาะอาหาร
ผนังลําไสเล็ก จะผลิตเอนไซมเพื่อยอยโปรตีน คารโบไฮเดรตและไขมัน ลําไสเล็กแบงออกเปน
3 สวน คือ
- ลําไสเล็กสวนตน หรือเรียกวา ดูโอดินัม (Duodenum)
- ลําไสเล็กสวนกลาง หรือ เรียกวา เจจูนัม (Jejunum)
- ลําไสเล็กสวนปลาย หรือเรียกวา ไอเลียม (Ileum)
ตับ (Liver) ทําหนาที่สรางน้ําดีเก็บไวในถุงน้ําดี น้ําดีมีสวนประกอบสําคัญ คือ น้ําดีชวยใหไขมัน
แตกตัวและละลายน้ําได ทําใหเอนไซมลิเพสจากตับออนและลําไสเล็กยอยไขมันใหเปนกรดไขมันและ
กลีเซอรอล
การดูดซึม ลําไสเปนบริเวณที่มีการดูดซึมไดดีที่สุด ผนังดานในลําไสเล็กเปนคลื่นและมีสวนยื่น
ออกมาเปนปุมเล็ก ๆ จํานวนมากเรียกวา วิลลัส (villus) ที่ผิวดานนอกของเซลลวิลลัสมีสวนที่ยื่นออกไป
อีก เรียกวา ไมโครวิลไล (microvilli) เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการดูดซึม ภายในวิลลัสแตละอันมีเสนเลือดและเสน
น้ําเหลือง ซึ่งจะรับอาหารที่ยอยแลวทีซ่ ึมผานผนังบุลําไสเล็กเขามา
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สารอาหารเกือบทุกชนิดรวมทั้งวิตามินหลายชนิดจะถูกดูดซึมที่บริเวณดูโอดินัม สําหรับลําไส
เล็กสวนเจจูนัมจะดูดซึมอาหารพวกไขมัน สวนของไอเลียมดูดซึมวิตามินบี 12 และเกลือน้ําดี สารอาหาร
สวนใหญและน้ําจะเขาสูเสนเลือดฝอย โมโนแซ็กคาไรด กรดอะมิโนและกรดไขมันจะเขาสูเสนเลือดฝอย
เขาสูเสนเวน (vein) ผานตับกอนเขาสูหัวใจ โมโนแซ็กคาไรดที่ถูกดูดซึมถามีมากเกินความตองการจะถูก
สังเคราะหใหเปนไกลโคเจนเก็บไวที่ตับและกลามเนื้อ ไกลโคเจนในตับอาจเปลี่ยนกลับไปเปนกลูโคสได
อีก กลูโคสก็จะนํามาสลายใชในกิจกรรมตาง ๆ ของเซลล
สว นไขมัน จะเขาไปในกระแสเลือดถูก นําไปใชใ นดานตาง ๆ ใชเปน แหลงพลังงานซึ่งเปน
สวนประกอบของเยื่อหุมเซลลและโครงสรางอื่นๆ ของเซลล บางสวนเปลี่ยนไปเปนกลูโคส ไกลโคเจน
และกรดอะมิโนบางชนิด สวนที่เหลือจะเก็บสะสมไวในเซลลที่เก็บไขมัน ซึ่งมีอยูทั่วรางกายใตผิวหนัง
หนาทอง สะโพกและตนขา อาจสะสมที่อวัยวะอื่น ๆ อีก เชน ไต หัวใจ เปน ตน ทําใหประสิทธิภาพ
ของการทํางานของอวัยวะเหลานี้ลดลง
กรดอะมิโนที่ไดรับจากอาหาร จะถูกนําไปสรางเปนโปรตีนใหมเพื่อใชเปนสวนประกอบของ
เซลลเนื้อเยื่อตาง ๆ ทําใหรางกายเจริญเติบโตหรือมีการสรางเซลลใหม รางกายจะนําไขมันและโปรตีนมา
ใชเปนแหลงพลังงานไดในกรณีที่รางกายขาดคารโบไฮเดรต โปรตีนที่เกินความตองการของรางกายจะถูก
ตับเปลี่ยนใหเปนไขมันสะสมไวในเนื้อเยื่อ การเปลี่ยนโปรตีนใหเปนไขมันจะมีการปลอยกรดอะมิโนบาง
ชนิดที่เปนอันตรายตอตับและไต ในกรณีที่ขาดอาหารพวกโปรตีนจึงเปนปญหาที่สําคัญอยางยิ่ง เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางเคมี เซลลตองใชเอนไซมซึ่งเปนโปรตีน ทั้งสิ้น
อาหารที่เหลือจากการยอยและดูดซึมแลวจะผานเขาสูลําไสใหญ เซลลที่บุผนังลําไสใหญสามารถ
ดูดน้ํา แรธาตุและวิตามินจากกากอาหารเขากระแสเลือด กากอาหารจะผานไปถึงไสตรง (rectum) ทายสุด
ของไสต รงคื อ ทวารหนั ก เปน กลามเนื้อหูรูด ที่แข็ งแรงมาก ทํ าหนาที่บีบตั ว ชว ยในการขับถาย จาก
การศึกษาพบวาอาหารที่รับประทานเขาไปจะไปถึงบริเวณไสตรงในชั่วโมงที่ 12 กากอาหารจะอยูในลําไส
ตรงจนกวาจะเต็มจึงจะเกิดการปวดอุจจาระ และขับถายออกไปตามปกติ

ภาพลําไสใหญ
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เรื่องที่ 2 การทํางานของระบบขับถาย
ระบบขับถาย
การขับถายเปนกระบวนการกําจัดของเสียที่รางกายไมตองการออกมาภายนอกรางกาย เรี ยกวา
การขับถายของเสีย อวัยวะที่เกี่ยวของกับการกําจัดของเสีย ไดแก ปอด ผิวหนัง กระเพาะปสสาวะ และ
ลําไสใหญ เปนตน
ปอด เปนอวัยวะหนึ่งในรางกายที่มีความสําคัญอยางยิ่งในสัตวมีกระดูกสันหลัง ใชในการหายใจ
หนาที่หลักของปอดก็คือการแลกเปลี่ยนกาซออกซิเจนจากสิ่งแวดลอมเขาสูระบบเลือดในรางกาย และ
แลกเปลี่ยนเอากาซคารบอนไดออกไซดออกจากระบบเลือดออกสูสิ่งแวดลอม ทํางานโดยการประกอบ
กันขึ้นของเซลลเปน จํานวนลานเซลล ซึ่งเซลลที่วานี้มีลัก ษณะเล็กและบางเรียงตัวประกอบกัน เปนถุง
เหมือนลูกโปง ซึ่งในถุงลูกโปงนีเ้ องที่มีการแลกเปลี่ยนกาซตาง ๆ เกิดขึ้น นอกจากการทํางานแลกเปลี่ยน
กาซแลวปอดยังทําหนาที่อื่น ๆ อีก
คําวาปอดในภาษาอังกฤษ ใชคําวา lung มนุษยมีปอดอยูในทรวงอก มีสองขาง คือ ขวาและซาย
ปอดมีลักษณะนิ่ม รางกายจึงมีกระดูกซี่โครงคอยปกปองปอดไวอีกชั้นหนึ่ง ปอดแตละขางจะมีถุงบาง ๆ
2 ชั้นหุมอยู เรียกวา เยื่อหุมปอด เยื่อหุมปอดที่เปนถุงบาง ๆ 2 ชั้นนี้เรียกวา เยื่อหุมปอดชั้นใน และเยื่อหุม
ปอดชั้นนอก เยื่อหุมปอดชั้นในจะแนบติดไปกับผิวของปอด สวนเยื่อหุมปอดชั้นนอกจะแนบติดไปกับ
ชองทรวงอกระหวางเยื่อหุมปอด 2 ชั้นบาง ๆ นี้จะมีชองวาง เรียกวา ชองเยื่อหุม ในชองเยื่อหุมปอดจะมี
ของเหลวคอยหลอลื่นอยู เรียกวา ของเหลวเยื่อหุมปอด ของเหลวนี้จะชวยใหเยื่อหุมปอดแตละชั้นสไลด
ไปมาระหวางกันไดโดยไมเสียดสีกัน และของเหลวเยื่อหุมปอดก็ยังชวยยึดเยื่อหุมปอดทัง้ สองชั้นไวไมให
แยกจากกันโดยงาย ปอดขางซายนั้นมีขนาดเล็กกวาปอดขางขวา เพราะปอดขา งซายตองเวนที่เอาไวให
หัวใจอยูในทรวงอกดวย
การทํางานของปอด
การแลกเปลี่ยนกาซและการใชออกซิเจน เมื่อเราหายใจเขา อากาศภายนอกจะเขาสูอวัยวะของ
ระบบหายใจไปยังถุงลมในปอดที่ผนังของถุงลมมีหลอดเลือดแดงฝอยติดอยู ดังนั้น อากาศจึงมีโอกาส
ใกลชิดกับเม็ดเลือดแดงมาก ออกซิเจนก็จะผานผนังนี้เขาสูเม็ดเลือดแดง และคารบอนไดออกไซดก็จะ
ออกจากเม็ดเลือดผานผนังออกมาสูถุงลม ปกติในอากาศจะมีออกซิเจนอยูร อยละ 20 แตอากาศที่เราหายใจ
มีออกซิเจนอยูร อยละ 13
การกําจัดของเสียทางปอด
การกําจัดของเสียทางปอด กําจัดออกมาในรูปของน้ําและกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งเปนผลที่
ไดจากกระบวนการหายใจ โดยน้ําและกาซคารบอนไดออกไซดแพรออกจากเซลลเขาสูหลอดเลือดและ
เลือดจะทําหนาที่ลําเลียงไปยังปอด แลวแพรเขาสูถุงลมที่ปอด หลังจากนั้นจึงเคลื่อนผานหลอดลมแลว
ออกจากรายกายทางจมูก ซึ่งเรียกวา กระบวนการ Metabolism
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7. ผิวหนัง
ผิวหนังของคนเปนเนื้อเยื่อที่อยูชั้น นอกสุด ที่หอหุมรางกายเอาไว ผิวหนังของผูใ หญค นหนึ่ง
มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ตารางนิ้ว ผิวหนังตามสวนตาง ๆ ของรางกาย จะหนาประมาณ 14 มิลลิเมตร
แตกตางกันไปตามอวัยวะ และบริเวณที่ถูกเสียดสี เชน ผิวหนังที่ศอกและเขา จะหนากวาผิวหนังที่แขน
และขา
โครงสรางของผิวหนัง
ผิวหนังของคนเราแบงออกไดเปน 2 ชั้น คือ หนังกําพราและหนังแท
1. หนังกําพรา (Epidemis) เปนผิวหนังที่อยูชั้นบนสุด มีลักษณะบางมาก ประกอบไป
ดวยเซลล เรียงซอนกันเปนชั้น ๆ โดยเริ่มตนจากเซลลชั้นในสุด ติดกับหนังแท ซึ่งจะแบงตัวเติบโตขึ้น
แลวคอย ๆ เลื่อนมาทดแทนเซลลที่อยูชั้นบนจนถึงชั้นบนสุด แลวก็กลายเปนขี้ไคลหลุดออกไป
นอกจากนี้ ในชั้นหนังกําพรายังมีเซลล เรียกวา เมลานิน ปะปนอยูดวย เมลานินมีมาก
หรือนอยขึ้นอยูกับบุค คลและเชื้อชาติ จึงทําใหสีผิวของคนแตกตางกันไป ในชั้น ของหนังกําพราไมมี
หลอดเลือด เสนประสาท และตอมตาง ๆ นอกจากเปนทางผานของรูเหงื่อ เสนขนและไขมันเทานั้น
2. หนังแท (Dermis) เปนผิวหนังทีอ่ ยูชั้นลาง ถัดจากหนังกําพราและหนากวาหนังกําพรา
มาก ผิวหนังชั้นนี้ประกอบไปดวยเนื้อเยื่อคอลลาเจน (Collagen) และอีลาสติน (Elastin) หลอดเลือดฝอย
เสนประสาท กลามเนื้อเกาะเสนขน ตอมไขมัน ตอมเหงื่อ และมีขุมขนกระจายอยูทั่วไป
หนาที่ของผิวหนัง
1. ปองกันและปกปดอวัยวะภายในไมใหไดรับอันตราย
2. ปองกันเชื้อโรคไมใหเขาสูรางกายโดยงาย
3. ขับถายของเสียออกจากรางกาย โดยตอมเหงื่อทําหนาที่ ขับเหงื่อออกมา
4. ชวยรักษาอุณหภูมิของรางกายใหคงที่ โดยระบบหลอดเลือดฝอยและการระเหยของเหงื่อ
5. รับความรูสึกสัมผัส เชน รอน หนาว เจ็บ ฯลฯ
6. ชวยสรางวิตามินดีใหแกรางกาย โดยแสงแดดจะเปลี่ยนไขมันชนิดหนึ่งที่ผิวหนังใหเปน
วิตามินดีได
7. ขับไขมันออกมาหลอเลี้ยงเสนผม และขน ใหเงางามอยูเสมอและไมแหง
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การดูแลรักษาผิวหนัง
ทุกคนยอมมีความตองการมีผิวหนังที่สวยงาม สะอาด ไมเปน โรคและไมเหี่ยวยนเกิน
กวาวัย ฉะนั้นจึงควรดูแลรักษาผิวหนังตัวเอง ดังนี้
1. อาบน้ําชําระรางกายใหสะอาดอยูเสมอ โดย
1.1 อาบน้ําอยางนอยวันละ 2 ครั้ง ในเวลาเชาและเย็น เพื่อชวยชําระลางคราบ
เหงื่อไคลและความสกปรกออกไป
1.2 ฟอกตัวดวยสบูที่มีฤทธิ์เปนดางออน ๆ
1.3 ทําความสะอาดใหทวั่ โดยเฉพาะบริเวณใตรักแร ขาหนีบ ขอพับ อวัยวะเพศ
งามนิ้วมือ นิ้วเทา ใตคางและหลังใบหู เพราะเปนที่อับและเก็บความชืน้
อยูไดนาน
1.4 ในขณะอาบน้ํา ควรใชนิ้วมือ หรือฝามือ ถูตัวแรง ๆ เพื่อชวยใหรางกายสะอาด
และยังชวยใหการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น
1.5 เมื่ออาบน้ําเสร็จ ควรใชผาเช็ดตัวที่สะอาด เช็ดตัวใหแหง แลวจึงคอยสวมเสื้อผา
2. หลังอาบน้ํา ควรใสเสื้อผาที่สะอาด และเหมาะสมกับอากาศและงานที่ปฏิบัติ เชน
ถาอากาศรอนก็ควรใสเสื้อผาบาง เพื่อไมใหเหงื่อออกมาก เปนตน
3. กิน อาหารให ถูก ต อ งและครบถ ว นตามหลั ก โภชนาการ โดยเฉพาะอาหารที่ มี
วิตามินเอ เชน พวกน้ํามันตับปลา ตับสัตว เนย นม ไขแดง เครื่องในสัตว มะเขือเทศ
มะละกอ รวมทั้ง พื ชใบเขี ย วและใบเหลื อง วิ ต ามิ น เอจะช ว ยให ผิ ว หนั งชุ ม ชื้ น
ไมเปนสะเก็ด ทําใหเล็บไมเปราะและยังทําใหเสนผมไมรวงงายอีกดวย
4. ดื่มน้ํามาก ๆ เพื่อทําใหผิวหนังเปลงปลั่ง
5. ออกกําลังกายสม่ําเสมอ เพื่อชวยใหการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น
6. ควรใหผิวหนังไดรับแสงแดดสม่ําเสมอ โดยเฉพาะเวลาเชาซึ่งแดดไมจัดเกินไป และ
พยายามหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดจา เพราะจะทําใหผิวหนังเกรียมและกรานดํา
7. ระมัดระวังในการใชเครื่องสําอาง เพราะอาจเกิดอาการแพหรือทําใหผิวหนังอักเสบ
เปนอันตรายตอผิวหนังได หากเกิดอาการแพตองเลิกใชเครื่องสําอางชนิดนั้นทันที
8. เมื่อมีสิ่งผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นกับผิวหนัง ควรปรึกษาแพทย
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ระบบขับถายปสสาวะ
อวัยวะที่เกี่ยวของกับระบบขับถายปสสาวะมี ดังนี้
1. ไต (Kidneys) มีอยู 2 ขาง รูปรางคลายเมล็ดถั่วแดง อยูทางดางหลังของชองทองบริเวณเอว
ไตขางขวามักจะอยูต่ํากวาขางซายเล็กนอย ในไตจะมีหลอดไต (Nephron หรือ Kidney Tubule) ประมาณ
1 ลานหลอด ทําหนาที่กรองปสสาวะออกจากเลือด ดังนั้นไตจึงเปนอวัยวะสําคัญที่ใชเปนโรงงานสําหรับ
ขับถายปสสาวะดวยการกรองของเสีย เชน ยูเรีย (Urea) เกลือแร และน้ําออกจากเลือดที่ไหลผานเขามาให
เปนน้ําปสสาวะแลวไหลผานกรวยไตลงสูทอไตเขาไปเก็บไวที่กระเพาะปสสาวะ
2. กรวยไต (Pelvis) คือ ชองกลวงภายในที่มีรูปรางเหมือนกรวย สวนของกนกรวยจะติดตอกับ
กานกรวย ซึ่งกานกรวยก็คือทอไตนั่นเอง
3. ทอ ไต (Ureter) มีลัก ษณะเปนทอออกมาจากไตทั้ง 2 ขาง เชื่อมตอกับกระเพาะปสสาวะ
ยาวประมาณ 10 – 12 นิ้ว จะเปนทางผานของปสสาวะจากไตไปสูกระเพาะปสสาวะ
4. กระเพาะปสสาวะ (Urinary Bladder) เปนที่รองรับน้ําปสสาวะจากไตที่ผานมาทางทอไต
สามารถขยายได ขับปสสาวะไดประมาณ 1 ลิต ร แตถาเกิน 700 ซีซี (ลูก บาศกเซนติเมตร) อาจเปน
อันตรายได เมื่อมีน้ําปสสาวะมาอยูในกระเพาะปสสาวะมากขึ้นจะรูสึกปวดปสสาวะ
5. ทอปสสาวะ (Urethra) เปนทอที่ตอจากกระเพาะปสสาวะไปสูอวัยวะเพศ ซึ่งของเพศชายจะ
ผานอยูกลางองคชาต ซึ่งทอนี้จะเปนทางผานของปสสาวะเพื่อที่จะไหลออกสูภายนอก ปลายทอจึงเปน
ทางออกของปสสาวะ ทอปสสาวะของเพศชายยาว 20 เซนติเมตร ของเพศหญิงยาว 4 เซนติเมตร
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กระบวนการขับถายปสสาวะ
กระบวนการทํางานในรางกายของคนเราจะทําใหเกิดของเสียตาง ๆ ออกจากเซลลเขาสูหลอด
เลือด เชน ยูเรีย (Uria) แอมโมเนีย (Ammonia) กรดยูริก (Uric Acid) เปนตน แลวเลือดพรอมของเสีย
ดังกลาว จะไหลเวียนมาที่ไต ในวันหนึ่ง ๆ จะมีเลือดไหลผานไตเปนจํานวนมาก โดยเลือดจะไหลเวียนสู
หลอดเลือดยอยที่อยูในไต ไตจะทําหนาที่กรองของเสียที่อยูในเลือด รวมทั้งน้ําบางสวนแลวขับลงสูทอไต
ซึ่งเราเรียกน้ําและของเสียที่ถูกขับออกมานี้วา “น้ําปสสาวะ” เมื่อมีน้ําปสสาวะผานเขามา ทอไตจะบีบตัว
เปนระยะๆ เพื่อใหน้ําปสสาวะลงสูกระเพาะปสสาวะทีละหยด จนมีน้ําปสสาวะอยูในกระเพาะปสสาวะ
ประมาณ 200 – 250 ซีซี กระเพาะปสสาวะจะหดตัวทําใหรูสึกเริ่มปวดปสสาวะ ถามีปริมาณน้ําปสสาวะ
มากกวานี้จะปวดปสสาวะมากขึ้น หลังจากนั้นน้ําปสสาวะจะถูกขับผานทอปสสาวะออกจากรางกายทาง
ปลายทอปสสาวะ ในแตละวันรางกายจะขับน้ําปสสาวะออกมาประมาณ 1 – 1.5 ลิตร แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ปริมาณน้ําที่เขาสูรางกาย จากอาหารและน้ําดื่มดวยวามีมากนอยเพียงใด ถามีปริมาณน้ํามากน้ําปสสาวะก็
จะมีมาก ทําใหตองปสสาวะบอยครั้ง แตถาปริมาณน้ําเขาสูรางกายนอยหรือถูกขับออกทางเหงื่อมากแลว
จะทําใหน้ําปสสาวะมีนอยลงดวย
การเสริมสรางและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบขับถายปสสาวะ
1. ดื่มน้ําสะอาดมากๆ อยางนอยวันละ 6 – 8 แกว จะชวยใหระบบขับถายปสสาวะดีขึ้น
2. ควรปองกันการเปนนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะโดยหลีกเลี่ยงการรับประทานผักที่มีสาร
ออกซาเลต (Oxalate) สูง เชน หนอไม ชะพลู ผักแพรว ผักกระโดน เปนตน เพราะผักพวกนี้จะทําใหเกิด
การสะสมสารแคลเซี ย มออกซาเลต (Calcium Oxalate) ในไตและกระเพาะป ส สาวะได แต ค วร
รับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว นม ไข ถั่วตาง ๆ เพราะอาหารพวกนี้มีสารฟอสเฟต (Phosphate) สูง
จะชวยลดอัตราของการเกิดนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะได เชน นิ่วในไต นิ่วในทอไต นิ่วในกระเพาะ
ปสสาวะ เปนตน
3. ไมค วรกลั้น ปสสาวะไวนานจนเกิน ไป เพราะอาจทําใหเกิด การติด เชื้อในระบบทางเดิน
ปสสาวะได
4. เมื่อมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินปสสาวะควรรีบปรึกษาแพทย
ระบบขับถายของเสียทางลําไสใหญ
รางกายมนุษยมกี ลไกตาง ๆ คลายเครื่องยนต รางกายตองใชพลังงาน การเผาผลาญพลังงานจะ
เกิดของเสีย ซึ่งของเสียที่รางกายตองกําจัดออกไปมีอยู 2 ประเภท
1. สารที่เปนพิษตอรางกาย
2. สารที่มีปริมาณมากเกินความตองการ
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ระบบการขับถาย เปนระบบที่รางกายขับถายของเสียออกไป ของเสียในรูปแกส คือ ลมหายใจ
ของเหลว คือ เหงื่อและปสสาวะของเสียในรูปของแข็งคืออุจจาระ เชน
- อวัยวะที่เกี่ยวของกับการขับถายของเสียในรูปของแข็ง คือ ลําไสใหญ (ดูระบบยอย
อาหาร)
- อวัยวะที่เกี่ยวของกับการขับถายของเสียในรูปของแกส คือ ปอด (ดูระบบหายใจ)
- อวัยวะที่เกี่ยวของกับการขับถายของเสียในรูปของเหลว คือ ไตและผิวหนัง
- อวัยวะที่เกี่ยวของกับการขับถายของเสียในรูปปสสาวะ คือ ไต หลอดไตและ
กระเพาะปสสาวะ
- อวัยวะที่เกี่ยวของกับการขับถายของเสียในรูปเหงื่อ คือ ผิวหนัง ซึ่งมีตอมเหงื่ออยูใน
ผิวหนังทําหนาที่ขับเหงื่อ
การยอยอาหารจะสิ้นสุดลงบริเวณรอยตอระหวางลําไสเล็กกับลําไสใหญ ลําไสใหญยาว
ประมาณ 5 ฟุต ภายในมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 2.5 นิ้ว เนื่องจากอาหารที่ลําไสเล็กยอยแลว จะเปน
ของเหลว หนาที่ของลําไสใหญครึ่งแรก คือ ดูดซึมของเหลว น้ํา เกลือแรและน้ําตาลกลูโคสที่ยังเหลืออยู
ในกากอาหาร สวนลําไสใหญครึ่งหลังจะเปนที่พักกากอาหารซึ่งมีลักษณะกึ่งของแข็ง ลําไสใหญ
จะขับเมือกออกมาหลอลื่นเพื่อใหอุจ จาระเคลื่อนไปตามลําไสใหญไดงายขึ้น ถาลําไสใหญดูด น้ํามาก
เกินไป เนื่องจากการอาหารตกคางอยูในลําไสใหญหลายวัน จะทําใหกากอาหารแข็ง เกิดความลําบาก
ในการขับถาย ซึ่งเรียกวา ทองผูก โดยปกติกากอาหารผานเขาสูลําไสใหญประมาณวันละ 300 - 500
ลูกบาศกเซนติเมตร ซึ่งจะทําใหเกิดอุจจาระประมาณวันละ 150 กรัม
สาเหตุของอาการทองผูก
1. กินอาหารทีม่ ีกากอาหารนอย
2. กินอาหารรสจัด
3. การถายอุจจาระไมเปนเวลาหรือกลั้นอุจจาระติดตอกันหลายวัน
4. ดื่มน้ําชา กาแฟ มากเกินไป
5. สูบบุหรี่จัดเกินไป
6. เกิดความเครียด หรือความกังวลมาก
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เรื่องที่ 3 การทํางานของระบบประสาท
ระบบประสาท
ระบบประสาท (Nervous System)
การทํ า งานของระบบประสาทเป น กระบวนการที่ ส ลั บ ซั บ ซ อ นมาก และเป น ระบบที่ มี
ความสัมพันธกับการทํางานของระบบกลามเนื้อ เพื่อใหรางกายสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม
ทั้งภายในภายนอกรางกาย ระบบประสาทนี้สามารถแบงแยกออก 3 สวน ดังนี้
1) ระบบประสาทสวนกลาง (Central nervous system : CNS) ระบบสวนนี้ ประกอบดวย
สมอง และไขสันหลัง (Brain and Spinal cord) ซึ่งมีหนาที่ดังตอไปนี้
หนาที่ของสมอง
1) ควบคุมความจําความคิด การใชไหวพริบ
2) ควบคุมการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ โดยศูนยควบคุมสมองดานซายจะไป ควบคุมการ
ทํางานของกลามเนื้อดานขวาของรางกาย สวนศูนยควบคุมสมองดานขวาทําหนาที่ควบคุมการทํางานของ
กลามเนื้อดานซายของรางกาย
3) ควบคุมการพูด การมองเห็น การไดยิน
4) ควบคุมการเผาผลาญอาหาร ความหิว ความกระหาย
5) ควบคุมการกลอกลูกตา การปดเปดมานตา
6) ควบคุมการทํางานของกลามเนื้อใหทํางานสัมพันธกนั และชวยการทรงตัว
7) ควบคุมกระบวนการหายใจ การเตนของหัวใจ การหดตัวและขยายตัวของเสนเลือด
8) สําหรับหนาทีข่ องระบบประสาทที่มีตอการออกกําลังกาย ตองอาศัยสมองสวนกลางโดย
สมองจะทําหนาที่นึกคิดที่จะออกกําลังกาย แลวออกคําสั่งสงไปยังสมองเรียกวา Association motor areas
เพื่อวางแผนจัดลําดับการเคลื่อนไหว แลวจึงสงคําสั่งตอไปยังประสาทกลไก (Motor area) ซึ่งเปนศูนยที่
จะสงคําสั่งลงไปสูไขสันหลัง
หนาที่ของไขสันหลัง
1) ทําหนาที่สงกระแสประสาทไปยังสมอง เพื่อตีความและสั่งการ และในขณะเดียวกันก็รับ
พลังประสาทจากสมองซึ่งเปนคําสั่งไปสูอวัยวะตาง ๆ
2) เปนศูนยกลางของปฏิกิริยาสะทอน (Reflex reaction) คือ สามารถที่จะทํางานไดทันที
เพื่อปองกันและหลีกเลี่ยงอันตรายทีอ่ าจจะเกิดขึ้นกับรางกาย เชน เมื่อเดินไปเหยียบหนามที่แหลมคมเทา
จะยกหนีทันทีโดยไมตองรอคําสั่งจากสมอง
3) ควบคุมการเจริญเติบโตของอวัยวะตางๆ ที่มีเสนประสาทไขสันหลังไปสู อวัยวะตาง ๆ
ซึ่งหนาที่นี้เรียกวา ทรอพฟคฟงชั่น (Trophic function)
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1) ระบบประสาทสวนปลาย (Peripheral nervous system : PNS) ระบบประสาทสวนปลาย
เปนสวนที่แยกออกมาจากระบบประสาทสวนกลาง คือ สวนที่แยกออกมาจากสมองเรียกวา เสนประสาท
สมอง (Cranial nerve) และสวนที่แยกออกมาจากไขสันหลัง เรียกวา เสนประสาทไขสันหลัง (Spinal nerve)
ถาหากเสนประสาทไขสันหลังบริเวณใดไดรับอันตราย จะสงผลตอการเคลื่อนไหวและความรูสึกของ
อวัยวะที่เสนประสาทไขสันหลังไปถึง ตัวอยางเชน เสน ประสาทไขสันหลังบริเวณเอวและบริเวณกน
ไดรับอันตราย จะมีผลตออวัยวะสวนลาง คือ ขาเกือบทั้งหมดอาจจะมีอาการของอัมพาตหมดความรูสึก
และเคลื่อนไหวไมได
2) ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system : ANS) ระบบประสาทอัตโนมัติสวน
ใหญจะทําหนาที่ควบคุมการทํางานของอวัยวะภายในและทํางานอยูนอกอํานาจจิตใจ แบงการทํางานได
ออกเปน 2 กลุม ดังนี้
1) ซิมพาเทติก (Sympathetic divison) ทําหนาที่เรงการทํางานของอวัยวะภายในใหทํางาน
เร็ว หนัก และแรงขึ้น รวมทั้งควบคุมการแสดงทางอารมณมีผลทําใหหัว ใจเตน เร็วขึ้น ความดัน เลือด
เพิ่มขึ้น ตอมตางๆ ทํางานเพิ่มขึ้น รวมทั้งงานที่ตองทําในทันทีทันใด เชน ภาวะของความกลัว ตกใจ โกรธ
และความเจ็บปวด หรือเปนการกระทําเพื่อความปลอดภัยของรางกายในภาวะฉุกเฉิน ประสาทสวนนี้ออก
จากเสนประสาทไขสันหลังบริเวณอกและบริเวณเอว
2) พาราซิมพาเทติก (Parasympathetic divison) โดยปกติแลว ประสาทกลุมนี้จะทําหนาที่รั้ง
การทํ างานของอวัยวะภายใน หรื อจะทํ างานในชว งที่รา งกายมีก ารพัก ผอ น ประสาทสว นนี้ มาจาก
เสนประสาทกนกบและจากสมอง
ในการทํางานทั้ง 2 กลุม จะทํางานไปพรอม ๆ กัน ถากลุมหนึ่งทํางานมาก อีกกลุมหนึ่งจะ
ทํางานนอยลงสลับกันไปและบางทีชวยกันทํางาน เชน ควบคุมระดับน้ําในรางกาย ควบคุมอุณหภูมิของ
รางกายใหอยูในระดับปกติ รวมทั้งควบคุมการทํางานของอวัยวะภายในและตอมตาง ๆ ใหทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
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เรื่องที่ 4 การทํางานของระบบสืบพันธุ
ระบบสืบพันธุ
การสืบพันธุเปนสิ่งที่ทําใหมนุษยดํารงเผาพันธุอยูได ซึ่งตองอาศัยองคประกอบสําคัญ เชน
เพศชายและเพศหญิง แตละเพศจะมีโครงสรางของเพศ และการสืบพันธุซึ่งแตกตางกัน
1) ระบบสืบพันธุของเพศชาย
อวัยวะสืบพันธุของเพศชายสวนใหญจะอยูภายนอกลําตัว ประกอบดวยสวนที่สําคัญ ๆ ดังนี้
1.1 ลึงคหรือองคชาต (Penis) เปนอวัยวะสืบพันธุของเพศชาย รูปทรงกระบอก อยูดานหนา
ของหัวเหนา บริเวณดานหนาตอนบนถึงอัณ ฑะ มีลักษณะยื่นออกมา ประกอบดวยกลามเนื้อที่เหนียว
แตมีลักษณะนุม และอวัยวะสวนนี้สามารถยืดและหดได โดยทั่วไปแลวลึงคจะมีขนาดปกติยาวประมาณ
5 – 6 เซนติเ มตร และมีเ ส น ผ า นศู น ย ก ลางประมาณ 2.5 เซนติ เ มตร ที่บ ริ เ วณตอนปลายลึ ง ค จ ะมี
เสนประสาทและหลอดเลือดมาเลี้ยงอยูเปนจํานวนมาก จึงทําใหรูสึกไวตอการสัมผัส เมื่อมีความตองการ
ทางเพศเกิดขึ้น ลึงคจะแข็งตัวและเพิ่มขนาดขึ้นประมาณเทาตัว เนื่องมาจากการไหลคั่งของเลือดที่บริเวณ
นี้มีมาก และในขณะที่ลึงคแข็งตัวนั้น จะพบวาตอมเล็ก ๆ ที่อยูในทอปสสาวะจะผลิตน้ําเมือกเหนียว ๆ
ออกมา เพื่อชวยในการหลอลื่นและทําใหตัวอสุจิสามารถไหลผานออกสูภายนอกได
1.2 อัณฑะ (Testis) ประกอบดวย ถุงอัณฑะ เปนถุงที่หอหุมตอมอัณฑะไว มีลักษณะเปน
ผิวหนังบาง ๆ สีคล้ําและมีรอยยน ถุงอัณฑะจะหอยติดอยูกับกลามเนื้อชนิดหนึ่งและจะหดหรือหยอนตัว
เมื่ออุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลง เพื่อชวยรักษาอุณหภูมิภายในถุงอัณฑะใหเหมาะสมกับการสรางตัว
อสุจิ ต อมอัณฑะมีอยู 2 ขาง ทําหนาที่ผลิตเซลล สืบพั น ธุ เพศชายหรือเชื้ ออสุจิ (Sperm) มี ลักษณะรูปราง
คลายกับไขไกฟองเล็ก ๆ มีความยาวประมาณ 4 เซนติเมตร หนาประมาณ 2 – 3 เซนติเมตร และหนักประมาณ
15 - 30 กรัม โดยปกติแลวตอมอัณฑะขางซายจะใหญกวาตอมอัณฑะขางขวาเล็กนอย ตอมอัณฑะทั้งสอง
จะบรรจุอยูภายในถุงอัณฑะ (Scrotum)
ภายในลูกอัณฑะจะมีหลอดเล็ก ๆ จํานวนมาก ขดเรียงกันอยูเปนตอน ๆ เรียกวา หลอดสราง
เชื้ออสุจิ (Seminiferous tubules) มีหนาที่ผลิตฮอรโมนเพศชายและตัวอสุจิ สวนที่ดานหลังของตอมอัณฑะ
แตละขาง จะมีกลุมของหลอดเล็ก ๆ อีกมากมายขดไปขดมา ซึ่งเรียกวา หลอดเก็บตัวอสุจิหรือกลุมหลอด
อสุจิ (Epididymis) ซึ่งทําหนาที่เก็บเชื้ออสุจิชั่วคราว เพื่อใหเชื้ออสุจิเจริญเติบโตไดเต็มที่
1.3 ทอนําตัวอสุจิ (Vas deferens) อยูเหนืออัณฑะ เปนทอยาวประมาณ 18 นิ้วฟุต ซึ่งตอมา
จากทอพักตัวอสุจิ ทอนี้จะเปนชองทางใหตัวอสุจิ (Sprem) ไหลผานจากทอพักตัวอสุจิไปยังทอของถุงเก็บ
อสุจิ
1.4 ทอพักตัวอสุจิ (Epidymis) อยูเหนือทอนําตัวอสุจิ ทอนี้มีลักษณะคลายรูปดวงจันทร
ครึ่งซีก ซึ่งหอยอยูติดกับตอมอัณฑะ สวนบนคอนขางจะใหญเรียกวา หัว (Head) และจากสวนหัวจะเปนตัว (Body)
และเปนหาง (Tail) นอกจากนี้ ทอนี้ยังประกอบดวยทอที่คดเคี้ยวจํานวนมาก เมื่อตัว อสุจิถูกสรางขึ้น
มาแลว จะถูกสงเขาสูทอนี้ เพื่อเตรียมที่จะออกมาสูทอปสสาวะ
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1.5 ตอมลูกหมาก (Prostate gland) มีลักษณะคลายลูกหมาก เปนตอมที่หุมสวนแรกของ
ทอปสสาวะไวและอยูใตกระเพาะปสสาวะ ตอมนี้ทําหนาที่หลั่งของเหลวที่มีลักษณะคลายนม มีฤทธิ์เปน
ดางอยางออน ซึ่งขับออกไปผสมกับน้ําอสุจิที่ถูกฉีดเขามาในทอปสสาวะ ของเหลวดังกลาวนี้จะเขาไป
ทําลายฤทธิ์กรดจากน้ําเมือกในชองคลอดเพศหญิง เพื่อปองกันไมใหตัวอสุจิถูกทําลายดวยสภาพความเปน
กรดและเพื่อใหเกิดการปฏิสนธิขึ้น

เซลลสืบพัน ธุเพศชายซึ่งเรียกวา “ตัว อสุจิหรือสเปรม” นั้น จะถูก สรางขึ้น ในทอผลิต ตัว อสุจิ
(Seminiferous tubules) ของตอ มอั ณ ฑะ ตั ว อสุจิ มีรู ปร างลั ก ษณะคลา ยลู ก อ อดหรือ ลูก กบแรกเกิ ด
ประกอบดว ยสว นหัว ซึ่งมีข นาดโต สว นคอคอดเล็กกวาสว นหัว มาก และสว นของหางเล็ก ยาวเรียว
ซึ่งใชในการแหวกวายไปมา มีขนาดลําตัวยาวประมาณ 0.05 มิลลิเมตร ซึ่งมีขนาดเล็กกวาไขของเพศหญิง
หลายหมื่นเทา หลังจากตัวอสุจิถูกสรางขึ้นในทอผลิตตัวอสุจิแลวจะฝงตัวอยูในทอพักตัวอสุจิจนกวาจะ
เจริญเต็มที่ ตอจากนั้นจะเคลื่อนที่ไปยังถุงเก็บตัวอสุจิ ในระยะนี้ตอมลูกหมากและตอมอื่น ๆ จะชวยกัน
ผลิตและสงของเหลวมาเลี้ยงตัวอสุจิ และจะสะสมไวจนถึงระดับหนึ่ง ถาหากไมมีการระบายออกดวยการ
มีเพศสัมพันธ รางกายก็จะระบายออกมาเอง โดยใหน้ําอสุจิเคลื่อนออกมาตามทอปสสาวะในขณะที่กําลัง
นอนอยู ซึ่งเปนการลดปริมาณน้ําอสุจิใหนอยลงตามธรรมชาติ
ตัวอสุจิประกอบดวยสวนหัวที่มีนิวเคลียสอยูเปนที่เก็บสารพันธุกรรม ปลายสุดของหัวมีเอนไซม
ยอยผนังเซลลไขหรือเจาะไขเพื่อผสมพันธุ ถัดจากหัวเปนสวนของหางใชในการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ
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2) ระบบสืบพันธุของเพศหญิง
อวัยวะสืบพันธุของเพศหญิงสวนใหญจะอยูภายในลําตัว ประกอบดวยสวนที่สําคัญ ๆ ดังนี้
2.1 ชองคลอด (Vagina) อยูสวนลางของทอง มีลักษณะเปนโพรงซึ่งมีความยาว
3 – 4 นิ้วฟุต ผนังดานหนาของชองคลอดจะติดอยูกับกระเพาะปสสาวะ สวนผนังดานหลังจะติดกับสวน
ปลายของลําไสใ หญ ซึ่ง อยูใ กลทวารหนัก ที่ชอ งคลอดนั้น มีเส น ประสาทมาเลี้ยงเปน จํ านวนมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่บริเวณรอบรูเปดชองคลอด นอกจากนี้ รูเปดของทอปสสาวะในเพศหญิงนั้นจะเปด
ตรงเหนือชองคลอดขึ้นไปเล็กนอย
2.2 คลิ ท อริ ส (Clitoris) เป น ปุ ม เล็ ก ๆ ซึ่ ง อยู บ นสุ ด ของรู เ ป ด ช อ งคลอด มี ลั ก ษณะ
เหมือนกับลึงค (Penis) ของเพศชายเกือบทุกอยาง แตขนาดเล็กกวาและแตกตางกันตรงที่วาทอปสสาวะ
ของเพศหญิงจะไมผานผากลางคลิตอริสเหมือนกับในลึงค ประกอบดวยหลอดเลือดและเสนประสาท
ตางๆ มาเลี้ยงมากมายเปนเนื้อเยือ่ ที่ยืดไดหดไดและไวตอความรูสึกทางเพศ ซึ่งเปรียบไดกับปลายลึงคของ
เพศชาย
2.3 มดลูก (Uterus) เปนอวัยวะที่ประกอบดวยกลามเนื้อ และมีลักษณะภายในกลวง มีผนัง
หนาอยูระหวางกระเพาะปสสาวะซึ่งอยูขางหนาและสวนปลายลําไสใหญ (อยูใกลทวารหนัก) ซึ่งอยูขาง
หลังไขจะเคลื่อนตัวลงมาตามทอรังไข เขาไปในโพรงของมดลูก ถาไขไดผสมกับอสุจิแลวจะมาฝงตัวอยู
ในผนังของมดลูกที่หนาและมีเลือดมาเลี้ยงเปนจํานวนมาก ไขจะเจริญเติบโตเปนตัวออนตรงบริเวณนี้
2.4 รังไข (Ovary) มีอยู 2 ตอม ซึ่งอยูในโพรงของอุงเชิงกราน มีรูปรางคอนขางกลมเล็ก
มีน้ําหนักประมาณ 2 – 3 กรัม ขณะที่ยังเปนตัวออนตอมรังไขจะเจริญเติบโตในโพรงของชองทองและเมื่อ
คลอดออกมาบางสวนจะอยูในชองทอง และบางสวนจะอยูในอุงเชิงกราน ตอมาจะคอย ๆ เคลื่อนลดลงต่ําลง
มาอยูในอุงเชิงกราน นอกจากนี้ ตอมรังไขจะหลั่งฮอรโมนเพศหญิงออกมาทําใหไขสุก และเกิดการตกไข
2.5 ทอนําไข (Fallopain tubes) ภายหลังที่ไขหลุดออกจากสวนที่หอหุม (Follicle) แลวไข
จะผานเขาสูทอรังไข ทอนี้ยาวประมาณ 6 – 7 เซนติเมตร ปลายขางหนึ่งมีลักษณะคลายกรวยซึ่งอยูใกลกับ
รังไข สวนปลายอีกขางหนึ่งนัน้ จะเรียวเล็กลงและไปติดกับมดลูก ทอรังไขจะทําหนาที่นําไขเขาสูมดลูก
โดยอาศัยการพัดโบกของขนที่ปากทอ (Fimbriated end of tube) ซึ่งทําหนาที่คลายกับนิ้วมือจับไขใสไป
ในทอรังไขและอาศัยการหดตัวของกลามเนื้อเรียบ
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เซลลสืบพันธุเพศหญิงหรือไขนั้น สรางโดยรั งไข ไขจะเริ่มสุกโดยการกระตุน ของฮอรโมนจากตอม
พิทูอิทารี เพื่อเตรียมที่จะสืบพันธุตอไป รังไขแตละขางจะผลิตไขสลับกันขางละประมาณ 28 – 30 วัน
โดยผลิตครั้งละ 1 ใบ เมื่อไขสุก จะหลุดออกจากรังไขมาตามทอรังไข ในระยะนี้ผนังมดลูก จะมี เลือด
มาหลอเลี้ยงเยื่อบุมดลูกมากขึ้น เพื่อเตรียมรอรับไขที่จะไดรับการผสมแลว จะมาฝงตัวลงที่เยื่อบุมดลูกตรง
ผนังมดลูกนี้และเจริญเติบโตเปนทารก แตถาไขไมไดรับการผสมจากตัวอสุจิ ไขจะสลายตัวไปพรอมกับ
เยื่อบุมดลูกและจะออกมาพรอมกับเลือด เรียกวา ประจําเดือน

เรื่องที่ 5 การทํางานของระบบตอมไรทอ
ระบบตอมไรทอ
ในรางกายของมนุษยมีตอมในรางกาย 2 ประเภท คือ
1) ตอมมีทอ (Exocrine gland) เปนตอมที่สรางสารเคมีออกมาแลวสงไปยังตําแหนงออกฤทธิ์
โดยอาศัยทอลํา เลียงของตอมโดยเฉพาะ เชน ตอมน้ําลาย ตอ มสรางเอนไซมยอยอาหาร ตอมน้ําตา
ตอมสรางเมือก ตอมเหงื่อ ฯลฯ
2) ตอมไรทอ (Endocrine gland) เปนตอมที่สรางสารเคมีขึ้นมาแลวสงไปออกฤทธิ์ยังอวัยวะ
เปาหมาย โดยอาศัยระบบหมุนเวียนเลือด เนื่องจากไมมีทอลําเลียงของตอมโดยเฉพาะ สารเคมีนี้เรียกวา
ฮอรโมน ซึ่งอาจเปนสารประเภทกรดอะมิโน สเตรอยด
ตอมไรทอมีอยูหลายตอมกระจายอยูในตําแหนงตางๆ ทั่วรางกาย ฮอรโมนที่ผลิตขึ้นจากตอม
ไรทอมีหลายชนิด แตละชนิด ทํางานแตกตางกัน โดยจะควบคุม การทํางานของอวัยวะต าง ๆ อยา ง
เฉพาะเจาะจง เพื่อใหเกิดการเจริญเติบโต กระตุนหรือยับยั้งการทํางาน ฮอรโ มนสามารถออกฤทธิ์ได
โดยใชปริมาณเพียงเล็กนอย ตอมไรทอที่สําคัญ มี 7 ตอม ไดแก
2.1 ตอมใตสมอง (Pituitary gland)
ตําแหนงที่อยู ตอมใตสมองเปน ตอมไรทอ อยูต รงกลางสว นลางของสมอง (hypophysis)
ตอมนี้ขับสารที่มีลักษณะขุนขาวคลายเสมหะ จึงเรียกวา ตอม พิทูอิตารี (pituitary gland) ตอมใตสมอง
ประกอบดวยเซลลที่มีรูปรางแตกตางกันมากชนิดที่สุด
ขนาดและลักษณะทั่วไป ตอมใตสมองของเพศชายหนักประมาณ 0.5 – 0.6 กรัม ของ
เพศหญิงหนักกวาเล็กนอย คือประมาณ 0.6 – 0.7 กรัม หรือบางรายอาจหนักถึง 1 กรัม
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ตอมใตสมอง แบงออกเปน 3 สวน คือ ตอมใตสมองสวนหนา (anterior lobe) ตอมใตสมอง
สวนกลาง (intermediate lobe) และตอมใตสมองสวนหลัง (posterior lobe) ตอมใตสมองทั้งสามสวนนี้
ตางกันที่โครงสราง และการผลิตฮอรโมน

ฮอรโมนที่ผลิตจากตอมใตสมองมีหนาที่ควบคุมการเจริญเติบโตของรางกาย การทํางานของ
ตอมไทรอยด ตอมหมวกไต การทํางานของไต และระบบสืบพันธุ
2.1 ตอมไทรอยด (thyroid)
ตอมไทรอยดมีลักษณะเปนพู 2 พู อยูสองขางของคอหอย โดยมีเยื่อบาง ๆ เชื่อมติดตอถึงกัน
ได ตอมนี้ถือไดวาเปนตอมไรทอที่ใหญที่สุดในรางกาย มีเสนเลือดมาหลอเลี้ยงมากที่สุดมีน้ําหนักของ
ตอมประมาณ 15 – 20 กรัม ตอมไทรอยดมีเสนเลือดมาเลี้ยงมากมาย ตอมไทรอยดผลิตฮอรโมนที่สําคัญ
ไดแก
1) ฮอรโมนไธรอกซิน (thyroxin hormone) ทําหนาที่ควบคุมการเผาผลาญสารอาหารกระตุน
การเปลี่ยนไกลโคเจนไปเปนกลูโคสและเพิ่มการนํากลูโคสเขาสูเซลลบุทางเดินอาหาร จึงเปนตัวเพิ่มระดับ
น้ําตาลกลูโคสในเลือด
ความผิดปกติเกี่ยวกับระดับฮอรโมนไธรอกซิน
(1) คอหอยพอกธรรมดา (Simple goiter) เปนลักษณะที่เกิดขึ้น โดยตอมขยายใหญ
เนื่องจากตอมใตสมองสวนหนาสราง ไทรอยดสติมูเลติง ฮอรโมน ( thyroid-stimulating hormone )
เรียกยอ ๆ วา TSH ทําหนาที่กระตุนตอมไทรอยดใหหลั่งออรโมนเปนปกติ) มากระตุนตอมไทรอยดมาก
เกินไป โดยที่ตอมนี้ไมสามารถสรางไธรอกซินออกไปยับยั้งการหลั่ง TSH จากตอมใตสมองได
(2) คอหอยพอกเปนพิษ (Toxic goiter) เกิดขึ้นเนื่องจากตอมไทรอยดสรางฮอรโมนมาก
เกินไป เพราะเกิดภาวะเนื้องอกของตอม
(3) คอหอยพอกและตาโปน (Exophthalmic goiter) เกิดขึ้นเนื่องจากตอมไทรอยดสราง
ฮอรโมนมากผิดปกติ เพราะไดรับการกระตุนจาก TSH ไทรอยดสติมูเลติง ฮอรโมน (thyroid-stimulating
hormone เรียกยอ ๆ วา TSH) มากเกินไปหรือภาวะเนื้องอกของตอมก็ได คนปวยจะมีอัตราการเผาผลาญ
สารอาหารในรางกายสูง รางกายออนเพลีย น้ําหนักลดทั้ง ๆ ที่กินจุ หายใจแรงและเร็ว ตอบสนองตอสิ่งเราไดไว
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อาจเกิดอาการตาโปน (exophthalmos) จากการเพิ่มปริมาณของน้ําและเนื้อเยื่อที่อยูหลังลูกตา โรคนี้พบใน
หญิงมากกวาในชาย
(4) คริตินิซึม (Cretinnism) เปนความผิดปกติของรางกายที่เกิดจากตอมไทรอยดฝอใน
วัยเด็ก หรือพิก ารตั้งแตกําเนิด ทําใหก ารเจริญเติบโตของกระดูก ลดลง รางกายเตี้ย แคระแกร็น การ
เจริญเติบโตทางจิตใจชาลงมีภาวะปญญาออน พุงยื่น ผิวหยาบแหง ผมบาง
(5) มิกซีดีมา (Myxedema) เกิดขึ้นในผูใหญ เนื่องจากตอมไทรอยดหลั่งฮอรโมนออกมา
นอยกวาปกติ ผูปวยจะมีอาการสําคัญ คือ การเจริญทั้งทางรางกายและจิตใจ ชาลง มีอาการชัก ผิวแหง
หยาบเหลือง หัว ใจ ไตทํางานช าลง เกิด อาการเฉื่อยชา ซึม ความจําเสื่อ ม ไขมันมาก รางกายออนแอ
ติดเชือ้ งาย โรคนี้พบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย
2) ฮอรโ มนแคลซิโ ทนิน (Calcitonin) เปน ฮอรโ มนอีก ชนิด หนึ่ งที่มาจากต อมไทรอยด
ทําหนาที่ลดระดับแคลเซียมในเลือดที่สูงเกินปกติ ใหเขาสูระดับปกติโดยดึงแคลเซียมสวนเกินไปไวที่
กระดูก ดังนั้น ระดับแคลเซียมในเลือดจึงเปน สิ่งควบคุมการหลั่งฮอรโ มนนี้และฮอรโ มนนี้จะทํางาน
รวมกับฮอรโมนจากตอมพาราไธรอยดและวิตามินดี
2.2 ตอมพาราไธรอยด (parathyroid gland)
ตอมพาราไธรอยดเปนตอมไรทอที่มีน้ํา หนัก นอยมาก ติดอยูกับเนื้อของตอมไธรอยดทาง
ดานหลัง ในคนมีขางละ 2 ตอม มีลักษณะรูปรางเปนรูปไขขนาดเล็กมีสีน้ําตาลแดงหรือน้ําตาลปนเหลือง
มีน้ําหนักรวมทั้ง 4 ตอม ประมาณ 0.03 – 0.05 กรัม
ฮอรโมนที่สําคัญที่สรางจากตอมนี้ คือ พาราธอรโมน (Parathormone) ฮอรโมนนี้ทําหนาที่
รักษาสมดุลของแคลเซียม และฟอสฟอรัสในรางกายใหคงที่ โดยทํางานรวมกับแคลซิโตนิน เนื่องจาก
ระดับแคลเซียมในเลือดมีความสําคัญมาก เพราะจําเปนตอการทํางานของกลามเนื้อประสาทและการเตน
ของหัวใจ ดังนั้น ตอมพาราธอรโมนจึงจัดเปนตอมไรทอที่มีความจําเปนตอชีวิต
2.3 ตอมหมวกไต (adrenal gland)
ตอมหมวกไต อยูเหนือไตทั้ง 2 ขาง ลักษณะตอมทางขวาเปนรูปสามเหลี่ยม สวนทางซายเปน
รูปพระจันทรครึ่งเสี้ยว ตอมนี้ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 2 ชนิด คือ อะดรีนัลคอรเทกซ (adrenal cortex) เปน
เนื้อเยื่อชั้น นอกเจริญมาจากเนื้อเยื่อชั้นมีโ ซเดิรม (Mesoderm) และอะดีนัลเมดุลลา (adrenal medulla)
เนื้อเยื่อชั้นในเจริญมาจากสวนเนื้อเยื่อชั้นนิวรัลเอกโตเดิรม (neural ectoderm) ดังนั้น การทํางานของ
ตอมหมวกไตชั้นเมดุลลาจึงเกี่ยวของกับระบบประสาทซิมพาเธติก ซึ่งผลิตฮอรโมนชนิดตาง ๆ ดังนี้
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1) อะดรีนัล คอรเทกซ ฮอรโมนจากอะดรีนัล คอรเทกซ ปจจุบันนี้พบวา อะดรีนัล คอรเทกซ
เปนตอมไรทอที่สามารถสรางฮอรโมนไดมากที่สุดกวา 50 ชนิด ฮอรโมนที่ผลิตขึ้นแบงออกเปน 3 กลุม
ตามหนาที่ คือ
(1) ฮอรโ มนกลูโ คคอรติค อยด (Glucocorticoid) ทําหนาที่ ค วบคุมเมตาบอลิซึมของ
คารโบไฮเดรตเปนสําคัญ นอกจากนีย้ ังควบคุมเมตาบอลิซึมของโปรตีนและไขมัน รวมทั้งสมดุลเกลือแร
ดว ยแตเปน หนาที่รอง การมีฮอรโ มนกลูโคคอรติคอนดนี้มากเกินไป ทําใหเกิดโรคคูชชิ่ง (Cushind’s
syndrome) โรคนี้จะทําใหหนากลมคลายพระจันทร (moon face) บริเวณตนคอมีหนอกยื่นออกมา (buffalo
hump) อาการเชน นี้อาจพบไดใ นผูปว ยที่ไดรับการรัก ษาดว ยยาที่มีค อรต โคสเตรอยดเปน สว นผสม
เพื่อปองกันอาการแพหรืออักเสบติดตอกันเปนระยะเวลานาน
(2) ฮอรโมนมิเนราโลคอรติคอยด (Mineralocorticiod) ทําหนาที่ควบคุมสมดุลของน้ํา
และเกลือแรในรางกาย ฮอรโมนที่สําคัญ คือ อัลโคสเตอโรน ซึ่งควบคุมการทํางานของไตในการดูดน้ํา
และโซเดียมเขาสูเสนเลือด ทั้งยังควบคุมสมดุลของความเขมขนของฟอสเฟตในรางกายดวย
(3) ฮอรโมนเพศ (Adrenalsex hormone) สรางฮอรโมนหลายชนิด เชน แอนโดรเจน
เอสโตรเจน แตมีปริมาณเล็กนอย เมื่อเทียบกับฮอรโมนเพศจากอัณฑะและไข
3) อะดรีนัลเมดัลลา ฮอรโมนจากอะดรีนัลเมดัลลา ประกอบดวยฮอรโมนสําคัญ 2 ชนิด คือ อะด
รีนัลนาลีนหรือเอปเนฟริน และนอรอะดรีนาลินหรือนอรเอปเนฟริน ปกติฮอรโมนจาก
อะดรีนัลเมดัลลาจะเปนอะดรีนาลินประมาณรอยละ 70 และนอรอะดรีนาลินเพียงรอยละ 10 ในผูใหญจะ
พบฮอรโมนทั้งสองชนิด แตในเด็กจะมีเฉพาะนอรอะดรีนาลินเทานั้น
(1) อะดรีนาลินฮอรโมน (Adrenalin hormone) หรือฮอรโมนเอปเนฟริน (Epinephrine)
ฮอรโ มนอะดรีนาลิน เปนฮอรโมนที่หลั่งออกมาแลวมีผลใหน้ําตาลในเลือดเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยัง
กระตุนใหหัวใจเตนเร็ว ความดันเลือดสูง ทําใหเสนเลือดอารเตอรีขนาดเล็กที่อวัยวะตาง ๆ ขยายตัว สวน
เสนเลือดอารเตอรีขนาดเล็กที่บริเวณผิวหนังและชองทองหดตัว
(2) นอรอะดรีนาลินฮอรโมน (Noradrenalin hormone) หรือฮอรโมนนอรเอปเนฟริน
(noepinephrine) ฮอรโมนนอรอะดรีนาลินจะแสดงผลตอรางกายคลายกับผลของอะดรีนาลินฮอรโมน แต
อะดรีนาลินฮอรโมนมีผลดีกวา โดยฮอรโมนชนิดนี้จะหลั่งออกมาจากปลายเสนประสาทซิมพาเทติกได
อีกดวยฮอรโมนนี้จะทําใหความดันเลือดสูงขึ้น ทําใหหลอดเลือดอารเตอรีที่ไปเลี้ยงอวัยวะภายในตาง ๆ
บีบตัว
2.4 ตับออ น ภายในเนื้อเยื่อตับออนจะมีไอสเลตออฟแลงเกอรฮานสเปนตอมเล็ก ๆ ประมาณ
2,500,000 ตอม หรือมีจํานวนประมาณรอยละ 1 ของเนื้อเยื่อตับออนทั้งหมด ฮอรโมนผลิตจาก
ไอสเลตออฟแลงเกอรฮานสที่สําคัญ 2 ชนิดคือ
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1) อินซูลิน (Insulin) สรางมาจากเบตาเซลลที่บริเวณสวนกลางของไอสเลตออฟแลงเกอร
ฮานส หนาที่สําคัญของฮอรโมนนี้ คือ รักษาระดับน้ําตาลในเลือดใหเปนปกติ เมื่อรางกายมีน้ําตาลในเลือด
สูงอินซูลินจะหลั่งออกมามากเพื่อกระตุนเซลลตับ และเซลลกลามเนื้อนํากลูโคสเข าไปในเซลลมากขึ้น
และเปลี่ยนกลูโคสใหเปนไกลโคเจนเพื่อเก็บสะสมไว นอกจากนี้อินซูลินยังกระตุนใหเซลลทั่วรางกายมี
การใชกลูโคสมากขึ้น ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดลดลงสูระดับปกติ ถากลุมเซลลที่สรางอินซูลินถูกทําลาย
ระดับน้ําตาลในเลือดจะสูงกวาปกติทําใหเปนโรคเบาหวาน
2) กลูคากอน (Glucagon) เปนฮอรโมนที่สรางจากแอลฟาเซลล ซึ่งเปนเซลลอีกประเภทหนึ่ง
ของไอสเลตออฟแลงเกอรฮานส กลูคากอนจะไปกระตุนการสลายตัวของไกลโคเจนจากตับและกลามเนื้อ
ใหน้ําตาลกลูโคสปลอยออกมาในเลือดทําใหเลือดมีกลูโคสเพิ่มขึ้น
2.5 รังไข (Ovaries) ตอมอวัยวะสืบพันธุของเพศหญิงซึ่งอยูที่รังไขจะสรางฮอรโมนที่สําคัญคือ
เอสโตรเจน (estrogens) และโปรเจสเตอโรน (progesterrone)
ฮอรโมนเอสโตรเจน มีหนาที่สําคัญในการควบคุมลักษณะของเพศหญิง คือ ลักษณะการมี
เสียงแหลม สะโพกผาย การขยายใหญของอวัยวะเพศและเตานม การมีขนขึ้นตามอวัยวะเพศและรักแร
นอกจากนี้ยังมีสวนในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่รังไขและเยื่อบุมดลูกอีกดวย
ฮอรโมนโปรเจสเตอโรน เปนฮอรโมนที่สรางจากสวนของอวัยวะเพศ คือ คอรปส ลูเตียม
และบางสวนสรางมาจากรกเมื่อมีครรภ นอกจากนี้ยังสรางมาจากอะดรีนัล คอรเทกซ ไดอีกดวย ฮอรโมน
ชนิด นี้เ ปน ฮอร โ มนที่สํ าคัญ ที่สุ ด ในการเตรีย มการตั้ งครรภ และตลอดระยะเวลาของการตั้ งครรภ
มีบทบาทโดยเฉพาะตอเยื่อบุมดลูก ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงที่รังไขและมดลูกการทํางานของฮอรโมนเพศ
นี้ยังอยูภายใตก ารควบคุมของฮอรโมน ฟอลลิเคิล สติมิวเลดิง ฮอรโมน (follicle stmulating hormone
เรียกยอ ๆ วา FSH ) และ ลูนิไนซิง ฮอรโมน ( luteinging hormone เรียกยอ ๆ วา LH ) จากตอมใตสมอง
สวนหนาอีกดวย
2.6 อัณฑะ (Testis) ตอมอวัยวะสืบพันธุของเพศชายซึ่งอยูที่อัณฑะจะสรางฮอรโมนที่สําคัญที่สุด
คือ เทสโตสเตอโรน (testosterone) ซึ่ งจะสร า งขึ้ น เมื่ อ เริ่ ม วัย หนุม โดยกลุ ม เซลลอิ น เตอร ส ติ เซี ย ล
สติมิวเลติง ฮอรโมน ( interstitial cell stimulating hormone เรียกยอ ๆ วา ICSH) จะไดรับการกระตุนจาก
ฮอรโ มนจากตอมใตสมองสว นหนา คือ LH หรือ ICSH นอกจากสรางเทสโทสเตอโรนแลวยังพบวา
อินเตอรเซลลสติเซียลยังสามารถสรางฮอรโมนเพศหญิง คือเอสโตรเจน (estrogen) ไดอีกดวย
ฮอรโมนนี้ทําหนาที่ควบคุมลักษณะที่สองของเพศชาย (secondary sex characteristic) ซึ่งมี
ลักษณะสําคัญ คือ เสียงแตก นมขึ้นพาน ลูกกระเดือกแหลม มีหนวดขึ้นบริเวณริมฝปาก มีขนขึ้นบริเวณ
หนาแขง รักแรและอวัยวะเพศ กระดูกหัวไหลกวางและกลามเนื้อตามแขน ขา เติบโตแข็งแรงมากกวาเพศ
ตรงขาม
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ความผิดปกติเกี่ยวกับฮอรโมน ที่พบมีดังนี้
(1) ถาตัดอัณฑะออก นอกจากจะเปนหมันแลว ยังมี ผลใหลัก ษณะตางๆ ที่เกี่ยวกับเพศไม
เจริญเหมือนปกติ
(2) ถาระดับฮอรโมนสูงหรือสรางฮอรโมนกอนถึงวัยหนุมมาก เนื่องจากมีเนื้องอกที่อัณฑะ
จะทําใหเกิดการเติบโตทางเพศกอนเวลาอันสมควร (percocious puberty) ไมวาจะเปนลักษณะทางเพศ
และอวัยวะสืบพันธุ
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ตอมไรทอ ตาง ๆ ที่สําคัญพรอมชือ่ ฮอรโมนและหนาที่
ตอมไรทอ
หนาที่
ตอมใตสมอง
ไธโรโทรฟน (Thyrotrophin)
คอรดิโคโทรฟน (Corticotrophin)
โกนาโดโทรฟน (Gonadotrophin)
โกรทฮอรโมน (Growth hormone)
วาโซเปรซซิน (Vasopressin)
โปรแลกติน (Prolactin)
ออกซิโตซิน (Oxytocin)
ตอมไทรอยด หลั่งฮอรโมน
ไธรอกซิน (Thyroxin)

ตอมพาราไธรอยด หลั่งฮอรโมน
พาราธอรโมน (Parathormone)
ตอมหมวกไต ประกอบดวยสวน
คอรเทกซ (cortex) และเมดุลลา
(medulla) หลั่งฮอรโมน
อะดรีนาลิน และนอรอะดรีนาลิน
(Adrenalin and Noradrenalin)
คอรติโซน (Cortisone)
อัลโดสเตอโรน (Aldosterone)
ตับออน
อินซูลิน (Insulin)
รังไข (ตอมอวัยวะสืบพันธุเพศหญิง)
เอสโตรเจน (estrogen)
โปรเจสเตอโรน (progesterone)

ควบคุมการทํางานของตอมไทรอยด
ควบคุมปริมาณสารจากตอมหมวกไต
ควบคุมสารตอมอวัยวะเพศ
ควบคุมการเจริญเติบโตของรางกาย
ควบคุมปริมาณน้ําทีข่ ับออกจากไต
กระตุน การสรางน้ํานม
กระตุน การหดตัวของกลามเนื้อมดลูกขณะเด็กเกิด
ควบคุมอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนความรอนและพลังงานใน
การควบคุมการเจริญ เติบโตตามปกติ และการทํา งานของ
ระบบ
กระตุนใหกระดูก ปลอยแคลเซียมออกมาและควบคุมระดับ
ของแคลเซียมในเลือด
ผลิตจากสวนเมดุลลา ฮอรโมนนี้จะเพิ่มกําลังใหกับระบบ
ประสาทซิมพาเธติก ในการรับความรูสกึ กลัว โกรธ และ
ตื่นเตน
สารสเตอรอย (steroid) ผลิตจากคอรเทกซ ชวยในการปองกัน
การตกใจ
สวนคอรเทกซ ชวยควบคุมสมดุลเกลือแรตาง ๆ และน้ํา
ในรางกาย

ควบคุมการใชน้ําตาลของรางกาย
ควบคุมลักษณะเพศหญิงตอนวัยรุน หยุดการเจริญของกระดูก
และกระตุนมดลูกรับการตกไข
เตรียมมดลูกสําหรับการตั้งครรภ ระหวางตั้งครรภ รกจะผลิตฮอรโมน
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ตอมไรทอ

หนาที่
สําหรับการเจริญของทารก และปรับตัวแมสําหรับการตัง้ ครรภ

อัณฑะ (ตอมของอวัยวะสืบพันธุเพศชาย)
ควบคุมลักษณะเพศชายตอนวัยรุน
เทสโตสเตอโรน (testosterone)
ตารางสรุปหนาทีแ่ ละอวัยวะที่เกีย่ วของของระบบตางๆ ในรางกาย
ระบบ
ระบบหอหุมรางกาย
ระบบยอยอาหาร

หนาที่
อวัยวะที่เกี่ยวของ
หอหุมและปกปองรางกาย
ผิวหนัง ขน เล็บ
ย อ ยอาหารจนสามารถดู ด ซึ ม เข า ปาก ฟ น ลิ้ น ต อ มน้ํ า ลาย หลอดอาหาร
รางกาย
กระเพาะอาหาร ลําไสใหญ ทวารหนัก ตับ
ตับออน ถุงน้ําดี
ระบบตอมไรทอ
ผลิตฮอรโมน
ตอมใตสมอง ตอมไทรอยด ตอมหมวกไต
รังไข อัณฑะ
ระบบไหลเวียนเลือด ลํ า เลี ย งก า ซ สารอาหาร ของเสี ย หัว ใจ เส น เลื อด ม าม ท อน้ํ า เหลื อ ง ต อ ม
และน้ําเหลือง
ฮอร โ มนและสารเคมีเ ขา และออก น้ําเหลือง
จากรางกาย
ระบบประสาท
รับ และส ง ความรู สึ ก ควบคุ ม การ สมอง เสน ประสาท อวัยวะรับความรูสึ ก
ทํางานของอวัยวะตางๆ
ไดแก ตา หู จมูก ปาก ลิ้น ฟน ผิวหนัง
ระบบหายใจ
รับออกซิเจนเขาสูรางกายและปลอย จมูก หลอดลม ปอด
คาร บอน ไดออก ไซด ออก จา ก
รางกาย
ระบบกลามเนื้อ
การเคลื่ อ นไหวทั้ ง ภายในและ กล า มเนื้ อ ต า งๆ เช น กล า มเนื้ อ เรี ย บ
ภายนอกรางกาย
กลามเนื้อลาย กลามเนื้อหัวใจ
ระบบโครงกระดูก
เปนโครงสรางใหกับรางกาย
กระดูกชิ้นตางๆ ที่ประกอบเปนแกนกลาง
และระบบของรางกาย ระบบโครงกระดูก
รวมกับระบบกลามเนื้อเรียกวา
“ระบบเคลื่อนไหว”
ระบบสืบพันธุ
ผลิตเซลลสืบพันธุและควบคุมกลไก อัณฑะ ตอมลูกหมาก รังไข มดลูก
สืบพันธุ
อวัยวะเพศ
ระบบขับถาย
กํ า จั ด และกรองของเสี ย ออกจาก ปอด ไต ทอไต กระเพาะปสสาวะ ผิวหนัง
รางกาย
ลําไสใหญ
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กิจกรรม
1. ดูวีดีทัศนในแผน VCD เรื่องการทํางานของระบบอวัยวะตางๆ ของรางกาย และสรุป
สาระสําคัญจากเนื้อเรื่อง ประมาณ 10 บรรทัด
2. จงอธิบายการทํางานของระบบตางๆ ในรางกาย ทีส่ ําคัญตอรางกายตามลําดับมา 3 ระบบ
พรอมบอกเหตุผลวาเพราะเหตุใดจึงมีความสําคัญ

เรื่องที่ 6 การดูแลรักษาระบบของรางกายที่สําคัญ
ระบบตางๆ ของรางกายที่ทํางานปกติ จะทําใหมนุษยดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข หากระบบ
ของรางกายระบบใดระบบหนึ่งทํางานผิดปกติไปจะทําใหรางกายเกิดเจ็บปวย มีความทุกขทรมาน และไม
สามารถประกอบภารกิจตาง ๆ ไดอยางเต็มความสามารถ ดังนัน้ ทุกคนควรพยายามบํารุงรักษาสุขภาพให
แข็งแรงสมบูรณอยูเสมอ
วิธีการดูแลรักษาระบบของรางกายที่สําคัญ มีดังนี้
1. ระบบยอยอาหาร
1.1 รับประทานอาหารที่สะอาดและมีคุณคาทางโภชนาการ
1.2 หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัดและรอนเกินไป
1.3 เคี้ยวอาหารใหละเอียด
1.4 ดื่มน้ําใหเพียงพอ อยางนอยวันละ 6 – 8 แกว
1.5 ไมออกกําลังกายหรือทํางานหนักทันทีหลังรับประทานอาหารเสร็จใหมๆ
1.6 พักผอนใหเพียงพอ
1.7 ขับถายใหเปนเวลาทุกวัน
1.8 หลีกเลี่ยงปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียด
1.9 ทําจิตใจใหราเริงแจมใสอยูเสมอ
1.10 ออกกําลังกายสม่ําเสมอ
2. ระบบขับถาย
2.1 รับประทานอาหารที่สะอาดและมีคุณคาทางโภชนาการ
2.2 ไมรับประทานอาหารที่มีรสจัด
2.3 รับประทานผักและผลไมหรืออาหารที่มีกากอาหารอยางสม่ําเสมอ
2.4 รับประทานน้ําใหเพียงพอ อยางนอยวันละ 6 – 8 แกว
2.5 ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
2.6 พักผอนใหเพียงพอ
2.7 หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําใหเกิดความเครียด
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2.8 รักษาความสะอาดของรางกายอยูตลอดเวลา
2.9 ขับถายใหเปนปกติทุกวัน
2.10 ทําจิตใจใหราเริงแจมใสอยูเสมอ
3. ระบบประสาท
3.1 รับประทานอาหารประเภทที่ชวยสงเสริมและบํารุงประสาท อาหารที่มีวิตามินบีมาก ๆ
เชน ขาวซอมมือ รําขาว ไข ตับ ยีสต ผัก สีเขียว ผลไมสด และน้ําผลไม เปน ตน ควร
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทแอลกอฮอล ชา กาแฟ เปนตน
3.2 พัก ผอนใหเพียงพอกับความตองการของรางกายแตละวัย ไมเครงเครียดหรือกังวล
เกินไป ควรหลีกเลี่ยงจากสถานการณที่ทําใหไมสบายใจ
3.3 ออกกําลังกายสม่ําเสมอ ซึ่งเปนหนทางที่ดีในการผอนคลาย
3.4 ไมควรใชอวัยวะตาง ๆ ของรางกายมากเกินไป อาจทําใหประสาทสวนนั้นทํางานหนัก
เกินไป เชน การทํางานหนาจอคอมพิวเตอรนานเกินไป อาจทําใหประสาทตาเสื่อมได เปนตน
3.5 ควรหมั่นฝก การใชสมองแกปญหาบอย ๆ เปนการเพิ่มพูนสติปญญาและปองกันโรค
ความจําเสื่อมหรือสมองเสื่อม
4. ระบบสืบพันธุ
4.1 เพศชาย
1) อาบน้ําอยางนอยวันละ 2 ครั้ง และใชสบูฟอกชําระลางรางกายและอวัยวะสืบพันธุ
ใหสะอาด เช็ดตัวใหแหง
2) สวมเสื้อผาใหสะอาด โดยเฉพาะกางเกงในตองสะอาด สวมใสสบายไมรัดแนน
เกินไป
3) ไมใชสวมหรือที่ถายปสสาวะที่ผิดสุขลักษณะ
4) ไมเที่ยวสําสอน หรือรวมประเวณีกับหญิงขายบริการทางเพศ
5) หากสงสัยวาจะเปนกามโรค หรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุตองรีบไป
ปรึกษาแพทย ไมควรซื้อยารับประทานเพื่อรักษาโรคดวยตนเอง
6) ไมค วรใชยาหรือสารเคมีตางๆ ชว ยในการกระตุน ความรูสึกทางเพศ ซึ่งอาจเปน
อันตรายได
7) ไม ห มกมุ น หรื อ หั ก โหมเกี่ ย วกั บ การมี เ พศสั มพั น ธ มากเกิน ไป เพราะอาจเป น
อันตรายตอสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ ควรทํากิจกรรมนันทนาการ การเลนกีฬาหรืองานอดิเรกอื่น ๆ
เพื่อเปนการเบนความสนใจไปสูกิจกรรมอื่นแทน
8) ระวังอยาใหอวัยวะสืบพันธุถูกกระทบกระแทกแรงๆ เพราะจะทําใหช้ําและเกิดการ
อักเสบเปนอันตรายได
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4.1. เพศหญิง
1) รักษาความสะอาดอวัยวะเพศอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะเวลาอาบน้ํา ควรสนใจทํา
ความสะอาดเปนพิเศษ เชน ลาง เช็ดใหแหง โดยเฉพาะในชวงที่มีประจําเดือน ควรใชน้ําอุนทําความ
สะอาดสวนที่เปรอะเปอนเลือด เปนตน
2) หลังจากการปสสาวะและอุจจาระเสร็จทุกครั้ง ควรใชน้ําลางและเช็ดใหสะอาด
3) ควรสวมเสื้อผาที่สะอาดรัด กุม กางเกงในตองสะอาด สวมใสสบาย ไมอับหรือรัด
แนนเกินไป และควรเปลี่ยนทุกวัน
4) รักนวลสงวนตัว ไมควรมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน
5) ไมควรใชยากระตุนหรือยาปลุกประสาทกับอวัยวะเพศ
6) การใชสวมหรือที่ถายปสสาวะอุจจาระทุกครั้งจะตองคํานึงถึงความสะอาดและ
ถูกสุขลักษณะ
7) ควรออกกําลังกายหรือทํางานอดิเรกเพื่อเบนความสนใจของตนเองไปในทางอื่น
8) ขณะมีประจําเดือนควรใชผาอนามัยอยางเพียงพอและควรเปลี่ยนใหบอยตามสมควร
อยาปลอยไวนานเกินไป
9) ในชวงมีประจําเดือน ไมค วรออกกําลังกายประเภทที่ผาดโผนและรุนแรง แตการ
ออกกําลังกายเพียงเบาๆ จะชวยบรรเทาอาการเจ็บปวดหรืออาการอึดอัดลงได และควรพักผอนนอนหลับ
ใหเพียงพอ ทําจิตใจใหแจมใส
10) ควรจดบันทึกการมีประจําเดือนไวทุกๆ เดือน การที่ประจําเดือนมาเร็วหรือชาบาง
เล็กนอยไมถือเปนการผิดปกติแตอยางไร แตถามีประจําเดือนเร็วหรือชากวาปกติมากกวา 7 – 8 วันขึ้นไป
ควรปรึกษาแพทย
11) ในชวงที่มีประจําเดือน ถามีอาการปวดที่ทองนอย อาจใชกระเปาน้ํารอนหรือผาหม
มาวางที่ทองนอยเพื่อใหความอบอุน และอาจรับประทานยาแกปวดไดตามสมควร
12) ถามีอาการผิดปกติใ นชว งที่มีประจําเดือน เชน มีอาการปวดมาก มีเลือดออกมาก
หรือมีเลือดไหลออกในชวงที่ไมมีประจําเดือน ควรรีบปรึกษาแพทยทันที
13) ระวังอยาใหอวัยวะสืบพันธุถูกกระทบกระแทกแรงๆ เพราะจะทําใหช้ํา เกิดการ
อักเสบและเปนอันตรายได
14) ถาหากมีก ารเปลี่ยนแปลงที่ผิด ปกติของอวัยวะเพศ หรือสงสัยวาจะเปนกามโรค
ควรรีบไปรับการตรวจและปรึกษาแพทยทันที
5. ระบบตอมไรทอ
5.1 รับประทานอาหารที่สะอาดและมีคุณคาทางโภชนาการ
5.2 ดื่มน้ําสะอาดใหเพียงพอ
5.3 ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ

27

5.4 พักผอนใหเพียงพอ
5.5 หลีกเลี่ยงสิ่งที่กอใหเกิดความเครียด
5.6 หลีกเลี่ยงจากสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยที่สกปรกและอยูในชุมชนแออัด
5.7 เมื่อเกิดอาการเจ็บคอหรือตอมทอนซิลอักเสบตองรีบไปใหแพทยตรวจรักษา
5.8 เมื่อรูสึกตัววาเหนื่อย ออนเพลีย และเจ็บหนาอก โดยมีอาการเชนนี้อยูนาน ควรไปให
แพทยตรวจดูอาการ เพราะหัวใจอาจผิดปกติได

กิจกรรม
1. จงสรุ ปความสํา คัญและอธิ บายการทํ างานของระบบอวัย วะในรางกาย 4 ระบบ พรอ ม
แผนภาพประกอบ
2. การดูแลรักษาระบบยอยอาหารควรทําอยางไร เพราะอะไร จงอธิบายพรอมใหเหตุผล
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บทที่ 2
ปญหาเพศศึกษา
สาระสําคัญ
มีค วามรูค วามเขา ใจเกี่ยวกับปญหาทางเพศ มีทัก ษะในการสื่อสารและต อรองเพื่ อทําความ
ชวยเหลือเกี่ยวกับปญหาทางเพศได สามารถอธิบายวิธีการจัดการกับอารมณและความตองการทางเพศได
อยางเหมาะสม เขาใจถึงความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศที่สงผลตอสุขภาพทางเพศ ตลอดจนเรียนรูถึง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการลวงละเมิดทางเพศและกฎหมายคุมครองเด็กและสตรี

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1.
2.
3.
4.
5.

เรียนรูทักษะการสื่อสารและตอรองเพื่อขอความชวยเหลือเกี่ยวกับปญหาทางเพศได
เรียนรูการจัดการกับอารมณและความตองการกับปญหาทางเพศไดอยางเหมาะสม
เรียนรูและสามารถวิเคราะหความเชื่อเรื่องเพศที่สงผลตอปญหาทางเพศไดอยางเหมาะสม
เรียนรูและสามารถวิเคราะหอิทธิพลสื่อที่สงผลใหเกิดปญหาทางเพศได
อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวของกับการลวงละเมิดทางเพศไดอยางถูกตอง

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 4
เรื่องที่ 5

ทักษะการจัดการปญหาทางเพศ
ปญหาทางเพศในเด็กและวัยรุน
การจัดการกับอารมณและความตองการทางเพศ
ความเชื่อที่ผิด ๆ ทางเพศ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการละเมิดทางเพศ
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เรื่องที่ 1 ทักษะการจัดการปญหาทางเพศ
พัฒนาการเรื่องเพศในเด็กและวัยรุน เกี่ยวของกับชีวิต ตั้ งแตเด็ กจนโต การที่ บุคคลไดเรียนรู
ธรรมชาติ ความเปนจริงทางเพศ จะชวยใหมีความรู มีทัศนคติ สามารถปรับตัวตามพัฒนาการของชีวิต
อยางเหมาะสม และมีพฤติกรรมถูกตองในเรื่องเพศ สามารถสอนไดตั้งแตเด็กยังเล็ก สอดแทรกไปกับการ
สงเสริมพัฒนาการดานอื่นๆ พอแมควรเปนผูสอนเบื้องตน เมื่อเขาสูโรงเรียน ครูชวยสอนใหสอดคลองไป
กับที่บาน เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุน ควรสงเสริมใหเด็กเรียนรูพัฒนาการทางเพศที่ถูกตองและรูวิธีจัดการกับ
อารมณความตองการทางเพศเพื่อปองกันปญหาทางเพศที่อาจเกิดตามมา
พัฒนาทางเพศกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
พัฒนาการทางเพศ เปนสวนหนึ่งของพัฒนาการบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นตั้งแตเด็กและมีความตอเนื่อง
ไปจนพั ฒ นาการเต็ ม ที่ ใ นวั ย รุ น หลั ง จากนั้ น จะเป น ส ว นหนึ่ ง ของบุ ค ลิ ก ภาพที่ ติ ด ตั ว ตลอดชี วิ ต
โดยเมื่อสิ้นสุดวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงตอไปนี้
1. มีความรูเรื่องเพศตามวัยและพัฒนาการทางเพศ ตั้งแตการเปลี่ยนแปลงของรางกายไปตามวัย
จิตใจ อารมณและสังคม ทั้งตนเองและผูอื่น และเรียนรูความแตกตางกันระหวางเพศ
2. มีเอกลักษณทางเพศของตนเอง ไดแก การรับรูเพศตนเอง บทบาททางเพศและพฤติกรรมทาง
เพศ มีความพึงพอใจทางเพศหรือความรูสึกทางเพศตอเพศตรงขามหรือตอเพศเดียวกัน
3. มีพฤติกรรมการรักษาสุขภาพทางเพศ การรูจักรางกายและอวัยวะเพศของตนเอง ดูแลรักษา
ทําความสะอาด ปองกันการบาดเจ็บ การติดเชื้อ การถูกลวงละเมิดทางเพศและการปองกันพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ
4. มี ทั ก ษะในการสร า งความสั ม พั น ธ กั บ ผู ที่ จ ะเป น คู ค รอง การเลื อ กคู ค รอง การรั ก ษา
ความสั ม พั น ธ ใ ห ย าวนานการแก ไ ขป ญ หาต า ง ๆ ในชี วิ ต ร ว มกั น มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารและ
การมีความสัมพันธทางเพศกับคูครองอยางมีความสุข มีการวางแผนชีวิตและครอบครัวที่เหมาะสม
5. เขาใจบทบาทในครอบครัว ไดแก บทบาทและหนาที่สําหรับการเปนลูก การเปนพี่ – นอง
และสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว หนาที่และความรับผิดชอบการเปนพอแมที่ถูกตองตามกฎหมาย และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมของสังคมที่อยู
6. มีทัศนคติทางเพศที่ถูกตอง ภูมิใจ พอใจในเพศของตนเอง ไมรังเกียจหรือปดบัง ปดกั้นการ
เรียนรูทางเพศที่เหมาะสม รูจักควบคุมพฤติกรรมทางเพศใหแสดงออกถูก ตอง ใหเกียรติผูอื่น ไมลว ง
ละเมิดทางเพศตอผูอื่น ยับยั้งใจตนเองไมใหมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
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เรื่องที่ 2 ปญหาทางเพศในเด็กและวัยรุน
ปญหาทางเพศในเด็กและวัยรุนแบงตามประเภทตางๆ ไดดังนี้
1. ความผิดปกติในเอกลักษณทางเพศ
เด็กมีพฤติกรรมผิดเพศ เด็กรูสึกวาตนเองเปนเพศตรงขามกับเพศทางรางกายมาตั้งแตเด็ก และมี
พฤติกรรมทางเพศเปนแบบเดียวกับเพศตรงขาม ไดแก
 การแตงกายชอบแตงกายผิดเพศ เด็กชายชอบสวมกระโปรงและรังเกียจกางเกง เด็กหญิง
รังเกียจกระโปรงแตชอบสวมกางเกง เด็กชายชอบแตงหนาทาปาก ชอบดูแมแตงตัวและเลียนแบบแม
 การเลน มักเลนเลียนแบบเพศตรงขาม หรือชอบเลนกับเพศตรงขาม เด็กชายมักไมชอบ
เลนรุนแรงชอบเลนกับผูหญิงและมักเขากลุมเพศตรงขามเสมอ เปนตน
 จินตนาการวาตนเองเปนเพศตรงขามเสมอแมในการเลนสมมุติก็มักสมมุติตนเองเปนเพศ
ตรงขามเด็กชายอาจจิตนาการวาตัวเองเปนนางฟา หรือเจาหญิง เปนตน
 พฤติกรรมทางเพศ เด็กไมพอใจในอวัยวะเพศของตนเอง บางคนรูสึกรังเกียจหรือแสรง
ทําเปนไมมีอวัยวะเพศหรือตองการกําจัด อวัยวะเพศออกไป เด็กหญิงจะยืนปสสาวะ เด็กชายจะนั่งถาย
ปสสาวะเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศของเพศตรงขามโดยตั้งใจและไมไดตั้งใจ
อาการตาง ๆ เหลานี้เกิดขึ้นแลวดําเนินอยางตอเนื่อง เด็กอาจถูกลอเลียน ถูกกีดกันออกจากกลุม
เพื่อนเพศเดียวกัน เด็กมักพอใจในการเขาไปอยูกับกลุมเพื่อนตางเพศ และถายทอดพฤติกรรมของเพศตรง
ขามทีละนอย ๆ จนกลายเปนบุคลิกภาพของตนเอง
เมื่ อ เข า สู วั ย รุ น เด็ ก มี ค วามรู สึ ก ไม ส บายใจเกี่ ย วกั บ เพศของตนเองมากขึ้ น และต อ งการ
เปลี่ยนแปลงเพศตนเอง จนกลายเปนบุคลิกภาพของตนเอง
2. รักรวมเพศ (Homosexualism)
อาการ เริ่มเห็นชัดเจนตอนเขาวัยรุน เมื่อเริ่มมีความรูสึกทางเพศ ทําใหเกิดความพึงพอใจทางเพศ
(sexual orientation) โดยมีความรูสึกทางเพศ ความตองการทางเพศ อารมณเพศกับเพศเดียวกัน
รักรวมเพศยังรูจักเพศตนเองตรงตามที่รางกายเปน รักรวมเพศชายบอกตนเองวาเปน เพศชาย
รักรวมเพศที่เปนหญิงบอกเพศตนเองวาเปนเพศหญิง
การแสดงออกวาชอบเพศเดียวกัน มีทั้งแสดงออกชัดเจนและไมชัดเจน
กิริยาทาทางและการแสดงออกภายนอก มี ทั้งที่แสดงออกชัดเจนและไมแสดงออก ขึ้น อยูกับ
บุคลิกของผูนั้นและการยอมรับของสังคม
ชายชอบชาย เรียกวา เกย (gay) หรือตุด แตว เกยยังมีประเภทยอย เปนเกยคิง และเกยควีน เกยคิง
แสดงบทบาทภายนอกเปนชาย การแสดงออกทางเพศ (gender role) ไมคอยเปนหญิง จึงดูภายนอกเหมือน
ผูชายปกติธรรมดา แตเกยควีนแสดงออกเปนเพศหญิง เชน กิริยาทาทาง คําพูด ความสนใจ กิจกรรมตาง ๆ
ความชอบตาง ๆ เปนหญิง

31

หญิงชอบหญิง เรียกวา เลสเบี้ยน (lesbianism) การแสดงออกมี 2 แบบเชนเดียวกับเกย เรียกวา
ทอมและดี้ ดี้แสดงออกเหมือนผูหญิงทั่วไป แต ทอมแสดงออก (gender role) เปนชาย เชน ตัด ผมสั้น
สวมกางเกงไมสวมกระโปรง
ในกลุมรักรวมเพศ ยังมีประเภทยอยอีก ประเภทหนึ่ง ที่มีความพึงพอใจทางเพศไดทั้งสองเพศ
เรียกวา ไบเซกซวล (bisexualism) มีความรูสึกทางเพศและการตอบสนองทางเพศไดทั้งสองเพศ
สาเหตุ ปจจุบันมีหลักฐานสนับสนุนวา สาเหตุมีหลายประการประกอบกัน ทั้งสาเหตุทางรางกาย
พันธุกรรม การเลี้ยงดู และสิ่งแวดลอมภายนอก
การชวยเหลือ พฤติกรรมรักรวมเพศเมื่อพบในวัยเด็ก สามารถเปลี่ยนแปลงได โดยการแนะนําการ
เลี้ยงดู ใหพอแมเพศเดียวกันใกลชิดมากขึ้น พอแมเพศตรงขามสนิทสนมนอยลง เพื่อใหเกิดการถายทอด
แบบอยางทางเพศที่ถูกเพศ แตตองใหมีความสัมพันธดีๆ ตอกัน สงเสริมกิจกรรมเหมาะสมกับเพศ เด็กชาย
ใหเลนกีฬาสงเสริมความแข็งแรงทางกาย ใหเด็กอยูในกลุมเพื่อการเรียนรูเพศเดียวกัน
ถารูวาเปนรักรวมเพศตอนวัยรุน ไมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขได การชวยเหลือทําไดเพียงให
คําปรึกษาแนะนําในการดําเนินชีวิตแบบรักรวมเพศอยางไร จึงจะเกิดปญหานอยที่สุด และใหคําแนะนํา
พอแมเพื่อใหทําใจยอมรับสภาวการณนี้ โดยยังมีความสัมพันธที่ดีกับลูกตอไป
การปองกัน การเลี้ยงดู เริ่มตั้งแตเล็ก พอแมมีความสัมพันธที่ดีตอกัน พอหรือแมที่เพศเดียวกันกับเด็ก
ควรมีความสัมพันธที่ดีกับเด็ก และควรแนะนําเกี่ยวกับการคบเพื่อน รวมทั้งสงเสริมกิจกรรมใหตรงตามเพศ
3. พฤติกรรมกระตุนตนเองทางเพศในเด็ก และการเลนอวัยวะเพศตนเอง
อาการ กระตุนตนเองทางเพศ เชน นอนคว่ําถูไถอวัยวะเพศกับหมอนหรือพื้น
สาเหตุ เด็กเหงา ถูกทอดทิ้ง มีโรคทางอารมณ เด็กมักคนพบดวยความบังเอิญ เมื่อถูกกระตุนหรือ
กระตุนตนเองที่อวัยวะเพศแลวเกิดความรูสึกเสียว พอใจกับความรูสึกนั้น เด็กจะทําซ้ําในที่สุดติดเปนนิสยั
การชวยเหลือ
1. หยุ ด พฤติ ก รรมนั้ น อย า งสงบ เช น จั บ มื อ เด็ ก ออก ให เ ด็ ก นอนหงาย บอกเด็ ก สั้ น ๆ ว า
“หนูไมเลนอยางนั้น” พรอมใหเหตุผลที่เหมาะสมจูงใจ
2. เบี่ยงเบนความสนใจ ใหเด็กเปลี่ยนทาทาง ชวนพูดคุย
3. หากิจกรรมทดแทน ใหเด็กไดเคลื่อนไหว เพลิดเพลิน สนุกสนานกับกิจกรรมและสังคม
4. อยาใหเด็กเหงา ถูกทอดทิ้งหรืออยูตามลําพัง เด็กอาจกลับมากระตุนตนเองอีก
5. งดเวนความกาวราวรุนแรง การหามดวยทาที่นากลัวเกินไปอาจทําใหเด็กกลัวฝงใจมีทัศนคติ
ดานลบตอเรื่องทางเพศ อาจกลายเปนเก็บกดทางเพศ หรือขาดความสุขทางเพศในวัยผูใหญ
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4. พฤติกรรมกระตุนตนเองทางเพศในวัยรุน หรือการสําเร็จความใครดวยตัวเอง(Masturbation)
สาเหตุ พฤติกรรมกระตุนตนเองทางเพศในวัยรุนเปนเรื่องปกติ ไมมีอันตราย ยอมรับไดถา
เหมาะสมไมม ากเกิ น ไปหรื อหมกมุน มาก พบไดบอ ยในเด็ก ที่มีป ญหาทางจิ ต ใจ ปญ ญาอ อน เหงา
กามวิปริตทางเพศ และสิ่งแวดลอมมีการกระตุนหรือยั่วยุทางเพศมากเกินไป
การชวยเหลือ ใหความรูเรื่องเพศที่ถูกตอง ใหกําหนดการสําเร็จความใครดวยตัวเองใหพอดีไม
มากเกินไป ลดสิ่งกระตุนทางเพศไมเหมาะสม ใชกิจกรรมเบนความสนใจ เพิ่มการออกกําลังกาย ฝกให
เด็กมีการควบคุมพฤติกรรมใหพอควร
5. พฤติกรรมทางเพศที่วิปริต (Paraphilias)
อาการ ผูปวยไมสามารถเกิดอารมณเพศไดกับสิ่งกระตุนทางเพศปกติ มีความรูสึกทางเพศได
เมื่อมีการกระตุนทางเพศที่แปลกประหลาดพิสดาร ที่ไมมีในคนปกติ ทําใหเกิดพฤติกรรมใชสิ่ง
ผิดธรรมชาติกระตุนตนเองทางเพศ มีหลายประเภทแยกตามสิ่งที่กระตุนใหเกิดความรูสึกทางเพศ
ประเภทของ Paraphilia
1. เกิดความรูสึกทางเพศจากการสัมผัส ลูบคลํา สูดดมเสื้อผาชุดชั้นใน Fetishism
2. เกิดความรูสึกทางเพศจากการโชวอวัยวะเพศตนเอง Exhibitionism
3. เกิดความรูสึกทางเพศจากการไดถูไถ สัมผัสภายนอก Frotteurism
4. เกิดความรูสึกทางเพศจากการแอบดู Voyeurism
5. เกิดความรูสึกทางเพศทําใหผูอื่นเจ็บปวด ดวยการทํารายรางกาย หรือคําพูด Sadism
6. เกิดความรูสึกทางเพศจากการทําตนเอง หรือใหผูอื่นทําใหตนเองเจ็บปวด ดวยการทําราย
รางกายหรือคําพูด Masochism
7. เกิดความรูสึกทางเพศกับเด็ก (Pedophilia)
8. เกิดความรูสึกทางเพศกับสัตว (Zoophilia)
9. เกิดความรูสึกทางเพศจากการแตงกายผิดเพศ (Transvestism)
สาเหตุที่กอใหเกิดความผิดปกติทางเพศ คือ
1. การเลี้ยงดูและพอแมปลูกฝงทัศนคติไมดีตอเรื่องทางเพศที่พอแมปลูกฝงเด็ก ทําใหเด็กเรียนรู
วาเรื่องเพศเปนเรื่องตองหาม ตองปดบัง เลวรายหรือเปน บาป เด็กจะเก็บกดเรื่องเพศ ทําใหปด กั้นการ
ตอบสนองทางเพศกับตัวกระตุนทางเพศปกติ
2. การเรียนรู เมื่อเด็กเริ่มมีความรูสึกทางเพศ แตไมสามารถแสดงออกทางเพศไดตามปกติ เด็ก
จะแสวงหาหรือเรียนรูดวยตัวเองวา เมื่อใชตัวกระตุนบางอยางทําใหเกิดความรูสึกทางเพศได จะเกิดการ
เรียนรูแบบเปนเงื่อนไขและเปนแรงเสริมใหมีพฤติกรรมกระตุนตัวเองทางเพศดวยสิ่งกระตุนนั้นอีก
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การชวยเหลือ
ใชหลักการชวยเหลือแบบพฤติกรรมบําบัด ดังนี้
1. การจั ด การสิ่ง แวดลอม กํา จัด สิ่ งกระตุ น เดิมที่ ไมเ หมาะสมใหห มด หากิ จ กรรมทดแทน
เบี่ยงเบนความสนใจ อยาใหเด็ก เหงาอยูค นเดียวตามลําพัง ปรับเปลี่ยนทัศนคติทางเพศในครอบครัว
ใหเห็นวาเรื่องเพศไมใชเรื่องตองหาม สามารถพูดคุยเรียนรูได พอแมควรสอนเรื่องเพศกับลูก
2. ฝก การรูตัว เองและควบคุม ตนเองทางเพศ ใหรูวามีอารมณ เพศเมื่อใด โดยสิ่งกระตุน ใด
พยายามหามใจตนเองที่จะใชสิ่งกระตุนเดิมที่ผิดธรรมชาติ
3. ฝกการสรางอารมณเพศกับตัวกระตุนตามปกติ เชน รูปโป – เปลือย แนะนําการสําเร็จความ
ใครที่ถูกตอง
4. บั น ทึ ก พฤติ ก รรมเมื่ อ ยั ง ไม ส ามารถหยุ ด พฤติ ก รรมได สั ง เกตความถี่ ห า ง เหตุ ก ระตุ น
การยับยั้งใจตนเอง ใหรางวัลตนเองเมื่อพฤติกรรมลดลง
การปองกัน การใหความรูเรื่องเพศที่ถูกตองตั้งแตเด็กดวยทัศนคติที่ดี
6. เพศสัมพันธในวัยรุน
ลักษณะปญหา มีพฤติกรรมทางเพศตอกันอยางไมเหมาะสม มีเพศสัมพันธกันกอนวัยอันควร
สาเหตุ
1. เด็กขาดความรักความอบอุนใจจากครอบครัว
2. เด็กขาดความรูสึกเห็นคุณคาตนเอง ไมประสบความสําเร็จดานการเรียน แสวงหาการยอมรับ
หาความสุขและความพึงพอใจจากแฟน เพศสัมพันธและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตาง ๆ
3. เด็ ก ขาดความรู แ ละความเข า ใจทางเพศ ความตระหนั ก ต อ ป ญ หาที่ ต ามมาหลั ง การมี
เพศสัมพันธ การปองกันตัวของเด็ก ขาดทักษะในการปองกันตนเองเรื่องเพศ ขาดทักษะในการจัดการกับ
อารมณทางเพศ
4. ความรู แ ละทั ศ นคติ ท างเพศของพ อ แม ที่ ไ ม เ ข า ใจ ป ด กั้ น การอธิ บ ายเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ เพศ
ทําใหเด็กแสวงหาเองจากเพื่อน
5. อิทธิพลจากกลุมเพื่อน รับรูทัศนคติที่ไมควบคุมเรื่องเพศ เห็นวาการมีเพศสัมพันธเปนเรื่อง
ธรรมดา ไมเกิดปญหาหรือความเสี่ยง
6. มีการกระตุนทางเพศ ไดแก ตัวอยางจากพอแม ภายในครอบครัว เพื่อน สื่อยั่วยุทางเพศตาง ๆ
ที่เปนแบบอยางไมดีทางเพศ
การปองกัน
การปองกันการมีเพศสัมพันธในวัยรุน แบงเปนระดับตาง ๆ ดังนี้
1. การปองกัน ระดับตนกอนเกิด ปญหา ไดแก ลดปจจัยเสี่ยงตางๆ การเลี้ยงดูโดยครอบครัว
สรางความรักความอบอุนในบาน สรางคุณคาในตัวเอง ใหความรูและทัศนคติทางเพศที่ดี มีแบบอยางที่ดี
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2. การปองกันระดับที่ 2 หาทางปองกันหรือลดการมีเพศสัมพันธในวัยรุนที่มีความเสี่ยงอยูแลว
โดยการสรางความตระหนักในการไมมีเพศสัมพันธในวัยเรียนหรือกอนการแตงงาน หาทาง
เบนความสนใจวัยรุนไปสูกิจกรรมสรางสรรค ใชพลังงานทางเพศที่มีมากไปในดานที่เหมาะสม
3. การปองกันระดับที่ 3 ในวัยรุนที่หยุดการมีเพศสัมพันธไมได ปองกันปญหาที่เกิดจากการมี
เพศสัมพันธ ปองกันการตั้งครรภและโรคติดตอทางเพศ โดยการใหความรูทางเพศ เบี่ยงเบนความสนใจ
หากิจกรรมทดแทน

เรื่องที่ 3 การจัดการกับอารมณและความตองการทางเพศ
ถึงแมวาอารมณทางเพศเปนเพียงอารมณหนึ่ง ซึ่งเมื่อเกิด ขึ้น แลวหายไปได แตถาหากไมรูจัก
จัดการกับอารมณเพศแลว อาจจะทําใหเกิดการกระทําที่ไมถูกตอง กอใหเกิดความเสียหายเดือดรอนแกตนเอง
และผูอื่น ดังนั้น ผูเ รียนควรจะไดเรียนรูถึงวิธีการจัดการกับอารมณทางเพศอยางเหมาะสม ไมตกเปนทาสของ
อารมณเพศ ซึ่งการจัดการกับอารมณทางเพศอาจแบงตามความรุนแรงไดเปน 3 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 การควบคุมอารมณทางเพศ อาจทําได 2 วิธี คือ
1. การควบคุมจิตใจตนเอง พยายามขมใจตนเองมิใหเกิดอารมณทางเพศไดหรือถาเกิด
อารมณทางเพศใหพยายามขมใจไว เพื่อใหอารมณทางเพศคอย ๆ ลดลงจนสูสภาพอารมณที่ปกติ
2. การหลีก เลี่ยงจากสิ่งเรา สิ่งเราภายนอกที่ยั่ว ยุอารมณทางเพศหรือยั่ว กิเลสยอมทําใหเกิด
อารมณทางเพศได ดังนั้น การตัดไฟเสียแตตนลม คือ หลีกเลี่ยงจากสิ่งเราเหลานั้นเสียจะชวยใหไมเกิด
อารมณได เชน ไมดูสื่อลามกตาง ๆ ไมเที่ยวกลางคืน เปนตน
ระดับที่ 2 การเบี่ยงเบนอารมณทางเพศ
ถาเกิดอารมณทางเพศจนไมอาจควบคุมไดควรใชวิธีการเบี่ยงเบนใหไปสนใจสิ่งอื่นแทนที่จ ะ
หมกมุนอยูกับอารมณทางเพศ เชน ไปออกกําลังกาย ประกอบกิจกรรมนันทนาการตางๆ ใหสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ไปทํางานตางๆ เพื่อใหจิตใจมุงที่งาน ไปพูดคุยสนทนากับคนอื่น เปนตน
ระดับที่ 3 การปลดปลอยหรือระบายอารมณทางเพศ
ถาเกิดอารมณทางเพศระดับมากจนเบี่ยงเบนไมได หรือสถานการณนั้นอาจทําใหไมมีโ อกาส
เบี่ยงเบน อารมณทางเพศก็ปลดปลอย หรือระบายอารมณทางเพศดวยวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพของ
วัยรุนซึ่งสามารถทําได 2 ประการ คือ
1. โดยการฝนนั่นก็คือ การฝนเปยก (Wet Dream) ในเพศชาย ซึ่งการฝนนี้เราไมสามารถบังคับให
ฝนหรือไมใหฝนได แตจะเกิดขึ้นเองเมื่อเราสนใจหรือมีความรูสึกในทางเพศมากจนเกินไปหรืออาจเกิด
การสะสมของน้ําอสุจิมีมากจนลนถุงเก็บน้ําอสุจิ ธรรมชาติจะระบายน้ําอสุจิออกมาโดยการใหฝนเกี่ยวกับ
เรื่องเพศจนถึงจุดสุดยอด และมีการหลั่งน้ําอสุจิออกมา
2. การสําเร็จความใครดวยตนเองหรืออาจเรียกอีกอยางหนึ่งวาการชวยเหลือตัวเอง (Masturbation)
ทําไดทั้งผูห ญิงและผูชาย ซึ่งผูชายแทบทุกคนมักมีประสบการณในเรื่องนี้แตผูหญิงนั้นมีเปนบางคนที่มี
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ประสบการณในเรื่องนี้ การสําเร็จความใครดวยตนเองเปนเรื่องธรรมชาติของคนเรา เมื่อเกิดอารมณทาง
เพศจนหยุดยั้งไมได เพราะการสําเร็จความใครดวยตนเองไมทําใหตนเองและผูอื่นเดือดรอน แตไมควร
กระทําบอยนัก

เรื่องที่ 4 ความเชื่อที่ผิดๆ ทางเพศ
ความคิดผิด ๆ นั้น ความจริงเปนแคความคิดเทานั้น ถายังไมไดกระทํา ยอมไมถือวาเปนความผิด
เพราะการกระทํายังไมเกิดขึ้น โดยเฉพาะความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศนั้น ถาคิดใหม ทําใหมเสีย ก็จะ
ไมเกิดผลรายในการดําเนินชีวติ ประจําวัน เรื่องราวเกี่ยวกับเพศไดรับการปกปดมานานแลว จนขาวลือและ
ความเชื่อผิด ๆ แตโบราณ ยังคงไดรับการร่ําลือตอเนื่องยาวนานมาจนถึงยุคปจจุบัน ตอไปนี้เปนความเชื่อ
ผิด ๆ ความเขาใจผิด ๆ ทางเพศ ที่องคการอนามัยโลกไดตีพมิ พไว มีดังนี้
1. ผูชายไมควรแสดงอารมณและความรูสึกเกี่ยวกับความรัก
เพราะคําร่ําลือที่วา ผูชายไมควรแสดงอารมณและความรูสึกเกี่ยวกับความรักให
ออกนอกหนา ไมอยางนั้นจะไมเปนชายสมชาย ผูชายจึงแสดงออกถึงความรักผานการมีเพศสัมพันธ จน
เหมือนวาผูชายเกิดมาเพือ่ จะมีเซ็กส ทั้ง ๆ ที่ตองการจะระบายความรักออกไปเทานั้นเอง แทจริงแลว ผูชาย
สามารถจะแสดงอารมณรักออกมาทางสีหนาแววตา การกระทําอะไรตอมิอะไรไดเชนผูหญิง และการมี
เพศสัมพันธก็เปนสวนหนึ่งของการบอกรักดว ยภาษากายเทานั้น การแสดงความรัก ที่ซาบซึ้งแบบอื่ น
ผูช ายทําไดเชนเดียวกับหญิงและหญิงก็ตองการดวย
2. การถูกเนื้อตองตัวจะนําไปสูการมีเซ็กส
เพราะความเชื่อที่วา ถาผูหญิงยอมใหผูชายถูก เนื้อตองตัวแลว แสดงวาตัว เองมีใ จกับเขา
เขาจึงพยายามตอไปที่จะมีสัมพันธสวาทที่ลึกซึ้งกวานั้นกับเธอ เปนความเข าใจผิดแท ๆ เพราะบางครั้ง
ผูหญิงแคตองการความอบอุนและประทับใจกับแฟนของเธอเทานั้น โดยไมไดคิดอะไรเลยเถิดไป
ขนาดนั้นเลย การจับมือกัน การโอบกอดสัมผัสกายของกันและกัน แทที่จริงเปนการถายทอดความรักที่
บริสุทธิ์ ที่สามารถจะสัมผัสจับตองได โดยไมจําเปนจะตองมีการรวมรักกันตอไปเลย และไมควรที่ฝายใด
ฝายหนึง่ จะกดดันใหอีกฝายตองมีเซ็กสดวย
3. การมีเพศสัมพันธที่รุนแรงจะนําไปสูการสุขสมที่มากกวา
เปนความเขาใจผิดกันมานานนักแลววา ผูชายที่มีพละกําลังมาก ๆ จะสามารถมีเพศสัมพันธ
กับหญิงสาวไดรวดเร็วรุนแรงและทําให เธอไปถึงจุดสุดยอดไดงาย รวมทั้งมีความเขาใจผิดเสมอ ๆ วา
อาวุธประจํากายของฝายชายที่ใหญเทานั้นที่จะทําใหผูหญิงมีความสุขได แทจริงแลวการมีสัมพันธสวาทที่
อบอุนเนิ่นนานเขาใจกัน ชวยกันประคับประคองนาวารักใหผานคลื่นลมมรสุมสวาทจนบรรลุถึงฝงฝน
ตางหาก ทีน่ ําความสุขสมมาสูคนทั้งสองไดมากกวา สัมพันธสวาทจึงควรที่จะเกิดขึ้นในบรรยากาศที่แสน
จะผอนคลายและโรแมนติก
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4. การมีความสัมพันธทางเพศก็คือการรวมรัก
เปนความเขาใจผิดอยางยิ่งและสมควรไดรับการแกไขใหถูกตองเพราะเซ็กสก็คือ การรวมรัก
การแสดงความรักผานภาษากาย เปนสัมผัสรักที่คนสองคนถายทอดใหแกกันจากการสัมผัสทางผิวกาย
สวนไหนก็ได ไมใชเฉพาะสวนนั้นเทานั้น
5. ผูชายควรเปนผูนําในการรวมรัก
เรื่องนี้ยังคงเปนความเชื่อผิด ๆ ไมวารักผูหญิงหรือผูชายที่มีหัวอนุรักษนิยม มักจะคิดเสมอ ๆ
วาการจะมีอะไรกันนั้น ผูชายตองเปนคนกระทํ าและผูหญิงเปน ฝายรองรับการกระทํานั้น แท จริงแล ว
การรวมรัก เปนกระบวนการที่คนสองคนสามารถปรับเปลี่ยนเปนฝายนํา ในการกระทําไดโดยเสมอภาค
ซึ่งกันและกัน
6. ผูหญิงไมควรจะเปนฝายเริ่มตนกอน
ตามที่เล าแจงแถลงไขในขอที่ผา นมาจะเห็น ไดว า เซ็ก ส เปน การสื่อสาร 2 ทางระหวา ง
คน 2 คน ที่จะรวมมือกันบรรเลงบทเพลงแหงความพิศวาส ซึ่งตองผลัดกันนําผลัดกันตามและตองชวยกัน
โล ชวยกันพายนาวารักไปยังจุดหมายปลายทางแหงความสุขสมรวมกัน
7. ผูชายนึกถึงแตเรื่องเซ็กสตลอดเวลา
มีคํากลาวผิด ๆ ที่พูดกันตอเนื่องมาวา ผูชายนึกถึงแตเรื่องของการมีเพศสัมพันธที่เรียกกัน
สั้นๆ วาเซ็กส อยูตลอด ทั้ง ๆ ที่ความเปนจริงคือ ผูชายไมไดคิดถึงเรื่องเซ็กสอยูตลอดเวลา เขาคิดถึงเรื่อง
อื่น อยู เหมือนกัน ไมวาจะเปน เรื่องงาน เรื่ องครอบครั ว เพียงแต ผูชายพรอมจะมีเซ็กส เสมอและไมได
หมายความวา เมื่อเขาพรอมที่จะมีเซ็กสแลว เขาจําเปนจะตองมีเสมอไป
8. ผูหญิงตองพรอมเสมอที่จะมีเซ็กสเมื่อสามีตองการ
ที่จริงในยุคนี้ไมมีความจําเปนแบบนั้นเลย ในอดีตอาจจะใชแตไมใชในยุคไอทีแบบนี้ที่ผูชาย
และผูหญิงเทาเทียมกัน และการจะมีเซ็กสกันก็เปนกิจกรรมรวมที่คนสองคนจะตองใจตรงกันกอน ไมใช
แคฝายใดฝายหนึ่งตองการแลวอีกฝายจะตองยอม
9. เซ็กส เปนเรื่องธรรมชาติไมตองเรียนรู
ผูเฒาผูแกมักจะพยายามพูดเสมอ ๆ วา เพศศึกษาไมสําคัญ ทําไมรุนกอน ๆ ไมตองเตรียมตัว
ในการเรียนรูเลย ก็สามารถที่จะมีเซ็กสกันจนมีลูกเต็มบานมีหลานเต็มเมืองได การเตรียมตัวที่ดียอมมีชัย
ไปกวาครึ่ง เรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธของคนสองคนก็เชนกัน สามารถเรียนรูวิธีการที่จะเพิ่มความสุข
ใหแกกันและกันไดกอนที่จะเกิดเหตุการณนั้น
อิทธิพลของสื่อตอปญหาทางเพศ
ปจจุบันสื่อมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของทุก คนเทียบทุกดานรวมถึงดานปญหาทางเพศดว ย
เพราะสื่อมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจของคนในสังคม ทุกคนจึงตองบริโภคขาวสารอยูตลอดเวลา เชน
การชมรายการขาวทางทีวีทุกเชา การอานหนังสือพิมพ หรือเลนอินเตอรเน็ต ซึ่งบางคนอาจจะใชบริการ
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รับขาวสารทาง SMS เปนตน สื่อจึงกลายเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความคิดและความรูสึกและการตัดสินใจที่
สําคัญของคนในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได
จากปจจัยดังกลาวอิทธิพลของสื่อจึงยอมที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดในทุก ๆ ภาคสวนของ
สังคมไมวาจะเปนสังคมเมืองหรือแมแตในสังคมชนบทก็ตาม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นยอมที่จะเกิดขึ้นได
ทั้งทางที่ดีขึ้นและทางที่แยลง และสิ่งสําคัญสื่อคือสิ่งที่มีอิทธิพลโดยตรงตอทุก ๆ คนในสังคมไมวาจะเด็ก
วั ย รุ น หรื อ กระทั่ ง ผู ใ หญ อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ ที่ นั บ วั น จะรุ น แรงมากขึ้ น ไม ว า จากสภาพเศรษฐกิ จ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เนื่องมาจากความพยายามในการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาใน
ดานตาง ๆ เพื่อใหทัด เทียมกับนานาประเทศ กอใหเกิดวัฒนธรรมที่หลั่งไหลเขามาในประเทศไทย
โดยผานสื่อ ทั้งวิทยุ โทรทัศน สิ่งพิมพและอินเตอรเน็ต สื่อจึงกลายเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต
และนําพาไปสูปญหาและผลกระทบหลาย ๆ ดาน ของชีวิตแบบเดิม ๆ ของสังคมไทยใหเปลี่ยนแปลงไป
ซึ่ง ล ว นมาจากการรับ สื่ อ และอิ ท ธิ พ ลสื่ อยั ง ทํ า ให เกิ ด พฤติ ก รรมเลี ย นแบบ เชน ข า วอาชญากรรม
ขาวสงคราม ภาพยนตรหรือละครที่เนื้อหารุนแรง ตอสูกันตลอดจนสื่อลามกอนาจาร ซึ่งสงผลใหเด็กและ
คนที่รั บสื่อ จิต นาการตามและเกิด การเลีย นแบบ โดยจะเห็น ไดบ อยครั้งจากการที่เ ด็ก หรือคนที่ก อ
อาชญากรรมหลายคดี โดยบอกวาเลียนแบบมาจากหนัง จากสื่อตาง ๆ แมกระทั่งการแตงกายตามแฟชั่น
ของวัยรุน การกออาชญากรรม การกอม็อบ การใชความรุนแรงในการแกปญหา ความรุน แรงทางเพศ
ที่เกิดขึ้นอยูในสังคมไทยขณะนี้สวนใหญเปนผลมาจากอิทธิพลของสื่อ
สื่อมวลชนจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการเขาไปมีบทบาทและมีอิทธิพลต อการดําเนินชีวิตของ
คนในสังคม มีก ารเปลี่ยนแปลงเกิด ขึ้นตลอดเวลา บางสิ่งเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว แตบางสิ่งคอย ๆ
จางหายไปทีละเล็กละนอย จนหมดไปในที่สุด เชน การที่ประเทศกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารทํา
ใหขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมคนไทย ทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบท มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
แตจากการที่เราไมสามารถปฏิเสธการรับขาวสาร ความบันเทิงจากสื่อได แตเราสามารถเลือกรับสื่อที่ดี
มีประโยชนไมรุนแรง และไมผิดธรรมนองคลองธรรมได

เรื่องที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการละเมิดทางเพศ
คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ โดยเฉพาะความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ถือเปนความผิดที่รุนแรงและ
เปน ที่หวาดกลัว ของผูหญิงจํานวนมาก รวมทั้งผูปกครองของเด็ก ไมวาจะเปน เด็ก หญิงหรือเด็ก ชาย
ยิ่งปจจุบันจากขอมูลสถิติตาง ๆ ทําใหเราเห็นกันแลววา การลวงละเมิดทางเพศนั้นสามารถเกิดขึ้นไดกับ
คนทุกเพศ ทุกวัย กฎหมายที่บัญญัติไวเพื่อคุมครองผูหญิงและผูเสียหายจากการลวงละเมิดทางเพศ
มีบัญญัติอยูในลักษณะความผิดเกี่ยวกับเพศ ดังนี้
มาตรา 276 ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิงซึ่งมิใชภริยาตน โดยขูเข็ญประการใด ๆ โดยใชกําลัง
ประทุษราย โดยหญิงอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหหญิงเขาใจผิดคิดวาตนเปนบุคคล
อื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดพัน บาทถึงสี่หมื่น บาท ถาการกระทํา
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ความผิดตามวรรคแรกได กระทําโดยมีหรือใชอาวุธปน หรือวัตถุร ะเบิด หรือโดยรวมกระทําความผิด
ดว ยกัน อัน มีลัก ษณะเปนการโทรมหญิงตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแต
สามหมื่นถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต
มาตรา 277 ผูใดกระทําชําเราเด็ก หญิงอายุไมเกินสิบหาป ซึ่งมิใชภริยาตน โดยเด็กหญิงนั้นจะ
ยินยอมหรือไมกต็ าม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท ถา
การกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กหญิงอายุยังไมถึงสิบสามป ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต ถาการกระทํา
ความผิด ตามวรรคแรกหรือวรรคสองไดก ระทําโดยรวมกระทําความผิด ดวยกัน อันมีลักษณะเปน การ
โทรมหญิงและเด็กหญิงนั้นไมยินยอม หรือไดกระทําโดยมีอาวุธปนและวัตถุระเบิด หรือโดยใชอาวุธ ตอง
ระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต ความผิดตามที่บัญญัติไวในวรรคแรก ถาเปนการกระทําที่ชายกระทํากับหญิง
อายุต่ํากวาสิบสามป แตยังไมเกินสิบหาป โดยเด็กหญิงนั้นยินยอมและภายหลังศาลอนุญาตใหชายและ
หญิงนั้นสมรสกัน ผูกระทําผิดไมตองรับโทษ ถาศาลอนุญาตใหสมรสในระหวางที่ผูกระทําผิดกําลัง
รับโทษในความผิดนั้นอยู ใหศาลปลอยผูกระทําผิดนั้นไป
มาตรา 277 ทวิ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 276 วรรคแรก หรือมาตรา 277 วรรคแรก หรือ
วรรคสอง เปนเหตุใหผูถูกกระทํา
(1) รับอัน ตรายสาหัส ผูก ระทําตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตสิบหาปถึ งยี่สิบป และปรับตั้งแต
สามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต
(2) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
มาตรา 277 ตรี ถาการกระทําความผิดมาตรา 276 วรรคสองหรือมาตรา 277 วรรคสาม เปนเหตุให
ผูถูกกระทํา
(1) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
(2) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต
โดยสรุป การจะมีความผิดฐานกระทําชําเราได ตองมีองคประกอบความผิดดังนี้
1. กระทําชําเราหญิงอื่นที่มิใชภรรยาตน
2. เปนการขมขืน บังคับใจ โดยมีการขูเข็ญ หรือใชกําลังประทุษราย หรือปลอมตัวเปนคนอื่นที่
หญิงชอบและหญิงไมสามารถขัดขืนได
3. โดยเจตนา
ขอสังเกต
กระทําชําเรา = ทําใหข องลับของชายลวงล้ําเขาไปในของลับของหญิง ไมวาจะลวงล้ําเขาไป
เล็กนอยเพียงใดก็ตามและไมวาจะสําเร็จความใครหรือไมก็ตาม
การขมขืน = ขมขืนใจโดยที่หญิงไมสมัครใจ
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การขมขืนภรรยาของตนเองโดยที่จดทะเบียนสมรสแลวไมเปนความผิด
การรวมเพศโดยที่ผูหญิงยินยอมไมเปนความผิด แตถาหญิงนั้นอายุไมเกิน 13 ป แมยินยอมก็มี
ความผิด
การขมขืนกระทําชําเราผูที่อยูภายในปกครองของตนเอง เชน บุตร หลาน ลูกศิษยที่อยูในความ
ดูแล ตองรับโทษหนักขึ้น
มาตรา 278 ผู ใ ดกระทํ า อนาจารแก บุ ค คลอายุ ก ว า สิ บ ห า ป โดยขู เ ข็ ญ ด ว ยประการใด ๆ
โดยใชกําลังประทุษราย โดยบุคคลนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนไดหรือโดยทําใหบุคคลนั้นเขาใจผิด
วาตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 279 ผูใดกระทําอนาจารแกเด็กอายุไมเกินสิบหาป โดยเด็กนั้น จะยินยอมหรือไมก็ตาม
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาการกระทําความผิด
ตามวรรคแรก ผูกระทําไดกระทําโดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ โดยใชกําลังประทุษรายโดยเด็กนั้นอยูใน
ภาวะที่ไมสามารถขั ดขืน ได หรือโดยทําใหเด็กนั้นเขาใจผิด วาตนเปนบุค คลอื่น ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสิบหาป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 280 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 278 หรือ มาตรา 279 เปนเหตุใหผูถูกกระทํา
(1) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตหาปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตหนึ่งหมื่น
บาทถึงสี่หมื่นบาท
(2) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
การจะมีความผิดฐานทําอนาจารได ตองมีองคประกอบ คือ
1 ทําอนาจารแกบุคคลอายุเกินกวา 13 ป
2 มีการขมขู ประทุษราย จนไมสามารถขัดขืนได หรือทําใหเขาใจวาเราเปนคนอื่น
3 โดยเจตนา

ขอสังเกต
อนาจาร = การทําหยาบชาลามกใหเปนที่อับอายโดยที่หญิงไมสมัครใจ หรือโดยการปลอมตัวเปน
สามีหรือคนรัก การทําอนาจารกับเด็กอายุไมเกิน 13 ป แมเด็กยินยอมก็เปน ความผิด ถาทําอนาจารกับ
บุคคลใดแลวบุคคลนั้นไดรับอันตรายหรือถึงแกความตายตองไดรับโทษหนักขึ้น
การทํา อนาจารไมจํ าเป น ต องทํา กับหญิง เสมอไป การทํา อนาจารกับชายก็ถื อเป น ความผิ ด
เชนเดียวกันไมวาผูกระทําจะเปนหญิงหรือชายก็ตาม ความผิดทั้งการขมขืนกระทําชําเราและการกระทํา
อนาจารนี้ ผูกระทําจะไดรับโทษหนักขึ้นกวาที่กําหนดไวอีก 1 ใน 3 หากเปนการกระทําผิดแก
1. ผูสืบสันดาน ไดแก บุตร หลาน เหลน ลื่อ (ลูกของหลาน) ที่ชอบดวยกฎหมาย
2. ศิษยซึ่งอยูในความดูแล ซึ่งไมใชเฉพาะครูที่มีหนาที่สอนอยางเดียว ตองมีหนาที่ดูแลดวย
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3. ผูอยูในความควบคุมตามหนาที่ราชการ
4. ผูอยูในความปกครอง ในความพิทักษ หรือในความอนุบาลตามกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังมีมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอีก ไดแก
มาตรา 282 ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอื่น เปนธุระจัดหา ลอไป หรือพาไปเพื่อการอนาจาร
ซึ่งชายหรือหญิง แมผูนั้นจะยินยอมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปและปรับตั้งแต
สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหา
ป แตยังไมเกินสิบแปดป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาปและปรับตั้งแตหกพันบาท
ถึงสามหมื่น บาท ถา การกระทําความผิด ตามวรรคแรกเปน การกระทําแกเด็ก อายุยัง ไมเกิน สิบหา ป
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตหนึ่งหมื่น บาทถึงสี่หมื่นบาท ผูใดเพื ่อ
สนองความใครของผูอื่น รับตัวบุคคลซึ่งผูจัดหา ลอไป หรือพาไปตามวรรคแรก วรรคสอง หรือวรรคสาม
หรือสนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาวตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในวรรคแรก วรรคสอง หรือ
วรรคสาม แลวแตกรณี
มาตรา 283 ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอื่น เปนธุระจัดหา ลอไป หรือพาไปเพื่อการอนาจาร
ซึ่งชายหรือหญิง โดยใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือ
ใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตหาปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาท
ถึงสี่หมื่นบาท ถาการกระทําตามความผิดตามวรรคแรก เปนการกระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหาปแตยังไม
เกินสิบแปดป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึง
สี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต ถาการกระทําผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหา
ป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุก
ตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอื่น รับตัวบุคคลซึ่งมีผูจัดหา ลอไป หรือพาไป
ตามวรรคแรก วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือสนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาว ตองระวางโทษ
ตามที่บัญญัติไวในวรรคแรก วรรคสอง หรือวรรคสามแลวแตกรณี
มาตรา 283 ทวิ ผูใดพาบุคคลอายุเกินสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดปไปเพื่อการอนาจาร แมผูนั้น
จะยินยอมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ถาการ
กระทําความผิดตามวรรคแรก เปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินเจ็ดปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ผูใดซอนเรนบุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรค
แรกหรือวรรคสอง ตองระวางโทษตามที่บัญญัติในวรรคแรกหรือวรรคสองแลวแตกรณี ความผิดตาม
วรรคแรกและวรรคสาม เฉพาะกรณีที่กระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหาป เปนความผิดอันยอมความได
มาตรา 284 ผูใดพาผูอื่นไปเพื่อการอนาจาร โดยใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย
ใชอํานาจครอบงํา ผิดคลองธรรมหรือใชวธิ ีขมขืนใจดวยประการอื่นใด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งป
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ถึงสิบปและปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท ผูใดซอนเรนบุคคลซึ่งเปนผูถูกพาไปตามวรรคแรก
ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูพาไปนั้น ความผิดตามมาตรานี้ เปนความผิดอันยอมความได
มาตรา 317 ผูใดปราศจากเหตุอันสมควรพรากเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปไปเสียจากบิดามารดา
ผูปกครอง หรือผูดูแล ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาปและปรับตั้งแตหา พันบาทถึงสามหมื่นบาท
ผูใ ดโดยทุจ ริต ซื้อ จํ าหน าย หรื อรั บตัว เด็ ก ซึ่ง ถูก พรากตามวรรคแรก ตอ งระวางโทษเชน เดีย วกั บ
ผูพรากนั้น ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําเพื่อหากําไร หรือเพื่อการอนาจาร ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา 318 ผูใ ดพรากผูเ ยาว อายุก ว าสิ บห าปแ ตยั งไม เกิ น สิบ แปดปไ ปเสียจากบิด ามารดา
ผูปกครอง หรือผูดูแล โดยผูเยาวนั้นไมเต็มใจไปดวย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบปและปรับตั้ง
แตสี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท ผูใดโดยทุจริต ซื้อ จําหนาย หรือรับตัวผูเยาว ซึ่งถูกพรากตามวรรคแรกตอง
ระวางโทษเชนเดียวกับผูพรากนั้นถาความผิดตามมาตรานี้ไดก ระทําเพื่อหากําไร หรือเพื่อการอนาจาร
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาปและปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสามหมื่นบาท
มาตรา 319 ผูใ ดพรากผูเ ยาว อายุก ว าสิ บห าปแ ตยั งไม เกิ น สิบ แปดปไ ปเสียจากบิด ามารดา
ผูปกครองหรือผูดูแลเพื่อหากําไรหรือเพื่อการอนาจาร โดยผูเยาวนั้นเต็มใจไปดวย ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสองปถึงสิบปและปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท ผูใดกระทําทุจริต ซื้อ จําหนาย หรือรับตัว
ผูเยาวซึ่งถูกพรากตามวรรคแรกตองระวางโทษเชนเดียวกับผูพรากนั้นผูใดจะมีความผิดฐานพรากผูเยาว
ความผิดนั้นจะตองประกอบดวย
1. มีการพรากบุคคลไปจากการดูแลของบิดามารดา ผูดูแล หรือผูปกครอง
2. บุคคลที่ถูกพรากจะเต็มใจหรือไมก็ตาม
3. ปราศจากเหตุผลอันสมควร
4. โดยเจตนา
ขอสังเกต
การพรากผูเยาว = การเอาตัวเด็กที่อายุยังไมครบบรรลุนิติภาวะไปจากความดูแลของบิดามารดา
ผูปกครอง หรือผูดูแลไมวาเด็กนั้นจะเต็มใจหรือไมก็ตาม
การพรากผูเยาวอายุไมเกิน 13 ป แตไมเกิน 18 ป โดยผูเยาวไมเต็มใจเปนความผิด ผูที่รับซื้อหรือ
ขายตัวเด็กที่พรากฯ ตองรับโทษเชนเดียวกับผูพราก ผูที่พรากฯ หรือรับซื้อเด็กที่ถูกพรากฯ ไปเปนโสเภณี
เปนเมียนอยของคนอื่น หรือเพื่อขมขืนตองรับโทษหนักขึ้น
การพรากผูเยาวอายุเกิน 13 ป แตไมเกิน 18 ป แมผูเยาวจะเต็มใจไปดวย ถานําไปเพื่อการอนาจาร
หรือคากําไรเปนความผิด เชน พาไปขมขืน พาไปเปนโสเภณี เปนตน
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คําแนะนําในการไปติดตอสถานีตํารวจ
การแจงความตาง ๆ
เพื่อความสะดวก รวดเร็วและถูกตองตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เมื่อทานไปติดตอ
ที่ ส ถานี ตํ า รวจ ท า นควรเตรี ย มเอกสารที่ จํ า เป น ติ ด ตั ว ไปด ว ย คื อ บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน
หรือหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะแจง โดยนําไปแสดงตอเจาหนาที่ตํารวจ เชน เสื้อผาของผู
ถูกขมขืน ทีม่ ีคราบอสุจิ หรือรอยเปอ นอยางอื่นอันเกิดจากการขมขืนและสิ่งของตาง ๆ ของผูตองหาที่ตก
อยูในที่เกิดเหตุ ทะเบียนบานของผูเสียหาย รูปถาย หรือที่อยูของผูตองหาตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ (ถามี)
การแจงพรากผูเยาว หลักฐานตาง ๆ ควรนําไปแสดงตอเจาหนาที่ตํารวจคือ สูจิบัตรของผูเยาว ทะเบียน
บานของผูเยาว รูปถายผูเยาวใบสําคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผูเยาว (ถามี)
หมายเหตุ ในการไปแจงความหรือรองทุกขตอพนักงานสอบสวนนั้น นอกจากนําหลักฐานไป
แสดงแลว ถาทานสามารถพาพยานบุคคลที่รูเห็นหรือเกี่ยวของกับเหตุการณไปพบเจาพนักงานสอบสวน
ดวยจะเปนประโยชนแกทานและพนักงานสอบสวนเปนอยางมาก เพราะจะสามารถดําเนินเรื่องของทาน
ใหแลวเสร็จไดเร็วขึ้น
กิจกรรม
อธิบายคําถามตอไปนี้ในชั้นเรียน
1. พัฒนาการทางเพศมีกี่ขั้นตอน อะไรบาง
2. อารมณทางเพศอาจแบงตามความรุนแรงไดเปน 3 ระดับ มีอะไรบาง
3. มีวิธีจัดการอารมณทางเพศอยางไรบาง
4. การจะมีความผิดฐานทําอนาจารได ตองมีองคประกอบอะไรบาง
5. ตามขอกฎหมายการพรากผูเ ยาวหมายถึงอะไร
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บทที่ 3
อาหารและโภชนาการ
สาระสําคัญ
มีความรูความเขาใจถึงปญหา สาเหตุและการปองกันโรคขาดสารอาหาร ตลอดจนสามารถบอก
หลัก การปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาลดานอาหารไดอยางถูก ตองเหมาะสมและสามารถจัด โปรแกรม
อาหารที่เหมาะสมได

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เขาใจปญหา สาเหตุและบอกวิธีการปองกันโรคขาดสารอาหารได
2. อธิบายหลักการสุขาภิบาลอาหารและนําไปปฏิบัติเปนกิจนิสัย
3. สามารถจัดโปรแกรมอาหารที่เหมาะสมสําหรับบุคคลกลุมตาง ๆ เชน ผูสูงอายุ ผูปวยไดอยาง
เหมาะสม

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 โรคขาดสารอาหาร
เรือ่ งที่ 2 การสุขาภิบาลอาหาร
เรื่องที่ 3 การจัดโปรแกรมอาหารใหเหมาะสมกับบุคคลในครอบครัว
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เรื่องที่ 1 โรคขาดสารอาหาร
ประเทศไทยแมจะไดชื่อวา เปนดินแดนที่อุดมสมบูรณ มีอาหารมากมายหลากหลายชนิด นอกจาก
จะสามารถผลิตอาหารพอเลี้ยงประชากรในประเทศไทยแลว ยังมากพอที่จะสงไปจําหนายตางประเทศได
ปละมาก ๆ อีกดวย แตกระนั้นก็ตาม ยังมีรายงานวา ประชากรบางสวนของประเทศเปนโรคขาดสารอาหาร
อีกจํานวนไมนอย โดยเฉพาะทารกและเด็กกอนวัยเรียน เด็กเหลานี้อยูในสภาพรางกายไมเจริญเติบโตเต็มที่
มีความตานทานตอโรคติดเชื้อต่ํา นอกจากนี้นิสัยโดยสวนตัวของคนไทยเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให
โรคขาดสารอาหาร ทั้งนี้เพราะคนไทยเลือกกินอาหารตามรสปาก รีบรอนกินเพื่อใหอิ่มทอง หรือกินตามที่
หามาได โดยไมคํานึงถึงวามีสารอาหารที่ใหคุณคาโภชนาการตอรางกายครบถวนหรือไมพฤติกรรมเหลานี้
อาจทําใหเกิด โรคขาดสารอาการไดโดยไมรูสึกตัว การเรียนรูเกี่ยวกับสาเหตุและการปองกันโรคขาด
สารอาหารจะชวยใหเด็กและเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงเติบโตเปนผูใหญที่สมบูรณตอไป
ทั้งนี้ เมื่อกินอาหารเขาสูรางกายแลวและอาหารจะถูกยอยสลายโดยอวัยวะตาง ๆ ภายในรางกาย
ใหเปนสารอาหารเพื่อนําไปทําหนาที่ตาง ๆ ดังนี้
1. ใหพลั งงานและความร อนเพื่ อใช ในการทํ างานของอวัยวะต าง ๆ ภายใน เช น การหายใจ
การยืดหดของกลามเนื้อ การยอยอาหาร เปนตน
2. สรางความเจริญเติบโตสําหรับเด็ก และชวยซอมแซมสวนที่สึกหรอหรือชํารุดทรุดโทรมในผูใ หญ
3. ชวยปองกันและสรางภูมิตานทานโรค ทําใหมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ
4. ชวยควบคุมปฏิกิริยาตาง ๆ ภายในรางกาย
ดังนั้น ถารางกายของคนเราไดรับสารอาหารไมครบถวนหรือปริมาณไมเพียงพอกับความตองการ
ของรางกาย จะทําใหเกิดความผิดปกติและเกิดโรคขาดสารอาหารได
โรคขาดสารอาหารที่สําคัญและพบบอยในประเทศไทย มีดังนี้
1. โรคขาดโปรตีนและแคลอรี
โรคขาดโปรตีน และแคลอรีเปน โรคที่เกิด จากรางกายไดรับสารอาหารประเภทโปรตีน
คารโบไฮเดรตและไขมันที่มีคุณภาพดีไมเพียงพอ เปนโรคที่พบบอยในเด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 ป โดยเฉพาะ
ทารกและเด็กกอนวัยเรียน อัน เนื่องจากการเลี้ยงดูไมเอาใจใส เรงการกิน อาหารหรือไมมีความรูทาง
โภชนาการดีพอ ลักษณะอาการของโรคมี 2 รูปแบบ คือ ควาซิออรกอร (Kwashiorkor) และมาราสมัส
(Marasmus)
1.1 ควาซิออรกอร (Kwashiorkor) เปนลักษณะอาการที่เกิดจากการขาดสารอาหารประเภท
โปรตีนอยางมาก มักเกิดกับทารกที่เลี้ยงดวยนมขนหวาน นมผงผสมและใหอาหารเสริมประเภทขาวหรือ
แปงเปนสวนใหญ ทําใหรางกายขาดโปรตีน สําหรับการเจริญเติบโตและระบบตางๆ บกพรอง ทารกจะมี
อาการซีดบวมทีห่ นา ขา และลําตัว เสนผลบางเปราะและรวงหลุดงาย ผิวหนังแหงหยาบ มีอาการซึมเศรา
มีความตานทานโรคต่ํา ติดเชื้องายและสติปญญาเสื่อม
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1.2 มาราสมัส (Marasmus) เปนลักษณะอาการที่เกิดจากการขาดสารอาหารประเภท โปรตีน
คารโบไฮเดรต และไขมันผูที่เปนโรคนี้จะมีอาการคลายกับเปนควาซิออรกอรแตไมมีอาการบวมที่ทอง
หนาและขา นอกจากนี้รางกายจะผอมแหง ศีรษะโต พุงโร ผิวหนังเหี่ยวยนเหมือนคนแกลอกออกเปน
ชั้นไดและทองเสียบอย
อยางไรก็ตาม อาจมีผูปว ยที่มีลักษณะทั้งควาซิออรกอรและมาราสมัสในคนเดียวกันได

การปองกันและรักษาโรคขาดโปรตีนและแคลอรี
จากการสํารวจพบวา ทารกและเด็กกอนวัยเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนโรคขาดโปรตีน
และแคลอรีมากที่สุด นอกจากนี้จากรายงานสถานภาพโภชนาการในประเทศไทยของกองโภชนาการ
กรมอนามัย ยังพบอีกวาในหญิงมีครรภและหญิงใหนมบุตรโดยเฉพาะในชนบทมีภาวะโภชนาการไมดี
ตั้งแตกอนตั้งครรภ มีอาการตั้งครรภตั้งแตอายุยังนอยและขณะตั้งครรภงดกินอาหารประเภทโปรตีน
เพราะเชื่อวาเปนของแสลง ทําใหไดรับพลังงานเพียงรอยละ 80 และโปรตีนรอยละ 62 – 69 ของปริมาณที่
ควรไดรับ
การขาดสารอาหารประเภทโปรตีนเปนปญหาสําคัญอยางหนึ่งของประเทศไทย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกลุมตั้งแตวัยทารกจนถึงวัยรุน ดวยเหตุนี้เพื่อแกปญหาดังกลาวจึงไดมีการสงเสริมใหเลี้ยงทารก
ดวยนมมารดามากขึ้นและสงเสริมใหเด็กดื่มนมวัว น้ํานมถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น เพราะน้ํานมเปนสารอาหารที่
สมบูรณที่สุด เนื่องจากประกอบดวยสารอาหารตาง ๆ ครบทั้ง 5 ประเภท
นอกจากนี้ ในปจจุบันยังมีหนวยงานหลายแหงไดศึกษาคนควาหาวิธีการผลิตอาหารที่ใหคุณคา
โปรตีน แตมีร าคาไมแพงนัก ใหคนที่มีรายไดนอยไดกินกันมากขึ้น สถาบันคนควาพัฒ นาผลิตภัณ ฑ
อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดคนควาทดลองผลิตอาหารโปรตีนจากพืชเพื่อทดแทนโปรตีนจาก
สัตว เชน ใชผลิตภัณฑจากถั่วเหลืองที่เรียกวาโปรตีนเกษตร ที่ผลิตในรูปของเนื้อเทียมและโปรตีนจาก
สาหรายสีเขียว เปนตน
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2. โรคขาดวิตามิน
นอกจากรางกายจะตองการสารอาหารประเภทโปรตีน คารโ บไฮเดรตและไขมัน แลว ยัง
ตองการสารอาหารประเภทวิตามินและแรธาตุอีกดวย เพื่อชวยทําใหรางกายสมบูรณขึ้น คือ ชวยควบคุม
ใหอวัยวะตาง ๆ ทําหนาที่ไดตามปกติถึงแมรางกายจะตองการสารอาหารประเภทนี้ในปริมาณนอยมาก
แตถาขาดไปจะทําใหการทํางานของรางกายไมสมบูรณและเกิดโรคตาง ๆ ได โรคขาดวิตามินที่พบใน
ประเทศไทยสวนมากเปนโรคที่เกิดจากการขาดวิตามินเอ วิตามินบีหนึ่ง วิตามินบีสอง และวิตามินซี ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
โรคขาดวิตามินเอ เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ําและมีวิตามินเอนอยคนที่ขาด
วิตามินเอ ถาเปนเด็กการเจริญเติบโตหยุดชะงัก สุขภาพออนแอ ผิวหนังหยาบแหงมีตุมสาก ๆ เหมือนหนัง
คางคก เนื่องจากการอักเสบบริเวณกน แขน ขา ขอศอก เขาและหนาอก นอกจากนี้จะมีอาการอักเสบใน
ชองจมูก หู ปาก ตอมน้ําลาย เยื่อบุตาและกระจก ตาขาวและตาดําจะแหง ตาขาวจะเปนแผลเปน ที่เรียกวา
เกล็ดกระดี่ ตาดําขุนหนาและออนเหลว ถาเปนรุนแรงจะมีผลทําใหตาบอดได ถาไมถึงกับตาบอดอาจจะ
มองไมเห็นในที่สลัวหรือปรับตาในความมืดไมได เรียกวา ตาฟางหรือตาบอดกลางคืน

การปองกันและรักษาโรคขาดวิตามินเอ ทําไดโดยการกินอาหารที่มีไขมันพอควรและอาหาร
จําพวกผลไมผักใบเขียว ผักใบเหลือง เชน มะละกอ มะมวงสุก ผักบุง คะนา ตําลึง มันเทศ ไข นม สําหรับ
ทารกควรไดกินอาหารเสริมที่ผสมกับตับหรือไขแดงบด
โรคขาดวิตามิน บีหนึ่ง เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีวิตามินบีต่ําและกิน อาหารที่ไป
ขัดขวางการดูดซึมวิตามินบีหนึ่ง คนที่ขาดวิตามินบีหนึ่งเปนโรคเหน็บชา ซึ่งจะมีอาหารชาทั้งมือและเทา
กลามเนื้อแขนและขาไมมีกําลัง ผูปวยบางรายอาจมีอาการบวมรวมดวย ถาเปนมากจะมีอาการใจสั่น หัวใจ
โตและเตนเร็ว หอบ เหนื่อยและอาจตายไดถาไมไดรับการรักษาทันทวงที
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การปองกันและรักษาโรคขาดวิตามินบีหนึ่ง ทําไดโดยการกิน อาหารที่มีวิตามินบีหนึ่งให
เพียงพอและเปนประจํา เชน ขาวซอมมือ ตับ ถั่วเมล็ดแหง และเนื้อสัตว ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ทําลาย
วิตามินบีหนึ่ง เชน ปลาราดิบ หอยดิบ หมาก เมี่ยง ใบชา เปนตน
โรคขาดวิตามินบีสอง เกิดจากการกินอาหารที่มีวิตามินบีสองไมเพียงพอ คนที่ขาด
วิตามินบีสอง มักจะเปนแผลหรือรอยแตกที่มุมปากทั้งสองขางหรือซอกจมูกมีเกล็ดใสเล็ก ๆ ลิ้นมีสีแดง
กวาปกติและเจ็บ หรือมีแผลที่ผนังภายในปาก รูสึกคันและปวดแสบปวดรอนที่ตา อาการเหลานี้เรียกวา
โรคปากนกกระจอก คนที่เปนโรคนี้จะมีอาการ ออนเพลีย เบื่ออาหารและอารมณหงุดหงิด

การป องกัน และรั กษาโรคขาดวิตามินบีสอง ทํ าไดโ ดยการกินอาหารที่มีวิต ามิน บี สองให
เพียงพอและเปนประจํา เชน นมสด นมปรุงแตง นมถั่วเหลือง น้ําเตาหู ถั่วเมล็ดแหง ขาวซอมมือ ผัก ผลไม
เปนตน
โรคขาดวิตามินซี เกิดจากการกินอาหารที่มีวิตามินซีไมเพียงพอ คนที่ขาดวิตามิน ซี
มักจะเจ็บปวยบอย เนื่องจากมีความตานทานโรคต่ํา เหงือกบวมแดง เลือดออกงาย ถาเปนมากฟนจะโยก
รวน และมีเลือดออกตามไรฟนงาย อาหารเหลานี้เรียกวาเปน โรคลักปดลักเปด

การปองกันและรักษาโรคขาดวิตามินซี ทําไดโดยการกินอาหารที่มีวิตามินซีใหเพียงพอและ
เปนประจํา เชน สม มะนาว มะขามปอม มะเขือเทศ ฝรั่ง ผักชี เปนตน
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา โรคขาดวิตามิน สวนมากมักจะเกี่ยวกับการขาดวิตามินประเภท
ละลายไดในน้ํา เชน วิตามินบี สําหรับวิตามินที่ละลายในไขมัน เชน วิตามินอีและวิตามินเค มักจะไมคอย
เปนปญหาโภชนาการ ทั้งนีเ้ พราะวิตามินเหลานี้บางชนิดรางกายของเราสามารถสังเคราะหขึ้นมาเองได
เช น วิต ามิ น ดี ผูที่ ออกกํา ลัง กายกลางแจ งและไดรั บแสงอาทิ ต ย เ พีย งพอ รัง สี อัล ตราไวโอเลตจาก
แสงอาทิตยสามารถเปลี่ยนสารที่เปนไขมันชนิดหนึ่งใตผิวหนังใหเปนวิตามินดีได สวนวิตามินเค รางกาย
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สามารถสังเคราะหไดจากแบคทีเรียในลําไสใหญ ยกเวนวิตามินเอ (A) ที่มีมากในผัก ผลไมสีเหลือง แดง
เขียว ที่มักสูญเสียงาย เมื่อถูกความรอน
3. โรคขาดแรธาตุ
แร ธ าตุ น อกจากจะเป น สารอาหารที่ช ว ยในการควบคุ มการทํ า งานของอวั ย วะต าง ๆ
ในรางกายใหทําหนาที่ปกติแลว ยังเปนสวนประกอบที่สําคัญของรางกายอีกดวย เชน เปนสวนประกอบ
ของกระดูกและฟน เลือด กลามเนื้อ เปนตน ดังที่กลาวแลว ดังนั้น ถารางกายขาดแรธาตุอาจจะทําใหการ
ทําหนาที่ของอวัยวะผิดปกติ และทําใหเกิดโรคตาง ๆ ไดดังนี้
โรคขาดธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัส เกิดจากการกินอาหารที่มีแคลเซียมและฟอสฟอรัสไม
เพียงพอ คนที่ขาดแคลเซียมและฟอสฟอรัสจะเปนโรคกระดูกออน มักเปนกับเด็ก หญิงมีครรภและหญิง
ใหนมบุตร ทําใหขอตอกระดูกบวม ขาโคงโกง กลามเนื้อหยอน กระดูกซี่โครงดานหนารอยตอนูน ทําให
หนาอกเปนสันที่เรียกวาอกไก ในวัยเด็กจะทําใหการเจริญเติบโตชา โรคกระดูดออนนอกจากจะเกิดจาก
การขาดแรธาตุทั้งสองแลว ยังเกิดจากการไดรับแสงแดดไมเพียงพออีกดวย

การปอ งกั นและรั กษาโรคขาดธาตุ แคลเซีย มและฟอสฟอรั ส ทําไดโ ดยการกิน อาหารที่ มี
แคลเซียมและฟอสฟอรัสใหมากและเปนประจํา เชน นมสด ปลาที่กินไดทั้งกระดูก ผักสีเขียว น้ํามันตับปลา
เปนตน
โรคขาดธาตุเหล็ก เกิดจากการกินอาหารที่มีธาตุเหล็กไมเพียงพอหรือเกิดจากความผิดปกติ
ในระบบการยอ ยและการดูด ซึ ม คนที่ ข าดธาตุเ หล็ ก จะเป น โรคโลหิ ต จาง เนื่ องจากร า งกายสร า ง
เฮโมโกลบินไดนอยกวาปกติ ทําใหรางกายออนเพลีย เบื่ออาหาร มีความตานทานโรคต่ํา เปลือกตาขาวซีด
ลิ้นอักเสบ เล็บบางเปราะและสมรรถภาพในการทํางานเสื่อม
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การปองกันและรักษาโรคขาดธาตุเหล็ก ทําไดโดยการกินอาหารที่มีธาตุเหล็กและโปรตีนสูง
เปนประจํา เชน ตับ เครื่องในสัตว เนื้อสัตว ผักสีเขียว เปนตน
โรคขาดธาตุไอโอดีน เกิดจากการกินอาหารที่มีไอโอดีนต่ําหรืออาหารที่มีสารขัดขวางการใช
ไอโอดีนในรางกาย คนที่ขาดธาตุไอโอดีนจะเปนโรคคอหอยพอกและตอมไทรอยดบวมโต ถาเปนตั้งแต
เด็กจะมีผลตอการพัฒนาทางรางกายและจิตใจ รางกายเจริญเติบโตชา เตี้ย แคระแกร็น สติปญญาเสื่อม
อาจเปนใบหรือหูหนวกดวย คนไทยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเปนโรคนี้กันมาก บางที
เรียกโรคนี้วา โรคเออ

การปองกันและรักษาโรคขาดธาตุไอโอดีน ทําไดโดยการกินอาหารทะเลใหมาก เชน กุง หอย
ปู ปลา เปนตน ถาไมสามารถหาอาหารทะเลไดควรบริโภคเกลืออนามัย ซึ่งเปนเกลือสมุทรผสมไอโอดีนที่
ใชในการประกอบอาหารแทนได นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารขัดขวางการใชไอโอดีน เชน
พืชตระกูลกะหล่ําปลี ซึ่งกอนกินควรตมเสียกอน ไมควรกินดิบ ๆ
สรุป การขาดสารอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลาย ๆ ประเภท นอกจากจะมีผลทําให
รางกายไมสมบูรณแข็งแรงและเปนโรคตาง ๆ ไดแลว ยังทําใหเปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิต อีกทั้งยังมี
ผลกระทบตอสุขภาพของประชากรโดยตรง ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาประเทศในที่สุด ดังนั้น จึงจําเปนอยาง
ยิ่งที่ทุกคนควรเลือกกินอาหารอยางครบถวนตามหลักโภชนาการ ซึ่งไมจําเปนตองเปนอาหารที่มีราคา
แพงเสมอไป แตควรกินอาหารใหไดสารอาหารครบถวนในปริมาณที่พอเพียงกับรางกายตองการในแตละ
วัน นั่นคือ หากกินใหดีแลวจะสงผลถึงสุขภาพความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย ซึ่งก็คืออยูดีดวย
อยางไรก็ตาม โรคที่เกี่ยวกับสารอาหารไมใชมีเฉพาะโรคที่เกิดจากการขาดสารอาหารเทานั้น
การที่รา งกายไดรับสารอาหารบางประเภทมากเกินไปทําใหเกิดโรคไดเชนเดียวกัน โรคที่เกิด จากการ
ไดรับสารอาหารมากเกินความตองการของรางกายมีหลายโรคที่พบเห็นบอยในปจจุบัน คือโรคอวน
โรคอวน เปนโรคที่เกิดจากการกินอาหารมากเกินความตองการของรางกาย ทําใหมีการสะสมของ
ไขมันภายในรางกายเกินความจําเปน คนที่เปนโรคอวนอาจมีอาการอื่น ๆ ตามมา เชน วิตกกังวล ความ
ตานทานโรคต่ํา เปนสาเหตุใหเกิดโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เปนตน
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ปจจุบันสภาวะสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในเมืองใหญทุกคนตองทํางานแขงกับเวลา
ประกอบกับการที่คานิยมการบริโภคอาหารแบบตะวันตก เชน พิซซา แซนดวิส มันฝรั่งทอด ไกทอด เปนตน
จึงทําใหไดรับไขมันจากสัตวที่เปน กรดไขมันอิ่มตัวและคลอเรสเตอรอลสูง จึงควรเลือกกินอาหารที่มี
ไขมันใหพอเหมาะเพื่อปองกันโรคอวน โรคไขมันและคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ซึ่งจะมีผลใหเปนโรค
อื่น ๆ ตอไป นอกจากนี้การออกกําลังกายสม่ําเสมอเปน อีกวิธีหนึ่งที่ชว ยปองกันและรักษาโรคอวนได
ถาอวนมาก ๆ ควรปรึกษาแพทย อยาใชยา สบู ครีม หรือเครื่องมือลดไขมันตลอดจนการกินยาลดความอวน
ตามคําโฆษณา เพราะอาจทําใหเกิดอันตรายตอรางกายได

เรื่องที่ 2 การสุขาภิบาลอาหาร
การสุข าภิบาลอาหาร (Food Sanitation) หมายถึง การดําเนิน การดวยวิธีก ารตางๆ ที่จัด การ
เกี่ยวกับอาหารทั้งในเรือ่ งของการปรับปรุง การบํารุงรักษาและการแกไขเพื่ออาหารที่บริโภคเขาไปแลวมี
ผลดีตอสุขภาพอนามัยโดยใหอาหารมีความสะอาด ปลอดภัยและมีความนาบริโภค
อาหาร หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก
1. วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด ๆ
แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษ
2. วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร
สี และเครื่องปรุงแตงกลิ่น - รส
2.1. ความสําคัญของการสุขาภิบาลอาหาร
อาหารเปนปจจัยสําคัญของมนุษย ทุกคนตองบริโภคอาหารเพื่อการเจริญเติบโตและการดํารงชีวติ
อยูได แตการบริโภคอาหารนั้นถาคํานึงถึงคุณคาทางโภชนาการ ความอรอย ความนาบริโภคและการกิน
ใหอิ่มถือไดวาเปนการไมเพียงพอและสิ่งสําคัญที่ตองพิจารณาในการบริโภคอาหารนอกเหนือจากที่กลาว
แลว คือ ความสะอาดของอาหารและความปลอดภัยตอสุขภาพของผูบริโภค ทั้งนี้เพราะวาอาหารที่เราใช
บริ โ ภคนั้น แม วา จะมี ร สอรอ ยแต ถ าเป น อาหารสกปรกย อ มจะมีอั น ตรายต อสุ ข ภาพของผู บ ริโ ภค
กอใหเกิดอาการปวดทอง อุจจาระรวง อาเจียน เวียนศีรษะ หนามืด ตาลาย เปนโรคพยาธิทําใหผอม ซูบซีด
หรือแมแตเกิดการเจ็บปวยในลักษณะเปนโรคเรื้อรัง โรคที่เกิดนี้เรียกวา “โรคที่เกิดจากอาหารเปนสื่อนํา”
ลักษณะความรุนแรงของการเปนโรคนี้ ขึ้นอยูกับชนิดและปริมาณของเชื้อโรค หนอนพยาธิ หรือสารพิษ
บริโภคเขาไป ควรแกปญหาดวยการใหคนเราบริโภคอาหารที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค หนอนพยาธิและ
สารพิษ นั่นคือจะตองมีการจัดการและควบคุมอาหารใหสะอาด เรียกวา การสุขาภิบาล
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2.2. ปจจัยที่เปนสาเหตุสําคัญทําใหอาหารสกปรกและการเสื่อมคุณภาพของอาหาร
ปจจัยที่เปนสาเหตุสําคัญทําใหอาหารสกปรก
อาหารสกปรกไดเนื่องจากมีสิ่งสกปรกปะปนลงสูอาหาร สิ่งสกปรกที่สําคัญและมีพิษ ภัยตอ
ผูบ ริโภค คือ เชื้อโรค หนอนพยาธิและสารพิษ สิ่งเหลานี้สามารถลงสูอาหารไดโดยมีสื่อนําทําใหปะปนลง
ไปในอาหาร ในกระบวนการผลิต การขนสง การเตรียม การปรุง การเก็บ การจําหนาย การเสิรฟอาหาร เปน
ตน ซึ่งลักษณะการทําใหอาหารสกปรกเกิดขึ้นได ดังนี้
1. สิ่งสกปรก เชน เชื้อโรค หนอนพยาธิและสารพิษ
2. สื่อนํา เชน แมลง สัตว บุคคล (ผูสัมผัสอาหาร) ภาชนะและอุปกรณสัมผัสอาหาร สิ่งแวดลอม
น้ํา ดิน ปุย อากาศ ฝุนละออง ฯลฯ
3. กระบวนการที่เกี่ยวของกับอาหาร เชน การผลิต การขนสง การเตรียม การปรุง การเก็บ
การจําหนาย การเสิรฟ ฯลฯ
4. ผูบริโภค
2.3. ปญหาพื้นฐานการสุขาภิบาลอาหาร
อาหารและน้ําดื่มเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตมนุษยและเปนที่ทราบกันดีแลววาปจจุบันโรคติดเชื้อ
ของระบบทางเดินอาหารเปนสาเหตุของการปวยและตายที่สําคัญของประชาชนในประเทศไทย เชน
อหิว าตกโรค บิด ไทฟอยดและโรคทองรว งชนิด ตาง ๆ ซึ่งนับวาเปน โรคที่สําคัญบั่น ทอนชีวิต และ
เศรษฐกิ จ ของประชาชน วิธี ที่ดี ที่สุ ด ที่ จ ะแก ปญ หานี้ก็ คือ การปอ งกั น โรค โดยทํา การควบคุม การ
สุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดลอม เพื่อปองกัน การแพรโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ ดังนั้น จึงควรควบคุม
ปรับปรุงวิธีการลางจานชามภาชนะใสอาหาร ตลอดจนน้ําดื่มน้ําใช การกําจัด อุจจาระ สิ่งโสโครกและ
สิ่งปฏิกูลอื่น ๆ ใหถูกตองสุขลักษณะในปจจุบัน อัต ราการเพิ่มของประชากรไทยคอนขางจะสูงและ
รวดเร็ว โดยเฉพาะในเขตชุมชนใหญ ๆ เชน เขตสุขาภิบาล เขตเทศบาล กําลังวิวัฒนาการกาวหนาขึ้น
เป น ลํ า ดั บ ประชาชนส ว นใหญ ต อ งออกไปประกอบอาชี พ และรั บ ประทานอาหารนอกบ า น
ซึ่งถารานจําหนายอาหารเหลานั้นไมปรับปรุง ควบคุม หรือเอาใจใสอยางเขมงวดในเรื่องความสะอาดแลว
อาจกอใหเกิดการเจ็บปวยและการตายของประชากรที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อของระบบทางเดินอาหาร
เพิ่มมากขึ้นตามไปดวย
2.4. โรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไมถูกหลักโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร
เพื่อผลประโยชนและความปลอดภัยในการเลือกใชผลิต ภัณ ฑตาง ๆ ในปจ จุบัน ผูบริโ ภค
ทั้งหลาย ควรจะไดศึกษาและทําความเขาใจลักษณะธรรมชาติของผลิตภัณฑที่สําคัญ ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเรื่องของ “อาหาร” เพื่อเปนแนวทางในการเลือกปฏิบัติดังนี้
1. อาหารไมบริสุทธิ์ ตามพระราชบัญญัติอาหาร พุทธศักราช 2522 ไดใหความหมายของอาหาร
ที่ไมบริสุทธิ์ ไวดังนี้
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1) อาหารที่มีสิ่งที่นารังเกียจหรือสิ่งที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพเจือปนอยูดวย
2) อาหารที่มีวัตถุเจือปนเปนเหตุใหคุณภาพของอาหารนั้นเสื่อมถอย เวนแตการเจือปนนั้น
จําเปนตอกรรมวิธีการผลิตและไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานเจาหนาที่แลว
3) อาหารที่ไดผสมหรือปรุงแตงดวยวิธีใ ด ๆ โดยประสงคจะปกปดซอนเรน ความชํารุด
บกพรองหรือคุณภาพที่ไมดีของอาหารนั้น
4) อาหารที่ไดผลิต บรรจุหรือเก็บรักษาไวโดยไมถูกสุขลักษณะ
5) อาหารที่ผลิตจากสัตวที่เปนโรคอันอาจติดตอถึงคนได
6) อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบดวยวัตถุที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ
2. อาหารปลอมปน พระราชบัญญัติอาหารไดกําหนดลักษณะอาหารปลอมปน ไวดังนี้
1) อาหารที่ไมมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่กําหนดไว
2) อาหารที่ไ ดสับเปลี่ยนวัตถุอื่นแทนบางสว นหรือคัดแยกวัตถุที่มีคุณ คาออกเสียทั้งหมด
หรือบางสวน แลวจําหนายเปนอาหารแทหรือยังใชชื่ออาหารนั้นอยู
3) อาหารที่ผลิตขึ้นเทียมอาหารอยางหนึ่งอยางใดแลวจําหนายเปนอาหารแท
4) อาหารที่มีฉลากเพื่อลวงหรือพยายามลวงผูซื้อใหเขาใจผิดในเรื่องปริมาณ คุณภาพหรือ
ลักษณะพิเศษอยางอื่น ๆ หรือในสถานที่ประเทศที่ผลิต
ปจจุบันประเทศไทยมีการผลิตอาหารสําเร็จรูปกันมากขึ้น รวมทั้งมีผูผลิตจํานวนไมนอยที่ทําการ
ผลิตอาหารไมบริสุทธิ์และอาหารปลอมปนเพื่อหลอกลวงประชาชนผูบริโภค โดยใชสารเคมีเจือปนใน
อาหารเพราะตองการกําไรและผลประโยชนจากผูบริโภคใหมากขึ้น ถึงแมวากระทรวงสาธารณสุขจะได
ทําการควบคุมอาหาร โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดจัดใหสารวัตรอาหารและยาออกตรวจ
สถานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร พรอมทั้งดําเนินการเก็บอาหารที่ผลิตออกจําหนายในทองตลาด
สงไปวิเคราะหคุณภาพเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติอาหารแลวก็ตาม แตยังมีอาหารที่ไมบริสุทธิ์และ
อาหารปลอมปนซึ่งใสสารเคมีในอาหารขายอยูในทองตลาดมากมาย ดังตัวอยางตอไปนี้
1. อาหารผสมสี อาหารผสมสีที่ประชาชนบริโ ภคกัน อยางแพรหลาย เชน หมูแดง แหนม
กุนเชียง ไสกรอก ลูกชิ้นปลา กุงแหง ขาวเกรียบกุง และซอสสีแดง กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุขไดเคยตรวจพบสีที่เปนอันตรายตอสุขภาพถึงรอยละ 90 ซึ่งสีที่ใชกันมากนั้นเปนสีที่มีตะกั่ว
และทองแดงผสมอยู
2. พริก ไทยปน ใชแปงผสมลงไปในพริก ไทยที่ปน แลว เพื่อใหไดป ริมาณมากขึ้น การซื้ อ
พริกไทย จึงควรซื้อพริกไทยเม็ด แลวนํามาปนเองจึงจะไดของแท
3. เนื้อสัตวใสดินประสิว ทําใหมีสีแดงนารับประทานและทําใหเนื้อเปอย นิยมใสในปลาเจา หมู
เบคอน เนื้อวัว ถาหากรับประทานเขาไปมาก ๆ จะทําใหเปนอันตรายได เนื่องจากพบวา ดินประสิวที่ใส
ลงไปในอาหารเปนตัวการอันหนึ่งที่ทําใหเกิดโรคมะเร็ง
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4. ซอสมะเขือเทศ ใชมันเทศตมผสมสีแดง ถาตองการซอสมะเขือเทศควรซื้อมะเขือเทศสด ๆ
มาเคี่ยวทําเองจึงจะไดของแทและมีคุณคาทางอาหารที่ตองการ
5. น้ําสมสายชูปลอม ใชกรดอะซีติดหรือกรดน้ําสมแลวเติมน้ําลงไปหรือใชหัวน้ําสมเติมน้ํา
6. น้ําปลา ใชหนังหมูหรือกระดูกหมู กระดูกวัวและกระดูกควายนํามาตมแทนปลาโดยใสเกลือ
แตงสี กลิ่น รสของน้ําปลา แลวนําออกจําหนายเปนน้ําปลา
7. กาแฟและชา ใชเมล็ดมะขามคั่วผสมกับขาวโพดหรือขาวสารคั่วเปนกาแฟสําเร็จรูป สําหรับ
ชาใชใบชาปนดวยกากชา แลวใสสีลงไปกลายเปนชาผสมสี
8. ลูกชิ้นเนื้อวัว ใชสารบอแรกซหรือที่เรียกกันวา น้ําประสานทอง ผสมลงไปเพื่อใหลูกชิ้น
กรุบกรอบ กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดเคยเก็บตัวอยางลูกชิ้นเนื้อวัวจากรานจําหนายลูกชิ้นกรอบ 8 ราน
พบวา 7 ตัวอยาง ไดผสมสารบอแรกซ ทําใหอาหารไมบริสุทธิ์และไมปลอดภัยแกผูบริโภค
9. น้ํามันปรุงอาหาร สว นมากสกัด มาจากเมล็ด ยางพาราแลว นําไปผสมกับน้ํามันถั่ว น้ํามัน
มะพราว น้ํามันดังกลาวจึงเปนอาหารที่ไมเหมาะสมที่จะนํามาใชบริโภค เพราะมีวัตถุที่อาจเปนอันตราย
แกสุขภาพเจือปนอยู
10. อาหารใสวัต ถุกันเสีย มีอาหารหลายอยาง เชน น้ําพริก น้ําซอส ขนมเม็ดขนุน ทองหยอด
ฝอยทอง รวมทั้งอาหารสําเร็จรูปบรรจุกลองไดใสวัตถุกันเสีย คือ กรดซาลิซีลิก แอซิด (Salicylic Acid) ซึ่ง
เปนอันตรายแกสุขภาพ วัตถุกันเสียที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตใหผูผลิตอาหารที่มีความจําเปนตองใช
ไดแก โซเดียมเบนโซเอต (Sodium Benzoate) โดยใชผสมคิดเปนรอยละไมเกิน 0.1 ของน้ําหนักอาหาร
11. อาหารใสสารกําจัดศัตรูพืช มีอาหารบางอยางที่มีผูนิยมใสสารกําจัดศัตรูพืชบางประเภท
เชน ดีดีทีผสมกับน้ําเกลือแชปลา ใชทําลายหนอนที่เกิดขึ้นในปลาเค็ม เพื่อเก็บรักษาปลาเค็มใหอยูไดนาน
ซึ่งสารกําจัดศัตรูพืชเหลานี้ยอมเปนอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภค
3. อันตรายจากอาหารไมบริสุทธิ์และอาหารปลอมปน
อาหารปลอมปนที่กลาวมานี้ แมบางอยางอาจไมมีอันตรายแตจัดวาเปนการหลอกลวง บางอยางมี
อันตรายนอย บางอยางมีอันตรายมาก ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับสมบัติและปริมาณของสิ่งที่เจือปนหรือผสมเขา
ไปรวมทั้งปริมาณที่รางกายไดรับดวย ดวยเหตุนี้กระทรวงสาธารณสุขจึงไดดําเนินการควบคุมเกี่ยวกับ
เรื่องอาหาร และไดประกาศชี้แจงใหประชาชนทราบถึงอันตรายเปนระยะ ๆ เกี่ยวกับเรื่องอาหารไม
บริสุทธิ์และอาหารปลอมปน ซึ่งพอสรุปได ดังนี้
1) อันตรายจากการใชสารบอแรกซผสมในอาหาร อาหารบางประเภท เชน ลูกชิ้นเนื้อวัว
หมูยอ มักมีสวนผสมของสารบอแรกซอยู ถาบริโภคเปนประจําจะไดรับสารบอแรกซเขาไปมากซึ่งอาจ
เปนอันตรายตอรางกายหรือถึงแกชีวิตได
2) อัน ตรายจากการใชโ ซเดียมไซคลาเมต (Sodium Syclamate) หรือ ขัณ ฑสกรผสมใน
อาหาร โซเดียมไซคลาเมตที่ใ ชผสมในอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อใหความหวานแทนน้ําตาลอาจทําให
ผูบริโภคเปนโรคมะเร็งได
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3) อันตรายจากพิษตกคางของสารกําจัดศัตรูพืช สวนมากมักพบในผัก ผลไม และเนื้อสัตว
เนื่องจากสารฆาแมลงที่ตกคางอยูในผัก ผลไมและเนื้อสัตวที่คนเราบริโภคเขาไปครั้งละน อย ๆ จะไม
แสดงอาการทันที แตถามีขนาดมากพอหรือรับประทานติดตอกันนาน ๆ จะมีอันตรายเพิ่มมากขึ้น บางราย
อาจถึงกับเปนอัมพาต หรือเปนอันตรายถึงแกชีวิตได
4) อันตรายจากการใชโซเดียมคารบอเนตผสมในอาหาร โซเดียมคารบอเนตหรือโซดาซักผา
เมื่อนําไปใชเปนสวนผสมเพื่อทําใหเนื้อสดนุม กอนที่จะนําไปปรุงเปนอาหารรับประทาน อาจกอใหเกิด
อันตรายได เพราะโซเดียมคารบอเนตมีฤทธิ์กัดเยื่อออนของระบบทางเดินอาหารทําใหคลื่นไส
อุจจาระรวง อาเจียนและอาจรุนแรงถึงแกชีวิตไดถารับประทานตั้งแต 30 กรัมขึ้นไป
สรุป
การสุขาภิบาลอาหารเปนการดําเนินการดวยวิธีการตาง ๆ ที่จัดการเกี่ยวกับอาหารในดานการ
ปรับปรุง การบํา รุงรัก ษา และแกไขเพื่อใหอาหารที่บริโ ภคเขาสู รางกายแลว มีผลดีตอสุข ภาพ ทั้ง นี้
เนื่ อ งจากอาหารมี ค วามสํา คั ญ ต อสิ่ ง มี ชี วิ ต โดยใชใ นการสร า งพลัง งาน ชว ยให รา งกายเกิ ด ความ
กระปกระเปรา และชวยใหรางกายมีความแข็งแรงตานทานโรคภัยตางๆ สามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุข
อาหารแมจะมีประโยชนตอรางกายเปนอยางมาก แตถาอาหารนั้นสกปรก ปนเปอนดวยเชื้อโรคหรือ
สารพิษก็ ใหโทษตอรางกายได เชน โรคที่เกิดจากจุลินทรี ยปนเป อนในอาหาร โรคที่เกิดจากอาหารมี
หนอนพยาธิ และโรคที่เกิดจากอาหารที่มีสารพิษหรือสารเคมี จะมีสวนชวยลดการเกิดโรคจากอาหารเปน
สื่อนําได

เรื่องที่ 3 การจัดโปรแกรมอาหารใหเหมาะสมกับบุคคลในครอบครัว
1. อาหารสําหรับคนปกติ สารอาหารประเภทตางๆ มีความจําเปนตอรางกาย โปรตีน คารโบไฮเดรต
และไขมัน เปนสารอาหารที่ใหพลังงาน และรางกายมีความตองการเปนปริมาณมาก สวนวิตามินและแรธาตุ
บางชนิดไมใหพลังงานแตจําเปนสําหรับการทํางานของระบบตางๆ ในรางกายชวยปองกันโรคภัยไขเจ็บ
ทําใหดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข มนุษยแตละเพศแตละวัย แตละสภาพตองการพลังงานและสารอาหาร
ประเภทตาง ๆ ในปริมาณไมเทากัน ดังนั้น ในการเลือกกินอาหาร จึงจะควรเลือกใหพอเหมาะกับเพศ วัยและ
สภาพของแตละบุคคลดวยเพื่อรางกายจะไดเติบโตอยางสมบูรณ
อยางไรก็ตาม อาหารที่ค นเรารับประทานกัน เปน ประจํามี มากมายหลายชนิ ด แตละชนิ ด
ประกอบดวยสารอาหารตางประเภทในปริมาณมากนอยตางกัน โดยปกติในแตละวันรางกายของคนเรา
ตองการสารอาหารแตละประเภทในปริมาณตางกันดังที่แสดงในตาราง
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ตารางแสดงปริมาณพลังงานและสารอาหารบางอยางที่คนไทยวัยตางๆ ตองการในหนึ่งวัน
ประเภท
เด็ก
เด็กชาย
เด็กหญิง
ชาย

หญิง

หญิงมีครรภ
หญิงใหนมบุตร

อายุ (ป)

น้ําหนัก (kg)

พลังงาน (kcal)

โปรตีน (g)

7–9
10 – 12
13 – 15
16 – 19
13 – 15
16 – 19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70+
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70+

20
25
36
50
38
46
54

1,900
2,300
2,800
3,300
2,355
2,200
2,550
2,450
2,350
2,200
2,000
1,750
1,800
1,700
1,650
1,550
1,450
1,250
+200
+1,000

24
32
40
45
38
37
54
54
54
54
54
54
47
47
47
47
47
47
+20
+40

แรธาตุ (mg)
แคลเซียม
50
60
70
60
60
50
50
50
50
50
50
50
40
40
40
40
40
40
100
120

เหล็ก
4
8
11
11
16
16
6
6
6
6
6
6
16
16
16
6
6
6
26
26

วิตามิน (mg)
A
1.4
1.9
2.4
2.5
2.4
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
4.0

B1
0.8
0.9
1.1
1.3
0.9
1.9
1.0
1.0
0.9
0.9
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.9
0.6
0.5
0.8
1.1

B2
1.0
1.3
1.5
1.8
1.3
1.2
1.4
1.4
1.3
1.3
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
1.1
1.5

อาหารที่เรารับประทานแตละวันนั้น แตละประเภทใหปริมาณของสารอาหารและใหพลังงาน
แตกตางกัน ฉะนั้น ในการเลือกรับประทานอาหารในแตละมื้ อแตละวัน ควรเลือกรับประทานอาหาร
สลับกันไป เพื่อใหรางกายไดรับสารอาหารเพียงพอและถูกสัดสวน ถารางกายไมไดรับสารอาหารตาม
ตองการ ทําใหขาดสารอาหารบางอยางได

C
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
505
0
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ตารางแสดงสวนประกอบของอาหารและคาพลังงานในอาหารบางชนิดตอมวล 100 กรัม
อาหาร
ประเภทแปง
กวยเตี๋ยว (สุก)
ขาวเจา (สุก)
ขาวเหนียวขาว
ประเภทเมล็ดและ
ผลิตภัณฑ
ถั่วลิสง (ตม)
ถั่วเหลือง (สุก)
มะพราว (น้ํากะทิ)
ประเภทผัก
ตําลึง
ผักคะนา
มะละกอดิบ
ผักบุงไทย (ตนแดง)
ประเภทผลไม
กลวยน้ําวา (สุก)
แตงโม
ฝรั่ง
มะมวง (สุก)
สมเขียวหวาน
ประเภทเนื้อสัตว
เนื้อไก
เนื้อหมู (ไมมีมัน)
ปลาทู
ไขไก
นมถั่วเหลือง (ไมหวาน)
นมวัว

คา
พลังงาน
(kcal)

โปรตีน
(g)

88
155
355

1.0
2.5
7.0

0
0.4
0.3

20.3
34.2
81.1

316
130
259

14.4
11.0
4.6

26.3
5.7
28.2

28
35
26
30

4.1
3.0
1.0
3.2

100
21
51
62
44
302
376
93
163
37
62

ไขมัน คารโบไฮเดรต เสนใย
(g)
(g)
(g)

แรธาตุ (mg)

วิตามิน (mg)
A B1 B2 C
(IU) (mg) (gm) (mg)

แคล
เซียม

ฟอส
ฟอรัส

เหล็ก

0.1
0

7
5
12

7
36
46

0.6
0.6
1.3

0
0

** **
0.02 0.01
0.06 0.03

0
0
0

11.4
10.8
1.7

1.3
1.6
0

45
73
11

178
179
132

1.5
2.7
1.4

25
30
0

0.56 0.12
0.21 0.09
0.05 0.02

5
0
1

0.4
0.4
0.1
0.9

4.2
6.8
6.2
2.2

1.0
1.0
0.9
1.3

126
230
38
30

30
56
20
45

4.6
2.0
0.3
1.2

18.0
7
5
25

0.17
0.10
0.02
0.08

0.13
0.13
0.03
0.09

48
93
40
-

1.2
0.3
0.9
0.06
0.6

0.3
0.2
0.1
0.3
0.2

26.1
4.9
11.6
15.9
9.9

0.6
0.2
6.0
0.5
0.2

12
8
13
10
31

32
10
25
15
18

0.8
0.2
0.5
0.3
0.8

0.03
0.03
0.06
0.06
0.04

0.04 14
0.03 6
0.13 160
0.05 36
0.05 18

18.0
14.1
21.5
12.9
2.8
3.4

25.0
35.0
0.6
11.5
1.5
3.2

0
0
0.6
0.8
3.6
4.9

0
0
0
0
0.1
0

14
8
42
61
18
118

200
151
207
222
96
99

1.5
2.1
1.5
3.2
1.2
0.1

375
233
89
3,133
4,000
809
1,950
50
141

0.08
0.69
0.14
0.10
0.05
0.04

0.16
0.16
0.18
0.40
0.02
0.16

2. อาหารสําหรับเด็กวัยกอนเรียน
เด็กกอนวัยเรียนควรไดรับอาหารใหครบทุกกลุม คือ ขาว ผัก ผลไม เนื้อสัตวและนม ซึ่งในแต
ละกลุมควรฝกใหเด็กกินไดหลายชนิด ไมควรเลือกเฉพาะอยาง การประกอบอาหารควรคํานึงถึงความ
สะอาดและตองเปนอาหารที่ยอยงาย ถาอาหารแข็งหรือเหนียวจนเคี้ยวยาก ควรจะสับหรือตมใหเปอย

0
0
0
1

57

และที่สําคัญควรใหเด็กกินน้ําสวนที่เหลือจากการตมเนื้อหรือผักดวย เพราะจะไดรับวิตามินและแรธาตุที่มี
อยู ซึ่งถาเปนเด็กเล็กอาจใชเปนผักตมและน้ําผลไมกอน เมื่อเด็กโตขึ้นจึงใหเปนผักและผลไมสดปริมาณ
อาหารที่เด็กกอนวัยเรียนควรไดรับในวันหนึ่งก็คือ ขาว หรือธัญพืชอื่น ๆ 4 – 5 ทัพพี ไข 1 ฟอง,
ผักใบเขียวและผักอื่น ๆ 2 – 3 ทัพพี หรืออาจเปน 1/2 – 1 ทัพพีในแตละมื้อ, ผลไม 2 – 3 ชิ้น เชน กลวย 1
ผล มะละกอสุก 1 เสี้ยว, เนื้อสัตว 5 – 6 ชอนแกง ควรจะกินไข 1 ฟอง และกินเนื้อสัตวอื่น ๆ 3 – 4 ชอน
แกง และควรดื่มนมเปนประจําวัน หลักใหญ ๆ ก็คือควรจะจัดอาหารใหมีการหมุนเวียนกันหลายชนิดดังที่
กลาวมาแลว และเสริมดวยตับสัปดาหละหนึ่งครั้ง เตรียมอาหารใหปริมาณพอเหมาะ รสไมจัดและเคี้ยว
งาย หลีกเลี่ยงของขบเคี้ยว ขนมหวานจัด ลูกอม น้ําอัดลม และอาหารไขมันสูงมาก ๆ ใหเด็กไดกินรวม
โตะกับผูใหญ ระหวางกินไมควรดุเด็กหรือบังคับใหเด็กกินอาหาร เพราะจะทําใหมีปญหาตอไป หากเด็ก
เพิ่งไปเลนมาไมควรใหกินทันที ควรใหพักอยางนอย 15 นาทีกอนจึงจะคอยกินอาหาร
3. อาหารสําหรับผูสูงอายุ
การจัดอาหารใหผูสูงอายุ ควรคํานึงถึงผู สูงอายุเปนรายบุคคล เพราะผูสูงอายุแตละบุคคล
อาจจะชอบอาหารไมเหมือนกัน บางครั้งไมจําเปนวาทุกมื้อจะตองไดรับสารอาหารครบทุกประเภทอยูใน
มื้อเดียว
1) ในการจัดอาหารนี้อาจจะตองแบงอาหารใหเปนอาหารมื้อยอย 4 – 5 มื้อ เพื่อลดปญหาการ
แนนทอง
2) อาหารที่จัด ควรจะเป นอาหารออน ยอยงาย รสไมจัด ถาเปนผักควรจะหั่น เปนชิ้น เล็ก ๆ
นึ่งหรือวาตมใหนิ่ม
3) พยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่ทําใหเกิดแกส หรือทองอืด เชน ถั่วบางประเภท เปนตน
4) อาหารควรเปนอาหารที่มีคุณภาพ เชน คารโบไฮเดรตในรูปเชิงชอน คือไมไดผานขบวนการ
ขัดสีและโปรตีนจากปลา เปนตน
5) เนนใหใชวิธีการนึ่งมากกวาทอด เพื่อลดปริมาณไขมันที่รางกายจะไดรับเกินเขาไป
6) อาหารเสริมที่แนะนํา ควรเสริมผักและผลไมใหมากขึ้น เชน ตําลึง ผักบุง คะนา มะเขือเทศ
สมเขียวหวาน กลวยสุก มะละกอสุก เปนตน จะชวยเพิ่มใหผูสูงอายุไดรับกากใย ชวยใหระบบขับถายดี
7) พยายามกระตุนใหผูสูงอายุไดทํากิจกรรม การไดออกกําลังกาย จะทําใหความอยากอาหาร
เพิ่มขึ้น
8) การดูแลทางดานจิตใจ การใหความเอาใจใสกับผูสูงอายุสม่ําเสมอ ไมปลอยใหทานรูสึกวา
ถูกทอดทิ้ง หรือทานรูสึกวาทานหมดความสําคัญกับครอบครัว
9) การจัดอาหารใหมีสีสันนากิน โดยพยายามใชสีที่เปนธรรมชาติ ปรุงแตงใหอาหารมีหนาตา
นารับประทาน อาหารที่จัดใหควรจะอุนหรือรอนพอสมควร เพื่อเพิ่มความอยากอาหารใหมาก
10) ไมควรใหผูสูงอายุรับประทานอาหารรสเผ็ดจัด จะเกิดอาการปวดมวนทอง หรือทานแลว
เกิดความรูสึกไมสบายตัว อาจจะทําใหเกิดผลเสียตอทางเดินอาหารได
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สรุปวัยสูงอายุ เรื่องอาหารเปนเรื่องที่สําคัญ เราถือวาอาหารเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหผูสูงอายุมี
สุขภาพดี เพราะฉะนั้นลูกหลานหรือผูดูแล หรือแมแตตัวผูสูงอายุเอง ควรเขาใจในการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชนตอรางกาย การบริโภคอาหารที่ดีเพื่อสงเสริมสุขภาพ เราควรจะตองเตรียมตัวตั้งแตวัย
หนุมสาว เพื่อเปนผูสูงอายุที่มีสุขภาพดีตอไป
4. อาหารสําหรับผูปวย
อาหารสําหรับผูปวย คนเราเมื่อเจ็บปวยยอมจะตองดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะ
เรื่องอาหารเปนพิเศษ ผูปวยมีลักษณะการเจ็บปวยที่แตกตางกัน ยอมตองการบริโภคอาหารที่แตกตางกัน
ดังนี้
อาหารธรรมดา สําหรับผูปวยธรรมดาที่ไมไดเปนโรคร ายแรงที่ตองรับประทานอาหาร
เฉพาะจะเปนอาหารที่มีลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับอาหารปกติ เปนอาหารหลัก 5 หมู ใหได
สารอาหารเพียงพอกับความตองการของรางกาย
อาหารออน เปนอาหารสําหรับผูปวยที่ไมสามารถเคี้ยวไดตามปกติ ผูปวยภายหลังการ
พัก ฟน หรือผูปวยที่เปน โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารอยางเฉียบพลัน เชน ทองรวง บิด เปนตน อาหาร
ประเภทนี้จะเปนอาหารที่มีเนื้อนิ่ม มีรสออน ยอยงาย ไมมีกากแข็งหยาบ ไมมันจัด เชน นม ครีม ไขทุก
ชนิดที่ไมใชวิธีทอด ปลานึ่งหรือยาง เนื้อบด ไกตมหรือตุน ซุปใส แกงจืด ผักที่มีกากนอยและไมมีกลิน่ ฉุน
ตมสุกบดละเอียด น้ําผลไมคั้น กลวยสุก เปนตน
อาหารเหลว เปน อาหารสําหรับผู ปว ยที่ พัก ฟ น หลัง ผาตั ด และผูปว ยที่เ ปน โรคเกี่ ยวกั บ
กระเพาะอาหารและลําไส เปนอาหารที่ยอยงาย ไมมีกาก มี 2 ชนิด คือ
(1) อาหารเหลว เชน น้ําชาใสมะนาวและน้ําตาล กาแฟใสน้ําตาล ซุปใสที่ไมมีไขมัน
น้ําขาวใส สารละลายน้ําตาลหรือกลูโคส เปนตน ซึ่งจะใหกินทีละนอยทุก 1 – 2 ชั่ว โมง เมื่อผูปวยกิน
ไดมากขึ้นจึงคอยเพิ่มปริมาณ
(2) อาหารเหลวขน เปนของเหลวหรือละลายเปนของเหลว เชน น้ําขาวขน ขาวบดหรือเปยก
ซุป นมทุกชนิด เครื่องดื่มผสมนม น้ําผลไม น้ําตมผัก ไอศกรีม ตับบดผสมซุป เปนตน
อาหารพิเ ศษเฉพาะโรค เปน อาหารที่จัด ขึ้น ตามคําสั่งแพทย สําหรับโรคบางชนิด ที่ตอง
ระมัดระวังหรือควบคุมอาหารเปนพิเศษ เชน อาหารจํากัดโปรตีนสําหรับผูปวยโรคตับบางอยางและ
โรคไตเรื้อรัง อาหารกากนอยสําหรับผูปวยอุจจาระรวงรุนแรง อาหารกากมากสําหรับผูที่ลําไสใหญไม
ทํางาน อาหารแคลอรีต่ําสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน อาหารโปรตีนสูงสําหรับผูปวยที่ขาดโปรตีนหรือหลัง
ผาตัด อาหารจําพวกโซเดียมสําหรับผูปวยโรคหัวใจ
การจัดการอาหารสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน
1. ทานอาหารใหตรงเวลาและทานครบทุกมื้อในปริมาณใกลเคียงกัน ไมทานจุกจิก
2. อาหารที่ควรงด ไดแก ขนมหวาน ขนมเชื่อม น้ําหวาน น้ําอัดลม นมหวาน เหลา เบียร ผลไม
ที่มีรสหวานจัด ผลไมกระปอง ผลไมเชื่อม ผลไมแชอิ่ม เปนตน
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3. อาหารที่ควรควบคุมปริมาณ ไดแก อาหารพวกแปง เชน ขาว ขนมปง ขนมจีบ สวนผักที่มี
น้ําตาลและแปง เชน ฟกทองหรือพวกผลไมที่มีรสหวาน เชน ทุเรียน ลําไย เปนตน
4. อาหารที่ควรรับประทาน ไดแก โปรตีน เชน ไก, ปู, ปลา, กุง, เนื้อ, หมู และโปรตีนจากพืช
เชน ถั่ว, เตาหู นอกจากนี้ ควรรับประทานอาหารที่มีกากใยมาก ๆ เชน ขาวซอมมือ, ถั่วฝกยาว, ถั่วแขก
ตลอดจนผักทุกชนิด ในคนไขเบาหวานที่อวนมาก ๆ ควรงดอาหารทอด ลดไขมันจากสัตวและพืช
บางชนิด เชน กะทิ, น้ํามันมะพราว, น้ํามันปาลม
การจัดการอาหารสําหรับผูปวยไตวายเรื้อรัง
1. ควรไดรับอาหารประเภทโปรตีนต่ํา 40 กรัมโปรตีนตอวัน รวมกับเสริมกรดอะมิโน
จําเปน 9 ชนิด หรืออาหารโปรตีนสูง 60 – 75 กรัมโปรตีนตอวัน
2. พยายามใชไขขาวและปลาเปนแหลงอาหารโปรตีน
3. หลีกเลี่ยงเครื่องในสัตว
4. หลีกเลี่ยงไขมันสัตว และกะทิ
5. งดอาหารเค็ม จํากัดน้ํา
6. งดผลไม ยกเวนเชาวันฟอกเลือด
7. งดอาหารที่มีฟอสเฟตสูง เชน เมล็ดพืช นมสด เนย ไขแดง
การจัดอาหารสําหรับผูปวยโรคมะเร็ง
เนื่องจากมะเร็งเปน เนื้องอกรายที่เกิด ในเนื้อเยื่อหรือเซลลข องอวัยวะตาง ๆ อาการที่เกิด ขึ้น
โดยทั่ว ๆ ไปคือจะเบื่ออาหารและน้ําหนักตัวลด แตถาเกิดขึ้นในหลอดอาหาร กระเพาะ หรือลําไส ก็จะมี
ปญหาในการกินไดมากกวามะเร็งในอวัยวะอื่น ๆ เมื่อไดรับการวินิจฉัยแลว ผูปวยควรรับการรักษาจาก
แพทยที่ชํานาญดานมะเร็งและควรปรับจิตใจใหยอมรับวาตองการเวลาในการรักษา ซึ่งอาจใชเวลานาน
และตอเนื่อง การกินอาหารที่ถูกตองจะชวยเสริมการรักษามะเร็ง และทําใหภาวะโภชนาการที่ดี ถาระบบ
ทางเดินอาหารเปนปกติ ควรเนนการกินขาวซอมมือเปนประจํา ควบคูกับการกินปลา และพืชผักผลไมเปน
ประจํา โดยเฉพาะอยางยิ่งมะเขือเทศ ผักสีเขียว มะละกอสุก ฝรั่ง เปนตน เพิ่มการกินอาหารที่มาจากถั่ว
โดยเฉพาะถั่วเหลือง เชน ถั่วงอกหัวโต เตาหูขาวและนมถั่วเหลือง เปนตน ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน
อาหารผัด ทอด การปรุงอาหารควรเนนการตม ตุนหรือนึ่ง ในกรณีที่ผูปวยมะเร็งไมสามารถกินอาหารได
อยางปกติ อาจจะตองใชอาหารทางการแพทยหรืออาหารที่ตองใหทางสายยาง ในกรณีเชนนี้ผูปวยหรือ
ญาติค วรปรึ ก ษาแพทยห รือนัก กําหนดอาหาร เพื่อทํ าความเขา ใจ ศึก ษาเอกสารเพื่ อใหเ ขาใจยิ่งขึ้ น
จะไดนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมตอไป ผูปวยมะเร็งควรจะติดตามและประเมินผลการรักษา ชั่งน้ําหนัก
ตัวเปนระยะ ถาน้ําหนักตัวหรือเปลี่ยนแปลงไมมากนักแสดงวาไดพลังงานเพียงพอ
5. อาหารสําหรับผูที่ออกกําลังกาย
คนที่ออกกําลังกายโดยปกติตองใชพลังงานจากรางกายมาก จึงตองการอาหารที่ใหพลังงาน
มากกวาปกติ ดังนั้น ผูที่ออกกําลังกายจึงควรรับประทานอาหารใหเหมาะสม ดังนี้
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1. อาหารกอนออกกําลังกาย กอนออกกําลังกายคนเราไมควรรับประทานอาหารเพราะจะทําให
เกิดอาการจุก เสียด แนนและไมสามารถออกกําลังกายไดตามแผนที่วางไว กอนการออกกําลังกายควรให
อาหารยอยหมดไปกอน ดังนั้น อาหารมื้อหลักที่รับประทานควรรับประทานกอนการออกกําลังกาย 3 – 4
ชั่วโมง อาหารวางควรรับประทานกอนออกกําลังกาย 1 – 2 ชั่วโมง อาหารที่รับประทานควรเปนอาหารที่
มีไ ขมัน ต่ํ า และมี โ ปรตี น ไม ม ากนั ก มี ค ารโ บไฮเดรตค อ นข า งสู ง นอกจากนั้น ควรหลีก เลี่ ยงการ
รับประทานอาหารที่ทําใหเกิดแกสในกระเพาะอาหาร เชน ของหมักดอง อาหารรสจัด เปนตน
2. อาหารระหวางการออกกําลังกาย ปกติในระหวางการออกกําลังกาย รางกายจะขับเหงื่อ
เพื่อระบายความรอนและของเสียออกจากรางกาย ผูที่ออกกําลังกายควรดื่มน้ําหรือเครื่องดื่มที่มีเกลือแร
เพื่อทดแทนน้ําและเกลือแรที่สูญเสียไปในระหวางออกกําลังกาย และไมรับประทานอาหาร เพราะจะทํา
ใหเกิดอาการจุดเสียด แนนและอาหารไมยอย ซึ่งเปนอุปสรรคในการออกกําลังกาย
3. อาหารหลั ง การออกกํ า ลั ง กาย การออกกํ า ลั ง กายจะทํ า ให ค นเราสู ญ เสี ย พลั ง งานไป
ตามระยะเวลาและวิธีการออกกําลังกาย หลังการออกกําลังกายจึงควรรับประทานอาหารที่ใหพลังงาน
เพื่อชดเชยพลังงานที่สูญเสียไป การออกกําลังกายบางประเภทตองการสารอาหารเพื่อชดเชยพลังงาน
ที่สูญเสียไปและสรางเสริมพลังงานที่จะใชในการออกกําลังกายในครั้งตอไปดวย จึงตองรับประทาน
อาหารที่มีสารอาหารเหมาะสมในปริมาณที่เพียงพอ
4. น้ํา นอกจากอาหารหลัก 5 หมู ที่ควรรับประทานอาหารใหเหมาะสมทั้งกอน ระหวางและ
หลังการออกกําลังกายที่เหมาะสมแลว น้ําเปนสิ่งที่สําคัญอยางมาก เพราะน้ําจะชวยใหระบบการขับถาย
ของรางกายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและการออกกําลังกายนั้นจะตองมีการสูญเสียน้ําในปริมาณมาก
จึงจําเปนตองดื่มน้ําใหเพียงพอ เพื่อใหสามารถชดเชยกับน้ําที่สูญเสียไป การออกกําลังกายบางประเภท
ตองดื่มน้ําในระหวางออกกําลังกายดวย
สรุป
การที่คนเราจะมีสุขภาพรางกายสมบูรณ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บนั้น ขึ้นอยูกับองคประกอบ
สําคัญ ไดแก การเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ สด สะอาดปราศจากสารปนเปอนและควรรับประทาน
อาหารใหหลากหลาย แตครบทั้ง 5 หมู ตามหลักโภชนาการ นอกจากนี้ บุคคลยังมีความแตกตางทั้งดานวัย
และสภาพรางกาย ดังนั้น จึงจําเปนตองเลือกบริโภคอาหารใหเหมาะสมและมีสัดสวนพอเหมาะกับความ
ตองการของรางกาย เพื่อใหไดสารอาหารครบถวน นําไปใชอยางเพียงพอไมมากหรือนอยเกินไป ซึ่งจะทําให
ดํารงชีวิตอยางมีสุขภาพดีและมีความสุข
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กิจกรรม
1. แบงผูเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 5 คน ทํา my mapping ตามความเขาใจ พรอมทั้งรายงานใหเพื่อนฟง/ดูตาม
หัวขอตอไปนี้
กลุมที่ 1 สารอาหารทําหนาที่อะไรบาง
กลุมที่ 2โรคจากโปรตีนและแคลอรีมีอาการอยางไร
กลุมที่ 3 โรคขาดธาตุไอโอดีนมีอาการอยางไร
กลุมที่ 4 โรคขาดวิตามินซี มีผลอยางไรกับรางกาย
2. ใหนักศึกษาเขียนเมนูอาหารสําหรับบุคคล ดังนี้ แลวรายงานหนาชั้นเรียน
เมนูอาหารสําหรับเด็กกอนวัยเรียนทั้ง 3 มื้อ เปนเวลา 3 วัน
เมนูอาหารสําหรับผูชรา ทั้ง 3 มื้อ เปนเวลา 3 วัน
เขียนเมนูอาหารสําหรับผูปวยโรคเบาหวานทั้ง 3 มื้อ เปนเวลา 3 วัน
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บทที่ 4
การเสริมสรางสุขภาพ
สาระสําคัญ
มีความรูในเรื่องการวางแผนพัฒนาและเสริมสรางสุขภาพของตนเอง และครอบครัว ตลอดจนรวม
กิจกรรมเสริมสรางสุขภาพของชุมชนอยางสม่ําเสมอ และสามารถบอกถึงหลักการและรูปแบบของวิธีการ
ออกกําลังกายของตนเอง ผูอื่น และชุมชนไดอยางถูกตองเหมาะสม

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เรียนรูวิธีการวางแผนพัฒนาเสริมสรางสุขภาพตนเองและครอบครัว
2. อธิบายหลักการจัดโปรแกรมการออกกําลังกายสําหรับตนเอง และผูอื่นไดถูกตองเหมาะสมกับ
บุคคลและวัยตางๆ

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การรวมกลุมเพื่อเสริมสรางสุขภาพในชุมชน
เรื่องที่ 2 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
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เรื่องที่ 1 การรวมกลุมเพื่อเสริมสรางสุขภาพในชุมชน
1.1 ความหมายของสุขภาพ
มนุ ษ ยเกิ ดมาย อมปรารถนาที่ จะมี ชีวิ ต อยูอย างมี ความสุข ความสุข ของมนุษ ย ย อมขึ้ นอยู กั บ
องคประกอบตาง ๆ หลายประการ ที่สําคัญคือสภาพความสมบูรณของรางกายและจิตใจ หรือการมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดีนั่นเอง เมื่อมนุษยมีรางกายและจิตใจสมบูรณ จะทําใหมีความสามารถในการปรับตัว
มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไรความกังวล ไมมีความเครียด และไมมีความขัดแยงภายใน สามารถใชชีวิตอยูใน
สังคมรวมกับผูอื่นได สามารถกระทําตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคม และมีสมรรถภาพในการทํางาน ดังนั้น
ความหมายของคําวา สุขภาพ (Health) ขององคการอนามัยโลก คือ ภาวะแหงความสมบูรณของรางกาย
จิตใจ และสามารถอยูในสังคมไดอยางเปนสุข มิใชเพียงความปราศจากโรคและความพิการเทานั้น
1.2 ความสําคัญของสุขภาพ
สุขภาพมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยเปนอยางยิ่ง เพราะความสุขหรือความทุกขของ
มนุษยขึ้นอยูกับสุขภาพเปนสําคัญ ความสําคัญของสุขภาพสรุปไดเปน 3 ระดับ ดังนี้
1) ความสําคัญตอตนเอง บุคคลจะมีความสุขหรือความทุกขยอมขึ้นอยูกับสุขภาพเปนสําคัญ หากมี
สุขภาพกายดี คือมีรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคภัยเบียดเบียนและมีสุขภาพจิตที่ดี คือไมคิดอิจฉาริษยา
หรืออาฆาตมาดรายตอผูอื่น ผูนั้นยอมมีแตความสุขในทางตรงกันขาม หากสุขภาพกายไมดี คือรางกายไม
แข็งแรง เจ็บไขไดปวยเปนประจําและมีสุขภาพจิตไมดี คือจิตใจฟุงซานไมมีที่สิ้นสุด มีความริษยาอาฆาต
มาดรายผูอื่น ผูนั้นจะมีแตความทุกข สุขภาพกายและจิตจะเสื่อมโทรม หาความสุขในชีวิตไมได
2) ความสําคัญตอครอบครัว สุขภาพมีสวนสําคัญในการสรางความสําเร็จหรือความลมเหลวใหแก
ครอบครัว เพราะครอบครัวยอมประกอบดวยสมาชิกที่เปนพื้นฐานสําคัญคือ พอ แม ลูก การที่พอแมลูกมี
สุขภาพกายและจิตที่ดียอมทําใหครอบครัวมีความสุข ในทางกลับกันหากสมาชิกในครอบครัวมีปญหาทาง
สุขภาพกายหรือสุขภาพจิต ความลมเหลวในชีวิตครอบครัวยอมจะเกิดขึ้นได
3) ความสําคัญตอสังคม ในสังคมหนึ่ง ๆ ประกอบดวยสมาชิกจํานวนมาก แตละคนมีความแตกตางกัน
ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาอยางมากมายทั้งปญหาที่เกิดจากสุขภาพทาง
กายและสุขภาพทางจิต อาจเกิดอาการเจ็บไขไดปวย เชน โรคที่เกิดจากความอวนจนเกินไป โรคที่เกิดจาก
ความเครียดเพราะสภาพปญหาทางสังคม เปนตน
1.3 ลักษณะของผูที่มีสุขภาพและจิตที่ดี
ผูที่มีสุขภาพที่ดีจะตองมีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี จึงจะสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข
คนที่มีสุขภาพกายดี หมายถึง คนที่มีรางกาย ทั้งอวัยวะตาง ๆ และระบบการทํางานอยูในสภาพที่
สมบูรณ แข็งแรง และสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเปนปกติ
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คนที่มีสุขภาพดีจะมีลักษณะ ดังนี้
1. มีรางกายที่สมบูรณ แข็งแรง สามารถทรงตัวไดอยางมั่นคงและเคลื่อนไหวไดอยางคลองแคลว
2. สามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพไมเหนื่อยเร็ว
3. อวัยวะและระบบทุกสวนของรางกายสมบูรณ แข็งแรงและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเปน
ปกติ
4. อัตราการเจริญเติบโตของสวนตาง ๆ ในรางกายเปนไปตามวัยอยางเหมาะสม
5. ปราศจากโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ และไมมีโรคประจําตัว
6. สามารถพักผอนไดอยางเต็มที่และมีหนาตาสดชื่นแจมใส
คนที่มีสุขภาพจิตดี หมายถึง คนที่สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมได สามารถควบคุมอารมณ
ทําจิตใจใหเบิกบานแจมใสและสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
คนที่มีสุขภาพจิตดีจะมีลักษณะ ดังนี้
1. สามารถปรับตัวเขากับสังคมและสิ่งแวดลอมได ไมวาจะอยูในสภาพแวดลอมใด เชน ที่บาน
ที่โรงเรียน ที่ทํางาน เปนตน
2. มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดที่เปนอิสระกลาตัดสินใจดวยตนเองอยางมีเหตุผล ยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของคนอื่น ไมดื้อรั้นและพรอมที่จะเผชิญกับผลที่จะตามมา
3. สามารถเผชิญกับความเปนจริง โดยแสดงออกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะประสบความสําเร็จ
หรือลมเหลว
4. สามารถควบคุมอารมณไดดี ไมแสดงความโกรธ เกลียดหรือรัก เสียใจ ผิดหวัง จนมากเกินไป
5. รูจักรักผูอื่นที่อยูใกลชิดหรือผูที่รูจัก ไมใชรักแตตัวเอง มีความปรารถนาและยินดีที่ผูอื่นมี
ความสุขและประสบความสําเร็จ
6. มีความสุขในการทํางานดวยความตั้งใจ ไมยอทอและไมเปลี่ยนงานบอย ๆ
7. มีความกระตือรือรน มีความหวังในชีวิต สามารถทนรอคอยในสิ่งที่มุงหวังได
8. มองโลกในแงดี ไมหวาดระแวงและพอใจในสภาพของตนเองที่เปนอยู
9. มีอารมณขัน หาความสุขไดจากทุกเรื่อง ไมเครียดจนเกินไป สามารถพักผอนสมองและอารมณ
ไดเหมาะสมกับเวลาและโอกาส
10. รูจักผอนคลายโดยการพักผอนในเวลา สถานที่และโอกาสที่เหมาะสม
1.4 หลักการดูแลรักษาสุขภาพและสุขภาพจิต
การที่บุคคลจะมีสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตดี และเปนทรัพยากรที่มีคาของสังคมนั้น จะตอง
มีความรูและสามารถปฏิบัติตามหลักสุขภาพอนามัยไดอยางถูกตอง
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หลักการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต มีดังนี้
1. มีพฤติกรรมการบริโภคที่ดี โดยการรับประทานอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย มีประโยชนตอ
รางกายและใหสารอาหารครบถวน โดยควรรับประทานผลไมและผักสดทุกวัน ดื่มน้ําที่สะอาดใหเพียงพอใน
แตละวัน ซึ่งควรดื่มน้ําอยางนอยวันละ 6 – 8 แกว ไมควรดื่มน้ําชา กาแฟ หรือเสพสารเสพติดประเภทตาง ๆ
2. รูจักออกกําลังกายใหเหมาะสม การออกกําลังกายจะชวยใหอวัยวะและระบบตาง ๆ ของรางกาย
ทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และชวยเสริมสรางความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย จึงควรออกกําลัง
กายทุก วัน อยางนอยวันละ 30 นาที การเลือกประเภทของการออกกําลังกายตองคํานึงถึงสภาพรางกาย
วัย สถานที่และความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของแตละบุคคลดวย
3. รูจักรักษาความสะอาดของรางกายใหเหมาะสม แตละบุคคลจะมีภารกิจในการทํากิจกรรม
เพื่อการดํารงชีวิตแตกตางกันและระบบขับถายจะขับถายของเสียออกจากรางกายตามอวัยวะตางๆ หากไมทํา
ความสะอาดจะทําใหเกิดของเสียตางๆ หมักหมมอยูและเปนบอเกิดของโรคภัยไขเจ็บตางๆ ได ดังนั้น ทุกคน
จึงควรทําความสะอาดรางกาย โดยอาบน้ําอยางนอยวันละ 2 ครั้ง แปรงฟนอยางนอยวันละ 2 ครั้ง สระผม
อยางนอยสัปดาหละ 2 ครั้ง ตัดเล็บมือเล็บเทาใหสั้นเสมอ สวมใสเสื้อผาที่สะอาด
4. ขับถายใหเหมาะสมและเปนเวลา ทุกคนควรถายอุจจาระใหเปนเวลา วันละ 1 ครั้ง อยากลั้น
อุจจาระหรือปสสาวะ เพราะจะทําใหของเสียหมักหมมและเปนอันตรายตอระบบขับถายได เชน อาจจะเปน
โรคริดสีดวงทวาร โรคทองผูก หรือโรคทางเดินปสสาวะอักเสบ/เบาขัดได เปนตน
5. พักผอนใหเพียงพอ การพักผอนจะชวยใหรูสึกผอนคลาย อวัยวะและระบบตางๆ ในรางกายมี
เวลาพักเพื่อจะเริ่มทําหนาที่ในวันตอไปอยางสดชื่น นอกจากรางกายจะไดพักผอนแลวยังทําใหสมองได
พักผอนอีกดวย
6. ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม ในชีวิตประจําวันแตละบุคคลตองพบปะกับผูคนมากหนา
หลายตา ทั้งที่บาน ที่ทํางาน ที่โรงเรียนและสถานที่ราชการตางๆ การที่จะดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปน
ปกติสุข บุคคลยอมตองเขาใจและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล สามารถลดความขัดแยงตาง ๆ ได
ใหความเห็นอกเห็นใจและเอื้ออาทรตอผูอื่น
7. ใชบริการสุขภาพตามระยะเวลาที่เหมาะสม หากเกิดเจ็บปวย บุคคลตองรูจักใชบริการทาง
การแพทยที่เหมาะสม เพื่อไมใหความเจ็บปวยลุกลามมากยิ่งขึ้น นอกจากการใชบริการทางสุขภาพเพื่อรักษา
โรคแลว ยังสามารถใชบริการทางสุขภาพเพือ่ ปองกันโรคไดโดยการตรวจรางกายเปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอ
ตามความเหมาะสมกับสภาพรางกายและวัย
กิจกรรม
ใหนักศึกษาสํารวจตัวเองดูวาเปนคนที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีหรือไม มีสวนใดที่จะตอง
ปรับปรุงแกไข และควรทําอยางไร โดยใหเขียนตอบ แลวออกมาอภิปรายใหเพื่อนไดรับฟง เพื่อรวมกันแกไข
ปรับปรุงแนะนํา
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1.5 การรวมกลุมเพื่อเสริมสรางสุขภาพในชุมชน
การดูแลรักษาและเสริมสรางสุขภาพกาย สุขภาพจิตของแตละบุคคลเปนสิ่งสําคัญที่ควรปฏิบัติให
เปนกิจนิสัย โดยปฏิบัติใหครอบคลุมทุกองคประกอบที่สําคัญ ไดแก การเลือกบริโภคอาหารใหถูกหลัก
โภชนาการ การพักผอนใหเพียงพอและออกกําลังกายสม่ําเสมอ เปนตน ทั้งนี้หากปฏิบัติไดอยางครบถวน
ถูกตอง เหมาะสมกับสภาพความพรอมของรางกายและสอดคลองกับวิถีชีวิตยอมกอใหเกิดความสมดุล
สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข ปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
อยางไรก็ตาม การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอ หากบุคคลในครอบครัว
มีปญหาสุขภาพยอมสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของทุกคน เชน เกิดภาวะในการดูแลภาระคาใชจายใน
การรักษา ฟนฟูสุขภาพ เปนตน ทั้งนี้จึงควรสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัว และเพื่อนสมาชิกในชุมชนมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพอยางถูกวิธี ตลอดจนเชิญชวน รวมกลุมกันปฏิบัติกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพตางๆ ขึ้นในชุมชน อันจะเปนการเสริมสรางสุขภาพกาย สุขภาพจิตและความสัมพันธอันดี
ตอกัน ซึ่งกิจกรรมที่จะกอใหเกิดการรวมกลุมเพื่อเสริมสรางสุขภาพในชุมชน ไดแก
1. การรวมกลุมเพื่อเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของกลุมบุคคลวัยตาง ๆ
เชน สตรีมีครรภ มารดาหลังคลอดเด็กทารก วัยรุน ผูสูงอายุ หรือผูปวย เปนตน
2. การรวมกลุมเพื่ อออกกําลั งและเลน กีฬา ซึ่งป จจุบั นชุมชนทองถิ่น ตา ง ๆ ใหค วามสนใจ
สนับสนุนสงเสริมกันมาก เชน การรวมกลุมเตนแอโรบิก การแขงขันกีฬาระหวางชุมชน เปนตน
3. การรวมกลุมเพื่อรวมกิจกรรมการพักผอนและนันทนาการ เชน การทองเที่ยว การรองเพลง
เลนดนตรี การบําเพ็ญประโยชน การปลูกตนไมในสถานที่สาธารณะ ฯลฯ ทั้งนี้มุงเนนการปฏิบัติที่ไมหนัก
เกินไป แตสรางความเพลิดเพลินและความสัมพันธอันดีในกลุมสมาชิกเปนหลัก
4. การรวมกลุมเพื่ อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เชน การทําบุ ญไหวพระ การปฏิบัติศาสนกิ จ
การฝกสมาธิ ฯลฯ เปนตน
ทั้งนี้ การรวมกลุมเพื่อปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดังกลาวควรครอบคลุมหลักการดูแลสุขภาพกายดาน
อาหารและโภชนาการ การออกกําลังกาย การพักผอน นันทนาการ และการเสริมสรางสุขภาพจิต โดยการ
รวมกลุมสมาชิกในครอบครัว เพื่อนและคนในชุมชนจะกอใหเกิดความสนุกสนาน กระตือรือรน ไมเบื่อ
หนาย และเกิดความรูเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนประสบการณตอกัน อันจะสงผลใหเกิดพลังความ
เขมแข็งทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศ
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เรื่องที่ 2 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
การออกกําลังกายเปนองคประกอบสําคัญที่ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาดานรางกาย จิตใจ อารมณ และ
สังคม กิจกรรมการออกกําลังกายสามารถทําไดหลายลักษณะดวยกันตามวัตถุประสงค ไดแก การ
ออกกําลังกายเพื่อการนันทนาการ การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางดานรางกาย การ
ออกกําลังกาย เพื่อการแขงขันกีฬา และการออกกําลังกายเพื่อการบําบัด เปนตน
หลักการออกกําลังกาย ไมวาจะออกกําลังกายเพื่อจุดประสงคใดก็ตาม ควรยึดขั้นตอนในการปฏิบัติ
ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรียมความพรอมของรางกายกอนการออกกําลังกาย แบงลักษณะการเตรียมออกเปน
2 สวน ไดแก
1. การเตรียมสภาพรางกายใหพรอมกอนออกกําลังกาย มีดังนี้
- มีสุขภาพสมบูรณ รางกายแข็งแรงและมีการพักผอนอยางเพียงพอ
- ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการออกกําลังกาย
- มีการเตรียมพรอมเรื่องสถานที่และอุปกรณ
- ไมรับประทานอาหารจนอิ่ม
- แตงกายพรอมและเหมาะกับชนิดและประเภทของกิจกรรมออกกําลังกาย
- รูจักการใชและเลนเครื่องออกกําลังกายอยางถูกตอง
2. การเตรียมความพรอมกอนออกกําลังกาย หมายถึง การอบอุนรางกาย ซึ่งมีแนวทางใน
การปฏิบัติดังนี้
- บริหารทุกสวนของรางกายใหพรอมที่จะออกกําลังกาย
- ใชเวลาในการบริหารรางกายประมาณ 5 – 10 นาที และควรบริหารอวัยวะสวนที่
จะใชในการออกกําลังกายใหมากกวาปกติ
- เริ่มบริหารรางกายจากเบา ๆ แลวจึงหนักขึ้น
- ควรใหความสําคัญกับการบริหารขอตอในสวนตาง ๆ เปนพิเศษ
- ควรมีการบริหารรางกายแบบยืดเหยียดกลามเนื้อและขอตอ (stretching)
- มีความพรอมทางดานจิตใจ คือ มีความสุข มีความเต็มใจที่จะไดออกกําลังกาย
ผลของการอบอุนรางกาย จะสงผลตอรางกายดังนี้
- ทําใหสภาพรางกายโดยทั่วไปพรอมจะออกกําลังกาย
- ทําใหระบบตาง ๆ ของรางกายพรอมที่จะทําหนาที่ โดยเฉพาะการประสานงาน
ระหวางประสาทกับกลามเนื้อ
- ชวยปรับระดับอุณหภูมิของรางกายใหเหมาะสมกับการออกกําลังกาย
- ชวยลดและปองกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย

68

- ทําใหรางกายสามารถออกกําลังกายไดเต็มประสิทธิภาพหรือเต็มความสามารถ
ไมวาจะดวยทักษะหรือสมรรถภาพและทางกลไก
ขั้นตอนที่ 2 การออกกําลังกาย โดยทั่วไปจะใชระยะเวลาประมาณ 20 นาทีขึ้นไป ขีดจํากัดสูงสุดจะ
ใชเวลาเทาใดนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยอื่น คือ รางกายและจิตใจของผูนั้น กลาวคือ รางกายไมมีอาการเมื่อยลาหรือ
สงผลตอการบาดเจ็บ สว นสภาพจิตใจมีค วามพรอมและมีค วามสนุกเพลิดเพลิน ถือเปนองคประกอบ
สําคัญของการออกกําลังกายเพื่อสุข ภาพ โดยทั่ว ไปแลว การออกกําลังกายเพื่อสุข ภาพควรจะใชเวลา
ประมาณ 20 – 60 นาทีตอวัน ขึ้นอยูกับกิจกรรมที่ใชในการออกกําลังกาย เชน การเดิน การวิ่ง การเลนกีฬา
การบริหารรางกาย การเตนแอโรบิก เปนตน
หลักการในการพิจารณาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มีดังนี้
 ความถี่ของการออกกําลังกาย หมายถึง จํานวนวันในการออกกําลังกาย โดยทั่วไปแลวควร
ออกกําลังกายทุกวันหรือยางนอยวันเวนวัน
 ความหนักของการออกกําลังกาย หมายถึงความพอเหมาะของการออกกําลังกายของแตละ
บุคคล โดยทั่วไปมักจะใชอัตราการเตนของชีพจรเปนตัวกําหนด
 ความนานในการฝกแตละครั้ง หมายถึง ระยะเวลาในการออกกําลังกายแตละครั้งประมาณ
20 – 60 นาที
 รูปแบบการออกกําลังกาย หมายถึง วิธีการออกกําลังกายแบบตาง ๆ ที่นํามาใชออกกําลัง
กาย เชน กีฬา กิจกรรมการออกกําลังกาย เปนตน
ขั้นตอนที่ 3 การปรับรางกายเขาสูสภาพปกติหลังการออกกําลังกาย เปนขั้นตอนที่มีความจําเปน
อยางยิ่ง เพราะขณะที่รางกายทํางานอยางหนักแลวหยุดการออกกําลังกายทันทีทันใด อาจจะทําใหเกิดผลเสีย
ตอรางกายได เชน เกิดการเจ็บปวดกลามเนื้อ เกิดอาการเปนไขเนื่องจากรางกายปรับสภาพไมทัน เปนตน
ฉะนั้นจึงจําเปนตองมีหลักปฏิบัติหลังการออกกําลังกาย ดังนี้
 อยาหยุดการออกกําลังกายทันทีทันใด ควรอบอุนรางกายเบา ๆ จนถึงนอยสุดแลวจึงหยุด
เวลาที่ใชในการอบอุนรางกายหลังการออกกําลังกาย (cool down) ประมาณ 10 – 20 นาที
 ไมควรดื่มน้ําจํานวนมากหรือรับประทานอาหารทันที
 ควรพักใหรางกายมีเวลาปรับสภาพสูปกติพอสมควรกอนอาบน้ํา
 หลังจากการออกกําลังกายแลวควรเปลี่ยนชุดเครื่องแตงกายใหม เพราะชุดที่ใชในการ
ออกกําลังกายจะเปยกชุม และทําใหรา งกายปรับสภาพไดไมดี อาจจะทําใหเปนไขได
 ควรใชทาบริหารรางกายแบบยืดเหยียดกลามเนื้อ (stretching) จะชวยใหกลามเนื้อไดผอน
คลาย ชวยลดอาการตกคางของของเสียหลังการออกกําลังกาย และที่สําคัญคือชวยลดอาการบาดเจ็บจากการ
ออกกําลังกาย
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ผลการออกกําลังกายสงผลตอระบบตาง ๆ ของรางกาย
1. ผลการออกกําลังกายตอระบบกลามเนื้อ ไดแก
- กลามเนื้อมีขนาดใหญขึ้น (เสนใยกลามเนื้อหนาขึ้น) ทําใหกลามเนื้อแข็งแรงขึ้น
- กลามเนื้อมีประสิทธิภาพการทํางานดีขึ้น หรือสามารถทํางานใหมากหรือหนักเพิ่มขึ้น
มีความทนทานมากขึ้นหรือทํางานไดนานขึ้น
- ระบบการทํางานของกลามเนื้อจะปรับตามลักษณะของการใชในการออกกําลังกาย
- กลามเนื้อสามารถทนความเจ็บปวดไดดีขึ้น
2. ผลการออกกําลังกายตอระบบกระดูกและขอตอ ไดแก
- กระดูกจะมีความหนาและเพิ่มขนาดมากขึ้นโดยเฉพาะวัยเด็ก
- กระดูกมีความเหนียวและแข็ง เพิม่ ความหนาแนนของมวลกระดูก
3. ผลการฝกตอระบบหายใจ ไดแก
- ทําใหประสิทธิภาพการหายใจดีขึ้น
- ขนาดของทรวงอกเพิ่มขึ้น
- ปอดมีขนาดใหญและมีความจุเพิ่มขึ้น
- อัตราการหายใจลดลงเนื่องจากการหายใจแตละครั้งมีประสิทธิภาพในการสูบฉีดโลหิตตอ
ครั้งมากขึ้น (อัตราการหายใจของคนปกติ 16 – 18 ครั้งตอนาที)
4. ผลการออกกําลังกายตอระบบไหลเวียน ไดแก
- การสูบฉีดของระบบไหลเวียนดีขึ้น ทําใหอัตราการเตนของหัวใจลดลง
- ขนาดของหัวใจใหญขึ้น กลามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้น
- หลอดเลือดมีความเหนียว ยืดหยุนดีขึ้น
5. ผลการออกกําลังกายตอระบบอื่น ๆ
ระบบประสาทอัตโนมัติ ทํางานไดสมดุลกัน (Sympathetic and Parasympathetic) ทําใหการ
ปรับตัวของอวัยวะใหเหมาะกับการออกกําลังกายไดเร็วกวา การฟนตัวเร็วกวา
ตอมหมวกไตเจริญขึ้น มีฮอรโมนสะสมมากขึ้น
ตับ เพิ่มปริมาณและน้ําหนัก ไกลโคเจนและสารที่จําเปนตอการออกกําลังกายไปสะสม
มากขึ้น
6. ชวยปองกันโรคอวน การออกกําลังกายที่ถูกตองและเหมาะสม จะชวยใหรางกายมีการใช
พลังงานที่ไดรับจากสารอาหารตาง ๆ โดยไมมีการสะสมไวเกินความจําเปน แตถาขาดการออกกําลังกายจะ
ทําใหสารอาหารที่มีอยูในรางกายถูกสะสมและถูกเปลี่ยนเปนไขมันแทรกซึมอยูตามเนื้อเยื่อทั่วรางกาย ซึ่ง
เปนสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคอวน
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7. ผลตอจิตใจ อารมณ สติปญญาและสังคม
ดานจิตใจ การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ นอกจากจะทําใหรางกายแข็งแรงสมบูรณแลว จิตใจ
ก็ราเริงแจมใส เบิกบาน ซึ่งจะเกิดขึ้นควบคูกัน เนื่องจากเมื่อรางกายปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ถาได
ออกกําลังกายรวมกันหลาย ๆ คน เชน การเลนกีฬาเปนทีมจะทําใหเกิดการเอื้อเฟอ มีเหตุผล อดกลั้น สุขุม
รอบคอบและมีความยุติธรรม รูแพรูชนะ และใหอภัยกัน
ดานอารมณ มีอารมณเยือกเย็น ไมหุนหันพลันแลน ชวยคลายความเครียดจากการประกอบ
อาชีพในชีวิตประจําวัน จึงสามารถทํางานหรือออกกําลังกายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดานสติปญญา การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ทําใหมีความคิดอานปลอดโปรง มีไหวพริบ
มีค วามคิด สรางสรรค คน หาวิธีที่จ ะเอาชนะคูตอสูใ นวิถีทางของเกมการแขงขัน ซึ่งบางครั้งสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี
ดานสังคม สามารถปรับตัวเขากับผูรวมงานและผูอื่นไดดี เพราะการเลนกีฬาหรือการ
ออกกําลังกายรวมกันเปนหมูมากๆ จะทําใหเกิดความเขาใจ และเรียนรูพฤติกรรม มีบุคลิกภาพที่ดี มีความ
เปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข
การออกกําลังกายมิใชจ ะใหประโยชนแตเพียงดานเดียวเทานั้น บางครั้งอาจเกิด โทษได
ถาการออกกําลังกายหรือการฝกฝนทางรางกายไมเหมาะสมและไมถูกตอง ซึ่งเปนสาเหตุแหงการเกิดการ
บาดเจ็บ ดังนั้น จึงมักพบวา จํานวนของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการออกกําลังกาย หรือเลน กีฬานั้นมี
อัต ราค อ นข า งสู ง ถึ ง แม ว า จะเปน นั ก กี ฬ าที่ เ คยเข า มาร ว มแข ง ขัน ในระดั บ ชาติ แ ล ว ก็ ต าม ความรู
ความเขาใจ ในเรื่องของการออกกําลังกายหากมีไมเพียงพอแลวยอมกอใหเกิดการบาดเจ็บในขณะ
ออกกําลังกายหรือเลนกีฬาได
ขอแนะนําในการออกกําลังกาย
1. ควรเริ่มออกกําลังกายอยางเบาๆ กอน แลวจึงคอยๆ เพิ่มความหนักของการออกกําลังกายในวัน
ตอๆ ไปใหมากขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูที่ไมเคยออกกําลังกายมากอน
2. ผูที่เพิ่งฟนจากไขหรือมีโรคประจําตัว ตองปรึกษาแพทยกอนการออกกําลังกาย
3. ผูที่ประสงคจะออกกําลังกายหนัก ๆ โดยเฉพาะผูที่อายุต่ํากวา 40 ป จะตองปรึกษาแพทยกอน
4. ในระหวางการออกกําลังกาย ถารูสึกผิดปกติ เชน หนามืด หอบมาก และชีพจรเตนเร็ว ตองหยุด
การออกกําลังกายทันที และถาตองการจะออกกําลังกายใหม ควรไดรับคําแนะนําจากแพทยเสียกอน
5. การออกกําลังกายแตละครัง้ ควรเลือกกิจกรรมใหเหมาะสมกับตนเอง
6. การออกกําลังกายที่จะใหไดรับประโยชนอยางแทจริง ควรตองออกแรง โดยใหสวนตาง ๆ ของ
รางกายทุกสวนทํางานมากกวาปกติหรือเพื่อใหรูสึกเหนื่อย เชน หายใจถี่ขึ้น ชีพจรเตนเร็วขึ้น เปนตน
7. ผูที่มีภารกิจประจําวันที่ไมสามารถแบงเวลาเพื่อการออกกําลังกายได ควรเลือกกิจกรรมที่งาย
และกระทําไดในบริเวณบาน ใชเวลาสั้น ๆ เชน เดินเร็ว ๆ กายบริหาร วิ่งเหยาะ ๆ กระโดดเชือก เปนตน
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8. เครื่องมือที่ชวยในการออกกําลังกาย เชน เครื่องเขยา สั่น ดึง ดัน เพื่อใหรางกายไมตอง
ออกแรงกระแทกนั้นมีประโยชนนอยมาก เพราะวาการออกกําลังกายจะมีประโยชนหรือไมเพียงใดนั้น
ขึ้นอยูกับวารางกายไดออกกําลังกายแรงมากนอยเพียงใด
9. การออกกําลังกายควรกระทําใหสม่ําเสมอทุกวัน อยางนอยวันละ 20-30 นาที เพราะรางกาย
ตองการอาหารเปนประจําทุกวันฉันใด รางกายตองการออกกําลังกายเปนประจําทุกวันฉันนั้น
10. เพื่อใหการออกกําลังกายมีความสนุกสนาน หรือมีแรงจูงใจมากยิ่งขึ้นควรทําสถิติเกี่ยวกับการ
ออกกําลังกายเปนประจําควบคูไปดวย เชน จับชีพจร นับอัตราการหายใจ เปนตน
11. การออกกําลังกายควรกระทําใหสม่ําเสมอทุกวัน เปนเพียงปจจัยอยางหนึ่งในการปรับปรุงและ
รักษาสุขภาพเทานั้น ถาจะใหไดผลดีตองมีการรับประทานอาหารที่ดี และมีการพักผอนอยางเพียงพอดวย
12. พึงระวั งเสมอวา ไม มีวิ ธี ก ารฝ ก หรื อออกกํ าลั งกายวิ ธี ลั ด เพื่ อจะให ได มาซึ่ งสุ ข ภาพและ
สมรรถภาพทางกาย แตการฝกหรือการออกกําลังกายตองอาศัยเวลาคอยเปนคอยไป
เมื่อใดที่ไมควรออกกําลังกาย
การออกกําลังกายจะทําใหสุขภาพแข็งแรงขึ้นทั้งรางกายและจิตใจ ผูที่ออกกําลังกายเปนประจํา
สม่ําเสมอจะซาบซึ้งในความจริงขอนี้เปนอยางดี บางคนบอกวาการออกกําลังกายเหมือนยาเสพติดชนิดหนึ่ง
เพราะถาประพฤติปฏิบัติจนเปนกิจวัตรหรือเปนนิสัยแลวหากไมไดออกกําลังกายสักวัน จะรูสึกไมคอย
สดชื่นเทาที่ควร ซึ่งเปนความจริง (เพราะรางกายไมไดหลั่งสารสุขเอนเดอรฟน ออกมา)
ขอควรระมัดระวัง หรืองดออกกําลังกายชั่วคราว ในกรณีตอไปนี้ คือ
1. เจ็บปวยไมสบาย โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนไขหรือมีอาการอักเสบที่สวนใดสวนหนึ่งของ
รางกาย
2. หลังจากฟนไขใหม ๆ รางกายยังออนเพลียอยู หากออกกําลังกายในชวงนี้ จะทําใหรางกายยิ่ง
ออนเพลียและหายชา
3. หลังจากการกินอาหารอิ่มใหม ๆ เพราะจะทําใหเลือดในระบบไหลเวียนถูกแบงไปใชในการ
ยอยอาหาร เพราะฉะนั้นเลือดที่จะไปเลี้ยงกลามเนื้อสวนที่ออกกําลังกายจะลดลงทําใหกลามเนื้อหยอน
สมรรถภาพ และเปนตะคริวไดงาย
4. ชวงเวลาที่อากาศรอนจัดและอบอาวมาก เพราะรางกายจะสูญเสียเหงื่อและน้ํามากกวาปกติทํา
ใหรางกายออนเพลีย เหนื่อยงาย หรือเปนลมหมดสติได (ยกเวนนักกีฬามืออาชีพที่มีความจําเปนตองออก
กําลังกาย)
อาการที่บงบอกวาควรหยุดออกกําลังกาย
ในบางกรณีที่รางกายอาจออนแอลงไปชั่วคราว เชน ภายหลังอาการทองเสีย อดนอน การออกกําลัง
กายที่เคยทําอยูปกติอาจกลายเปนกิจกรรมที่หนักเกินไปได เพราะฉะนั้นถาหากมีอาการดังตอไปนี้ แมเพียง
อาการนิดเดียวหรือหลายอาการ ควรจะหยุดออกกําลังกายทันที นั่นคือ
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1. รูสึกเหนื่อยผิดปกติ
2. มีอาการใจเตนแรงและเร็วผิดปกติ
3. อาการหายใจขัดหรือหายใจไมทั่วทอง
4. อาการเวียนศีรษะ/ปวดศีรษะ
5. อาการคลื่นไส
6. อาการหนามืด
7. ชีพจรเตนเร็วกวา 140 ครั้งตอนาที (ในผูสูงอายุ) หรือ 160 ครั้งตอนาที (สําหรับหนุมสาว)
จําไววาหากมีอาการอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น ตองหยุดออกกําลังกายทันที แลวนั่งพักหรือนอนพัก
จนหายเหนื่อย และไมควรออกกําลังกายตอไปอีกจนกวาจะไดไปพบแพทย หรือจนกวารางกายจะมีสภาพ
แข็งแรงตามปกติ
รูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
1. การเดิ น เป น การออกกํ าลั งกายที่ ง ายและสะดวกที่ สุ ด แต ใ ห ประโยชน และสร างเสริ ม
สมรรถภาพทางกายไมแพการออกกําลังกายและการเลนกีฬาชนิดอื่น ๆ การเดินสามารถทําไดทุกเวลาและ
สถานที่ วิธีการเดินที่ควรรูและปฏิบัติตามมีดังนี้
1.1. ควรเริ่มจากทายืนกอน ปลอยตัวตามสบาย และหายใจปกติ
1.2. ขณะเดินใหเงยหนาและมองตรงไปใหไกลที่สุด เพราะหากเดินกมหนาจะทําใหปวดคอ
และปวดหลังได
1.3. เดินใหเต็มเทาโดยเหยียบใหเต็มฝาเทาแลวยกเทาขึ้น ใหหัวแมเทายกขึ้นจากพื้นเปนสวน
สุดทาย
1.4. ในการเดินควรเริ่มตนจากเดินชาๆ กอนประมาณ 5 นาที แลวจึงคอย ๆ เพิ่มความเร็วจนหัวใจ
เตน ถึงอัต ราสูงสุ ด ของมาตรฐาน คือ 200 ครั้ง /นาที สําหรับผูที่เริ่มออกกําลังกายอาจเริ่มเดิน ครั้งละ
10 นาที หรือจนกวาจะรูสึกหอบเหนื่อยเล็กนอย เวนไป 1 – 2 วัน แลวคอย ๆ เพิ่มเวลาเดินแตละครั้งจน
สามารถเดินติดตอกันไดอยางนอย 30 นาที โดยเดินสัปดาหละ 3 – 5 ครั้ง
1.5. ขณะเดิน มือทั้ง 2 ขาง ควรปลอยตามสบายและเหวี่ยงแขนไปทั้งแขนเพื่อเพิ่มแรงสง
ถาหากเดินแลวหัวใจยังเตนไมเร็วพอ ใหเพิ่มความเร็วในการเดินหรือแกวงแขนขาใหแรงขึ้น ซึ่งจะชวย
เพิ่มอัตราการเตนของหัวใจใหเร็วขึ้นได
1.6. รองเทาใชใสเดินควรเปน รองเทาที่มีพื้นกันกระแทกที่สนเทาและหัว แมเทา สามารถ
รองรับน้ําหนักไดเปนอยางดีเพื่อปองกันการบาดเจ็บที่เทา
2. การวิ่ง การวิ่งเปนการออกกําลังกายที่คนนิยมกันมากซึ่งงายและสะดวกพอ ๆ กับการเดิน
แตการวิ่งมีใหเลือกหลายแบบ การที่จะเลือกวิ่งแบบใดนั้นขึ้นอยูกับความสะดวกและความชอบสวนตัวของ
แตละบุคคล เชน การวิ่งเหยาะ ๆ การวิ่งเร็ว การวิ่งมาราธอน การวิ่งอยูกับที่ หรือการวิ่งบนสายพานตาม
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สถานที่ออกกําลังกายทั่วไป การวิ่งตอครั้งควรมีระยะทาง 2 – 5 กิโลเมตร และสัปดาหหนึ่งไมเกิน 5 ครั้ง
ซึ่งมีเทคนิคงาย ๆ ดังนี้
2.1. การวิ่งอยูกับที่ ตองยกเทาแตละขางใหสูงประมาณ 8 นิ้ว ซึ่งมีขอจํากัดที่มีการเคลื่อนไหว
ของขอตาง ๆ นอย ไมมีการยืดหรือหดของกลามเนื้ออยางเต็มที่ ซึ่งถือเปนขอดอยกวาการวิ่งแบบอื่น ๆ
2.2. การวิ่งบนสายพาน เปนการวิ่งที่ปลอดภัยกวาการวิ่งกลางแจง ไมตองเผชิญกับสภาพที่มี
ฝนตก แดดรอน หรือมีฝุนละอองตางๆ และถาใชสายพานชนิดใชไฟฟาจะมีระบบตาง ๆ บนจอภาพ ทําให
ทราบวาการวิ่งของเรานั้นมีความเร็วอยูในระดับใด วิ่งไดระยะทางเทาไร และมีอัตราการเตน ของชีพจร
เทาใด เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการปรับโปรแกรมออกกําลังกายในครั้งตอไป การวิ่งบนสายพาน
มีขอเสียคือ ตองเสียคาใชจายเพราะเครื่องมีราคาแพง และการใชบริการในสถานออกกําลังกายของเอกชน
จะตองเสียคาบริการ ซึ่งมีราคาแพงเชนกัน ดังนั้นควรใชบริการของภาครัฐที่ใหบริการดานนี้โดยตรงคือ
สถานที่ออกกําลังกายที่จัดบริการโดยเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด สํานักงานพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการจังหวัด การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด และการกีฬาแหงประเทศไทย ซึ่งประชาชนทุกคน
สามารถเขาไปใชบริการได
2.3. การวิ่งกลางแจง เปนการวิ่งที่ทําใหเราไดอากาศบริสุทธิ์ ถาวิ่งในสวนสาธารณะหรือวิ่ง
ออกไปนอกเมืองจะไดชมทิวทัศน ทําใหไมเบื่อและไมตองเสียคาใชจาย ที่สําคัญตองระมัด ระวังเรื่อง
ความปลอดภัยในกรณีที่ออกวิ่งเพียงคนเดียว
3. การขี่จัก รยาน การขี่จัก รยานไปตามสถานที่ตาง ๆ เปนการออกกําลังกายที่ใหประโยชน
ดานการทรงตัว ความคลองแคลววองไว และเปนการฝกความอดทนดวย การขี่จักรยานในสวนสาธารณะ
หรือในที่ไมมีมลพิษนั้น นอกจากจะเกิดประโยชนตอรางกายแลวยังเปนการสงเสริมสุขภาพจากความ
เพลิดเพลินในการชมทิวทัศนรอบดานและอากาศที่บริสุทธิ์ ซึ่งแตกตางจากการขี่จักรยานแบบตั้งอยูกับที่
ในบานหรือสถานที่ออกกําลังกาย ในการขี่จักรยานมีเทคนิคงาย ๆ ที่ควรปฏิบัติดังนี้
3.1. ปรับที่นั่งของจักรยานใหเหมาะสม เพราะในการปนตองมีการโยกตัวรวมดวย
3.2. ในการปนจักรยานใหปนดวยปลายเทาตรงบริเวณโคนนิ้ว
3.3. ถาเปนจักรยานแบบตั้งอยูกับที่ ในชวงแรกของการฝกควรตั้งความฝดใหนอยเพื่ออบอุน
รางกายประมาณ 3 – 4 นาที แลวจึงคอย ๆ ปรับเพิ่มความฝดของลอมากขึ้นจนหัวใจเตนเร็วถึงอัตราที่
กําหนดไวในเปาหมาย แลวจึงคอย ๆ ลดความฝดลงจนเขาสูระยะผอนคลาย เมื่อชีพจรเตนชาลงจนเปน
ปกติจึงหยุดปนจักรยานได
4. การเตนแอโรบิก เปนการออกกําลังกายที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก และเปนการออกกําลัง
กายที่ไดเคลื่อนไหวทุกสวนของรางกาย ประโยชนจากการเตนแอโรบิก คือ การสรางความแข็งแกรงและ
ความอดทนของกลามเนื้อ โดยเฉพาะกลามเนื้อหัวใจเทคนิคในการเตนแอโรบิกมีดังนี้
4.1. ตองเคลื่อนไหวรางกายตลอดเวลา เพื่อใหการเตนของหัวใจอยูในระดับที่ตองการ
4.2. ใชเวลาในการเตนแอโรบิก ครั้งละ 20 – 30 นาที สัปดาหละ 3 ครั้ง
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4.3. สถานที่ที่ใชในการเตนแอโรบิก ควรมีอากาศถายเทไดสะดวก และถาพื้นที่ใชเตนเปน
พื้น แข็ ง ผู เ ต น จะต อ งใส ร องเท า สํ า หรั บ เต น แอโรบิ ก โดยเฉพาะ ซึ่ ง พื้ น รองเท า จะช ว ยรองรั บ แรง
กระแทกได
4.4. ควรหลีกเลี่ยงทากระโดด เพราะการกระโดดทําใหเทากระแทกกับพื้น
กิจกรรมการออกกําลังกายดังกลาว เราสามารถเลือกกิจกรรมไดตามความเหมาะสมของเวลาและ
สถานที่ ดังนั้น จึงควรหาเวลาวางในแตละวัน ทํากิจ กรรมออกกําลังกายหรือเลน กีฬาเพื่อสรางเสริ ม
สมรรถภาพทางกายใหเปนผูมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการออกกําลังกายรูปแบบอื่น ๆ ที่ผูเรียนสามารถเลือกปฏิบัติไดตามความ
สนใจและความพรอมดานรางกาย เวลา สถานที่ อุปกรณ ไดแก การวายน้ํา กิจกรรมเขาจังหวะ ลีลาศ รําวง
การรําไมพลอง โยคะ ไทเกก ฯลฯ รวมถึงกีฬาเพื่อสุขภาพอื่น ๆ เชน ฟุตบอล วอลเลยบอล บาสเกตบอล
เปนตน ทั้งนี้กิจกรรมการออกกําลังกายและกีฬาที่กลาวแลว สามารถเลนเปนกลุมเพื่อเสริมสรางสุขภาพ
และความสัมพันธในชุมชนได
การออกกําลังกายสําหรับผูปวย
ผูที่มีโ รคภัย ไขเจ็บ เชน โรคเบาหวาน โรคหัว ใจ โรคความดัน โลหิต สูง และผู ปว ยที่มีโ รค
ประจําตัวทุกโรคที่ยังสามารถเคลื่อนไหวรางกายไดตามปกติ หากไดมีการเคลื่อนไหวรางกายหรือออก
กําลังกายที่ถูกตองตามสภาพและอาการของโรคจะชวยใหโรคที่เปนอยูหายเร็วขึ้น อยางไรก็ตามการออก
กําลังกายมีทั้งคุณ และโทษ หากไมรูจัก วิธีที่ถูก ตองอาจเกิดอัน ตรายไดโ ดยเฉพาะผูที่มีโ รคประจําตัว
จะตองคํานึงถึงสุขภาพความพรอมของรางกาย โดยควรปรึกษาแพทยเพื่อตรวจรางกายอยางละเอียดและ
ใหคําแนะนําการออกกําลังกายที่เหมาะสม ทั้งนี้ ดร.จรวยพร ธรณินทร ผูเชี่ยวชาญดานพลศึกษาไดให
คําแนะนําไวดังนี้
หลักในการออกกําลังกายสําหรับผูปวย
ผูปวยทุกโรคที่ยังสามารถเคลื่อนไหวไดตามปกติ ควรปฏิบัติตนดังตอไปนี้
1. ควรคอยทําคอยไปเริ่มตั้งแตนอยไปหามากแลวคอยเพิ่มปริมาณขึ้นและเพิ่มความยากขึ้น
ตามลําดับ
2. ควรออกกําลังกายโดยสม่ําเสมอ อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน วันละ 10 – 15 นาที เปนอยางนอย
3. ตองใหทุกสวนของรางกายไดเคลื่อนไหว โดยเฉพาะกลามเนื้อบริเวณสําคัญ เชน ทอง แขน
ขา หลัง ลําตัว กลามเนื้อหัวใจ และหลอดเลือด ตองทํางานหนัก
4. ผูที่มีความดันเลือดสูง ปรอทวัดดานบนเกิน 150 มิลลิเมตรปรอท ดานลางเกิน 100 มิลลิเมตร
ปรอท ตองใหแพทยตรวจ และใหความดันดานบนลดลงต่ํากวา 130 มิลลิเมตรปรอท และความดันลางต่ํา
กวา 90 มิลลิเมตรปรอท เสียกอนจึงออกกําลังกาย จะโดยวิธีรับประทานยาลดความดันก็ได
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5. สําหรับผูที่เปนโรคเบาหวาน ที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงเกิน 200 มิลลิกรัมปรอท ตองให
ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงต่ํากวา 160 มิลลิกรัมปรอทเสียกอน จึงคอยออกกําลังกาย โดยวิธีรับประทานยา
ที่หมอสั่งกินเปนประจํา หรือลดอาหารพวกแปง และน้ําตาลลงมาก ๆ แลวกินผักและผลไมที่ไมหวาน
จัดแทน
6. ผูที่ปวยเปนโรคหัวใจทุกชนิด ควรปรึกษาแพทยกอนออกกําลังกาย หรือวิ่งแขงขันประเภท
ตางๆ
7. ผูสูงอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป และผูมีน้ําหนักเกินมาก ๆ ควรปรึกษาแพทยกอนจะเริ่มตน
ออกกําลังกาย
8. ผูปวยทุกคนหรือคนปกติที่มีอายุตั้งแต 30 ปขึ้นไป ควรไดรับการตรวจสุขภาพและจิตใจกอน
ลงมืออกกําลังกาย เมื่อแพทยอนุญาตใหออกกําลังกาย จึงคอยๆ เริ่มไปออกกําลังกายทีละนอย ๆ
สําหรับผูปวยทุกโรค การออกกําลังกายควรเริ่มตนจากการเดินเปนวิธีที่ปลอดภัยเปนโอกาสให
รางกายไดทดลองโดยเริ่มเดินประมาณ 2 สัปดาหกอน เพื่อใหรางกายปรับตัวในการที่ตองทํางานหนักขึ้น
ควรสังเกตตัวเองวาถาออกกําลังกายถูกตองแลวรางกายจะกระปรี้กระเปรา นอนหลับสนิท จิตใจราเริง
มีเรี่ยวแรงมากขึ้น
หลังจากเดินชาใน 2 สัปดาหแรกจึงคอยเดินเร็วใหกาวเทายาว ๆ ขึ้นในสัปดาหที่ 3 – 4 ถาไม
เจ็บปวยไมมากนัก พอขึ้นสัปดาหที่ 5 อาจจะเริ่มวิ่งเบา ๆ สลับกับการเดินก็ได ถามีอาการผิดปกติเตือน
เชน วิงเวียน หัวใจเตนแรงมาก หรือเตนถี่สลับเบา ๆ หายใจขัด รูสึกเหนื่อยผิดปกติหรืออาการหนามืด
คลายจะเปนลม ผูที่มีอาการดังกลาวก็ควรหยุดออกกําลังกาย การวิ่งระยะตนๆ ควรวิ่งเหยาะ ๆ ชา ๆ วันละ
5 – 10 นาที แลวคอยเพิ่มขึ้นทีละนอย
การออกกําลังกายที่ปลอดภัยที่สุดอีกวิธีหนึ่ง สําหรับผูปวย คือ กายบริหาร ยืดเสน ยืดสายให
กลามเนื้อ ขอตอไดออกแรงโดยยึดหลักดังนี้
1. กายบริหารวันละ 10 นาทีทุกวัน
2. ทาที่ใชฝกควรเปน 6 – 7 ทา ตอวันใน 2 สัปดาหแรกใหฝกทาละ 5 – 10 รอบ สัปดาห 3 – 4 รอบ
เพิ่มเปน 12 รอบ
3. เปลี่ยนทาฝก ไมใ หเบื่อหนาย เลือกทาบริหารกลามเนื้อมัด ใหญๆ เชน ทอนขา ทอนแขน
ตนคอ หัวไหล เปนตน
4. ทาซอยเทาอยูกับที่และทากระโดดเชือกถาเลือกทําใหพึงระวังเปนพิเศษ ในผูปวยหนั กและ
ผูสูงอายุ
5. ถึงแมวาจะรูสึกวาแข็งแรง สดชื่นก็ไมควรฝกหักโหมออกกําลังกายมากเกินไป ทาบริหารแต
ละทาไมควรฝกเกินทาละ 30 รอบ และไมฝกเกิน 30 ทา ในแตละวัน
6. ตรวจสอบความกาวหนาในการออกกําลังกายโดยการชั่งน้ําหนัก สว นคนที่มีรูปรางได
สัดสวนน้ําหนักไมควรเปลี่ยนแปลงมากนัก
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7. วัดชีพจรที่ซอกคอหรือขอมือคนทั่ว ๆ ไป ถาไมเจ็บปวยเปนไข ผูชายเฉลี่ยอัตราการเตนของ
หัวใจหรือชีพจร 70 – 75 ครั้งตอนาที ผูหญิง 74 – 76 ครั้งตอนาที สวนผูปวยที่มีพิษไขจะมีชีพจรสูงกวา
ปกติ แตถารางกายสมบูรณแข็งแรงขึ้น ชีพจรควรลดลงอยางนอยจากเดิม 5 – 10 ครั้งตอนาที แสดงวา
หัวใจทํางานดีขึ้น
สรุป
การออกกําลังกายแตละประเภทมีลักษณะเฉพาะที่ผูออกกําลังกายตองคํานึงถึง เชน การขี่จักรยาน
มีจุดที่ควรระมัดระวังอยูที่หัวเขา ผูที่ขอเขาไมแข็งแรงหรือมีการอักเสบถาออกกําลังกายดวยการขี่จักรยาน
จะทําใหเกิดการอักเสบมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นการเลือกวิธีการออกกําลังกายจะตองคํานึงถึงขอจํากัดของสภาพ
รางกาย โดยพยายามหลีกเลี่ยงการใชอวัยวะสวนที่เสี่ยงอันตรายของตนเองใหนอยที่สุดหรือรักษาใหหาย
เสียกอน จึงคอยออกกําลัง โดยเริ่มจากเบา ๆ แลวเพิ่มความหนักทีละนอย
สวนบุคคลที่มีโรคประจําตัวควรปรึกษาแพทยกอนออกกําลังกายและตองสังเกตอาการผิดปกติที่
เกิดขึ้นระหวางการออกกําลังกายหรือหลังการออกกําลังกายทุก ครั้ง ทั้งนี้ก ารออกกําลังกายที่ถูกตอง
เหมาะสมควรอยูในการดูแลของแพทย ยอมกอใหเกิดประโยชนมากกวาเปนโทษอยางแนนอน นอกจากนี้
พึงระลึกวาการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับคนหนึ่ง อาจไมใชการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับ
อีกคนหนึ่ง
กิจกรรม
1. ฝกการจับชีพจรทีค่ อและขอมือ
2. ใหชวยกันวิเคราะหเพื่อนในกลุมวา บุคคลใดมีสุขภาพแข็งแรงหรือออนแอ แลวแบงกลุม
ตามความแข็งแรง
3. จัดโปรแกรมออกกําลังกายสําหรับเพื่อนในแตละกลุมใหมคี วามเหมาะสมกับสภาพรางกาย
และความพรอมของแตละกลุมที่แบงไวในขอ 2
4. สาธิตการออกกําลังกายของทุกกลุม พรอมอธิบายถึงประโยชนและความเหมาะสมกับวิธีการ
ที่สาธิตวา เหมาะสมอยางไร มีประโยชนอยางไร
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บทที่ 5
โรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม
สาระสําคัญ
มีความรูและสามารถปฏิบัติตนในการปองกันโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรมได สามารถแนะนํา
ขอมูลขาวสาร และแหลงบริการเพื่อปองกันโรคแกครอบครัว และชุมชนได

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายโรคที่ที่ถายทอดทางพันธุกรรม สาเหตุ อาการ การปองกันและการรักษาโรคตาง ๆ
2. อธิบายหลั กการและเหตุผลในการวางแผนรว มกับชุมชน เพื่อปองกัน และหลีก เลี่ยงโรค
ที่ถายทอดทางพันธุกรรม
3. อธิบายผลกระทบของพฤติกรรม สุขภาพที่มีตอการปองกันโรค

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 โรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม
เรื่องที่ 2 โรคทางพันธุกรรมที่สําคัญ
2.1 โรคทาลัสซีเมีย
2.2 โรคฮีโมฟเลีย
2.3 โรคเบาหวาน
2.4 โรคภูมิแพ
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เรื่องที่ 1 โรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม
โรคติดตอทางพันธุกรรมคืออะไร
การที่มนุษย เกิดมามีลัก ษณะแตกตางกัน เชน ลักษณะ สีผิว ดํา ขาว รูปราง สูง ต่ํา อวน ผอม
ผมหยิ ก หรื อ เหยี ย ดตรง ระดั บ สติ ป ญ ญาสู ง ต่ํ า ลั ก ษณะดั ง กล า วจะถู ก ควบคุ ม หรื อ กํ า หนดโดย
“หนวยพัน ธุกรรมหรือยีน” ที่ไดรับการถายทอดมาจากพอและแม นอกจากนี้หากมีความผิด ปกติใด ๆ
ที่แฝงอยูในหนวยพันธุกรรม เชน ความพิการหรือโรคบางชนิด ความผิดปกตินั้นก็จะถูกถายทอดไปยัง
รุนลูกตอ ๆ ไปเรียกวา โรคติดตอหรือโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม
ความผิดปกติที่แฝงอยูในหนวยพันธุกรรม (ยีน) ของบิดา มารดา เกิดขึ้นโดยไดรับการถายทอดมา
จาก ปู ยา ตา ยาย หรือบรรพบุรุษรุนกอน หรือเกิดขึ้นจากการผาเหลาของหนวยพันธุกรรม ซึ่งพบในเซลล
ที่มีการเปลี่ยนแปลงผิดไปจากเดิม โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การไดรับรังสีหรือสารเคมีบางชนิด เปนตน
ทั้งนี้ ความผิดปกติที่ถายทอดทางพัน ธุก รรมสามารถเกิด ขึ้น ไดทั้งสองเพศ บางชนิดถายทอด
เฉพาะเพศชาย บางชนิดถายทอดเฉพาะในเพศหญิง ซึ่งควบคุมโดยหนว ยพัน ธุก รรมหรื อยีนเดน และ
หนวยพันธุกรรมหรือยีนดอย บนโครโมโซมของมนุษย
โครโมโซมคืออะไร
โครโมโซม คือแหลงบรรจุหนวยพันธุกรรมหรือยีน ซึ่งอยูภ ายในเซลลของมนุษย ความผิดปกติ
ของโครโมโซมจะกอใหเกิดความไมสมดุลของยีน ถาหากมีความผิดปกติมากหรือเกิดความไมสมดุลมาก
ในขณะตั้งครรภจะทําใหทารกแทงหรือตายหลังคลอดได ถาหากความผิดปกตินอยลง ทารกอาจคลอด
และรอดชีวิตแตจะมีอาการผิดปกติ พิการแตกําเนิด หรือสติปญญาต่ํา เปนตน
โครโมโซมของคนเรามี 23 คู หรือ46 แทง แบงออกเปนสองชนิด คือ
- ออโตโซม (Autosome) คือโครโมโซมรางกาย มี 22 คู หรือ 44 แทง
- เซ็กโครโมโซม(Sex Chromosome) คือโครโมโซมเพศ มี 1 คู หรือ 2 แทง
- โครโมโซมเพศในหญิงจะเปนแบบ XX
- โครโมโซมเพศในชายจะเปนแบบ XY
ความผิดปกติทถี่ ายทอดทางพันธุกรรมในโครโมโซมรางกาย (Autosome)
- เกิดขึ้นไดทกุ เพศและแตละเพศมีโอกาสเกิดขึ้นเทากัน
- ลักษณะที่ถูกควบคุมดวยยีนดอยบนโครโมโซม ไดแก โรคทารัสซีเมีย ผิวเผือก
เซลลเม็ดเลือดแดงเปนรูปเคียว
- ลักษณะที่ควบคุมโดยยีนเดนบนโครโมโซม ไดแก โรคทาวแสนปม นิ้วมือสั้น คนแคระ เปนตน
ความผิดปกติที่ถายทอดทางพันธุกรรมในโครโมโซมเพศ (Sex Chromosome)
- เกิดขึ้นไดทกุ เพศ แตโอกาสเกิดขึน้ จะมีมากในเพศใดเพศหนึง่
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- ลักษณะที่ควบคุมโดยยีนดอยบนโครโมโซม X ไดแก หัวลาน ตาบอดสี พันธุกรรมโรคภาวะ
พรองเอนไซม จี- 6- พีดี (G-6-PD) โรคกลามเนื้อแขนขาลีบ การเปนเกย เนื่องจากควบคุมดวยยีนดอยบน
โครโมโซม X จึงพบในเพศชายมากกวาในเพศหญิง (เพราะผูชายมี X ตัวเดียว)
ความผิดปกติของพันธุกรรมหรือโรคทางพันธุกรรมมีความรุนแรงเพียงใด
1. รุนแรงถึงขนาดเสียชีวิต ตั้งแตอยูในครรภ เชน ทารกขาดน้ําเนื่องจากโรคเลือดบางชนิด เปนตน
2. ไมถึงกับเสียชีวิตทันที แตจะเสียชีวิตภายหลัง เชน โรคกลามเนื้อลีบ เปนตน
3. มีระดับสติปญญาต่ํา พิการ บางรายไมสามารถชวยเหลือตนเองได หรือชวยเหลือตัวเองได
นอย เชน กลุมอาการดาวนซินโดรม เปนตน
4. ไมรุน แรงแต จ ะทําใหมีอุป สรรคในการดํารงชีวิต ประจําวัน เพีย งเล็ก นอย เชน ตาบอดสี
ตัวอยาง ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบบอย เชน กลุมดาวนซินโดรม โรคกลามเนื้อลีบ มะเร็ง
เม็ดเลือดขาวบางชนิด เปนตน
จะปองกันการกําเนิดบุตรที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมไดหรือไม
ความผิดปกติทางพันธุกรรมบางชนิด สามารถตรวจพบไดตั้งแต กอนตั้งครรภออน ๆ โดยการ
ตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซม และถาหากเปนโรคเลือดทาลัสซีเมีย สามารถตรวจเลือดบิดาและ
มารดาดูวาเปนพาหนะของโรคหรือไม
เมื่อพบความผิดปกติประการใด จะตองไปพบแพทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพื่อทําการวางแผน
การมีบุตรอยางเหมาะสมและปลอดภัย
กรณีใดบางที่ควรจะไดรับการวิเคราะหโครโมโซม
1. กอนตัดสินใจมีบุตร ควรตรวจคัดกรองสภาพทางพันธุกรรมของคูสมรส เพื่อทราบระดับความเสี่ยง
2. กรณีมีบตุ รยาก แทงลูกบอย เคยมีบุตรตายหลังคลอด หรือเสียชีวิตหลังคลอดไมนาน เคยมี
บุตรพิการแตกําเนิด หรือปญญาออน
3. กรณีที่มารดาตั้งครรภที่มีอายุตั้งแต 35 ปขนึ้ ไป
4. กรณีที่ไดรับสารกัมมันตรังสีหรือสารพิษ ที่สงสัยวาจะเกิดความผิดปกติของโครโมโซม
5. กรณีเด็กแสดงอาการผิดปกติตั้งแตกําเนิด หรือมีภาวะปญญาออน
การตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมสามารถตรวจไดจากอะไรบาง
การตรวจความผิดปกติของโครโมโซม สามารถตรวจไดจาก
1. เลือด
2. เซลลในน้ําคร่ํา
3. เซลลของทารก
4. เซลลจากไขกระดูก
5. เซลลอื่น ๆ
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เรื่องที่ 2 โรคทางพันธุกรรมที่สําคัญ
โรคที่ถายทอดทางพันธุกรรมที่พบโดยทั่วไป ไดแก โรคธาลัสซีเมีย โรคฮีโมฟเลีย โรคตาบอดสี
โรคคนเผือก โรคเบาหวาน รวมถึงกลุมอาการดาวนซินโดรม (Down’s syndrome) หรือ โรคปญญาออน
เปนตน ซึ่งโรคติดตอที่ถายทอดทางพันธุกรรมนี้ หากไมมีการตรวจพบหรือคัดกรองกอนการสมรส จะ
เกิดปญหาตามมามากมาย เชน อาจทําใหเกิดพิการ หรือ เสียชีวิตในที่สุด รวมทั้งเกิดปญหาดานภาวการณ
เลี้ยงดูและการรักษา ขั้นกระทบตอการดําเนินชีวิตของผูปวยและครอบครัวเปนอยางมาก ดังนั้นจึงควรมี
การตรวจรางกายเพื่อหาความผิดปกติของคูสมรส กอนแตงงานหรือกอนตั้งครรภโดยปจจุบันมีแพทยที่
สามารถใหคําปรึกษาและตรวจรักษาไดถูกโรงพยาบาล
โรคที่ถายทอดพันธุกรรมที่สําคัญ ไดแก
2.1 โรคธาลัสซีเมีย
โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย (Thalassemia) เปน โรคเลือดจางที่มีสาเหตุมาจากมีความผิดปกติทาง
พันธุกรรม ทําใหมีการสรางโปรตีนที่เปนสวนประกอบสําคัญของเม็ดเลือดผิดปกติ จึงทําใหเม็ดเลือดแดง
มีอายุสั้นกวาปกติ แตกงาย ถูกทําลายงาย ผูปวยที่เปนโรคนี้จึงมีเลือดจาง โรคนี้พบไดทั้ งหญิงและชาย
ปริมาณเทาๆ กัน ถายทอดมาจากพอและแมทางพันธุกรรมพบไดทั่วโลก และพบมากในประเทศไทยดวย
เชนกัน
ประเทศไทยพบผูปวยโรคนี้รอยละ 1 และพบผูที่มีพาหะนําโรคถึงรอยละ 30 - 40 คือประมาณ
20 - 25 ลานคน เมื่อคนที่เปนพาหะแตงงานกันและพบยีนผิดปกติรวมกัน ก็อาจมีลูกที่เกิดโรคนี้ได ซึ่ง
ประมาณการณวาจะมีคนไทยเปนมากถึง 500,000 คน โรคนี้ทําใหเกิดโลหิตจางโดยเปนกรรมพันธุของ
การสรางเฮโมโกลบิน ซึ่งมีสีแดงและนําออกซิเจนไปเลี้ยงรางกายสวนตาง ๆ
ธาลัสซีเมียเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมของการสังเคราะหเฮโมโกลบินที่เกิดจากความ
เปลี่ยนแปลงในอัตราการสรางสายโปรตีนเฮโมโกลบิน การที่มีอัตราการสรางสายเฮโมโกลบินชนิดหนึง่ ๆ
หรือหลายชนิด ลดลงจะรบกวนการสรางเฮโมโกลบิน และทําใหเกิด ความไมสมดุลในการสรางสาย
เฮโมโกลบินชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิดลดลงจะรบกวนการสรางเฮโมโกลบินและทําใหเกิดความไมสมดุล
ในการสรางสายเฮโมโกลบินปกติอื่น
เฮโมโกลบิ น ปกติป ระกอบด ว ยสายเฮโมโกลบิน สองชนิด (แอลฟาและไม ใ ชแ อลฟา) ใน
อัตราสวน 1:1 สายเฮโมโกลบินปกติสวนเกินจะตกคางและสะสมอยูในเซลลในรูปของผลผลิตที่ไมเสถียร
ทําใหเซลลเสียหายไดงาย
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ชนิดและอาการ
ธาลัสซีเมีย แบงออกเปน 2 กลุมใหญ ไดแก แอลฟาธาลัสซีเมีย และเบตาธาลัสซีเมีย ซึ่งก็คือ ถามี
ความผิด ปกติข องสายแอลฟา ก็ เรียกแอลฟาธาลัสซีเ มีย และถ ามีค วามผิ ด ปกติ ข องสายเบตาก็ เรีย ก
เบตาธาลัสซีเมีย
เบตาธาลัสซีเมีย เบตาธาลัสซีเมียจะเกิดขึ้น เมื่อสายเบตาในเฮโมโกลบิน นั้นสรางไมสมบูร ณ
ดังนั้น เฮโมโกลบินจึงขนสงออกซิเจนไดลดลง ในเบตาธาลัสซีเมียสามารถแบงออกไดเปนหลายชนิดยอย
ขึ้นอยูกับความสมบูรณของยีนในการสรางสายเบตา
ถามียีนที่สรางสายเบตาไดไมสมบูรณ 1 สาย (จากสายเบตา 2 สาย) ภาวะซีดอาจมีความรุนแรงได
ปานกลางถึงมาก ในกรณีนี้เกิดจากการไดรบั ยีนสที่ผิดปกติมาจากทั้งพอและแม
ถามีภาวะซีด ปานกลาง จําเปนตองไดรับเลือดบอย ๆ โดยปกติแลว สามารถมีชีวิตไดจ นถึงวัย
ผูใหญ แตถามีภาวะซีดที่รุนแรงมักจะเสียชีวิตกอนเนื่องจากซีดมาก ถาเปนรุนแรงอาการมัก จะเริ่มตน
ตั้งแตอายุ 6 เดือนแรกหลังเกิด แตถาเด็กไดรับเลือดอยางสม่ําเสมอตั้งแตแรกเริ่มก็มักจะมีชีวิตอยูไดนาน
มากขึ้น แตอยางไรก็ตามก็มักจะเสียชีวิต เนื่องจากอวัยวะตาง ๆ ถูกทําลาย เชน หัวใจ และตับ เปนตน
แหลงระบาดของเบตาธาลัสซีเมีย ไดแก เอเชียตะวันออกเฉียงใตและแถบเมดิเตอรเรเนียน
แอลฟาธาลัสซีเมีย แอลฟาธาลัสซีเมีย เกิดขึ้นเนื่องจากเฮโมโกลบินในสายแอลฟามีก ารสราง
ผิดปกติ โดยปกติแลว จะมีแหลงระบาดอยูในแถบตะวันออกเฉียงใตเปนหลัก ไดแก ไทย จีน ฟลิปปนส
และบางสวนของแอฟริกาตอนใต
ความผิดปกติเกี่ยวกับการสรางสายแอลฟา โดยปกติแลวสายแอลฟา 1 สายจะกําหนดโดยยีน 1 คู
2 แทง ดังนี้
ถามีความผิดปกติเกี่ยวกับยีนในการสรางสายแอลฟา 1 ยีน จะไมมีอาการใด ๆ แตจะเปนพาหะที่
สงยืนนี้ไปยังลูกหลาน ถามีค วามผิด ปกติเกี่ยวกั บยีนในการสรางสายแอลฟา 2 ยีน จะมีภาวะซีดเพียง
เล็กนอย แตไมจําเปนตองไดรับการรักษา ถามีความผิดปกติเกี่ยวกับยีนในการสรางสายแอลฟา 3 ยีน จะ
เกิดภาวะซีดไดตั้งแตรุนแรงนอย จนถึงรุนแรงมาก บางครั้งเรียกวาเฮโมโกลบิน H ซึ่งอาจจําเปนตองไดรับ
เลือด ถามีค วามผิด ปกติเกี่ยวกับยีน ในการสรางสายแอลฟา 4 ยีน จะเสียชีวิต ภายในระยะเวลาสั้น ๆ
ภายหลังจากเกิดออกมา เรียกวา เฮโมโกลบินบารด
อาการ
จะมีอาการซีด ตาขาวสีเหลือง ตัวเหลือง ตับโต มามโต ผิวหนังดําคล้ํา กระดูกใบหนาจะเปลี่ยน
รูป มีจมูกแบน กะโหลกศีรษะหนา โหนกแกมนูนสูง คางและขากรรไกรกวาง ฟนบนยื่น กระดูกบาง
เปราะ หักงาย รางกายเจริญเติบโตชากวาคนปกติ แคระแกร็น ทองปอง ในประเทศไทยมีผูเปนโรค
ประมาณรอยละ 1 ของประชากรหรือประมาณ 6 แสนคน
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โรคเลือดจางธาลัสซีเมียมีอาการตั้งแตไมมีอาการใด ๆ จนถึงมีอาการรุนแรงมากที่ทําใหเสียชีวิต
ตั้งแตอยูในครรภหรือหลังคลอดไมเกิน 1 วัน ผูที่มีอาการจะซีดมากหรือมีเลือดจางมาก ตองใหเลือดเปน
ประจํา หรือมีภาวะติดเชื้อบอย ๆ หรือมีไขเปนหวัดบอย ๆ ได มากนอยแลวแตชนิดของธาลัสซีเมียซึ่งมี
หลายรูปแบบ ทั้งแอลฟา - ธาลัสซีเมีย และเบตา - ธาลัสซีเมีย
ผูที่มีโอกาสเปนพาหะ
- ผูที่มีญาติพี่นองเปนโรคนี้กม็ ีโอกาสที่จะเปนพาหะหรือมียีนแฝงสูง
- ผูที่มีลูกเปนโรคนี้ แสดงวาทั้งคูสามีภรรยาเปนพาหะหรือมียีนแฝง
- ผูที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเปนโรคธาลัสซีเมีย
- ถาผูปวยที่เปนโรคธาลัสซีเมียและแตงงานกับคนปกติทไี่ มมียีนแฝง ลูกทุกคนจะมียีนแฝง
- จากการตรวจเลือดดวยวิธีพิเศษดูความผิดปกติของเฮโมโกลบิน
โอกาสเสี่ยงของการมีลูกเปนโรคธาลัสซีเมีย
ถาทั้งพอและแมเปนโรคธาลัสซีเมีย (ปวยทั้งคู)
- ในการตั้งครรภแตละครั้งลูกทุกคนจะปวยเปนโรคธาลัสซีเมีย
- ในกรณีนี้จึงไมมีลูกที่เปนปกติเลย
ถาทั้งพอและแมมียนี แฝง (เปนพาหะทั้งคู)
- ในการตั้งครรภแตละครั้งโอกาสที่ลูกจะเปนปกติ เทากับ รอยละ 25 หรือ 1 ใน 4
- ในการตั้งครรภแตละครั้งโอกาสที่ลูกจะมียีนแฝง (เปนพาหะ) เทากับ รอยละ 50 หรือ 2 ใน 4
- ในการตั้งครรภแตละครั้งโอกาสที่จะมีลูกจะเปนโรคธาลัสซีเมีย เทากับ
รอยละ 25 หรือ 1 ใน 4
ถาพอหรือแมเปนยีนแฝงเพียงคนเดียว (เปนพาหะ 1 คน ปกติ 1 คน)
- ในการตั้งครรภแตละครั้งโอกาสที่จะมีลูกปกติเทากับรอยละ 50 หรือ 1 ใน 2
- ในการตั้งครรภแตละครั้งโอกาสที่ลูกจะมียีนแฝงเทากับรอยละ 50 หรือ 1 ใน 2
ถาพอหรือแมเปนโรคธาลัสซีเมียเพียงคนเดียวและอีกฝายมียีนปกติ (เปนโรค 1 คน ปกติ 1 คน)
- ในการตั้งครรภแตละครั้งลูกทุกคนจะมียีนฝง หรือเทากับเปนพาหะรอยละ 100
- ในกรณีนี้จึงไมมีลูกที่ปวยเปนโรคธาลัสซีเมีย
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ถาพอหรือแมเปนโรคธาลัสซีเมียเพียงคนเดียวและอีกฝายมียีนแฝง (เปนโรค 1 คน เปนพาหะ 1 คน)
- ในการมีครรภแตละครั้งโอกาสที่ลกู จะปวยเปนโรคเทากับรอยละ 50 หรือ 1 ใน 2
- ในการมีครรภแตละครั้งโอกาสที่ลูกจะมียีนแฝงเทากับรอยละ 50 หรือ 1 ใน 2
- ในกรณีนี้จึงไมมีลูกที่เปนปกติเลย
การรักษา
1. ใหรับประทานวิตามินโฟลิควันละเม็ด
2. ใหเลือดเมื่อผูปวยซีดมากและมีอาการของการขาดเลือด
3. ตัดมามเมื่อตองรับเลือดบอย ๆ และมามโตมากจนมีอาการอึดอัดแนนทอง กินอาหารไดนอย
4. ไมควรรับประทานยาบํารุงเลือดที่มีธาตุเหล็ก
5. ผูปวยที่อาการรุนแรงซีดมาก ตองใหเลือดบอยมากจะมีภาวะเหล็กเกิน อาจตองฉีดยาขับเหล็ก
การปลูกถายไขกระดูก
โดยการปลูกถายเซลลตนกําเนิดของเม็ดเลือด ซึ่งนํามาใชในประเทศไทยแลวประสบความสําเร็จ
เชนเดียวกับการปลูกถายไขกระดูก ซึ่งทําสําเร็จในประเทศไทยแลวหลายราย เด็กๆ ก็เจริญเติบโตปกติ
เหมือนเด็กธรรมดาโดยหลักการ คือ นําไขกระดูกมาจากพี่นองในพอแมเดียวกัน (ตางเพศก็ใชได) นํามา
ตรวจความเหมาะสมทางการแพทยหลายประการ และดําเนินการชวยเหลือ
การเปลี่ยนยีน
นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีทันสมัยลาสุดคือการเปลี่ยนยีน ซึ่งกําลังดําเนินการวิจัยอยู
แนวทางการปองกันโรคธาลัสซีเมีย
- จัดใหมีการฝกอบรมบุคลากรทางการแพทย เพื่อจะไดมีความรู ความสามารถในการวินิจฉัย
หรือใหคําปรึกษาโรคธาลัสซีเมียไดถูกวิธี
- จัดใหมีการใหความรูประชาชน เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียเพื่อจะไดทําการคนหากลุมที่มีความ
เสี่ยง และใหคําแนะนําแกผูที่เปนโรคธาลัสซีเมียในการปฏิบัติตัวไดอยางถูกวิธี
- จัดใหมีการใหคําปรึกษาแกคูสมรส มีการตรวจเลือดคูส มรส เพื่อตรวจหาเชื้อโรคธาลัสซีเมีย
และจะไดใหคําปรึกษาถึงความเสี่ยง ที่จะทําใหเกิดโรคธาลัสซีเมียได รวมถึงการแนะนํา และการควบคุม
กําเนิดที่เหมาะสมสําหรับรายที่มีการตรวจพบวาเปนโรคธาลัสซีเมียแลว เปนตน
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2.3 โรคเบาหวาน
โรคเบาหวานเปนภาวะที่รางกายมีระดับน้ํา ตาลในเลือดสูงกวาปกติ เกิดเนื่องมาจากการขาด
ฮอรโมนอินซูลิน หรือประสิทธิภาพของอินซูลินลดลงเนื่องจากภาวะดื้อตออินซูลิน ทําใหน้ําตาลในเลือด
สูงขึ้นอยูเปนเวลานานจะเกิดโรคแทรกซอนตออวัยวะตาง ๆ เชน ตา ไต และระบบประสาท เปนตน
ฮอรโมนอินซูลินมีความสําคัญตอรางกายอยางไร
อิน ซู ลิน เป น ฮอร โ มนสํา คัญ ตัว หนึ่ งของร างกาย สร างและหลั่ งจากเบตาเซลลข องตับ ออ น
ทําหนาที่เปนตัวพาน้ําตาลกลูโคสเขาสูเนื้อเยื่อตาง ๆ ของรางกาย เพื่อเผาผลาญเปนพลังงานในการดําเนิน
ชีวิต ถาขาดอินซูลินหรือการออกฤทธิ์ไมดี รางกายจะใชน้ําตาลไมได จึงทําใหน้ําตาลในเลือดสูงมีอาการ
ตางๆของโรคเบาหวาน นอกจากมีความผิดปกติของการเผาผลาญอาหารคารโบไฮเดรตแลว ยังมีความ
ผิดปกติอื่น ๆ เชน มีการสลายของสารไขมันและโปรตีนรวมดวย
อาการของโรคเบาหวาน
คนปกติกอนรับประทานอาหารเชา จะมีระดับน้ําตาลในเลือดรอยละ 10 - 110 มก. หลัง
รับประทานอาหารแลว 2 ชั่วโมง ระดับน้ําตาลไมเกินรอยละ 1 - 40 มก. ผูที่ระดับน้ําตาลสูงไมมาก อาจจะ
ไมมีอาการอะไร การวินจิ ฉัยโรคเบาหวานจะทําไดโดยการเจาะเลือด
อาการที่พบบอย ไดแก
1. การมีปสสาวะบอย ในคนปกติมักไมตองลุกขึ้นปสสาวะในเวลากลางคืน หรือปสสาวะไมเกิน
1 ครั้ง เมื่อน้ําตาลในกระแสเลือดมากกวา 180 มก. โดยเฉพาะในเวลากลางคืนน้ําตาลจะถูกขับออกทาง
ปสสาวะ ทําใหน้ําถูกขับออกมากขึ้นจึงมีอาการปสสาวะบอยและเกิดสูญเสียน้ํา และอาจพบวาปสสาวะ
มีมดตอม
2. ผูปวยจะหิวน้ําบอย เนื่องจากตองทดแทนน้ําที่ถูกขับออกทางปสสาวะ
3. ผูปวยจะกินเกง หิวเกง แตน้ําหนักจะลดลงเนื่องจากรางกายนําน้ําตาลไปใชเปนพลังงานไมได
จึงมีการสลายพลังงานจากไขมันและโปรตีนจากกลามเนื้อแทน
4. ออนเพลีย น้ําหนักลด เกิดจากรางกายไมสามารถใชน้ําตาลจึงยอยสลายสวนที่เปนไขมัน และ
โปรตีนออกมา
5. อาการอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดแก อาการคัน อาการติดเชื้อ แผลหายชา
- คันตามผิวหนัง มีการติดเชื้อรา โดยเฉพาะบริเวณชองคลอดของผูหญิง สาเหตุของอาการคัน
เนื่องจาก ผิวแหงไป หรือมีอาการอักเสบของผิวหนัง
- เห็นภาพไมชัด ตาพรามัว ตองเปลี่ยนแวนบอย เชน สายตาสั้น ตอกระจก น้ําตาลในเลือดสูง
- ชาไมมีความรูสึก เจ็บตามแขน ขา บอย หยอนสรรมภาพทางเพศ เนื่องจากน้ําตาลสูงนาน ๆ
ทําใหเสนประสาทเสื่อม
- เกิดแผลที่เทาไดงาย เพราะอาการชาไมรูสึก เมื่อไดรับบาดเจ็บ
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2.4 โรคภูมิแพ
โรคภูมิแพ คือ โรคที่เกิดจากปฏิกิริยาภูมิไวเกินตอสารกอภูมิแพ ซึ่งในคนปกติไมมีปฏิกิริยานี้
เกิด ขึ้น ผูที่เปน โรคภูมิแพมีปฏิกิริยาภูมิไวเกิน ตอ ฝุน ตัวไรฝุน เชื้อราในอากาศ อาหาร ขนสัตว เกสร
ดอกไม เปนตน สารที่กอใหเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกินนี้เรียกวา “สารกอภูมิแพ” โรคภูมิแพ สามารถแบงได
ตามอวัยวะที่เกิดโรคไดเปน 4 โรค คือ
- โรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ หรือโรคแพอากาศ
- โรคตาอักเสบจากภูมิแพ
- โรคหอบหืด
- โรคผื่นภูมิแพผิวหนัง
โรคภูมิแพ จัดเปนโรคที่พบบอยโรคหนึ่งในประเทศไทย จากการศึกษาอัตราความชุกของโรค
ในประเทศไทย มีอัตราความชุกอยูระหวาง 15-45% โดยประมาณ โดยพบโรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ
มีอัต ราชุก สูงสุด ในกลุมโรคภูมิแพ นั่นหมายความวา ประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศ มีปญหา
เกี่ยวกับโรคภูมิแพอยู
โรคภูมิแพสามารถถายทอดทางกรรมพันธุ คือ ถายทอดจากพอและแมมาสูลูก เหมือนภาวะอื่น ๆ
เชน หัวลาน ความสูง สีของตา เปนตน ในทางตรงกันขาม แมวาพอแมของคุณเปนโรคภูมิแพ คุณอาจจะ
ไมมีอาการใด ๆ เลยก็ได
โดยปกติ ถาพอหรือแม คนใดคนหนึ่งเปนโรคภูมิแพ ลูกจะมีโอกาสเปนโรคภูมิแพประมาณ 25%
แตถาทั้งพอและแมเปนโรคภูมิแพทั้งคู ลูกที่เกิดออกมามีโอกาสเปนโรคภูมิแพสูงถึง 66% โดยเฉพาะโรค
โพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ จะมีอัตราการถายทอดทางกรรมพันธุสูงที่สุด
โรคภูมิแพ อาจหายไปไดเองเมื่อผูปวยโตเปนผูใหญ แตสวนใหญมักไมหายขาด โดยอาการของ
โรคภูมิแพอาจสงบลงไปชวงหนึ่ง และมักจะกลับมาเปนใหม
สรุป
โรคถายทอดทางพันธุกรรมนับวาเปน ปญหาที่สําคัญ ซึ่งอาจทําใหผูปว ยเสียชีวิต ตั้งแตคลอด
ออกมา หรือไดรับความทรมานจากโรค เมื่อเกิดอาหารแลว ไมมีทางรักษาใหหายขาดได มีเพียงรักษา
เพื่อบรรเทาอาการเทา นั้น หรือควบคุม ใหโ รคแสดงอาการออกมา ดังนั้ น การตรวจสอบโรคทาง
พัน ธุก รรม และการใหคําปรึก ษาทางดานพัน ธุศาสตรแกคูสมรส รวมทั้งการตรวจสุข ภาพกอนการ
แตงงานจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะเปนการปองกันกอนการตั้งครรภ ซึ่งแพทยตามสถานพยาบาล
สามารถใหคําแนะนําปรึกษาได
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กิจกรรม
ตอบคําถามตอไปนี้ แลวบันทึกในแฟมสะสมงานพรอมอธิบายในชั้นเรียน
1. โรคธาลัสซีเมียเกิดจากสาเหตุอะไรและมีกี่ประเภทอะไรบาง
2. โรคภูมิแพเกิดจากสาเหตุอะไรและมีอวัยวะใดบางที่เกิดโรคภูมิแพได
3. สํารวจเพื่อนในกลุมวาใครเปนโรคภูมิแพบาง เพื่อจะไดออกมาอภิปรายใหทราบถึงอาการที่
เปนและสันนิษฐานหาสาเหตุ และคนหาวิธกี ารปองกันรวมกัน
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บทที่ 6
ความปลอดภัยจากการใชยา
สาระสําคัญ
มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการใชยาที่ถกู ตอง สามารถจําแนกอันตรายที่เกิด
จากการใชยาได รวมทั้งวิเคราะหความเชื่อและอันตรายจากยาประเภทตาง ๆ เชน ยาบํารุงกําลัง
ยาดองเหลา ตลอดจนการปองกัน และชวยเหลือเมื่อเกิดอันตรายจากการใชยาไดอยางถูกตอง

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1.
2.
3.
4.

รูและเขาใจ หลักการและวิธีการใชยาที่ถกู ตอง
จําแนกอันตรายจากการใชยาประเภทตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
วิเคราะหผลกระทบจากความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการใชยาได
ปฐมพยาบาลและใหความชวยเหลือแกผูที่ไดรับอันตรายจากการใชยาไดอยางถูกตอง

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 หลักการและวิธีการใชยาที่ถูกตอง
เรื่องที่ 2 อันตรายจากการใชยา
เรื่องที่ 3 ความเชื่อเกี่ยวกับการใชยา
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เรื่องที่ 1 หลักการและวิธีการใชยาที่ถูกตอง
การใชยาที่ถูกตองมีหลักการดังนี้
1. อานฉลากยาใหล ะเอีย ดกอ นการใชทุก ครั้ง ซึ่งโดยปกติยาทุก ขนาดจะมีฉ ลากบอกชื่อยา
วิธีการใชยา ขอหามในการใชยา และรายละเอียดอื่น ๆ ไวดวยเสมอ จึงควรอานใหละเอียดและปฏิบัติตาม
คําแนะนําอยางเครงครัด
2. ใชยาใหถูกชนิดและประเภทของยา ซึ่งถาผูใชยาหยิบยาไมถูกตองจะเปนอันตรายตอผูใชและ
รักษาโรคไมหาย เนื่องจากยาบางชนิดจะมีชื่อ สี รูปราง หรือภาชนะบรรจุคลายกัน แตตัวยา สรรพคุณยาที่
บรรจุภายในจะตางกัน
3. ใชยาใหถูกขนาด เพราะการใชยาแตละชนิดในขนาดตาง ๆ กัน จะมีผลในการรักษาโรคได
ถาไดรับขนาดของยานอยกวาที่กําหนดหรือไดรับขนาดของยาเพียงครึ่งหนึ่ง อาจทําใหการรักษาโรคนั้น
ไมไดผลและเชื้อโรคอาจดื้อยาได แตหากไดรับยาเกินขนาดอาจเปนอันตรายตอรางกายได ดังนั้น จึงตอง
ใชยาใหถูก ตองตามขนาดของยาแตละชนิด เชน ยาแกปวดลดไข ตองใชค รั้งละ 1 – 2 เม็ด ทุก ๆ 4 – 6
ชั่วโมง เปนตน
4. ใชย าใหถู ก เวลา เนื่องจากยาบางชนิด ตองรับประทานกอนอาหาร เชน ยาปฏิ ชีว นะพวก
เพนนิซิลลิน เพราะยาเหลานี้จะดูดซึมไดดีในขณะทองวาง ถาเรารับประทานหลังอาหาร ยาจะถูกดูดซึมได
ไมดี ซึง่ จะมีผลตอการรักษาโรค ยาบางชนิดตองรับประทานหลังอาหาร บางชนิดรับประทานกอนอาหาร
เพราะยาบางประเภทเมื่อรับประทานแลวจะมีอาการงวงซึม รางกายตองการพักผอน แพทยจึงแนะนําให
รับประทานกอนนอนไมควรรับประทานในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือขณะขับขี่รถยนต
เพราะอาจจะทําใหเกิดอันตรายได
- ยากอนอาหาร ควรรับประทานกอนอาหารประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง
- ยาหลังอาหาร ควรรับประทานหลังอาหารทันที หรือไมควรจะนานเกิน 15 นาที หลังอาหาร
- ยากอนนอน ควรรับประทานกอนเขานอน เพื่อใหรางกายไดรับการพักผอน
5. ใชยาใหถูกวิธี เชน ยาอมเปนยาที่ตองการผลในการออกฤทธิ์ที่ปาก จึงตองอมใหละลายชา ๆ
ไปเรื่อยๆ ถาเรากลืนลงไปพรอมอาหารในกระเพาะ ยาจะออกฤทธิ์ผิดที่ ซึ่งไมเปนที่ที่เราตองการใหรักษา
การรักษานั้นจะไมไดผล ยาทาภายนอกชนิดอื่น ๆ ก็เชนกัน เปนยาทาภายนอกรางกาย ถาเรานําไปทาใน
ปากหรือนําไปกินจะไมไดผลและอาจใหโทษตอรางกายได
6. ใชยาใหถูกกับบุคคล แพทยจะจายยาตรงตามโรคของแตละบุคคลและจะเขียนหรือพิมพชื่อ
คนไขไวหนาซองยาทุกครั้ง ดังนั้น จึงไมควรนําไปแบงใหผูอื่นใชเพราะอาจไมตรงกับโรคและมีผลเสียได
เนื่องจากยาบางชนิดหามใชในเด็ก คนชรา และหญิงมีครรภ ยาบางชนิดมีขอหามใชในบุคคลที่ปวยเปน
โรคบางอยาง ซึ่งถานําไปใชจะมีผลขางเคียงและอาจเปนอันตราตอผูใชยาได
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7. ไมควรใชยาที่หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ ซึ่งเราอาจสังเกตไดจากลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ภายนอกของยา เชน สี กลิ่น รส และลักษณะที่ผิดปกติไปจากเดิม ไมควรใชยานั้น เพราะเสื่อมคุณภาพ
แลวแตถึงแมวาลักษณะภายนอกของยายังไมเปลี่ยน เราก็ควรพิจารณาดูวันที่หมดอายุกอนใช ถาเปนยาที่
หมดอายุแลวควรนําไปทิ้งทันที
ขอควรปฏิบัติในการใชยา
1. ยาน้ําทุกขนาดควรเขยาขวดกอนรินยา เพื่อใหตัวยาที่ตกตะกอนกระจายเขาเปนเนื้อเดียวกัน
ไดดี
2. ยาบางชนิดยังมีขอกําหนดไวไมใหใชรวมกับอาหารบางชนิด เชน หามดื่มพรอมนมหรือน้ําชา
กาแฟ เนื่องจากมีฤทธิ์ตานกัน ซึ่งจะทําใหเกิดอันตรายหรือไมมีผลตอการรักษาโรคได
3. ไมควรนําตัวอยางเม็ดยา ขวดยา ซองยา หรือหลอดยาไปหาซื้อมาใชหรือรับประทานเอง หรือ
ใชยาตามคําโฆษณาสรรพคุณยาจากผูขายหรือผูผลิต
4. เมื่อใชยาแลวควรปดซองยาใหสนิท ปองกันยาชื้น และไมควรเก็บยาในที่แสงแดดสองถึง หรือ
เก็บในที่อับชื้นหรือรอนเกินไป เพราะจะทําใหยาเสื่อมคุณภาพ
5. เมื่อลืมรับประทานยามื้อใดมื้อหนึ่ง หามนํายาไปรับประทานรวมกับมื้อตอไป เพราะจะทําให
ไดรับยาเกินขนาดได ใหรับประทานยาตามขนาดปกติในแตละมื้อตามเดิม
6.หากเกิด อาการแพยาหรือใชยาผิดขนาด เชน มีอาการคลื่น ไส อาเจียน บวมตามหนาตาและ
รางกาย มีผื่นขึ้นหรือแนนหนาอก หายใจไมออก ใหหยุดยาทันทีและรีบไปพบแพทยโดยดวน พรอมทั้ง
นํายาที่รับประทานไปใหแพทยวินิจฉัยดวย
7. ไมควรเก็บยารักษาโรคของบุคคลในครอบครัวปนกับยาอื่นๆ ที่ใชกับสัตวหรือพืช เชน
ยาฆาแมลงหรือสารเคมีอื่น ๆ เพราะอาจเกิดการหยิบยาผิดไดงาย
8. ไมควรเก็บยารักษาโรคไวใกลมือเด็กหรือในที่ที่เด็กเอื้อมถึง เพราะเด็กอาจหยิบยาไปใสปาก
ดวยความไมรูและอาจเกิดอันตรายตอรางกายได
9. ควรซื้อยาสามัญประจําบานไวใชเองในครอบครัว เพื่อใชรักษาโรคทั่ว ๆ ไปที่ไมรายแรงใน
เบื้องตนเนื่องจากมีราคาถูก ปลอดภัย และที่ขวดยาหรือซองยาจะมีคําอธิบายสรรพคุณและวิธีการใชงาย ๆ
ไวทุกชนิด แตถาหากเมื่อใชยาสามัญประจําบานแลวอาการไมดีขึ้น ควรไปพบแพทยเพื่อตรวจรักษาตอไป
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เรื่องที่ 2 อันตรายจากการใชยา
ยาทุ ก ชนิ ด มี ทั้ งคุ ณ และโทษ ดัง นั้ น เพื่ อหลี ก เลี่ ยงอั น ตรายจากการใช ยาจึ ง ควรใช ย าอย า ง
ระมัดระวัง และใชเทาที่จําเปนจริงๆ เทานั้น อันตรายจากการใชยามีสาเหตุที่สําคัญ ดังนี้
1. ผูใชยาขาดความรูในการใชยา แบงได ดังนี้
1.1 ใชยาไมถูกตอง เชน ไมถูกโรค บุคคล เวลา วิธี ขนาด นอกจากทําใหการใชยาไมไดผลใน
การรักษาแลว ยังกอใหเกิดอันตรายจากการใชยาอีกดวย
1.2 ถอนหรือหยุดยาทันที ยาบางชนิดเมื่อใชไดผลในการรักษาแลวตองคอย ๆ ลดขนาดลง
ทีละนอยจนสามารถถอนยาได ถาหยุดทันทีจะทําใหเกิดโรคขางเคียงหรือโรคใหมตามมา ตัวอยางเชน
ยาเพรดนิโซโลน ยาเดกซาเมธาโซน ถาใชติดตอกันนานๆ แลวหยุดยาทันที จะทําใหเกิดอาการเบื่ออาหาร
คลื่นไสอาเจียน ปวดทอง รางกายขาดน้ําและเกลือ เปนตน
1.3 ใชยารวมกันหลายขนาน การใชยาหลายๆ ชนิดรักษาโรคในเวลาเดียวกัน บางครั้งยาอาจ
เสริมฤทธิ์กันเอง ทําใหยาออกฤทธิ์เกินขนาด จนเกิดอาการพิษถึงตายได ในทางตรงกันขาม ยาอาจตาน
ฤทธิ์กันเอง ทําใหไมไดผลตอการรักษาและเกิดดื้อยา ตัวอยางเชน การใชยาปฏิชีวนะรวมกันระหวาง
เพนิซิลลินกับเตตราซัยคลีน นอกจากนี้ ยาบางอยางอาจเกิดผลเสียถาใชรวมกับเครื่องดื่ม สุรา บุหรี่ และ
อาหารบางประเภท ผูที่ใชยากดประสาทเปนประจํา ถาดื่มสุราดวยจะยิ่งทําใหฤทธิ์การกดประสาทมากขึ้น
อาจถึงขั้นสลบและตายได
2. คุณภาพยา
แมผูใชยาจะมีความรูในการใชยาไดอยางถูกขนาด ถูกวิธี และถูกเวลาแลวก็ตาม แตถายาที่ใชไมมี
คุณภาพในการรักษาจะกอใหเกิดอันตรายได สาเหตุที่ทําใหยาไมมีคุณภาพ มีดังนี้
2.1 การเก็บ ยาที่ผลิตไดมาตรฐาน แตเก็บรักษาไมถูกวิธีจะทําใหยาเสื่อมคุณภาพ เกิดผลเสีย
ตอผูใช ตัวอยางเชน วัคซีน ตองเก็บในตูเย็น ถาเก็บในตูธรรมดายาจะเสือ่ มคุณภาพ แอสไพรินถาถูกความชื้น
แสง ความรอน จะทําใหเปลี่ยนสภาพเปนกรดซาลิซัยลิก ซึ่งไมไดผลในการรักษาแลวยังกัดกระเพาะทะลุ
อีกดวย
2.2 การผลิต ยาที่ผลิตแลวมีคุณภาพต่ํากวามาตรฐาน อาจเกิดขึ้น เนื่องจากหลายสาเหตุ คือ
ใชวัต ถุดิบในการผลิต ที่ มีคุณ ภาพต่ํา และมีวัต ถุ อื่น ปนปลอม กระบวนการการผลิ ต ไมถู ก ตอง เช น
อบยาไมแหง ทําใหไดยาทีเ่ สียเร็ว ขึ้นรางาย นอกจากนี้พบวา ยาหลายชนิดมีการปะปนของเชื้อจุลินทรีย
ตํารับยาบางชนิดที่ใชไมเหมาะสม เปนสูตรผสมยาหลาย ๆ ตัวในตํารับเดียว ทําใหยาตีกัน เชน คาโอลิน
จะดูดซึมนีโอมัยซินไมใหออกฤทธิ์ เปนตน
3. พยาธิสภาพของผูใชยา และองคประกอบทางพันธุกรรม
ผูปวยที่เปนโรคเกี่ยวกับตับหรือไต จะมีความสามารถในการขับถายยาลดลง จึงตองระวังการใช
ยามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ องคประกอบทางกรรมพันธุจะทําใหความไวในการตอบสนองตอยาของบุคคล
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แตกตางกัน ตัวอยาง คนนิโกร ขาดเอนไซมที่จะทําลายยาไอโซนอาซิค ถารับประทานยานี้ในขนาดเทากับ
คนเชื้อชาติอื่น จะแสดงอาการประสาทอักเสบ นอนไมหลับ เปนตน
ดังนั้น ผูใชยาควรศึกษาเรื่องการใชยาใหเขาใจอยางแทจริง และใชยาอยางระมัดระวังเทาที่จําเปน
จริง ๆ เทานั้น โดยอยูในความดูแลของแพทยหรือเภสัชกรอย างใกลชิด จะชวยขจัดสาเหตุที่ทําใหเกิ ด
อันตรายจากการใชยาไดอยางไรก็ตาม ผูใชยาควรตระหนักถึงโทษหรืออันตรายจากการใชยาที่อาจเกิดขึ้นได
ดังตอไปนี้
1. การแพยา (Drug Allergy หรือ Drug Hypersensitivity)
เปนภาวะที่รางกายเคยไดรับยาหรือสารที่มีสูตรคลายคลึงกับยานั้นมากอนแลวยาหรือสารนั้นจะ
กระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันขึ้นเรียกวา “สิ่งตอตาน” (Antibody) โดยใชเวลาประมาณ 7-14 วัน เมื่อ
ไดรับยาหรือสารนั้นอีก จะเกิดปฏิกิริยาไดสารประกอบเชิงซอนเปน “สิ่งเรงเรา” (Antigen) ใหรางกาย
หลั่งสารบางอยางที่สํา คั ญ เชน ฮีส ตามีน (Histamine) ทําใหเกิด อาการแพขึ้น ตัว อยาง ผูที่เคยแพย า
เพนิซิลลิน เมื่อรับประทานเพนิซิลลินซ้ําอีกครั้งหนึ่ง จะถูกเปลี่ยนแปลงในรางกายเปนกรดเพนิซิลเลนิก
ซึ่งทําหนาที่เปน “สิ่งเรงเรา” ใหรางกายหลั่งฮีสตามีน ทําใหเกิดอาการแพ เปนตน
การแพยาจะมีตั้งแตอาการเล็ก นอย ปานกลาง จนรุน แรงมาก ถึงขั้น เสียชีวิต ทั้งนี้ขึ้น อยูกั บ
องคประกอบตอไปนี้
1. ชนิ ด ของยา ยาที่ ก ระตุ น ให เ กิ ด อาการแพ ที่ พ บอยู เ สมอ ได แ ก เพนิ ซิ ล ลิ น แอสไพริ น
ซัลโฟนาด เซรุมแกบาดทะยัก ยาชา โปรเคน น้ําเกลือ และเลือด เปนตน
2. วิธีการใชยา การแพยาเกิดขึ้นไดจากการใชยาทุกแบบ แตการรับประทานเปนวิธีที่ทําใหแพ
นอยที่สุด ขณะที่การสัมผัสหรือการใชยาทาจะทําใหเกิดอาการแพไดงายที่สุด สวนการฉีด เปนวิธีการให
ยาที่ทําใหเกิดการแพอยางรวดเร็ว รุนแรง และแกไขไดยาก
3. พันธุกรรม การแพยาเปนลักษณะเฉพาะของบุคคล คนที่มีความไวในการถูกกระตุนใหแพยา
หรือคนที่มีประวัติเคยเปนโรคภูมิแพ เชน หืด หวัดเรื้อรัง ลมพิษผื่นคัน จะมีโอกาสแพยามากกวาคนทั่วไป
4. การไดรับการกระตุนมากอน ผูปวยเคยไดรับยาหรือสารกระตุนมากอนแลว ในอดีต โดยจํา
ไมไดหรือไมรูตัว เมื่อไดรับยาหรือสารนั้นอีกครั้ง จึงเกิดอาการแพ เชนในรายที่แพเพนิซิลลินเปนครั้งแรก
โดยมีประวัติวาไมเคยไดรับยาที่แพมากอนเลย แทที่จริงแลวผูปวยเคยไดรับสารเพนิซิลลินมากอนแลว
ในอดี ต แต อาจจํ า ไม ไ ดห รื อ ไม รู ตั ว เพราะผู ป ว ยใช ย าที่ ไ มท ราบว า มี เ พนิ ซิ ล ลิ น อยู ดว ย หรื อ อาจ
รับประทานอาหารบางชนิดที่มีเชื้อเพนิซิลเลียมอยูดวย
การปองกันและการแกไข การปองกันมิใหเกิดอาการแพยาเปนวิธีที่ดีที่สุด เพราะถาอาการแพ
รุนแรงมาก อาจแกไขไมทันการ โดยทั่วไปการปองกันอาจทําไดดังนี้
1. งดใชยา ผูปวยควรสังเกต จดจํา และงดใชยาที่เคยแพมากอน นอกจากนี้ ยังควรหลีกเลี่ยงการใช
ยาที่อยูในกลุมเดียวกัน หรือมีสูตรโครงสรางใกลเคียงกันดวย
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2. ควรระมัดระวังการใชยาที่มักทําใหเกิดอาการแพงายบอย ๆ เชน เพนิซิลลิน ซัลโฟนาไมด หรือ
ซาลิซยั เลท เปนตน โดยเฉพาะรายที่มีประวัติหอบหืด หวัดเรื้อรัง ลมพิษ ผื่นคัน แพสารตาง ๆ หรือแพยา
มาแลว ควรบอกรายละเอียดใหแพทยหรือเภสัชกรทราบกอนใชยา
3. กรณีที่จําเปนจะตองใชยาที่เคยแพ จะตองอยูในความดูแลของแพทยอยางใกลชิด โดยแพทยจะ
ใชยาชนิดที่แพครัง้ ละนอย ๆ และใหยาแกแพพรอมกันไปดวยเปนระยะเวลาหนึ่ง จนกวารางกายจะปรับ
สภาพไดจนไมแพแลว จึงจะใหยานั้นในขนาดปกติได
การแกไขอาการแพยา ควรพิจารณาตามสภาพของการแพ ในกรณีที่มีอาการแพเพียงเล็กนอย เชน
ผื่นคัน คัดจมูก ควรหยุดใชยา ซึ่งจะชวยใหอาการตางๆ ลดลงและหมดไปภายใน 2-3 ชั่วโมง สําหรับรายที่
มีอาการผื่นคันมากอาจจะใหยาแกแพ (Antihistamine) รวมดวย ถามีอาการแพรุนแรงมากและเกิดขึ้นควร
ไปพบแพทย ทัน ทีทั น ใด ควรลดการดูด ซึม ของยา โดยทํ าใหอ าเจีย นหรือ ให กิน ผงถา น (Activated
Charcoal) เพื่อชวยดูดซึมยา นอกจากนี้ ควรชวยการหายใจโดยใหอะดรีนาลินเพื่อชวยขยายหลอดลมและ
เพิ่มความดันโลหิต ถามีอาการอักเสบ อาจใชยาแกอักเสบประเภทสเตอรอยดชวยบาง
2. ผลขางเคียงของยา (Side Effect)
หมายถึง ผลหรืออาการอื่น ๆ ของยาอันเกิด ขึ้นนอกเหนือจากผลที่ตองการใชใ นการรักษา
ดังเชน ยาแกแพมักจะทําใหเกิดอาการงวงซึมเปนผลขางเคียงของยา หรือเตตราซัยคลีนใชกับเด็ก ทําให
เกิด ผลขางเคียง คือฟน เหลืองอยางถาวร เปนตน ในกรณีที่เกิดผลขางเคียงของยาขึ้น ควรหยุด ยาและ
หลีกเลี่ยงการใชยานั้นทันที
3. การดื้อยา (Drug Resistance)
พบมากที่สุด มักเนื่องมาจากการใชยาปฏิชีวนะไมตรงกับชนิดของเชื้อโรคหรือใชไมถูกขนาด
หรือใชในระยะเวลาที่ไมเพียงพอตอการทําลายเชื้อโรค ซึ่งเรียกวา การดื้อยา เชน การดื้อตอ
ยาเตตราซัยคลีน ยาคลอแรมเฟนิคอล เปนตน
4. การติดยา (Drug Dependence)
ยาบางชนิดถาใชไมถูกตองหรือใชตอเนื่องกันไปชั่วระยะเวลาหนึ่งจะทําใหติดยาขนานนั้นได
เชน ฝน มอรฟน บารบิทูเรต แอมเฟตามีน ยากลอมประสาท เปนตน
5. พิษของยา (Drug Toxicity)
มักเกิดขึ้นเนื่องจากการใชยาเกิดขนาด สําหรับพิษหรือผลเสียของยาอาจกลาวโดยสังเขป ไดดังนี้
1. ยาบางชนิดรับประทานแลวเกิดอาการไข ทําใหเขาใจผิดวาไขเกิดจากโรค ในรายเชนนี้เมื่อ
หยุดยาอาการไขจะหายไปเอง
2. ความผิดปกติของเม็ดเลือดและสวนประกอบของเลือด ยาบางอยาง เชน ยาเฟนิลบิวตาโซน
คลอแรมเฟนิคอล และยารักษาโรคมะเร็ง จะยับยั้งการทํางานของไขกระดูก ทําใหเม็ดเลือดขาวและ
เม็ดเลือดแดงลดจํานวนลงกวาระดับปกติ เปนผลใหเกิดภาวะโลหิตจาง รางกายออนแอ ติดเชื้อไดงายและ
รุนแรง ยาบางขนานที่ใชรัก ษามาเลเรีย เชน ควินิน พามาควิน และไพรมาควีน จะทําใหเม็ดเลือดแดง
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สลายตัวไดงายกวาปกติ นอกจากนี้ ยังพบวายาอะมิโนพัยรินและไดพัยโรน มีผลตอสว นประกอบของ
เลือดอยางมาก
3. ความเปนพิษตอตับ ถึงแมตับจะเปนอวัยวะที่มีสมรรถภาพสูงสุดในการกําจัดยา แตมันก็ถูก
กับตัวยาในความเขมขนที่สูง จึงอาจเปนอันตรายจากยาดวยเหตุนี้ก็ได ยาบางขนานที่อาจเปนอันตรายตอ
เซลลของตับโดยตรง เชน ยาจําพวก Chlorinated hydrocarbons ยาเม็ดคุมกําเนิด ยาปฏิชีวนะจําพวก
โพลิมกิ ซิน และวิตามินเอ ในขนานสูงมากๆ อาจทําใหตับหยอนสมรรถภาพได
4. ความเปนพิษตอไต ไตเปนอวัยวะที่สําคัญที่สุดในการขับถายยาออกจากรางกาย ยาจําพวก
ซัลฟาบางขนานอาจตกตะกอนในไต ทําใหไตอักเสบเวลารับประทานยาพวกนี้จึงควรดื่มน้ํามาก ๆ
นอกจากนี้ ยังมียาที่อาจทําใหเกิดพิษโดยตรงตอไตได เชน ยานีโอมัยซิน เฟนาเซดิน กรดบอริก ยาจําพวก
เพนิซิลลิน หรือการใหวิต ามิน ดีในขนาดสูงมากและเปนเวลานาน อาจกอใหเกิด พิษ ตอไต ไตหยอน
สมรรถภาพ จนถึงขั้นเสียชีวิตได
5. ความเปนพิษตอเสนประสาทของหู ยาบางชนิดเปนพิษตอเสนประสาทของหู ทําใหอาการ
หูอื้อ หูตึง และหูหนวกได เชน ยาสเตร็ปโตมัยซิน นีโอมัยซิน กานามัยซิน ควินิน และยาจําพวก
ซาลิซัยเลท เปนตน
6. ความเป น พิ ษต อประสาทส ว นกลาง ยาบางขนานทํ าให มี อาการทางสมอง เช น การใช
แอมเฟตามีน ทําใหสมองถูกกระตุนจนเกิดควรจนนอนไมหลับ ปวดหัว กระวนกระวาย อยูไมสุข และ
ชักได สวนยากดประสาทจําพวกบารบิทูเรต ถาใชไปนาน ๆ จะทําใหเกิดอาการงวง ซึมเศรา จนถึงขั้น
อยากฆาตัวตาย
7. ความเปนพิษตอระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด มักเกิดจากยากระตุนหัวใจ ยาแกหอบหืด
ไปทําใหหัวใจเตนเร็วผิดปกติ
8. ความเปนพิษตอกระเพาะอาหาร ยาบางชนิด เชน แอสไพริน เฟนิลบิวตาโซน เพรดโซโลน
อินโดเมธาซิน ถารับประทานตอนทองวางและรับประทานบอยๆ จะทําใหกระเพาะอาหารอักเสบและเปน
แผลได
9. ความเปนพิษตอทารกในครรภ มียาบางชนิดที่แมไมควรรับประทานระหวางตั้งครรภ เชน
ยาธาลิโดไมลชวยใหนอนหลับและสงบประสาท ยาฟโนบารบิตาลใชรักษาโรคลมชัก ยาไดอะซีแพมใช
กลอมประสาท และยาแกคลื่นไสอาเจียน เนื่องจากอาจเปน อันตรายตอตัวมดลูก และตอทารกในครรภ
เปนผลใหเด็กที่คลอดออกมามีความพิการ เชน บางรายอาจมือกุด ขากุด จมูกโหว เพดานและริมฝ
ปากแหวง หรือบางคนศีรษะอาจยุบหายไปเปนบางสวน ดังนั้น แมในระหวางตั้งครรภควรระมัดระวังการ
ใชยาเปนอยางยิ่ง
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การใชยาผิดและการติดยา (Drug Abuse and Drug Dependence)
การใช ย าผิ ด หมายถึ ง การใช ย าที่ ไ ม ต รงกั บ โรค บุ ค คล เวลา วิ ธี และขนาด ตลอดจน
จุดประสงคของการใชยานั้นในการรักษาโรค เชน การใชยาบารบิทูเรต (เหลาแหง) เพื่อใหนอนหลับสบาย
โดยอยูภายใตการดูแลของแพทย ถือวาเปนการใชยาถูกตอง แตถาใชยาบารบิทเู รต (เหลาแหง) จํานวนเดิม
เพื่อใหเคลิบเคลิ้มเปนสุข (Euphoria) ถือวาเปนการใชยาผิด
การติดยา หมายถึง การใชยาติดตอกันไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง แลวอวัยวะของรางกายโดยเฉพาะ
อยางยิ่งระบบประสาท ไดยอมรับยาขนานนั้นเขาไวเปนสิ่งหนึ่งที่จําเปน สําหรับเมตาบอลิซึมของอวัยวะนั้น ๆ
ซึ่งถาหากหยุดยาหรือไดรับยาไมเพียงพอจะเกิดอาการขาดยา หรืออาการถอนยา (Abstinence or Withdrawal
Syndrome) ซึ่งแบงไดเปนอาการทางกาย และอาการทางจิตใจ
สาเหตุที่ทําใหเกิดการใชยาผิดหรือการติดยา อาจเนื่องมาจาก
1. ความเชื่อที่วายานั้นสามารถแกโรคหรือปญหาตางๆ ได
2. สามารถซื้อยาไดงายจากแหลงตางๆ
3. มีความพึงพอใจในฤทธิ์ของยาที่ทําใหรูสึกเคลิบเคลิ้มเปนสุข
4. การทําตามอยางเพื่อน เพื่อใหเขากับกลุมได หรือเพื่อใหรูสึกวาตนเองทันสมัย
5. ความเชื่อที่วายานั้นชวยใหมีความสามารถและสติปญญาดีขึ้น
6. ความไมพอใจในสภาพหรือสังคมที่เปนอยู หรือความรูสึกตอตานวัฒนธรรม
7. การหลงเชือ่ คําโฆษณาสรรพคุณของยานั้น
การใชยาผิดแบงตามลักษณะการใชโดยสังเขปไดเปน 2 ประการ คือ
1. ใชผิดทาง ไมเปนไปเพื่อการรักษาโรค เชน ใชยาปฏิชีวนะเสมือนหนึ่งเปนการลดไข ชาวนา
ใชขี้ผึ้งเพนิซิลลินทาแทนวาสลิน เพื่อกันผิวแตก ซึ่งอาจทําใหเกิดอาการแพจนถึงแกชีวิ ตได โดยทั่วไป
แพทยจะใหน้ําเกลือและยาบํารุงเขาเสนตาง ๆ เฉพาะผูที่ปวยเทานั้น แตผูที่มีสุขภาพดีกลับนําไปใชอยาง
กวางขวาง ซึ่งนอกจากจะไมใหประโยชนแลวยังเปนอันตรายถึงชีวิตได
2. ใชพร่ําเพรื่อ เปนระยะเวลานานๆ จนติดยา เชน การใชยาลดไขแกปวด ซึ่งมีสวนผสมของ
แอสไพริน และเฟนาเซติน เพื่อรักษาอาการปวดเมื่อยหรือทําใหจิตใจเปนสุข ถาใชติดตอกันนาน ๆ ทําให
ติดยาและสุขภาพทรุดโทรม นอกจากนี้ การใชยานอนหลับ ยาระงับประสาท ยากลอมประสาท กัญชา โคเคน
แอมแฟตามีน โบรไมด การสูดกาวสารทําใหเกิดประสาทหลอนติดตอกันเปนเวลานานจะทําใหติดยาได
ขอควรระวังในการใชสมุนไพร
เมื่อมีความจําเปน หรือความประสงคที่จะใชสมุนไพรไมวาจะเพื่อประสงคอยางไรก็ตาม
ใหระลึกอยูเสมอวา ถาอยากมีสุขภาพที่ดี หายจากการเจ็บปวย สิ่งที่จะนําเขาไปสูในรางกายเราก็ควรเปน
สิ่งที่ดี มีประโยชนตอรางกายดวย อยาใหความเชื่อแบบผิดๆ มาสงผลเสียกับรางกายเพิ่มขึ้น หลายคนอาจ
เคยไดยินขาวเกี่ยวกับหมอนอย ซึ่งเปนเด็กอายุเพียง 3 ป 7 เดือน ที่เปนขาวในหนาหนังสือพิมพเมื่อป 2529
ที่สามารถรักษาโรคไดทุกชนิดใชเพียงกิ่งไมใบไมอะไรก็ไดแลวแตจะชี้ไป คนเอาไปตมรับประทานดวย
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ความเชื่อ ซึ่ง ความจริง การเลือกใชส มุน ไพรจะตองมีวิธี ก าร และความรูที่ถู ก ตอ ง การใช จึงจะเกิ ด
ประโยชน
ขอควรระวังในการใชอยางงายๆ และเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความปลอดภัยใน
การใชสมุนไพร คือ
- ใชใ หถูก ตน สมุน ไพรบางชนิด อาจมี ลัก ษณะคล ายกั น หรือมี ชื่อพอ งกัน การใช ผิด ต น
นอกจากไมเกิดผลในการรักษาแลวยังอาจเกิดพิษขึ้นได
- ใชใหถูกสวน ในแตละสวนของพืชสมุนไพร เชน ใบ ราก ดอก อาจมีสรรพคุณไมเหมือนกัน
และบางสวนอาจมีพิษ เชน เมล็ดของมะกล่ําตาหนูเพียงเม็ดเดียว ถาเคี้ยวรับประทานอาจตายได ในขณะที่
สวนของใบไมเปนพิษ
- ใชใหถูกขนาด ปริมาณการใชเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดพิษโดยเฉพาะ ถามีการใชในปริมาณ
ที่มากเกินไป หรือถานอยเกินไปก็ไมเกิดผลในการรักษา
- ใชใหถูกโรค สมุนไพรแตละชนิดมีสรรพคุณไมเหมือนกัน เปนโรคอะไรควรใชสมุนไพรที่มี
สรรพคุณรักษาโรคนั้นๆ และสิ่งที่ควรคํานึงคือ อาการเจ็บปวย บางอยางมีความรุนแรงถึงชีวิตได ถาไมได
รับการรัก ษาทันทว งทีในกรณีเชน นี้ไมควรใชยาสมุน ไพร ควรรับการรักษาจากแพทยผูเชี่ยวชาญจะ
เหมาะสมกวา
การรับประทานยาสมุน ไพรจากที่เตรียมเอง ปญหาที่พ บบอยคือ ไมทราบขนาดการใชที่
เหมาะสมวาจะใชปริมาณเทาใดดี ขอแนะนําคือ เริ่มใชแตนอยกอนแลวคอยปรับปริมาณเพิ่มขึ้นตามความ
เหมาะสมทีหลัง (มีศัพทแบบพื้นบานวา ตามกําลัง) ไมควรรับประทานยาตามคนอื่นเพราะอาจทําใหรับยา
มากเกินควร เพราะแตละคนจะตอบสนองตอยาไมเ หมือนกัน สําหรับยาที่ซื้อจากรานควรอานฉลาก
วิธีการใชอยางละเอียดและใหเขาใจกอนใชทุกครั้ง
การหมดอายุของยาจากสมุนไพรเชนเดียวกันกับยาแผนปจจุบัน โดยทั่วไปสมุนไพรเมื่อเก็บ
ไวนานๆ ยอมมีการผุพัง เกิดความชื้น เชื้อรา หรือมีแมลงวันมากัดกิน ทําใหอยูในสภาพที่ไมเหมาะสมที่
จะนําไปใช และมีการเสื่อมสภาพลงแตการจะกําหนดอายุที่แนนอนนั้นทําไดยาก จึงควรนับตั้งแตวันผลิต
ยาสมุนไพรหรือยาจากสมุนไพรไมควรใชเมื่อมีอายุเกิน 2 ป ยกเวนมีการผลิตหรือเก็บบรรจุที่ดี และถา
พบวามีเชื้อรา มีกลิ่นหรือสีเปลี่ยนไปจากเดิมก็ไมควรใช
ขอสังเกตในการเลือกซื้อสมุนไพร และยาแผนโบราณ
ดังนั้น ยาแตละชนิดทางกฎหมายมีขอกําหนดที่แตกตางกัน ในการเลือกซื้อหรือเลือกใชจึงตอง
รูความหมาย และขอกําหนดทางกฎหมายเสียกอน จึงจะรูวายาชนิดใด จะมีคุณสมบัติอยางไร มีวิธีการใน
การสังเกตอยางไร เพื่อที่จะไดบอกไดวายานั้น ควรที่จะใชหรือนาที่จะมีความปลอดภัยตอการใช สิ่งที่
นาจะรูหรือทําความเขาใจ คือ ความหมายของยาชนิดตาง ๆ ดังนี้
ยาสมุนไพร คือ ยาที่ไดจากพฤกษชาติ สัตว หรือแรธาตุ ซึ่งมิไดผสมปรุงหรือแปรสภาพ
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ยาแผนโบราณ คือ ยาที่มุงหมายใชในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ ซึ่งอยูในตํารา
แผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศ หรือยาที่ไดรับอนุญาตขึ้นทะเบียนเปนยาแผนโบราณ
หรือใหเขาใจงายๆ คือ ยาที่ไดจากสมุนไพรมาประกอบเปนตํารับตามที่ระบุไวในตํารายาหรือ
ที่กําหนดใหเปนยาแผนโบราณ ในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณนั้นกําหนดวา ให ใชวิธีที่สืบทอด
กันมาแตโบราณโดยไมใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร เชน การนําสมุนไพรมาตมรับประทาน หรือทํา
เปนผงละลายน้ํารับประทาน แตในปจจุบันมีขอกําหนดเพิ่มเติมใหยาแผนโบราณมีการพัฒนารูปแบบให
สะดวกและทันสมัยขึ้นเชนเดียวกับยาแผนปจจุบัน เชน ทําเปนเม็ด เม็ดเคลือบน้ําตาลหรือแคปซูล โดยมี
ขอสังเกตวาที่แคปซูลจะตองระบุวา ยาแผนโบราณ

เรื่องที่ 3 ความเชื่อเกี่ยวกับการใชยา
ปจจุบันแมวาความกาวหนาทางแพทยสมัยใหมรวมทั้งวิถีชีวิตที่ไดรับอิทธิพลจากตะวันตก จะทํา
ใหคนทั่วไปเมื่อเจ็บปวยหันไปพึ่งการรักษาจากบุคลากรทางการแพทยซึ่งมุงเนนการใชยาแผนปจจุบันใน
การรักษาอาการเจ็บปวยเปนหลัก โดยใหความสําคัญ ความเชื่อถือในยาพื้นบาน ยาแผนโบราณลดนอยลง
ทําใหภูมิปญญาพื้นบานรวมถึงตําหรับยาแผนโบราณสูญหายไปเปนจํานวนมาก นอกจากนั้นยังขาดความ
ตอเนื่องในการถายทอดองคความรูในการดูแลรักษาตนเองเบื้องตนดวยวิธีการและพืช ผัก สมุนไพร ที่หา
ไดงายในทองถิ่น
โดยองคความรูที่ถายทอดจากรุนสูรุนนั้น ไดผานการวิเคราะหและทดลองแลววาไดผลและไมเกิด
อันตรายตอสุขภาพ อยางไรก็ตามยังคงมีความเชื่อบางประการเกี่ยวกับการใชยาเพื่อเสริมสุขภาพ และ
สมรรถภาพเฉพาะดาน ซึ่ง ยังไมได รับการพิ สูจ นดว ยกระบวนการทางวิ ทยาศาสตรก ารแพทย วา มี
สรรพคุณตามคําโฆษณา อวดอาง หรือบอกตอ ๆ กัน ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายหรือผลขางเคียงหากใช
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จํานวนมากและตอเนื่องเปนเวลานาน ไดแก ยาดองเหลา ยาฟอกเลือด ยาชงสมุนไพร ยาที่ทําจากอวัยวะ
ซากพืชซากสัตว เปนตน รวมถึงยาชุดตาง ๆ ที่มักมีการโฆษณาชวนเชื่ออวดอาง สรรพคุณเกินจริง ทําให
คนบางกลุมหลงเชื่อ ซื้อหามารับประทาน ยาบางชนิดมีราคาแพงเกินปกติโดยอางวาทําจากผลิตภัณฑที่
หายาก สรรพคุณครอบจักรวาล สามารถรักษาไดสารพัดโรค ซึ่งสรรพคุณที่มักกลาวอางเกินจริง อาทิเชน
- กิน แลว จะเจริ ญอาหาร ทําให รับประทานอาหารไดม ากขึ้น เชน ยาดองเหลา ยาสมุน ไพร
บางชนิด
- กินแลวจะทําใหมีกําลัง สามารถทํางานไดทนนาน
- กิ น แลว ทํ าใหมี พลั ง ทางเพศเพิ่ม ขึ้น เช น ยาดองเหลา ยาดองอวั ย วะซากสั ต ว อุง ตีน หมี
ดีงูเหา ฯลฯ
- กินแลวจะทําใหเลือดลมไหลเวียนดี นอนหลับสบาย ผิวพรรณผองใส เชน ยาฟอกเลือด ยาสตรี
ยาขับระดู ฯลฯ
- กินแลวทําใหเปนหนุมเปนสาว อวัยวะบางสวนใหญขึ้น เชน เขากวาง และกวาวเครือแดง เสริม
ความหนุม กวาวเครือขาวเสริมทรวงอก และความสาว เปนตน
- กิน แลว จะชว ยชะลอความแกหรื อความเสื่อมของอวัยวะ เชน รั งนกซึ่งทํ าจากน้ํา ลายของ
นกนางแอน หูฉลามหรือครีบของฉลาม หรือโสม ซึ่งสวนใหญมีราคาแพงไมคุมคากับประโยชนที่รางกาย
ไดรับจริง ๆ
- กินแลวรักษาอาการปวดเมื่อย ไขขออักเสบเรื้อรัง เชน ยาชุดตาง ๆ ยาแกกระษัยไตพิการ ซึ่งมัก
ผสมสารหนู ที่เปน อันตรายตอรางกายมาก เพราะผูใชอาจมัก ติด ยาตองรับประทานเพิ่มขึ้น จึงเกิด การ
สะสมพิษ เมื่อเกิดอันตรายมักมีอาการรุนแรงยากแกการรักษา
ทั้งนี้ การใชยาดังกลาวสวนใหญเกิดจากความเชื่อผิด ๆ หรือเชื่อในคําโฆษณาเกินจริง ที่แฝงมา
ดวยภัยเงียบที่กอใหเกิดอันตรายตอรางกายหากใชอยางตอเนื่องและใชในจํานวนมาก นอกจากนี้ยังทําให
เสียคาใชจายคอนขางสูง แตไมเกิดประโยชนตอรางกายไมมีผลในการรักษาอาการตาง ๆ ตามสรรพคุณที่
กลาวอาง ดังนั้น กอนจะซื้อหายาหรือผลิตภัณฑเสริมสุข ภาพมาใช ควรศึกษาสรรพคุณ สวนประกอบ
แหลงผลิต วันหมดอายุ และความนาเชื่อถือของผูผลิต โดยพิจารณาจากมีเลขทะเบียนถูก ตองหรือไม
มีตรา อย. หรือมีใบอนุญาตการผลิต ใบประกอบโรคศิลปะแพทยแผนโบราณ เปนตน
ความเชื่อและขอควรระวังในการใชยาชุด ยาดองเหลา และยาชงสมุนไพร
1. ยาชุด
ยาชุด หมายถึง ยาที่ผูขายจัดรวมไวใหกับผูซื้อ สําหรับใหกินครั้งละ 1 ชุด รวมกันหมด โดยไม
แยกวาเปนยาชนิดใด ควรจะกินเวลาไหน โดยทั่วไปมักจะมียา ตั้งแต 3 – 5 เม็ด หรืออาจมากกวาและอาจ
จัดรวมไวในซองพลาสติกเล็กๆ พิมพฉลากบงบอกสรรพคุณไวเสร็จ
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สรรพคุณที่พิมพไวบนซองยาชุด มักโออวดเกินความจริง เพื่อใหขายไดมาก ชื่อที่ตั้งไวจะเปน
ชื่อที่ดึงดูด ความสนใจหรือโออวดสรรพคุณ เชน ยาชุด กระจายเสน ยาชุด ประดงขุน แผน ยาชุด แก
ไขมาลาเรีย เปนตน
เนื่องจากผูจ ัดยาชุดไมมีความรูเรื่องยาอยางแทจริง และมักจะมุงผลประโยชนเปนสําคัญ ดังนั้น
ผูใชยาชุดจึงมีโอกาสไดรับอันตรายจากยาสูงมาก
อันตรายจากการใชยาชุด
1. ไดรับตัวยาซ้ําซอน ทําใหไดรับตัวยาเกินขนาด เชน ในยาชุดแกปวดเมื่อย ในยาชุดหนึ่งๆ
อาจมียาแกปวด 2-3 เม็ด ก็ได ซึ่งยาแกปวดนี้จะอยูในรูปแบบตางกัน อาจเปนยาคนละสีหรือขนาดเม็ดยา
ไมเทากัน แตมีตัวยาแกปวดเหมือนกัน การทีไ่ ดรับยาเกินขนาดทําใหผูใชยาไดรับพิษจากยาเพิ่มขึ้น
2. ไดรับยาเกินความจําเปน เชน ในยาชุดแกหวัดจะมียาแกปวดลดไข ยาปฏิชีวนะยาลดน้ํามูก
ยาทําใหจมูกโลง ยาแกไอ แตจริงๆ แลว ยาปฏิชีวนะจะใชรักษาไมไดในอาการหวัดที่เกิดจากเชื้อไวรัส
และอาการหวัดของแตละคนไมเหมือนกัน ถาไมปวดหัวเปนไข ยาแกปวด ลดไขไมจําเปน ไมมีอาการไอ
ไมควรใชยาแกไอ การรักษาหวัด ควรใชบรรเทาเฉพาะอาการที่เกิดขึ้นเทานั้นไมจําเปนตองกินยาทุกชนิดที่
อยูในยาชุด
3. ในยาชุดมักมียาเสื่อมคุณภาพ หรือยาปลอมผสมอยู การเก็บรักษายาชุดที่อยูในซองพลาสติก
จะไมสามารถกันความชื้น ความรอน หรือแสงไดดีเทากับที่อยูในขวดที่บริษัทเดิมผลิตมา ทําใหยาเสื่อม
คุณภาพเร็ว นอกจากนั้นผูจัดยาบางชุดบางรายตองการกําไรมากจึงเอายาปลอมมาขายดวย ซึ่งเปนอันตรายมาก
4. ในยาชุดมักใสยาอันตรายมากๆ ลงไปดวย เพื่อใหอาการของโรคบรรเทาลงอยางรวดเร็ว เปน
ที่พอใจของผูซื้อทั้งผูขายโดยที่ยาจะไปบรรเทาอาการแตไมไดแกสาเหตุของโรคอยางแทจริง อาจทําให
โรคเปนมากขึ้น
ยาที่ มีอัน ตรายสูงมากและจัด อยูใ นยาชุด เกือบทุก ชนิด คือ ยาสเตียรอยด หรือที่ เรียกวายา
ครอบจักรวาล นิยมใสในยาชุด เพราะมีฤทธิ์บรรเทาอาการไดมากมายหลายอยาง ทําใหอาการของโรค
ทุเลาลงเร็วแตจะไมรักษาโรคใหหาย ยาสเตียรอยด เชน เพรดนิโซโลน เดกซาเมธาโซน ทําใหเกิดอันตราย
ตอผูใ ชสูงมากทําใหเกิด อาการบวมน้ํา ความดัน โลหิต สูง หัว ใจทํางานหนัก หนาบวม กลมเหมือ น
พระจันทร ทําใหกระดูกพรุน เปราะหักงาย กระเพาะอาหารเปนแผล ความตานทานโรคลดลงและทําให
เกิดความผิดปกติดานประสาทจิตใจ
5. ผูที่ใชยาชุดจะไดยาไมครบขนาดรักษาทีพ่ บบอยคือการไดรับยาปฏิชีวนะเพราะการใชยา
ปฏิชีวนะตองกินอยางนอย 3-5 วัน วันละ 2-4 ครั้ง แลวแตชนิดของยา แตผูซื้อยาชุดจะกินยาเพียง 3-4 ชุด
โดยอาจกินหมดในหนึ่งวัน หรือกินวันละชุด ซึ่งทําใหไดรบั ยาไมครบขนาด โรคไมหายและกลับดื้อยา
อีกดวย
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การใชยาชุดจึงทําใหเสียคุณภาพ การใชยาไมถกู โรค ทําใหโรคไมหายเปนมากขึน้ ผูปวยเสี่ยง
อันตรายจากการใชยาโดยไมจําเปนสิ้นเปลืองเงินทองในการรักษา
2. ยาดองเหลา และยาเลือด
หลายคนอาจเคยเห็นและเคยรับประทานยาชนิดนี้มาบางแลว แตเดิมยากลุมนี้จะใชในกลุมสตรี
เพื่อบํารุงเลือด ระดูไมปกติ และใชในกลุมสตรีหลังการคลอดบุตร เพื่อใชแทนการอยูไฟ สวนประกอบ
ของตัวยาจะมีสมุนไพรที่มีรสเผ็ดรอนหลายชนิด เชน รากเจตมูลเพลิงแดง กระเทียม พริกไทย เทียนขาว
เปลือกอบเชยเทศ ขิง และสวนผสมอื่นๆ แลวแตชนิดของตํารับ มีขายทั้งที่เปนชิ้นสวนสมุนไพรและที่
ผลิตสําเร็จรูปเปนยาผงและยาน้ําขาย สวนใหญยาในกลุมนี้ยากที่จะระบุถึงสรรพคุณที่แทจริง เนื่องจากยัง
ขาดขอมูล ผลของการทดลองทางคลินิกเทาที่ทราบมีเพียงสวนประกอบของตัวยาซึ่งสวนใหญเปนสาร
น้ํามัน หอมระเหยและสารเผ็ด รอนหลายชนิด เมื่อรับประทานเขาสูรางกายจะรูสึก รอน กระตุน การ
ไหลเวียนโลหิต สมุนไพรหลายชนิดในตํารับ เชน เจตมูลเพลิงแดง และกระเทียม มีรายงานวาสามารถ
กระตุนการบีบตัวของกลามเนื้อมดลูก และมีรายงานการทดลองในหนูเพศเมีย เมื่อไดรับยาจะทําใหลดการ
ตั้งครรภได จึงเปนขอที่ควรระวังในผูที่ตั้งครรภไมควรรับประทานยากลุมนี้อาจทําใหแทงได และหลาย
ตํา รั บ จะมี ก ารดองเหล า ด ว ย เมื่อ รั บ ประทานทํ า ให เ จริ ญ อาหารและอ ว นขึ้ น การอ ว นมั ก เกิ ด จาก
แอลกอฮอล (เหลา) ที่ไปลดการสรางพลังงานที่เกิดจากกรดไขมัน (Fatty acid) จึงมีการสะสมของไขมัน
ในรางกาย และอาจเกิดตับแข็งไดถารับประทานในปริมาณมาก ๆ และติดตอกันทุกวัน นอกจากนี้การดื่ม
เหลาอาจทําใหเด็กทารกที่อยูในครรภเกิดการพิการได ในเรื่องยาเลือดนี้อาจมีความเชื่อและใชกันผิดๆ คือ
การนํายาเลือดสมุนไพรไปใชเปนยาทําแทง ซึ่งเปนสิ่งที่ไมควรอยางยิ่งโดยเฉพาะเมื่อการตั้งครรภเกิน
1 เดือน เนื่องจากไมคอยไดผล และผลจากการกระตุน การบีบตัวและระคายเคืองตอผนังมดลูกที่เกิดจาก
การใหยาอาจทําใหเกิดการทําลายของเยื่อบุผนังมดลูกบางสวนเปนเหตุใหทารกเกิดมาพิการได
3. ยาชงสมุนไพร
การใชยาสมุนไพรเปนที่นิยมกันในหลายประเทศ ทั้งทางประเทศยุโรปและเอเชีย ในประเทศ
ไทยปจ จุบันพบมาก มีการเพิ่มจํานวนชนิด ของสมุนไพรมาทําเปนยาชงมากขึ้น เชน ยาชงดอกคําฝอย
หญาหนวดแมว หญาดอกขาว เปนตน
ขอดีของยาชงคือ มักจะใชสมุนไพรเดี่ยวๆ เพียงชนิดเดียว เมื่อใชกินแลวเกิดอาการอันไม
พึงประสงคอยางไรก็ตามสามารถรูวาเกิดจากสมุนไพรชนิดใดตางกับตํารายาผสมที่เราไมสามารถรูไดเลย
ในตางประเทศมีรายงานเรื่องความเปนพิษที่เกิดจากยาชงสมุนไพรที่มีขายในทองตลาดกันมาก และเกิดได
หลายอาการ
สําหรับประเทศไทย รายงานดานนี้ยังไมพบมากนัก เนื่องจากสวนใหญมีการเลือกใชสมุนไพร
ที่คอนขางปลอดภัย แตที่ควรระวังมีชาสมุนไพรที่มีสวนผสมของใบหรือฝกมะขามแขก ใชประโยชนเปน
ยาระบายทอง บางยี่หอระบุเปนยาลดความอวนหรือรับประทานแลวจะทําใหหุนเพรียวขึ้น อาการที่เกิดคือ
สาเหตุจากมะขามแขกซึ่งเปนสารกลุมแอนทราควิโนน (Antharquinone) จะไปกระตุนการบีบตัวของ
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ลําไสใหญ ทําใหเกิดการขับถาย การรับประทานบอยๆ จะทําใหรางกายไดรับการกระตุนจนเคยชิน เมื่อ
หยุดรับประทานรางกายจึงไมสามารถขับถายไดเองตามปกติ มีอาการทองผูกตองกลับมาใชยาระบายอีก
เรื่อย ๆ จึงไมควรใชยาชนิดนี้ติดตอกันนานๆ และหากจําเปนควรเลือกยาที่ไปเพิ่มปริ มาณกากและชวย
หลอลื่นอุจจาระโดยไมดูดซึมเขาสูรางกาย เชน สารสกัดจากหัวบุกจะปลอดภัยกวา แตการรับประทาน
ติดตอกันนาน ๆ อาจทําใหรางกายไดรับไขมันนอยกวาความตองการก็ได เพราะรางกายเราตองการไขมัน
ตอการดํารงชีพดวย

สารกลุม แอนทราควิโนน
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บทที่ 7
ผลกระทบจากสารเสพติด
สาระระสําคัญ
มีความรู ความเขาใจ สามารถวิเคราะหปญหา สาเหตุและผลกระทบจากการแพรระบาดของ
สารเสพติดได มีสวนรวมในการปองกันสิ่งเสพติดในชุมชน และเผยแพรความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับสารเสพติดแกผูอื่นได

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. วิเคราะหปญหา สาเหตุ และผลกระทบจากการแพรระบาดของสารเสพติดได
2. ปฏิบัติตนในการหลีกเลีย่ งและมีความรวมมือในการปองกันสิง่ เสพติดในชุมชน
3. เผยแพรความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งเสพติดแกผูอื่นได

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ปญหาการแพรระบาดของสารเสพติดในปจจุบนั
เรื่องที่ 2 แนวทางการปองกันการแพรระบาดของสารเสพติด
เรื่องที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวของกับสารเสพติด
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เรื่องที่ 1 ปญหาการแพรระบาดของสารเสพติดในปจจุบัน
ปจจุบันปญหาการแพรระบาดของสารเสพติดนับวารุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุมเด็กและ
เยาวชน จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข พบวา จํานวนผูเสพและผูติดยาเสพติดในกลุมเด็กนักเรียน
เพิ่มมากขึ้นจนหนาเปนหวง ซึ่งการที่เด็กวัยเรียนมีการเสพติดยอมสงผลกระทบตอสุขภาพ สติปญญาและ
สมาธิในการเรียนรูทําใหคุณภาพประชากรลดลง เปนปญหาตอการพัฒนาประเทศ และการแขงขันใน
ระดับโลกตอไปในอนาคต
ทั้งนี้จึงควรปองกันและแกปญหาอยางเรงดวนทั้งในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และประเทศ
ปจ จุบัน มีสิ่งเสพติด อยูมากมายหลายประเภท ซึ่งออกฤทธิ์ตอรางกายในลัก ษณะตาง ๆ กัน
แบงไดเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทออกฤทธิ์กดประสาท สิ่งเสพติดประเภทนี้จะทําใหสมองอยูในสภาวะมึนงง
มีการงวงซึม ไดแก ฝน มอรฟน เฮโรอีน และจําพวกยานอนหลับ ยากลอมประสาท เชน เหลาแหง เปนตน
2. ประเภทออกฤทธิ์ ก ระตุ น ประสาท สิ่ ง เสพติด ประเภทนี้ จ ะทํ า ใหเ กิ ด ตื่ น เต น ประสาท
ถูกกระตุน ไมใหมีอาการงวงหรือหลับใน เชน ยาบา ยาขยัน โคเคน ยามา แอมเฟตามีน กาแฟ และสาร
คาเฟอีน บุหรี่ กระทอม และยาลดความอวน เปนตน
3. ประเภทออกฤทธิ์หลอนประสาท สิ่งเสพติดประเภทนี้จะทําใหเกิดประสาทหลอน ภาพลวงตา
หูแวว หวาดกลัวโดยไมมีสาเหตุ อาจทําอันตรายตอตนเองและผูอื่น เชน แอล เอส ดี กวาวซีเมนต กัญชา
ไอระเหยของเบนซิน ทินเนอร กาวตาง ๆ ฯลฯ
นอกจากนี้ ปจจุบัน ไดมีก ารปรับเปลี่ยนรูปแบบของสารเสพติ ดออกมามากมาย ทั้งที่เปนเม็ด
เปนน้ํา และผสมในเครื่องดื่ม ขนม หรืออาหารประเภทตางๆ ซึ่งยากที่จะติดตามตรวจสอบ จึงนับวาเปน
อันตรายตอเด็ก และเยาวชนเปนอยางยิ่ง
1.1 สาเหตุของการติดสารเสพติด
ปญหาการติดสารเสพติดมีสาเหตุจากสามปจจัยตอไปนี้
1. ปจจัยภายในตัวบุคคล ไดแก
วัยของบุคคล มักพบวา ผูเสพยาสวนใหญจะเริ่มตนในชวงอายุเขาสูวัยรุน กําลังอยูใน
วัยคะนอง อยากลอง อยากรู อยากเห็นในสิ่งที่แปลกใหม
- ความรู เจตคติ และความคิดเกี่ยวกับสารเสพติด ความรุนแรง เชน เชื่อวาการใชกําลัง
หรือใชคําพูดรุนแรงทําใหคนอื่นเชื่อฟง ทําตาม การตีลูกทําใหลูกไดดี ผูมีศักดิ์ศรีใครมาหยามตองตอสูกัน
ใหแพชนะ ฯลฯ
- ขาดทักษะที่จําเปน ในการอยูรวมกับผูอื่น เชน ทัก ษะการสื่อสาร การจัด การกับ
อารมณและความเครียด การจัดการกับความโกรธ การแสดงออกที่เหมาะสม เปนตน
- การใชยาเสพติด และเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทําใหค นขาดสติยับยั้ง ควบคุมตัว เอง
ไมได
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- เคยเห็นการกระทํารุน แรงหรือเคยเห็น เหยื่อกระทํารุนแรง เมื่อเกิดอารมณโ กรธ
ทําใหกอความรุนแรงไดงาย
2. ปจจัยจากการเลีย้ งดูของครอบครัว
- ขาดความรัก ความเขาใจ และการสนับสนุนจากครอบครัว เชน เมื่อมีปญหาขาด
ผูใหญคอยดูแลใหคําแนะนําชวยเหลือ เปนตน
- เติบโตในบานที่ใชความรุนแรง ทําใหเห็นแบบอยาง และคิดวาความรุนแรงเปนเรื่อง
ปกติในสังคม
- การถูกลงโทษและเปนเด็กที่เคยถูกทําราย
- มีพอแมหรือพี่นองที่มีพฤติกรรมเกี่ยวของกับอาชญากรรม
3. ปจจัยจากสภาพแวดลอม
- ความไมเทาเทียมกันทางสังคม เศรษฐกิจ สังคมเมือง และความแออัดทําใหคน
แขงขันสูง และเกิดความเครียด
- การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว และมีการวางงานสูงในกลุมประชากร
อายุนอย
- อิทธิพลจากสื่อ เชน ภาพยนตร โทรทัศน หนังสือพิมพ ทีแ่ สดงภาพความรุนแรง
ตางๆ
- มาตรฐานทางสังคมที่สนับสนุนพฤติกรรมความรุนแรง เชน การทีค่ นมีพฤติกรรม
ความรุนแรงไมไดรับการลงโทษ ความรุนแรงเปนเรื่องปกติในสังคม
- อยูในพืน้ ที่ที่สามารถหายาเสพติดไดงาย
1.2 โทษ ภัย และผลกระทบของสารเสพติด
โทษและภัยอันเกิดจากการใชสารเสพติด นอกจากจะมีผลโดยตรง กอใหเกิดตอรางกายและ
จิตใจของผูเสพเองแลว ยังกอใหเกิดผลกระทบตอระบบครอบครัว ระบบสังคม และประเทศชาติ ดังนี้
1. โทษและภัยตอตัวผูเสพ ฤทธิ์ของสารเสพติดจะมีผลตอระบบประสาทและระบบอวัยวะตางๆ
ของรางกาย ตลอดจนจิตใจของผูที่เสพเสมอ ดังนั้น จะพบวา สุขภาพรางกายของผูที่เสพยาจะทรุดโทรม
ทั้งรายกายและจิตใจ เชน มีรูปรางผอม ซูบซีด ผิวคล้ํา ไมมีแรง ออนเพลียงาย สมองเสื่อมและความจํา
สับสน เปนโรคติดเชื้ออื่น ๆ ไดงาย เชน โรคตับอักเสบ ไตอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ
โรคมะเร็ง ภูมิตานทานในรางกายจะลดลง มีสภาวะทางจิต ใจไมปกติ สภาพจิต ใจเสื่ อมลง อารมณ
แปรปรวนงาย ซึมเศรา วิตกกังวล ความรูสึกฟุงซาน ซึ่งจากผลรายที่เกิดขึ้นดังกลาว จะผลักดันใหผูเสพ
ยาเสพติดเปนบุคคลที่ไรสมรรถภาพทั้งรางกายและจิตใจในการดําเนินชีวิตในสังคม ขาดความเชื่อมั่น
สูญเสียบุคลิกภาพ ไมสนใจตนเอง ไมสนใจการงานหรือการเรียน และผูเสพบางรายอาจประสบอุบัติเหตุ
ถึงขั้นพิการ เชน พลัดตกจากที่สูงขณะทํางาน หกลม อันเนื่องมาจากฤทธิ์ของยาเสพติดที่มีผลตอระบบ
ประสาทและสมอง
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2. โทษและภัยตอครอบครัว การติดสารเสพติดนอกจากจะทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง
และครอบครัวแลว ยังทําใหผูเสพกลายเปน บุค คลที่ขาดความรับผิดชอบตอครอบครัวไมหว งใยดูแล
ครอบครัว ทําใหครอบครัวขาดความอบอุน ตองสูญเสียเศรษฐกิจและรายไดของครอบครัว เนื่องจากตอง
นําเงินมาซื้อสารเสพติด บางรายอาจตองสูญเสียเงินจํานวนไมนอยเพื่อรักษาตนเองจากโรครายแรงตาง ๆ
อัน เกิด จากการใชสารเสพติด กลายเปน ภาระของครอบครัว ในที่สุด อีก ทั้งนําไปสูปญหาครอบครัว
เกิดการทะเลาะวิวาทกันบอยๆ เกิดความแตกแยกภายในครอบครัว เปนตน
3. โทษและภัยตอสังคมและเศรษฐกิจ ผูที่เสพสารเสพติด นอกจากจะเปนผูที่มีความรูสึกวา
ตนเองดอยโอกาสทางสังคมแล ว ยังอาจมีความคิด หรือพฤติก รรมที่นําไปสูปญหาสังคมสว นรวมได
เชน กอใหเกิดปญหาอาชญากรรม เชน ปลน จี้ ทํารายรางกายผูอื่นเพื่อชิงทรัพย ปญหาอุบัติเหตุ เชน รถชน
หรือตกจากที่สูง และปญหาโรคเอดส เปนตน นับวาเปนการสูญเสียทรัพยากรบุคคลอัน มีคา ตลอดจน
ทรัพยสินของตนเองและสวนรวมอยางไรประโยชน ทําใหเปนภาระของสังคมสวนรวม ในการจัดสรร
บุคลากร แรงงาน และงบประมาณในการปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดสารเสพติดในที่สุด
4. โทษและภัยตอประเทศชาติ ผูที่เสพสารเสพติดและตกเปนทาสของสารเสพติดอาจกลาว
ไดวา เปนผูที่บอนทําลายเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ เนื่องจากผูที่เสพสารเสพติดทําใหรัฐบาลตอง
สูญเสียกําลังคมและงบประมาณแผนดินจํานวนมหาศาล เพื่อใชจายในการปราบปรามและบําบัดรักษา
ผูติด สารเสพติด ทําใหตองสูญเสียทรัพยากรบุคคลอันมีคา เกิด ความไมสงบสุข ของบานเมือง ทําให
เศรษฐกิจทรุด บั่นทอนความมั่น คงของประเทศชาติ ตองสูญเสียกําลังสําคัญของชาติอยางนาเสียดาย
โดยเฉพาะถาผูที่เสพสารเสพติดเปนเยาวชน
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เรื่องที่ 2 แนวทางการปองกันการแพรระบาดของสารเสพติด
ปญหายาเสพติดเกิดขึ้นไดเพราะมีสถานการณสองอยางประกอบกัน คือ มีผูตองการใชยาอยูใน
สังคม (Demand) กั บมี ยาเพื่อตอบสนองความตองการของผูใ ช (Supply) ซึ่งองคป ระกอบทั้งสองนี้
ตางฝายตางสง เสริ มสนั บสนุน ซึ่ งกัน และกัน แบบลูก โซ ดังนั้ น การแก ไขปญหายาเสพติด จึง ตอ ง
ดําเนินการกับองคประกอบทั้งสองอยางไปพรอม ๆ กัน คือ จะตองลดปริมาณความตองการยาเสพติดลง
ในขณะเดียวกันก็จะตองลดปริมาณของยาเสพติดในตลาดดวย ในทางปฏิบัติระหวางมาตรการสองอยางนี้
ดูเหมือนวามาตรการลดความตองการจะไดรับความสนใจนอยกวา เพราะคนสวนใหญจะนึกถึงการลด
ปริมาณยาในตลาดเสียมากกวา
ปญหายาเสพติด คือ ปญหาที่เกิดจากการใชยาเสพติดหรือใชยาในทางที่ผิดซึ่งเปนปญหาพฤติกรรม
ของมนุษยอันเนื่องมาจากความคาดหวังที่จะไดรับประโยชนจากฤทธิ์ของยาหรือจากความคิดที่จะอาศัย
ฤทธิ์ยาเปนที่พึ่งในสถานการณตางๆ องคประกอบสําคัญของปญหาคือ ยากับคนเปนองคประกอบหลัก
โดยมีแรงจูงใจใหใชยากับโอกาสที่เอื้อตอการใชยาเปนองคประกอบเสริมถาองคประกอบอยางใดอยางหนึ่ง
ขาดไปปญหายาเสพติดจะไมเกิดขึ้น มีแตคนแตไมมี ยา หรือมีแตยาแตไมมีคนใชยาปญหาก็จะไมเกิ ด
หรือมีคนมียาแตไมมีแรงจูงใจใหคนเอายามาใช ปญหาก็จะไมเกิด หรือแมจะมีแรงจูงใจใหใชยา มีคนที่อยาก
ใชยา และมียาใหใช แตไมมีโอกาสจะใช เชน สถานที่ไมเหมาะสม ไมมีอุปกรณ มีตํารวจตรวจตราเขมงวด
หรืออยูในสายตาพอแม ครูอาจารย การใชยาจะเกิดขึ้นไมได ปญหายาเสพติดก็จะไมเกิด
ดังนั้น การปองกันปญหายาเสพติด ไดแก การปองกันพฤติกรรมการใชยาของมนุษยที่เกิดจากการ
คิดพึ่งยาและหวังผลจากฤทธิ์ยานั้นเอง ซึ่งบุคคลในขายที่ตองปองกันไมใหทําพฤติกรรมใชยาเสพติดอาจ
แบงออกเปน 3 กลุมดวยกัน คือ
1. กลุมที่ยังไมเคยใชยาและยังไมเริ่มใชยา
2. กลุมที่เคยใชยา ซึ่งจําแนกออกไดเปนพวกที่เคยลองใชแลวเลิก พวกที่ใชเปนครั้งคราว
พวกที่ใชบอย ๆ เปนประจําแตยังไมถึงขั้นติดยา และพวกติดยาใชยาแลว
3. กลุมที่ใชยาเปนประจําหรือติดยาที่ผานการบําบัดรักษาและเลิกใชยาติดยามาแลว
เนื่องจากบุคคลทั้งสามกลุมที่กลาวมานี้มีโอกาสที่จะเปนผูใชยา และติดยาในอนาคตได เชนเดียวกัน
กิจ กรรมของขายงานปองกัน จึงจําเปน ตองครอบคลุมบุค คลทั้งสามกลุม โดยที่ผูดําเนิน งานปองกั น
เปาหมายแตละกลุมจะตองกําหนดมาตรการและวิธีก ารใชแตกตางกัน ออกไป เพื่อให เหมาะสมกั บ
ลักษณะเฉพาะของเปาหมายแตละกลุม
ลักษณะงานดานปองกัน (Prevention) จึงมี 3 ระดับดวยกัน คือ
1. การปองกันขั้นพื้นฐาน (Primary Prevention)
2. การปองกันขั้นที่สอง (Secondary Prevention)
3. การปองกันขั้นที่สาม (Tertiary Prevention)
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1. การปองกันขั้นพื้นฐาน (Primary Prevention)
การปองกันพื้นฐานหรือบางคนเรียกวาการปองกันเบื้องตน หมายถึง การดําเนินการใด ๆ
เพื่อสรางภูมิคุมกันใหเยาวชนปดประตูที่จะนําไปสูการใชยาเสพติดอยางถาวร ใหเยาวชนตัดสินใจดวย
ตนเองที่จะไมใชยาเสพติด ไมคิดจะเสี่ยง ทดลอง เปนการมุงปองกันคนสวนใหญของแผนดินไมใหเขาไป
หายาเสพติด เปนการปองกันอยางถาวร
งานปองกันขั้นพื้นฐานจึงนับเปนงานที่มีความสําคัญที่สุด และเปนกุญแจสําคัญนําไปสู
ความสําเร็จ ของการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด ของชาติ แตใ นขณะเดียวกันเปน งานที่มีความ
สลับซับซอนทําไดยาก เพราะเปนงานที่เกี่ยวของกับการวางรากฐานใหกับคนสวนใหญของประเทศ ซึ่ง
ตองเริ่มปลูกฝงตั้งแตยังเยาววัยตอเนื่องกันไปจนพนวัยเรียน โดยอาศัยความรวมมือจากหลายฝายให
ชวยกันทํา
2. การปองกันขั้นที่สอง (Secondary Prevention)
การป อ งกั น ขั้ น ที่ ส องนี้ ใ ช กั น ในความหมายที่ แ บ ง เป น 2 นั ย นั ย หนึ่ ง หมายถึ ง
การปองกันโดยทางออม ซึ่งหมายถึงการกระทําใด ๆ ที่เปนการขัดขวางไมใหยาเขาไปสูคน โดยมีจุดหมาย
ที่เริ่มจากตัวยาเสพติดที่เปนปญหาหลัก ซึ่งตรงกันขามกับการปองกันขั้นพื้นฐานทีม่ ุงปองกันไมใหคนเขา
ไปหายา ดวยการมองภาพที่คนเปนจุดตั้งตน
ดั ง นั้ น การป อ งกั น ขั้ น ที่ ส อง ตามความหมายนี้ จึ ง ครอบคลุ ม ถึ ง งานเกี่ ย วกั บ
การปราบปราม ยึด อายัด เผาทําลายยาเสพติด การสกัดกั้น การตรวจเขม การตรวจปสสาวะหาสารเสพติด
การสงเจาหนาที่ตํารวจเขาไปประจําทําการสอดแนมในโรงเรียน รวมถึงมาตรการตรวจจับ จําแนก
เพื่อแยกผูใชยาเสพติดไปรับการบําบัดรักษาฟนฟู หรือปองกันไมใหผูติดยาสามารถเผยแพรยาเสพติดไปสู
ผูไมใชเสพติดดวย
ส ว นอี ก นั ย หนึ่ ง เป น ความหมายที่ มั ก ใช กั น ในวงการของผู มี อ าชี พ แนะแนว
ในความหมายของการดําเนินการชวยเหลือใหผูที่เคยลองใชยาเสพติด หรือผูที่ใชยาเสพติดชนิดใดชนิด
หนึ่งเปนครั้งคราวหรือใชบอยๆ แตยังไมติดยา ใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกใช เลิกเกี่ยวของกับยาเสพติด
ชนิดนั้นๆ เปนมาตรการแยกคนออกจากยา หรือดึงคนติดยาออกจากยาเสพติดดวยมาตรการแนะแนว
ใหคําปรึกษาและจิตเวชบําบัด เปนการปองกันที่เนนการสกัดกั้นเพื่อหยุดยั้งพฤติกรรมการใชยาเสพติด
ของกลุมผูที่ใชยาเสพติดหรือมีประสบการณเกี่ยวของกับยาเสพติดมาแลว
3. การปองกันขั้นที่สาม (Tertiary Prevention)
การปองกันขั้นที่สาม คือ การปองกันการติดซ้ํา (Relapse) เปนมาตรการที่ใชสําหรับผูติด
ยาเสพติดที่ไดรับการบําบัดรักษาดวยการถอนพิษยาแลวไมใหกลับไปติดยาซ้ําใหมอีก เปนมาตรการเสริม
ที่สนับสนุนมาตรการทางการแพทย เพื่อใหผูปวยที่ไดรับการรักษาใหหายขาดจากยาแลวอยูอยางปลอดภัย
จากยาเสพติดไดยาวนานขึ้นกอนที่จะหวนกลับไปติดยาอีก
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การปองกันขั้นที่สามจะอาศัยมาตรการทุกชนิดที่มุงใหผูติดยาหายจากอาการติดยาทางจิต
ดวยมาตรการฟนฟูจิตใจ (Rehabilitation) ดวยวิธีจติ เวชบําบัด (Psychological therapy) การใหคําปรึกษา
(Social counseling) กลุมบําบัด (Group therapy) และนันทนาการบําบัด (Recreational therapy) เปนตน
การปองกันผูติดยาเสพติดที่บําบัดแลวไมใหกลับไปติดยาใหมอีก ถือเปนสวนหนึ่งของ
งานดานการปองกันที่มุงลดความตองการยาลงดวยการสกัดกั้น ไมใหก ลับไปใชยาอีก ซึ่งจะเปน การ
ปองกันไมใหพวกเขานํายาไปเผยแพรตอใหคนอื่นไดดวย
โดยสรุปแลว การปองกันขั้นพื้นฐาน นั้นเปนการปองกันมิใหมีการทดลองใชยา การใช
ยาในทางที่ผิดหรือมิใหมีผูเสพติดรายใหมๆ เกิดขึ้น การปองกันขั้นที่สองเปนการเรงรีบนําผูที่ติดยาแลว
ไปบําบัดรักษา และการที่จะทําการปองกันการเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนตองมีความเขาใจ
ในสาเหตุและองคประกอบของปญหาการเสพติดเสียกอน องคประกอบที่ทําใหเกิดการติดยานั้น ไดแก
คน ยา และปจจัยที่เอื้ออํานวยใหมีการติด ยา การวางแผนแกไขและปองกัน จึงจําต องศึกษาหาสาเหตุ
เฉพาะและใหการปองกันใหตรงกับสาเหตุหลัก ดังนั้น การปองกันการเสพติดที่เจาะจงถึงสาเหตุนั้น
มีแนวทาง 3 แนวทาง ไดแก
1. การปองกันในวงกวาง เปนการปองกันโดยเนนเปาหมายที่สังคมโดยทั่วไปมุงสราง
สังคมใหตระหนักถึงพิษและภัยของยา ลดความตองการของสังคม และลดการตอบสนองของยาเสพติด
ซึ่งการดํา เนิน งานมี หลายรูปแบบ เชน การพั ฒ นาสุข ภาพ การสรางเสริม ศีลธรรม การใชก ฎหมาย
การพัฒนาสังคม ฯลฯ กลวิธีของการปองกันในแนวกวาง ไดแก
1.1 การให ก ารศึ ก ษาในการถ า ยทอดความรู เพื่ อ ให เ กิ ด การเรี ย นรู ทั ก ษะและ
ประสบการณในการสรางคุณภาพชีวิตและการไมพึ่งพายาเสพติด โดยเนนถึงการพัฒนาตนเองและจิตใจ
ใหมีความเชื่อมั่นวาตนเองมีคุณคา สรางสุขนิสัย และฝกทักษะในการประกอบอาชีพ
1.2 การใหขอมูลและขาวสาร เปนการใหขอมูลและขาวสารที่ถูกตองของปญหา
ยาเสพติด เพื่อใหชุมชนไดวิเคราะห เลือกขอมูลและตัดสินใจดวยตนเองในการนําไปใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเอง
1.3 การจัดกิจกรรมทางเลือก ดวยการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมตาง ๆ
ที่เหมาะสมกับพื้นฐานของบุคคลและชุมชน เพื่อเปนทางเลือกในการใชเวลาชวยเบี่ยงเบนความสนใจจาก
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและเปนการชวยพัฒนาทั้งรางกายและจิตใจ
2. การปองกัน ในวงแคบ มุงเนนเฉพาะบุคคลบางกลุม หรือชุมชนบางแหงที่เสี่ยงตอ
ปญหาการเสพติด กลวิธีในการดําเนินงาน การปองกันในวงแคบ ไดแก
2.1 การฝก อบรม เปนการฝกอบรมแกกลุมแกนนําและกลุมประชาชนใหมีความรู
ดานการปองกันการเสพติด การใชยาในทางที่ถูก โดยมีจุดประสงคใหกลุมแกนนําประยุกตความรูนั้นไป
ปฏิบัติในชุมชนใหสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น สวนกลุมประชาชนนั้นใหมีความรูและมีพฤติกรรม
ตอตานการเสพติดโดยตรง
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2.2 การรณรงค เปนการเผยแพรขาวสารโดยการระดมสื่อตาง ๆ ภายใตขอบเขตที่
กําหนดไว ใหประชาชนเกิดการตื่นตัว ตระหนักถึงปญหาและเขามามีสวนรวมในการแกปญหา
2.3 การปฏิบัติการทางสังคม เปนวิธีการที่หวังผลของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
เชน ขจัดแหลงมั่วสุม กวาดลางแหลงผลิต ฯลฯ
3. การปองกันกรณีพิเศษ เปนการปองกันที่เนนในวงแคบที่สุด โดยเปาหมายอยูที่ผูคา
ผูติดยาเสพติด หรือผูที่มีความเสี่ยงสูง และครอบครัว เชน บุคคลที่กําลังเผชิญกับปญหาของตนเอง บุคคล
ที่ครอบครัวแตกแยก ผูติดยาที่ผานการถอนพิษยามาแลว กลวิธีในการปองกันในกรณีพิเศษนี้ ไดแก
3.1 การวิเคราะหปญหา เพื่อใหผูติดยาไดทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมและปญหาของตน
ในการติดยา
3.2 การใหคําปรึกษาแนะนํา เปนการใหแนวทางปฏิบัติสําหรับเลือกปฏิบัติในกรณีที่
เกิดปญหาเพื่อหลีกเลี่ยงการใชยาเสพติด
3.3 การให คํา ปรึก ษาแก ค รอบครั ว เพื่อ ลดความกดดั น ในครอบครั ว ลงและให
แนวปฏิบัติแกครอบครัวของผูติดยาเสพติดหรือผูที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อลดปญหาของตนเอง
3.4 การใหสุขศึกษา เปนการใหความรูเรื่องยาและสุขภาพอยางถูกตอง เพื่อปองกัน
การกลับไปใชยาในทางที่ผิดอีก
3.5 การใหกําลั งใจ เพื่อเพิ่มกําลังใจใหแกผูติด ยาในขณะที่กําลังเผชิญปญหาที่อาจ
นําไปใชในทางที่ผิดอีก
3.6 การฝกอาชีพ เพื่อเปนแนวทางในการดํารงชีวิตตามความสามารถและความถนัด
ของตนเปนการลดความกดดันดานเศรษฐกิจ และใชเวลาวางใหเปนประโยชน
กลวิธที ุกอยางสามารถนําไปปฏิบัติพรอมๆ กันไดหลายกลวิธีไมวาจะเปนการปองกัน
ในระดับไหน หรือมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันมิใหเกิดการใชยาในทางที่ผิด หรือปองกันการติดซ้ําซึ่งเปน
หัวใจสําคัญของการปองกันและแกปญหาการติด สารเสพติด ทุก ฝายที่เกี่ยวของควรเขามามีสวนรว ม
ดําเนินการอยางจริงจัง

เรือ่ งที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวของกับสารเสพติด
“ยาเสพติดเปนภัยตอชีวิต เปนพิษตอสังคม” เปนคํากลาวที่แสดงถึงภาพของยาเสพติดเปนอยางดี
ในปจจุบันปญหาเรื่องยาเสพติดเปนปญหาที่ทุกชาติใหความสําคัญเปนอยางมากในการปองกันและ
ปราบปรามและถือวาเปนความผิดสากลซึ่งแตละชาติสามารถจับกุมและลงโทษผูก ระทําความผิดเกีย่ วกับ
ยาเสพติดไดทันที
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดไดใหความหมายของคําวายาเสพติดไวดังนี้ “สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ
ซึ่งเมื่อเสพเขาสูรางกายไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใด ๆ แลวทําใหเกิดผลตอ
รางกายและจิตใจในลักษณะสําคัญ เชน ตองเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเปนลําดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา
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มีความตองการเสพทั้งทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง
รวมถึงพืชหรือสวนของพืชที่เปน หรือใหผลผลิตเปนยาเสพติด ใหโทษ หรื ออาจใชผลิตเปน ยาเสพติด
ใหโทษและสารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษดวย” จากความหมายของยาเสพติดทําใหทราบวา
อะไรบางที่เขาลักษณะของยาเสพติด พืชอาจเปนยาเสพติดได ถาเสพแลวเกิดผลตอรางกายและจิตใจจน
ขาดไมได มิใชเฉพาะแตเฮโรอีน ซึ่งเปนสิ่งสังเคราะหเทานั้นที่เปนยาเสพติดใหโทษ
ประเภทของยาเสพติดและบทลงโทษตามกฎหมาย
ตามกฎหมายไดแบง ประเภทของยาเสพติดใหโทษแบงออกเปน 5 ประเภท
ประเภท 1 ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง เชน เฮโรอีน ฝน เปนตน
หามมิใหผูใด ผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท
1 เวนแตเพื่อประโยชนทางราชการตามที่ รมต.ฯ อนุญาตเปนหนังสือเฉพาะราย ผูฝาฝนระวางโทษตั้งแต 1
ปถึงประหารชีวิต แลวแตจํานวนยาเสพติดที่จําหนายหรือมีไวในครอบครอง
ประเภท 2 ยาเสพติดใหโทษทั่วไป เชน มอรฟน
กฎหมายหามมิใ ห ผูใ ดผลิต นําเขา หรือสงออก ซึ่งยาเสพติด ใหโ ทษประเภท 2 แตสามารถ
จําหนายหรือมีไวในครอบครองไดเมื่อไดรับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายหรือสาธารณสุขจังหวัด สําหรับการมีไวในครอบครองที่ไมเกินจํานวนที่จําเปนสําหรับ
ใชรักษาโรคเฉพาะตัว โดยมีหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมไมตองขออนุญาต ผูฝาฝน
ระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป ถึงจําคุกตลอดชีวิตแลวแตความหนักเบาของความผิด
ประเภท 3 ยาเสพติดใหโทษที่มียาเสพติดประเภท 2 เปน สวนผสมอยูดว ย เชน ยาแกไอผสม
โคเคอีน เปนตน
กฎหมายหามมิใ หผูใ ดผลิต นําเขา หรือสงออก ซึ่งยาเสพติด ใหโทษประเภท 3 เวน แตไดรับ
อนุญาต ซึ่งตองเปนรานคาที่ไดรับอนุญาตใหผลิต ขายนําหรือสงเขาในราชอาณาจักรประเภทยาแผน
ปจจุบันและมีเภสัชกรประจําตลอดเวลาที่เปดทําการ ผูฝาฝนระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป ถึงจําคุกไมเกิน
3 ป
ประเภท 4 สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท 1 หรือประเภท 2
กฎหมายหามมิใ หผูใ ดผลิต นําเขา หรือสงออกหรือมีไวในครอบครอง ซึ่งยาเสพติด ใหโ ทษ
ประเภท 4 เวนแตรัฐมนตรีอนุญาต ผูฝาฝนระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 ป – 10 ป
ประเภท 5 ยาเสพติดใหโทษที่มิไดเขาอยูในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เชน กัญชา พืชกระทอม เปนตน
กฎหมายมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง ซึ่งยาเสพติด ใหโทษ
ประเภท 5 เวนแตรัฐมนตรีอนุญาต ผูฝาฝนระวางโทษจําคุกตั้งแต 2 ป – 15 ป
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บทลงโทษเกี่ยวกับสารระเหย
ตามพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533 กําหนด มาตรการควบคุมไมใหนําสาร
ระเหยมาใชในทางที่ผิดไวหลายประการและกําหนดใหผูฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว มีความผิด
และตองรับโทษ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. กําหนดใหผูผลิต ผูนําเขา หรือผูขายสารระเหย ตองจัดใหมีภาพหรือขอความที่ภาชนะบรรจุ
หรือหีบหอบรรจุสารระเหย เพื่อเปนการเตือนใหระวังการใชสารระเหยดังกลาว ผูฝาฝนตองรับโทษจําคุก
ไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2. หามไมใหผูใดขายสารระเหยแกผูที่มีอายุ ต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ เวน แตเปนการขายโดย
สถานศึกษาเพื่อใชในการเรียนการสอน ผูฝาฝนตองรับโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
3. หามไมใหผูใดขาย จัดหา หรือใหสารระเหยแกผูอื่นซึ่งตนรูหรือควรรูวาเปนผูติดสารระเหย
ผูฝาฝนตองรับโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
4. หามไมใ หผูใ ดจูงใจ ชัก นํา ยุยงสงเสริม หรือใชอุบายหลอกลวงใหบุค คลอื่นใชสารระเหย
บําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจ ผูฝาฝนตองรับโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
5. หามไมใหผูใดใชสารระเหยบําบัดความตองการของรางกายหรือ จิตใจ ไมวาโดยวิธีสูดดมวิธี
อื่นใด ผูฝาฝนตองรับโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
พึงระลึกเสมอวา การเสพติดสารระเหย นอกจากจะเปนโทษตอรางกายแลว ยังเปนการกระทําที่
ผิดกฎหมายดวย
ทั้งนี้ กฎหมายที่เกี่ยวของกับยาเสพติด ที่มีการออกพระราชบัญญัติและระเบียบตางๆ ใชกันอยูใน
ปจจุบันมีหลายฉบับ ซึ่งสามารถจัดเปนกลุมๆ ได คือ
1. กฎหมายที่เกี่ยวกับตัวยา ไดแก
1.1 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522
1.2 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
1.3 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535
1.4 พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533
1.5 พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ พ.ศ. 2495
2. กฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรการ ไดแก
2.1 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519
2.2 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2545
2.3 พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545
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ประชาชน นัก เรี ยน นั ก ศึ ก ษาจึ งควรศึก ษาทํ าความเขา ใจถึง ขอ กํา หนดการกระทํ าผิ ด และ
บทลงโทษที่เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําผิดพรอมทั้งควรแนะนําเผยแพรความรูดังกลาว
แกเพื่อน สมาชิก ในครอบครัว และประชาชนในชุมชน ใหต ระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด รวมทั้ง
รวมกันรณรงคปองกันการแพรระบาดสูเด็กและเยาวชนในชุมชน ตอไป
ทั้งนี้ การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไมวาจะกระทําในหรือนอกประเทศตองรับโทษใน
ประเทศ ซึ่งถารับโทษจากตางประเทศมาแลว ศาลอาจลดหยอนโทษใหตามสมควรและตามที่กลาวไวใน
ตอนตนถึงความจริงจังในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จึงมีการกําหนดใหการกระทําบางอยาง
ตองรับโทษหนักกวากฎหมายอื่น เชน กําหนดโทษใหผูพยายามกระทําความผิดตองระวางโทษเสมือน
กระทําความผิดสําเร็จ ซึ่งตามกฎหมายอาญาผูพยายามกระทําความผิดจะรับโทษเพียง 2 ใน 3 ของโทษมี
กําหนดสําหรับความผิดนั้นเทานั้น นอกจากนี้ผูสนับสนุน ชวยเหลือ ใหความสะดวกผูกระทําความผิด
ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิด และทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด จะตองถูกศาล
สั่งริบ นอกจากพิสูจนไดวาทรัพยสินนั้นไมเกี่ยวของกับการกระทําความผิด และในเรื่องการสืบทราบ
การกระทําผิดเจาหนาที่มีอํานาจเรียกบุคคลใดใหถอยคําสงบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ประกอบการ
พิจารณาและมีอํานาจเขาไปในเคหสถานเมื่อตรวจคนหลักฐานในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อตรวจสอบและพบหลักฐานการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเจาหนาที่
มีอํานาจจับกุมและสอบสวนผูกระทําผิด และทําสํานวนฟองศาลตอไปตามกระบวนพิจ ารณาของศาล
ซึ่งโทษที่จะไดรับสําหรับผูกระทําความผิด จะเปนโทษที่หนัก เนื่องจากความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเปน
ความผิดรายแรงที่แตละชาติไดใหความสําคัญตามที่กลาวไวในขางตน
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บทที่ 8
ทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพจิต
สาระสําคัญ
มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับความสําคัญของทักษะชีวิตทั้ง 10 ประการ และสามารถนําความรู
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันในการทํางาน การแกปญหาชีวิตครอบครัวของตนเองไดอยางเหมาะสม
ตลอดจนสามารถนํากระบวนการทักษะชีวิตไปใชในการแกปญหาแกครอบครัวผูอื่นได

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. สามารถบอกถึงความหมาย ความสําคัญของทักษะชีวิตไดอยางถูกตอง
2. สามารถอธิบายถึงทักษะชีวิตที่จําเปนในชีวิต 3 ประการไดอยางถูกตอง

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 4

ความหมาย ความสําคัญของทักษะชีวิต
ทักษะการตระหนักในการรูตน
ทักษะการจัดการกับอารมณ
ทักษะการจัดการความเครียด
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เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญของทักษะชีวิต
ความหมายของทักษะชีวิต
คําวาทักษะ (Skill) หมายถึง ความจัดเจนและความชํานิชํานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งบุคคล
สามารถสรางขึ้นไดจ ากการเรียนรู ไดแก ทัก ษะการอาชีพ การกีฬา การทํางานรว มกับผูอื่น การอาน
การสอน การจัดการ ทักษะทางคณิตศาสตร ทักษะทางภาษา ทักษะทางการใชเทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งเปน
ทักษะภายนอกที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนจากการกระทํา หรือจากการปฏิบัติ ซึ่งทักษะดังกลาวนั้นเปน
ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตที่จะทําใหผูมี ทักษะเหลานั้นมีชีวิตที่ดี สามารถดํารงชีพอยูใ นสังคมได
โดยมีโ อกาสที่ดีกวาผูไมมีทักษะดังกลาว ซึ่งทักษะประเภทนี้เรียกวา Livelihood Skill หรือ Skill for
Living ซึ่งเปนคนละอยางกับทักษะชีวิต ที่เรียกวา Life Skill
ดังนั้น ทักษะชีวิต หรือ Life Skill จึงหมายถึง คุณลักษณะหรือความสามารถเชิงสังคม จิตวิทยา
(Psychosocial Competence) ที่เปน ทัก ษะภายใน ที่จ ะชว ยใหบุค คลสามารถเผชิญสถานการณตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคต
ไมวาจะเปนเรื่องการดูแลสุขภาพ เอดส ยาเสพติด ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ
เพื่อใหสามารถมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขหรือจะกลาวงาย ๆ ทักษะชีวิต ก็คือ ความสามารถใน
การแกปญหาที่ตองเผชิญในชีวิตประจําวัน เพื่อใหอยูรอดปลอดภัยสามารถอยู รวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุขและเตรียมพรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคต
ความสําคัญของทักษะชีวิต
เนื่องจากสังคมปจ จุบัน มีค วามซับซอนในการดําเนิน ชีวิต เนื่องจากมีก ารเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วในดานเศรษฐกิจ สังคม ขาวสารขอมูล และเทคโนโลยี มีการแขงขันและความขัด แย งมากขึ้น
บุคคลมีความจําเปนตองปรับตัวใหทันตอความเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการแขงขัน สามารถสู
กระแสวิกฤติตาง ๆ ไดอยางมีเหตุมีผล รูจักนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อพัฒ นาตนและพัฒนาอาชีพ มีความ
เขาใจสถานการณและมีวิจารณญาณในการเลือกรับเลือกปฏิเสธ มีค วามสามารถควบคุมอารมณและ
บริหารความขัดแยงที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิต และมีคุณสมบัติที่พึงประสงคในการอยูรวมกับผูอื่น จึงจะอยู ใน
สังคมไดอยางมีความสุข
ทักษะชีวิตที่จําเปน
ทักษะชีวิตจะมีความแตกตางกันตามวัฒนธรรมและสถานที่ อยางไรก็ตาม มีทักษะชีวิตอยูกลุม
หนึ่งที่ถือเปนหัวใจสําคัญที่ทุกคนควรมี โดยองคการอนามัยโลกไดกําหนดไว ดังนี้
1. ทักษะการตัดสินใจ (Decision Making) เปนความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวตาง ๆ
ในชีวิตไดอยางมีระบบ เชน ถาบุคคลสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทําของตนเองที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
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ดานสุขภาพ หรือความปลอดภัยในชีวิต โดยประเมินทางเลือกและผลที่ไดจากการตัดสินใจเลือกทางที่
ถูกตองเหมาะสม ก็จะมีผลตอการมีสุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ
2. ทักษะการแกปญหา (Problem Solving) เปนความสามารถในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตไดอยางมีระบบไมเกิดความเครียดทางกายและจิตใจ จนอาจลุกลามเปนปญหาใหญโตเกินแกไข
3. ทักษะการคิดสรางสรรค (Creative Thinking) เปนความสามารถในการคิดที่จะเปนสวนชวย
ในการตัดสินใจและแกไขปญหาโดยการคิดสรางสรรค เพื่อคนหาทางเลือกตาง ๆ รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้น
ในแตละทางเลือก และสามารถนําประสบการณมาปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
4. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห
ขอมูลตางๆ และประเมินปญหาหรือสถานการณที่อยูรอบตัวเราที่มีผลตอการดําเนินชีวิต
5. ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) เปนความสามารถในการ
ใชคําพูดและทาทางเพื่อแสดงออกถึงความรูสึกนึก คิดของตนเองไดอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมและ
สถานการณตาง ๆ ไมวาจะเปน การแสดงความคิดเห็น การแสดงความตองการ การแสดงความชื่นชม
การขอรอง การเจรจาตอรอง การตักเตือน การชวยเหลือ การปฏิเสธ ฯลฯ
6. ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล (Interpersonal Relationship) เปนความสามารถใน
การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกันและกัน และสามารถรักษาสัมพันธภาพไวไดยืนยาว
7. ทักษะการตระหนักรูในตน (Self Awareness) เปนความสามารถในการคนหา รูจักและเขาใจ
ตนเอง เชน รูขอดี ขอเสียของตนเอง รูความตองการและสิ่งที่ไมตองการของตนเอง ซึ่งจะชวยใหเรารู
ตัวเองเวลาเผชิญกับความเครียดหรือสถานการณตาง ๆ และทักษะนี้ยังเปนพื้นฐานของการพัฒนาทักษะ
อื่น ๆ เชน การสื่อสาร การสรางสัมพันธภาพ การตัดสินใจ ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น เปนตน
8. ทักษะการเขาใจและเห็นใจผูอื่น (Empathy) เปนความสามารถในการเขาใจความเหมือนหรือ
ความแตกตางระหวางบุคคล ในดานความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา ความเชื่อ สีผิว อาชีพ
ฯลฯ ชวยใหสามารถยอมรับบุคคลอื่นที่ตางจากเรา เกิดการชวยเหลือบุคคลอื่นที่ดอยกวา หรือไดรับความ
เดือดรอน เชน ผูติดยาเสพติด ผูติดเชื้อเอดส เปนตน
9. ทักษะการจัดการกับอารมณ (Coping with Emotion) เปนความสามารถในการรับรูอารมณของ
ตนเองและผูอื่น รูวาอารมณมีผลตอการแสดงพฤติกรรมอยางไร รูวิธกี ารจัดการกับอารมณโกรธและความ
เศราโศกที่สงผลทางลบตอรางกายและจิตใจไดอยางเหมาะสม
10. ทัก ษะการจัดการกับความเครียด (Coping with Stress) เปนความสามารถในการรับรูถึง
สาเหตุของความเครียด รูวิธีผอนคลายความเครียด และแนวทางในการควบคุมระดับความเครียด เพื่อให
เกิดการเบีย่ งเบนพฤติกรรมไปในทางที่ถูกตองเหมาะสมและไมเกิดปญหาดานสุขภาพ
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กลวิธีในการสรางทักษะชีวิต
จากทักษะชีวิตทีจ่ ําเปน 10 ประการ สามารถแบงไดเปน 2 สวน ดังนี้
1. ทัก ษะชีวิ ตทั่วไป คือ ความสามารถพื้ น ฐานที่ ใ ชเผชิญปญ หาปกติใ นชี วิ ต ประจําวั น เช น
ความเครียด สุขภาพ การคบเพื่อน การปรับตัว ครอบครัวแตกแยก การบริโภคอาหาร ฯลฯ
2. ทักษะชีวิตเฉพาะ คือ ความสามารถที่จําเปนในการเผชิญปญหาเฉพาะ เชน ยาเสพติด โรคเอดส
ไฟไหม น้ําทวม การถูกลวงละเมิดทางเพศ ฯลฯ

เรื่องที่ 2 ทักษะการตระหนักในการรูตน
การรูจักตนเอง เปนเรื่องใกลตัวที่ดูเหมือนไมนาจะสําคัญอะไรที่เราจะตองมานั่งเรียนรูทําความ
เขาใจ แตทวากลับมาความสําคัญอยางยิ่งยวด เปรียบไดกับเสนผมบังภูเขาที่ทําใหคนจํานวนมากที่แม
มีความรูมากมายทวมหัวแตเอาตัวไมรอด เนื่องจากสิ่งหนึ่งที่เขาไมรูเลยนั่นคือ การรูจักตัวตนของเขา
อยางถองแทนั่นเอง
ทั้ง ๆ ที่ในความเปนจริงแลว การรูจักตนเองนับเปนพื้นฐานสําคัญที่เราควรเรียนรูเปนอันดับแรก
สุดในชีวิต เนื่องจากการรูจักตนเองจะนําไปสูการมีเปาหมายที่ชัดเจนในการดําเนินชีวิต เนื่องจากรูวาตนมี
ความถนัด ความชอบ และความสามารถในดานใด ดังนั้น จึงรูวาตนควรจะเรียนอะไร ประกอบอาชีพอะไร
ควรแสวงหาความรูอะไรเพิ่มเติม
การรูจักวิธีเฉพาะตัวที่ตนถนัดในการพัฒนาทักษะการเรียนรูในดานตางๆ ของตนเองใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ อาทิ รูเทคนิคการเรียนหนังสือของตนว าควรใชวิธีใดจึงประสบผลสําเร็จ รูตัววา
ความจําไมดี จึงตองใชวิธีจดอยางละเอียดและทบทวนบทเรียนอยางสม่ําเสมอ เปนตน
จุดออนในชีวิตไดรับการแกไขอยางทันทวงที อาทิ เมื่อเรารูตัววาเปนคนใจรอน เมื่อมีเหตุการณที่
เรารูสาเหตุหากอยูในสถานการณเชนนี้อาจนําไปสูการใชความรุนแรงได ดังนั้น เราจึงเลือกที่จะแยกตัว
ออกมานั่งสงบสติอารมณเพื่อคิดหาวิธีการแกไขที่ดีที่สุด
การพัฒนาทักษะการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากรูวาปญหานั้น มี
สาเหตุมาจากตนหรือไม และรูวาตนเองควรปรับอารมณเชนใด เมื่อยามเผชิญปญหาและควรหาวิธีการใด
ที่เหมาะสําหรับตนเองมากที่สุดในการแกปญหาใหลุลวงไปไดดวยดี
การคนพบความสุขที่แทจ ริงในสิ่งที่ตนเลือกทํา เนื่องจากรูวาอะไรที่ทําแลว จะทําใหตนเองมี
ความสุขได นําไปสูการเรียนรูและเขาใจผูอื่นไดมากยิ่งขึ้น อันเปนการลดปญหาความขัดแยงและนําไปสู
มิตรภาพที่ดีตามมา
ตรงกั น ข า มกับ ผู ที่ ไม รู จั ก ตนเอง ซึ่ ง มัก ใช ชี วิต โดยปล อ ยไปตามกระแสสั ง คม เลีย นแบบ
ทําตามคนรอบขาง โดยขาดจุดยืนที่ชัดเจน เชน แสวงหาความสุขในชีวิตดว ยการไปเที่ยวเตรกับเพื่อน
เสพยาเสพติด การเลือกคณะที่จะสอบเขามหาวิทยาลัยตามคานิยมขณะนั้นหรือเลือกตามเพื่อน สุดทายเขา
จึงไมสามารถพบกับความสุข ที่แทจ ริงในชีวิตไดและนําไปสูปญหามากมายตามมา นอกจากนี้ คนที่
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ไมรูจักตนเองยามเมื่อตองเผชิญหนากับปญหา โดยมากแลวมักจะไมดูวาปญหาที่เกิดขึ้นนั้นมาจากตนเอง
หรือไม แตมักโทษเหตุการณหรือโทษผูอื่นเอาไวกอน จึงเปนการยากที่จะแกปญหาใหลุลวงไปไดดวยดี
ทัก ษะการรูจักตนเองจึงเปน ทักษะสําคัญที่เราทุกคนตองเรียนรูและฝก ฝน เนื่องจากการรูจัก
ตนเองนั้นไมไดเปนเรื่องที่นั่งอยูเฉยๆ แลวจะสามารถรูขนึ้ มาไดเอง แตตองผานกระบวนการบมเพาะผาน
ประสบการณตางๆ การลองผิดลองถูก ความผิดหวัง เจ็บปวด ความผิดพลาดลมเหลวตางๆ เพื่อที่จะตก
เปนผลึกทางปญญาในการรูจักตนเอง รวมทั้งผานการปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขาง ซึ่งถือเปนกระจก
สะทอนชั้นดีใหเราไดเรียนรูจักตนเอง โดยยิ่งรูจักตนเองเร็วเทาไรยิ่งเปนการไดเปรียบในการออกสตารท
ไปสูเปาหมายชีวิตไดเร็วเทานั้น รวมทั้งยังเปนรากฐานสําคัญในการใชชีวิตอยางมีความสุขและ
ประสบความสําเร็จทามกลางปญหาและแรงกดดันตาง ๆ
การฝกฝนทักษะการรูจักตนเองจึงควรเริ่มตั้งแตวัยเยาว โดยพอแมเปนบุคคลสําคัญแรกสุดในการ
ชวยลูกคนหาตนเอง โดยเริ่มจากเปดโอกาสที่หลากหลาย พอแมควรสรางโอกาสที่หลากหลายในการให
ลูกไดเรียนรูทดลองในสิ่งตาง ๆ ใหมากที่สุด อาทิ การทํางานบาน กิจกรรมตาง ๆ ที่ลูกสนใจ โดยพอแม
ทําหนาที่เปนผูสนับสนุน อํานวยความสะดวกในการใหลูก ไดเรียนรูจากประสบการณตาง ๆ อยางไร
ก็ตาม กิจกรรมดังกลาวพอแมควรคัดกรองวาเปนกิจกรรมที่สรางสรรคและปลอดภัยสําหรับลูก หรือไม
อาทิ การทํางานอาสาสมัครตาง ๆ การเขาคายอาสาพัฒนา การเขาคายกีฬา ไมใชตามใจลูกทุกเรื่อง เชน
ลูกขอไปเก็บเกี่ยวประสบการณจากแกงมอเตอรไซค หรือขอไปเที่ยวกลางคืนหาประสบการณทางเพศ
เป น ต น ซึ่ง เป น กิ จ กรรมที่ ไ มส ร า งสรรค แ ละอาจเกิ ด อั น ตรายกั บ ลู ก ได ให อิส ระในความคิ ด และ
การตัดสินใจ พอแมไมควรเปนนักเผด็จการที่คอยบงการชีวิตลูกไปทุกเรื่อง อาทิ พอแมอยากเรียนแพทย
แตสอบไมติด จึงฝากความหวังไวกับลูก พยายามสรางแรงกดดันและปลูกฝงความคิดใหลูกตองสอบเขา
คณะแพทยใ หได เพื่อทําความฝน ของพอแมใ หเปน จริง โดยไมคํานึงวาลูก จะชอบหรือมีค วามถนัด
ในด านนี้ห รือ ไม พ อแมที่ป รารถนาให ลูก รูจั ก ตนเองจึ งควรเป ด โอกาสใหลู ก ไดส ามารถตั ด สิ น ใจ
ในการเลือกสิ่งตาง ๆ ไดดวยตัวเอง โดยพอแมทําหนาที่คอยชี้แนะอยูหาง ๆ ถึงขอดี ขอเสีย ประโยชน
หรือโทษ ที่ลูกจะไดรับผานการตัดสินใจนั้น ๆ ซึ่งหากพอแมเห็นวาการตัดสินใจของลู กเปนไปในทาง
ที่ไมถูกตองและอาจจะนําไปสูอันตรายได พอแมสามารถใชอํานาจในการยับยั้งการกระทําดังกลาวได
โดยชี้แจงถึงเหตุผลใหลูกไดเขาใจ เปนกระจกสะทอนใหลูกเห็นตนเอง พอแมตองทําหนาที่เปนกระจกเงา
สะทอนใหลูกไดเห็นตนเองในมุมตาง ๆ ทั้งจุดออน จุดแข็ง จุดดี จุดดอย โดยหลักการสําคัญ คือ ผิดจาก
ความเปนจริง หรืออาจรูจักตนเองอยางผิด ๆ ผานคําพูดของคนรอบขาง เพื่อนฝูง ครู อาจารย ซึ่งอาจทําให
ลูกมองตนเองดอยคา เกิดเปนปมดอยในจิตใจ โดยมีงานวิจัยยืนยันวาหากพอแมปลอยใหลูกมีความเขาใจ
ที่ผิด ๆ เกีย่ วกับตัวเองในเรื่องตาง ๆ ทั้ง ๆ ที่ไมไดเปนความจริง และหากไมมีการรีบปรับความเขาใจ
ที่ผิด ๆ นั้นโดยเร็ว สิ่งที่ลูกเขาใจเกี่ยวกับตนเองผิด ๆ นั้นจะกลับกลายเปนความจริงในที่สุด
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ตัวอยางเชน ลูกอาจโดนครูที่โรงเรียนตอวาเรื่องผลการสอบวิชาคณิตศาสตรที่ลูกสอบตก วาเปน
เด็กไมฉลาด ทั้ง ๆ ที่พอแมเห็นลูกพยายามอยางเต็มที่แลวในวิชานี้ ในกรณีดังกลาวพอแมควรทําหนาที่
เปนกระจกสะทอนใหลูกเห็นในมุมที่ถูกตองและใหกําลังใจวาลูกมีจุดแข็งที่พอแมภาคภูมิใจในเรื่องของ
ความตั้งใจจริง ความขยันหมั่นเพียร แตอยางไรก็ตามที่ผลการเรียนออกมาเชนนี้อาจเพราะลูกไมถนัดใน
วิชาดังกลาว และใหลูกพยายามตอไปอยาทอถอย อยางไรก็ตามหากพอแมไมมีการปรับความเขาใจในการ
มองตนเองของลู ก ในเรื่ องนี้ ลูก จะตอกย้ํ าตั ว เองเสมอว าเปน คนหัว ทึบ และเขาจะไม มีวั น ประสบ
ความสําเร็จในชีวิตการเรียนไดเลย กระตุกใหลูกไดคิดวิเคราะหตนเอง โดยการหมั่นสังเกตพฤติกรรม
อารมณของลูก ในสภาวะตาง ๆ หรือจากเหตุการณตาง ๆ และเริ่มตั้งคําถามกับลูกเมื่อการเรียนรูตนเอง
แทนการโทษผูอื่น หรือโทษสถานการณ
ตัวอยางเชน เมื่อลูกทําขอสอบไดคะแนนไมดี แลวโทษวาเพราะครูสอนไมรูเรื่อง หรืออางวายังมี
เพื่อนที่เรียนแยกวาเขาอีก พอแมควรกระตุนใหลูกไดคิดวาเราไมควรไปเปรียบเทียบกับ ผูที่เรียนแยกวา
หรือโทษวาครูสอนไมรูเรื่อง พรอมกับใหลูกวิเคราะหตัวเองถึงจุดออนจุดแข็ง เชน ลูก มีจุด ออนเรื่อง
ระเบียบวินัย การบริหารเวลาในการอานหนังสือหรือไม เพราะที่ผานมาพอแมไมเห็นวาลูกจะตั้งใจอาน
หนังสือหรือทบทวนบทเรียนเลย แตมาเรงอานตอนใกลสอบ ดังนั้น ในการสอบครั้งตอไปลูกตองวาง
แผนการเรียนใหดีและขยันใหมากกวานี้ เปนตน
การสอนและเตือนสติ พอแมเปนผูที่เห็นชีวิตของลูกใกลชิดที่สุด และมีความสามารถในการเขา
ใจความเปนตัวตนของเขามากที่สุด ซึ่งในความเปนเด็กลูกเองยังไมสามารถที่จะแยกแยะทําความรูจักกับ
พฤติกรรมหรืออารมณตาง ๆ ที่ตนแสดงออกมาได โดยพฤติกรรมบางอยางของลูกหากพอแมปลอยปละ
ละเลยไมสั่งสอนเตือนสติแตเนิ่น ๆ พฤติกรรมนั้น ๆ อาจบมเพาะเปนนิสัยแย ๆ ที่ติดตัวลูกไปจนโต และ
ยิ่งโตยิ่งแกยาก เขาทํานองไมออนดัดงายไมแกดัดยาก ดังนั้น พอแมจึงตองสั่งสอนและเตือนสติลูกทันที
ในพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคตาง ๆ พรอมชี้ใหลูกเห็นถึงความรายแรงและหาแนวทางแกไขรวมกัน
ตัวอยา งเชน พอแมเห็น วาลูก มีอุปนิสัยเปน คนเจาอารมณ โกรธงาย พอแมค วรพูด คุยกับลูก
ถึงจุดออนขอนี้วาจะสงผลเสียอยางไรกับชีวิตของเขาในระยะยาว พรอมทั้งหาวิธีการรวมกันในการฝกฝน
ใหลูก รูเทาทันอารมณของตน ไมต อบสนองตอเหตุก ารณตาง ๆ อยางผิด ๆ โดยใชอารมณค วามรูสึก
นําหนา อาทิ สอนใหลูกหลีกเลี่ยงตอสถานการณที่มากระตุนอารมณโกรธ สอนลูกใหตอบสนองอยาง
ถูก ตองเมื่อโกรธ โดยการเดินไปหาที่เงียบ ๆ สงบสติอารมณกอนแลว คอยมาพูด คุยกัน ทาทายลูก ให
ทําลายสถิติตนเองใหโกรธชาลง เชน แตเดิมเมื่อพบเหตุการณที่ไม สบอารมณจะโกรธขึ้นมาทันที ครั้ง
ตอไปควรฝกใหโกรธชาลง เปนตน
การเรียนรูจักตนเองอยางถองแท นับเปนกระบวนการเรียนรูที่สําคัญมากยิ่งกวาการเรียนรูใด ๆ
การเรียนรูจักตนเองเปนกระบวนการเรียนรูระยะยาวตลอดทั้งชีวิต อันนํามาซึ่งความสุขและเปนรากฐาน
ของความสําเร็จในชีวิต โดยพอแมเปนบุคคลสําคัญ ผูเปดโอกาสใหลูกไดเรียนรูจักตนเองและเปนกระจก
บานแรกที่สะทอนใหลูกไดเห็นอยางถูกตองวาตัวตนที่แทจริงของเขานั้นเปนเชนไร
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เรื่องที่ 3 ทักษะการจัดการกับอารมณ
อารมณ เ ป น พลั ง ที่ ท รงอํ า นาจอย า งหนึ่ ง ของมนุ ษ ย อารมณ อ าจเป น ต น เหตุ ข องสงคราม
อาชญากรรม ความขัด แยงเรื่องเชื้อชาติ และความขัด แยงอื่น ๆ อีกหลายชนิดระหวางมนุษ ยดวยกัน
ในทางตรงกัน ขามอารมณเปนน้ําทิพยของชีวิต ทําใหทุกสิ่งทุกอยางสวยงามและนาอภิรมย ความรัก
ความสนุก สนาน ความเพลิด เพลิน ความพอใจ หรือความตลกขบขัน ลว นแตทําใหชีวิตมีคุณ คาและ
ความหมายทั้งสิ้น
อารมณมีความสําคัญเชนเดียวกับการจูงใจดังไดก ลาวแลว อารมณ คือ หลายสิ่งหลายอยาง
ในทัศนะหนึ่ง อารมณ คือ สภาวะของรางกายซึ่งถูกยั่วยุ จนเกิดมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาหลาย ๆ
อยาง เชน ใจสั่น ชีพจรตนเร็ว การหายใจเร็วและแรงขึ้น หนาแดง เปนตน ในอีกทัศนะหนึ่ง อารมณ คือ
ความรูสึก ซึ่งเกิดขึ้นเพียงบางสวนจากสภาวะของรางกายที่ถูกยั่วยุ อาจเปนความรูสึกพอใจหรือไมพอใจ
ก็ได อามรณยังเปนสิ่งที่คนเราแสดงออกมาดวยน้ําเสียง คําพูด สีหนา หรือทาทาง
วิธีจัดการกับอารมณ
1. มองโลกในแงดี เมื่อเรามีความคิดที่ทําใหซึมเศรา เชน “ฉันทําวิชาคณิตศาสตรไมได” ใหคิด
ใหมวา “ถาฉันไดรับความชวยเหลือที่ถูกตองฉันก็จะทําได” แลวไปหาครู ครูพิเศษ หรือใหเพื่อนชวยติว
ให
2. หาสมุดบันทึกสักเลมไวเขียนกอนเขานอนทุกวัน ในสมุดบันทึกเลมนี้ หามเขียนเรื่องไมดี
จงเขียนแตเรื่องดี ๆ ที่เกิดขึ้นในวันนั้น ตอนแรกอาจจะยากหนอย แตใหเขียน เชน มีคนแปลกหนายิ้มให
ถาไดลองตั้งใจทํา มันจะเปลี่ยนความคิดใหเรามองหาแตเรื่องดี ๆ จากการศึกษาพบวา คนที่คิดฆาตัวตายมี
อาการดีขึ้นหลังจากเริ่มเขียนบันทึกเรื่องดี ๆ ไดเพียงสองสัปดาห
3. ใชเวลาอยูกับคนที่ทําใหเธอหัวเราะได
4. ใสใจกับความรูสึกของตนเองในเวลาแตละชวงวัน การตระหนักรูถึงอารมณของตัวเองจะทํา
ใหเราจับคูงานที่เราตองทํากับระดับพลังงานในตัวไดอยางเหมาะสม เชน ถาเรารูสึกดีที่สุดตอนเชา แสดง
วาตอนเชา คือ เวลาจัดการกับงานเครียด ๆ เชน ไปเจอเพื่อนที่ทํารายจิตใจเรา หรือคุยกับครูที่เราคิดวาให
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เกรดเราผิด ถาปกติเราหมดแรงตอนบาย ใหเก็บเวลาชวงนั้นเอาไวทํากิจกรรมที่ไมตองใชพลังทางอารมณ
มาก เชน อานหนังสือหรืออยูกับเพื่อน อยาทําอะไรเครียดๆ เวลาเหนื่อยหรือเครียด
5. สังเกตอารมณตัวเองในเวลาชวงตาง ๆ ของเดือน ผูหญิงบางคนพบวา ชว งเวลาที่ตัว เอง
อารมณไมดีสัมพันธกับรอบเดือน
6. ออกกําลังกาย การออกกําลังกายชวยใหเราแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ การออกกําลังกาย
อยางนอยแควันละ 20 นาที สามารถทําใหรูสึกสงบและมีความสุขได การออกกําลังกายจะชวยเพิ่มการ
ผลิตเอนดอรฟนของรางกายดวย เอนดอรฟนเปนสารเคมีในรางกายที่ทําใหเกิดความรูสึกดีและมีความสุข
ตามธรรมชาติ โดยไมตองพึ่งยาเสพติด
7. รูจักไตรตรอง แยกแยะ
8. ฟงเพลง งานวิจัยชิน้ หนึ่งพบวา จังหวะของเสียงเพลงชวยจัดระเบียบความคิดและความรูสึก
มั่นคงภายในจิตใจ และชวยลดความตึงเครียดของกลามเนื้อ
9. โทรหาเพื่อน การขอความชวยเหลือทําใหคนเรารูสึกผูกพันกับคนอื่นและรูสึกโดดเดี่ยวนอยลง
10. การโอบกอดชวยใหรางกายหลั่งฮอรโมนที่ทําใหรู สึก ดีออกมา ซึ่งจะชวยใหเรารับมือกับ
อารมณได อยูทามกลางคนที่มีความสุข อารมณดีเปนโรคติดตอ
แนวทางในการจัดการกับอารมณทางเพศของวัยรุน
การจัดการกับอารมณทางเพศของวัยรุน มีแนวทางการปฏิบัติที่สําคัญอยู 2 ลักษณะ ประกอบดวย
แนวทางการปฏิบัติเพื่อระงับอารมณทางเพศ และแนวทางการปฏิบัติเพื่อผอนคลายความตองการทางเพศ
แนวทางการปฏิบัติเพื่อระงับอารมณทางเพศ
แนวทางการปฏิบัติเพื่อระงับอารมณทางเพศ หมายถึง ความพยายามในการที่จะหลีกเลี่ยงตอสิ่ง
เราภายนอกที่มากระตุนใหเกิดอารมณทางเพศที่เพิ่มมากขึ้น
1. หลีกเลี่ยงการดูหนังสือหรือภาพยนตรหรือสื่อ Internet ที่มีภาพหรือขอความที่แสดงออกทาง
เพศ ซึ่งเปนการยั่วยุใหเกิดอารมณทางเพศ
2. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติหรือทําตัวปลอยวางใหความสบายเกินไป เชน การนอนเลน ๆ โดยไม
หลับ การนั่งฝนกลางวัน หรือนั่งจินตนาการที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ
3. หลีกเลี่ยงสถานการณที่กอใหเกิดโอกาสการถูกสัมผัสในลักษณะตาง ๆ กับเพศตรงขาม
4. ซึ่งการกระทําดังกลาวมักกอใหเกิดอารมณทางเพศได เชน การจับมือถือแขน (10%) การกอด
จูบ (60%) การลูบคลํา (80%) การเลาโลม (100%)
5. หลีกเลี่ยงและรูจักปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนใหเที่ยวเตรพักผอนในแนวทางกระตุนใหเกิดอารมณ
ทางเพศ เชน สถานที่ทองเที่ยวกลางคืน การดื่มแอลกอฮอล เครื่องดื่มมึนเมาตาง ๆ ซึ่งสามารถนําพาไปสู
การเกิดอารมณทางเพศได
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เรื่องที่ 4 ทักษะการจัดการความเครียด
ความเครียดคือ การหดตัวของกลามเนื้อสว นใดสว นหนึ่งหรือหลายสวนของรางกายนั่น เอง
ซึ่งทุกคนจําเปนตองมีอยูเสมอในการดํารงชีวิต เชน การทรงตัวเคลื่อนไหวทั่ว ๆ ไป มีการศึกษาพบวา
ทุก ครั้งที่ เราคิด หรือมีอารมณบางอยางเกิ ด ขึ้น จะตองมีก ารหดตัว เคลื่อนไหวของกลามเนื้ อแหง ใด
แหงหนึ่งในรางกายเกิดขึ้นควบคูเสมอ
ความเครียดมีทั้งประโยชนและโทษ แตความเครียดที่เปนโทษนั้น เปนความเครียดชนิดที่เกิน
ความจําเปน แทนที่จะเปนประโยชนกลับกลายเปนอุปสรรคและอันตรายตอชีวิต เมื่อคนเราอยูในภาวะ
ตึงเครียดรางกายจะเกิดความเตรียมพรอมที่จะ “สู” หรือ “หนี” โดยที่รางกายมีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เชน
หัวใจเตนแรงและเร็วขึ้น เพื่อฉีดเลือดซึ่งจะนําออกซิเจนและสารอาหารตาง ๆ ไปเลี้ยงเซลลทั่วรางกาย
พรอมกับขจัดของเสียออกจากกระแสเลือดอยางเร็ว การหายใจดีขึ้น แตเปนการหายใจตื้น ๆ มีการขับ
อดรีนาลีนและฮอรโมนอื่น ๆ เขาสูกระแสเลือด มานตาขยายเพื่อใหไดรับแสงมากขึ้น กลามเนื้อหดเกร็ง
เพื่อเตรียมการเคลื่อนไหว เสนเลือดบริเวณอวัยวะยอยอาหารหดตัว เหงื่อออก เพราะมีการเผาผลาญอาหาร
มากขึ้น ทําใหอุณ หภูมิข องรางกายเพิ่มขึ้ น เมื่อวิก ฤติก ารณผานพ น ไปรางกายจะกลับสูสภาวะปกติ
แตความเครียดที่เปนอันตราย คือความเครียดที่เกิดขึ้นมากเกินความจําเปน เมื่อเกิดแลวคงอยูเปนประจํา
ไมลดหรือหายไปตามปกติ หรือเกิดขึ้นโดยไมมีเหตุการณที่เปนการคุกคามจริง ๆ
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ผลของความเครียดตอชีวิต
ผลตอสุขภาพทางกาย ไดแก อาการไมสบายทางกายตาง ๆ เชน ปวดหัว ปวดเมื่อยตามสวนตาง ๆ
ของรางกาย ความผิดปกติของหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะ อาการทองผูก ทองเสียบอย นอนไมหลับ
หอบหืด เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ฯลฯ
ผลตอ สุข ภาพจิ ต ใจ นํา ไปสู ค วามวิต กกังวล ซึ มเศรา กลัว อยางไรเ หตุผ ล อารมณไม มั่น คง
เปลี่ยนแปลงงายหรือโรคประสาทบางอยาง
สาเหตุของความเครียด
- สภาพแวดลอมทั่วไป เชน มลภาวะ ไดแก เสียงดังเกินไปจากเครื่องจักร เครื่องยนต อากาศ
เสียจากควันทอไอเสีย น้ําเสีย ฝุนละออง ยาฆาแมลง การอยูกันอยางเบียดเสียดยัดเยียด เปนตน
- สภาพเศรษฐกิจที่ไมนาพอใจ เชน รายไดนอยกวารายจาย เปนตน
- สภาพแวดลอมทางสังคม เชน การสอบแขงขันเขาเรียน เขาทํางาน เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง
เปนตน
- มีสัมพันธภาพกับคนอื่น ๆ ที่ไมราบรื่น มักมีขอขัดแยง ทะเลาะเบาะแวงกับคนอื่นเปนปกติวิสัย
- ความรูสึกตนเองต่ําตอยกวาคนอื่น ตองพยายามตอสูเอาชนะ
- ตองการมีอํานาจเหนือผูอื่น
วิธีลดความเครียด มีหลายวิธี
1. วิธีแกไขที่ปลายเหตุ ไดแก การใชยา เชน ยาหมอง ยาดม ยาแกปวด ยาลดกรดในกระเพาะ
ยากลอมประสาท แตวิธีการดังกลาวไมไดแกไขความเครียดที่ตนเหตุ อาจทําใหความเครียดนั้นเกิดขึ้นไดอีก
2. วิธีแกไขที่ตนเหตุ ไดแก แกไขเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เอื้ออํานวยตอการกอใหเกิดความเครียด
เชน หางานอดิเรกที่ชอบทําฝกออกกําลังกาย บริหารรางกายแบบงาย ๆ เปนตน
3. เปลี่ยนแปลงนิสัยและทัศนคติตอ การดําเนิน ชีวิต เชน ลดการแขงขัน ผอนปรน ลดความ
เขมงวดในเรื่องตางๆ
4. หาความรูความเขาใจเกี่ยวกับโภชนาการ
5. สํารวจและเปลี่ยนแปลงทัศนคติตอตัวเองและผูอื่น เชน มองตัวเองในแงดี มองผูอื่นในแงดี
เปนตน
6. สํารวจและปรับปรุงสัมพันธภาพตอคนในครอบครัวและสังคมภายนอก
7. ฝกผอนคลายโดยตรง เชน การฝกหายใจใหถูกวิธี การฝกสมาธิ การออกกําลังกายแบบงายๆ
การฝกผอนคลายกลามเนื้อ การนวด การสํารวจทานั่ง นอน ยืน เดิน การใชจิตนาการ นึกภาพที่รื่นรมย
เมื่อเกิดความเครียดขึ้นมา ลองพยายามนึกทบทวนดูวา เกิดจากสาเหตุอะไร และเลือกใชวิธี ลด
ความเครียดดังกลาวที่กลาวมาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน อาจทําใหความเครียดผอนคลายหรือ
ไมเครียดเลยก็ได
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กิจกรรม
เขียนตอบคําถามดานลางในกระดาษและนําเสนอในชั้นเรียน
1. ความสําคัญในการตระหนักรูในตนเองมีผลตอการดําเนินชีวิตอยางไร
2. เราสามารถจัดการกับอารมณโกรธไดอยางไร
3. ความเครียดสงผลตอสุขภาพอยางไร และเราสามารถจัดการกับความเครียดทําไดอยางไร
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บทที่ 9
อาชีพจําหนายอาหารสําเร็จรูปตามหลักสุขาภิบาล
ประเทศไทยมีผลผลิต จาการเกษตรกรรมประเภทอาหารที่หลากหลาย ซึ่งขึ้นอยูกับศักยภาพ
แตละภูมิภาคที่แตกตางกันไป การนําผลผลิตจาการเกษตรมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป แลว
กระจายสินคาสูตลาดผูบริโภคตลาดภายในประเทศ ตลาดอาเซียน และตลาดในภูมิภาคอื่นทั่วโลก เปนอีก
ชองทางหนึ่งที่ทําใหเกิดอาชีพสําหรับผูที่สนใจ
การถนอมอาหารในปจจุบันใชวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเพื่อแปรรูปวัตถุดิบจํานวนมากพรอม ๆ
กันเปนผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูป หรือปรับปรุงกรรมวิธีการถนอมอาหารสมัยโบราณให
ไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งในดานความสะอาด สี กลิ่น รส เนื้อสัมผัส และเพื่อยืดอายุการเก็บอาหาร
นั้นใหไดนาน เทคโนโลยีการถนอมผลิตผลการเกษตรตองอาศัยความรูทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน ความรู
พื้นฐานทางสังคมธุรกิจและการจัดการควบคูกับความรูในการแปรรูปผลิตผลการเกษตร ใหเปนผลิตภัณฑ
ชนิดใหม หรือปรับปรุงของเดิมใหดียิ่งขึ้นทั้งในลักษณะที่มองเห็นหรือสัมผัสได เชน สี กลิ่น ความนุม
ความเหนียว เปนตน รวมทั้งสิ่งที่มองไมเห็น เชน คุณคาทางโภชนาการ เปนตน
ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป หมายถึง อาหารที่ไดผานขั้นตอนการหุงตม หรือกระบวนการ แปรรูป
ผลิตผลการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีเพื่อใหอาหารนั้นสามารถเก็บไดเปนเวลานานพอสมควรโดยไม
เนาเสีย สามารถดื่มหรือรับประทานไดทันทีเมื่อตองการจะอุนหรือไมอุนใหรอนกอนรับประทานก็ได
ผลิตภัณฑประเภทนี้ที่รูจักกันแพรหลาย คือ อาหารบรรจุกระปอง เชน สับปะรดกระปอง หรือบรรจุกลอง
เชน นมสด เปนตน
ผลิตภัณฑอาหารกึ่งสําเร็จรูป หมายถึง อาหารที่ไดผานขั้น ตอนการหุง ตมหรือกระบวนการ
แปรรูปแลว และสามารถเก็บไวไดนานเชนเดียวกัน จะตองนําไปหุงตมและปรุงรสหรือปรุงแตงกอนจึงจะ
รับประทานได เชน น้ําผลไมเขมขน ซึ่งตองผสมน้ํากอนดื่ม น้ําพริกแกง เปนตน
การแปรรูปหรือการถนอมอาหาร โดยหลักใหญ คือ การทําลายหรือฆาเชื้อจุลินทรียที่มีอยูหรือ
อาจเกิดขึ้น ในอาหาร และทําใหเกิด การเนาเสียใหหมดไป ปจ จุบันผลิตผลการเกษตรมีมากขึ้น และ
ประชากรมากขึ้น จึงไดมีก ารศึกษาคนควาและทดลองใชเทคโนโลยี เพื่อถนอมผลิต ผลการเกษตรให
สามารถเก็บไวไดนาน เชน การใชความรอนจากไอน้ําเพื่อฆาเชื้อจุลินทรียในการทําอาหารกระปอง การ
ใชรังสีแกมมาเพื่อยับยั้งหรือทําลายปฏิกิริยาของเอนไซมทําใหการเปลี่ยนแปลงทางเคมีชาลง และยังเปน
การทําลายการเจริญเติบโตของจุลินทรียอีกดวย ในที่นี้จะกลาวถึงกรรมวิธีการถนอมอาหารที่ใชกนั มากใน
ปจจุบัน คือ
 การถอมอาหารโดยใชความรอนสูง เชน ผลิตภัณฑอาหารกระปอง เปนตน
 การถนอมอาหารโดยใชความเย็น เชน ผลิตภัณฑอาหารเยือกแข็ง เปนตน
 การถนอมอาหารโดยการทําใหแหง เชน ปลาหยอง กาแฟผง เปนตน
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การถนอมอาหารโดยการหมักดอง เชน ซีอิ้ว น้ําสมสายชู เปนตน
การถนอมอาหารโดยใชรงั สี เชน หอมหัวใหญอาบรังสี เปนตน

เรื่องที่ 1 การถนอมอาหารโดยใชความรอนสูง
ภาชนะบรรจุไดมีการปรับปรุงพัฒนามาโดยเฉพาะอยางยิ่งที่ทําจากดีบุก ตอมาดีบุกหายากและ
แพงขึ้น จึงใชกระปองที่ทําดวยแผนเหล็กเคลือบผิวทั้งสองดานดวยดีบุก ทําใหประหยัดปริมาณของดีบุกที่
ใชไดมาก ขณะเดียวกันก็ไดมีการใชกระปองที่ทําจากอลูมิเนียมซึ่งน้ําหนักเบาแตมีขอเสีย คือ บุบงาย
สวนมากจึงใชทํากระปองเพื่อบรรจุน้ําผลไม หรือ เครื่องดื่ม หรือ นมสด แตการใชกระปองอลูมิเนียม
ไมแพรหลายเทากับกระปองที่ทําจากแผนเหล็กเคลือบดีบุก นอกเหนือจากภาชนะจะเปนสวนประกอบที่
สํ า คั ญ ใ น ก า ร ถ น อม ผ ลิ ต ผ ล ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ว ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง อา ห า ร ก็ มี ค ว า ม สํ า คั ญ ม า ก
รวมถึงการใชความรอนก็มีความสําคัญซึ่งตองรู วาจะใชความรอนสูงเทาใดในการฆาเชื้อจุลินทรียใ น
อาหารที่ตองการเก็บรักษา เนื่องจากการถนอมผลิตผลทางการเกษตร โดยความรอนจะเปลี่ยนสภาพของ
อาหารจากสดเปนอาหารสุกที่พรอมจะรับประทานได ดังนั้น จึงมีการเติมเครื่องปรุงตาง ๆ หรือเปลี่ยน
สภาพเปนผลิตภัณฑอาหารชนิดใหม ซึ่งในปจจุบันเรียกวา "การแปรรูปอาหาร" สวนประกอบอาจจะมีทั้ง
เนื้อสัต ว ผัก และเครื่องเทศ สําหรับอาหารคาวหรือถาเปน อาหารหวาน เชน ผลไมบรรจุใ นน้ําเชื่อม
เปนตน กรรมวิธีการผลิตอาหารกระปองหรืออาหารในขวดแกว จําเปนตองใชความรอน เพื่อทําใหอาหาร
ที่บรรจุภายในสุก และเพื่อทําลายเชื้อจุลลินทรีย ความรอนที่ใชจะตองสัมพันธกันเพราะถาใชความรอน
สูงเกินไป อาจจะทําใหอาหารที่บรรจุในกระปอง/ขวดนิ่มและไมนารับประทาน ถาความรอนต่ําเกินไป
อาจจะมีจุลินทรียหลงเหลืออยูซึ่งจะทําใหอาหารนั้นเสีย เกิดกระปองบวมและระเบิดไดในที่สุด การถนอม
อาหารโดยใชความรอน หมายถึง การฆาเชื้อในอาหารที่บรรจุในภาชนะที่ปดสนิท เพื่อปองกันการเสื่อม
สลายหรือเนาเสียที่เกิดจากเชื้อจุลินทรียหรือจากการปฏิกิริยาของเอ็นไซมในอาหาร การฆาเชื้อโดยความ
รอนมี 3 ระดับ คือ การฆาเชื้อ (Sterilization) การฆาเชื้อระดับการคา (Commercially sterilization) และ
การฆาเชื้อแบบปาสเตอร (Pasteurization)
การฆาเชื้อ หมายถึง การถนอมอาหารโดยใชความรอนสูงภายใตความดัน เพื่อใหจุลินทรียที่มีอยู
ทั้งหมดถูกทําลาย
การฆาเชื้อระดับการคา หมายถึง การถนอมอาหารโดยใชความรอนสูงเพื่อทําลายจุลินทรียที่มีอยู
ในอาหารเกือบทั้งหมด เพื่อใหอาหารนั้น ๆ สามารถบริโภคไดโดยไมเปนอันตราย และสามารถเก็บไวได
นานโดยไมเนาเสียในภาวะปกติ
การฆาเชื้อแบบปาสเตอร หมายถึง การถนอมอาหารโดยใชความรอนต่ํากวาอุณหภูมิของน้ําเดือด
(ต่ํากวา 100o C) เพื่อทําลายจุลินทรียบางสวน แตทั้งนี้ตองดําเนินควบคูกับสภาวะอยางอื่น เชน ควรเก็บใน
ตูเย็นภายหลังการผลิตแลว หรืออาหารนั้นมี พีเอชต่ํา หรือมีปริมาณน้ําตาล หรือเกลือสูง
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นักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ไดแบงกลุมอาหารที่บรรจุในภาชนะที่ปดสนิทเปน
กลุมใหญ ๆ ไว 2 กลุม คือ \
1. กลุมอาหารที่เปนกรด (Acid foods) คือ อาหารที่มีคา PH ต่ํากวา 4.5 สวนมากเปนพวกผลไม
เชน สับปะรด สม หรือผักที่มีรสเปรี้ยว เชน มะเขือเทศ กระเจี๊ยบแดง เปนตน
2. กลุมอาหารที่เปนกรดต่ํา (Low acid foods) คือ อาหารที่มีคา พีเอช 4.5 หรือสูงกวา สวนมากจะ
เปนอาหารจําพวกเนื้อสัตวและผักตาง ๆ เชน เนื้อ หมู ปลา ขาวโพดฝกออนและหนอไมฝรั่ง เปนตน

กระปองใชบรรจุ

โรงงานทําสับปะรดกระปอง
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ตัวอยางขั้นตอนการทําอาหารกระปอง
1. รับซื้อวัตถุดิบ
2. ลาง ตัดแตง
3. คัดเลือกขนาด, จัดระดับ
4. ลวก
5. บรรจุกระปอง/ขวด
6. เติมน้ําบรรจุลงในกระปอง/ขวด <----- เตรียมเครื่องปรุงหรือน้ําบรรจุ
7. ไลอากาศ
8. ปดผนึก
9. ฆาเชื้อดวยความรอน
10. ทําใหกระปองเย็น
11. ปดฉลาก
12. บรรจุหีบ/กลอง
13. หองเก็บ
14. สงขาย
15. ผูบริโภค
1.1 เครื่องมือที่ใชเกีย่ วกับการผลิต
โดยทั่วไปเครื่องมือเครื่องใชและเครื่องจักรเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตอาหารกระปองตองไมเปน
อันตรายตอสุขภาพ และตองอยูในสภาพที่สะอาดเสมอ ภาชนะที่ใชไดหลายครั้งตองทําดวยวัสดุที่ไมเปนพิษ
และออกแบบใหทําความสะอาดไดงายเพื่อปองกันมิใหมีสิ่งสกปรกตกคางอยู วัสดุที่ใชทําภาชนะตาง ๆ
ควรเปนวัสดุที่มีผิวเรียบ ไมมีรอยแตกหรือกะเทาะลอน ไมเปนพิษ ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร ควรเปนวัสดุที่
ลางและทําความสะอาดไดงาย ไมเปนวัสดุที่ดูดซึมงาย ยกเวนเพื่อวัตถุประสงคบางประการที่จําเปนตองใช
เชน ถังไมในการหมักไวน ในสถานที่ผลิตอาหารสําเร็จรูปจะมีเครื่องมือ เครื่องใชและเครื่องจักรแตกตางกัน
ออกไปแลวแตประเภทและชนิดของผลิตภัณฑ แตสวนใหญแลวแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปนในกรรมวิธีการผลิต

เครื่องมือ เครื่องจักรตามขั้นตอนของการผลิต

เครื่องมือ เครื่องจักรตามประเภทของผลิตภัณฑ
1.1.1 เครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในกรรมวิธีการผลิต
เครื่องมือ เครื่องใชนี้เปนสิ่งจําเปนของผูประกอบกิจการการอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารไมวา
ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตอาหารกระปอง
1) เครื่องชั่ง ตวง วัด ใชในการชั่งน้ําหนักหรือปริมาตรของสิ่งตาง ๆ เชน วัตถุดิบ
เครื่องปรุงอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด ควรจะมีหลาย ๆ ขนาด
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2) เครื่องวัดอุณหภูมิ เปนของจําเปนมากในการผลิต จะตองมีการควบคุมและตรวจสอบ
อุณหภูมิตามขัน้ ตอนตาง ๆ ระหวางผลิตอยูต ลอดเวลา
3) เครื่องมือวัดปริมาณเกลือ
4) เครื่องมือวัดปริมาณน้ําตาล
5) เครื่องมือวัดความเปนกรด-ดาง
6) เครื่องมือวัดความรอนของอาหารที่บรรจุในกระปอง (Heat penetration equipment)
เพื่อคํานวณหาเวลาที่จะตองใชในการฆาเชื้อหลังจากบรรจุและปดฝากระปองแลว เครื่องมือที่ใชในการนี้
เรียกวา เทอรมอคัปเปล (Thermocouples) ซึ่งใชวัดอุณหภูมิ ณ จุดที่ความรอนเขาถึงชาที่สุดของกระปอง
7) เครื่องมือวัดขนาดของตะเข็บกระปอง ลักษณะของการเกี่ยวกันระหวางขอฝา (Cover hook)
และขอของตัวกระปอง (Body hook) เปนสิ่งสําคัญมาก ถาไมเปนไปตามมาตรฐาน อาจจะทําใหกระปอง
รั่วได
8) เครื่องมือตรวจความดันในกระปอง ทดสอบวากระปองจะรั่วหรือไม โดยสูบลมอัดเขา
ไปในกระปองจนไดเปลงความดันที่ตองการแลวจุมกระปองลงในน้ํา ถากระปองรั่วจะมีฟองอากาศผุด
ออกมาตามรอยตะเข็บซึ่งจะตองทําการปรับเครื่องปดฝากระปองใหเขาที่
1.1.2 เครื่องมือเครื่องจักรตามขั้นตอนของการผลิต
เครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในการทําอาหารกระปองแบงออกตามขั้นตอนของการผลิต ประกอบดวย

การลาง เตรียม และตัดแตงวัตถุดิบ

การลวก

การหุงตม

การบรรจุ

การไลอากาศ

การปดฝา

การทําลายเชื้อจุลินทรีย
1.1.3 เครื่องมือเครื่องจักรตามประเภทของผลิตภัณฑ เครื่องมือเครื่องจักรอาจแตกตางกันไปตาม
ประเภทของอาหารที่จะผลิต เชน เครื่องมือ เครื่องจักรสําหรับทําสับปะรดกระปองยอมจะแตกตางกับ
เครื่องมือเครื่องจักรของโรงงานทําปลากระปอง
1.2 การทําความสะอาดสถานที่ผลิตอาหาร
ในแงของ "สุขลักษณะ" จะตองคํานึงถึงเชื้อจุลินทรียมากที่สุดเพราะจะทําใหเกิดอันตรายอยาง
มากตอสุขภาพของผูบริโภค จึงตองมีการควบคุมปริมาณจุลินทรียซึ่งตองทําทั้งกับคนและเครื่องมือ คือ
1) ปองกันมิใหสัตวและแมลงมีโอกาสสัมผัสกับอาหาร
2) ควรใสเสื้อกันเปอน ซึ่งเสื้อนี้จะปองกันสิ่งสกปรกตาง ๆ จากเสื้อผาหรือตัวผูทําอาหารหรือ
เสิรฟอาหาร และสวมหมวกหรือมีผาคลุมผมเพื่อปองกันไมใหผมหลนลงในอาหาร
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3) รักษาเครื่องจัก ร เครื่องมือ โตะเตรียมอาหาร อางน้ํา หองเตรียมอาหารใหสะอาดอยูเสมอ
เพื่อปองกันเศษอาหารหลงเหลืออยู ซึ่งจะเปนอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรียใหเจริญเติบโตได
4) เศษอาหารควรทิ้งทุกวัน
5) หองเก็บวัตถุดิบ หองเก็บของ ตูเย็น หองเย็น ควรจะสะอาด
6) เครื่องจักร และเครื่องมือตาง ๆ ควรวางหรือเก็บใหเปนที่เพื่อจะทํางานสะดวกและปองกันการ
เสียหาย
7) มีหองน้ําพอเพียงเพื่อปองกันความสกปรกของคนงาน
8) ตรวจสุขภาพของคนงานเปนประจําทุกป
9) ผูผลิตควรจะรวมมือกับ "ผูตรวจสอบ" ของรัฐบาล เพือ่ คําแนะนําและความรวมมือที่ดี
10) ควรจะแกไขจุดตาง ๆ ตามที่ "ผูตรวจสอบ" แนะนํา
1.3 การทําลายเศษอาหาร กาก และสวนที่เหลือจากโรงงาน
การระบายน้ําเสียนั้น เปนเรื่องที่สําคัญมาก เพราะน้ําเสียยอมจะทําใหเกิดผลเสียไดสองแง คือ
1) ความสะอาดและความปลอดภัยในการประกอบกิจ เพราะถาสิ่งแวดลอมสกปรกยอมจะเกิด
การเจือปนขึ้นไดงาย
2) ความปลอดภัยสําหรับผูอยูใกลเคียง การระบายน้ําและมีเศษอาหารอยูยอมเปนที่รบกวนแก
ผูอาศัยใกลเคียงได โดยเฉพาะการปลอยของเสียลงในน้ํายอมกอใหเกิดความลําบาก และยุงยากตอผูอยู
ปลายทาง
เรือ่ งที่ 2 การถนอมอาหารโดยใชความเย็น
การใหความเย็น (Refrigeration) หมายถึง กรรมวิธีการกําจัดความรอนออกจากสิ่งของหรือพื้นที่
ที่ตองการทําใหเย็นหรือตองการใหมีอุณหภูมิลดลง ซึ่งการทําใหเย็นลงนี้ แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ
การแชเย็น (Chilling) หมายถึงการทําใหอุณหภูมิของสิ่งของนั้นลดลง แตอยูเหนือจุดเยือกแข็ง
ของสิ่งนั้น โดยของสิ่งนั้นยังคงสภาพเดิมอยู เชน การแชเย็นอาหารจะเปนการลดอุณหภูมิของอาหารต่ําลง
แมที่ -1o C แตตองไมทําใหน้ําหรือองคประกอบในอาหารนั้นแปรสภาพหรือแข็งเปนน้ําแข็ง
การแชแข็ง (Freezing) หมายถึงการทําใหอุณหภูมิของสิ่งของนั้นลดต่ําลงกวาจุดเยือกแข็งของ
สิ่งนั้น (-1 ถึง -40o C) การแชแข็งจะทําใหเกิดการเปลี่ยนสภาพขององคประกอบในสิ่งของ เชน ในกรณีที่
เปนอาหาร ความเย็นจัดจะทําใหน้ําในเนื้อเยื่อของอาหารแปรสภาพเปนน้ําแข็ง ทําใหจุลินทรียไมอาจ
นําไปใชได แตความเย็นจัดไมไดทําลายจุลินทรียใหตาย
จุดเยือ กแข็ง (Freezing point) คือ อุณหภูมิที่เกิด ภาวะสมดุลระหวางของแข็งกับของเหลว
ณ ความกดมาตรฐาน 1 บรรยากาศ หรืออุณหภูมิที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะเปนของแข็ง ณ
ความกดมาตรฐาน 1 บรรยากาศ
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การถนอมอาหารดวยความเย็นมีหลายวิธี
1) การใชน้ําแข็ง ความเย็นของน้ําแข็งที่ใชในการแชอาหารจะลดอุณหภูมิของอาหารไดเร็ว และ
ถามีปริมาณน้ําแข็งเพียงพอก็จะทําใหอาหารนั้นเย็นลงจนมีอุณหภูมิใกลเคียงกับ 0o C
2) การใชสารผสมแชแข็ง การใชน้ําแข็งผสมเกลือแกงหรือเกลืออนินทรียอื่น ๆ จะทําใหได
สารผสมที่มีอุณหภูมิต่ํากวา 0o C
3) การใชน้ําแข็งแหง น้ําแข็งแหง คือ คารบอนไดออกไซดที่เย็นจนแข็ง มีอุณหภูมิ
ประมาณ 80o C ใชในการเก็บรักษาอาหารที่ผานการแชแข็งมาแลว เหมาะสําหรับการขนสงในระยะเวลา
2-3 วัน
4) การใชไนโตรเจนเหลว ไนโตรเจนเหลวที่ความดันปกติจะระเหยกลายเปนไอที่
อุณหภูมิ 196o C ณ อุณ หภูมินี้เปนอุณหภูมิต่ําสุดที่สามารถทําใหอาหารเย็นลงไดอยางรวดเร็ว และ
เนื่องจากไนโตรเจนเปนแกสเฉื่อย ไมเปนอันตรายกับอาหารและผูบริโภค
5) การใชเครื่องทําความเย็น เครื่องทําความเย็นทีใ่ ชกนั โดยทั่วไป โดยเฉพาะตามบานเรือน คือ
ตูเย็น
เรื่องที่ 3 การถนอมอาหารโดยการทําแหง
หลักการในการทําแหงมีหลายวิธี คือ
1) ใชกระแสลมรอนสัมผัสกับอาหาร เชน ตูอบแสงอาทิตย ตูอบลมรอน (Hot air dryer) เปนตน
2) พนอาหารที่เปนของเหลวไปในลมรอน เครื่องมือที่ใชคอื เครื่องอบแหงแบบพนฝอย
(Spray dryer)
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3) ใหอาหารขนสัมผัสผิวหนาของลูกกลิ้งรอน เครื่องมือที่ใชคือ เครื่องอบแหงแบบลูกกลิ้ง
(Drum dryer หรือ Roller dryer)
4) กําจัดความชื้นในอาหารในสภาพที่ทําน้ําใหเปนน้ําแข็งแลวกลายเปนไอในหองสุญญากาศ
ซึ่งเปนการทําใหอาหารแหงแบบเยือกแข็ง โดยเครื่องอบแหงแบบเยือกแข็ง (Freeze dryer)
5) ลดความชื้นในอาหารโดยใชไมโครเวฟ (Microwave)
หลักในการทําอาหารใหแหง คือ จะตองไลน้ําหรือความชื้นที่มีอยูในผลิตผลการเกษตรออกไป
แตจะยังมีความชื้นเหลืออยูในผลิตภัณฑมากนอยแลวแตชนิดของอาหาร
การถายเทความรอน จะเกิดตรงจุดที่มีความแตกตางของอุณหภูมิ คือ อุณหภูมิของเครื่องมือที่ใช
ในการอบ และอาหารที่ตองการทําใหแหง การถายเทความรอนมี 3 แบบ คือ
1) การนําความรอน เปนการถายเทความรอนจากโมเลกุลหนึ่งไปยังอีกโมเลกุลหนึ่งที่อยูขางเคียง
ซึ่งจะเกิดกับอาหารที่มีลักษณะเปนของแข็ง
2) การพาความรอน จะเกิดกับอาหารที่เปนของเหลว โดยกระแสความรอนจะถูกพาผานชองวางที่
เปนอากาศหรือแกสจากของเหลวชนิดหนึ่งไปยังของเหลวอีกชนิดหนึ่ง
3) การแผรังสี เปนการถายเทความรอนโดยการแผรงั สีความรอนไปยังอาหารซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณี
อบอาหารในสุญญากาศ และการอบแหงแบบเยือกแข็ง
ในทางปฏิบัติ การถายเทความรอนในการอบแหงอาจเกิดขึ้นพรอมกันทั้ง 2 หรือ 3 แบบก็ได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะของอาหารที่นําไปอบแหง
การเคลื่อนที่ของน้ําในอาหาร น้ําหรือความชืน้ จะเคลื่อนที่มาที่ผิวหนาของอาหารเมื่อไดรับความ
รอนในระหวางการอบ
เครื่องอบแหง
เครื่องมือที่ใชในการอบอาหารจํานวนมากในคราวเดียวกันใหแหงนั้นมีหลายแบบ แตละแบบก็มี
หลายขนาด
1) ตูอ บหรือ โรงอบที่ใชความรอ นจากแสงอาทิตย โดยมีหลัก การทํางานคือ ตูหรือโรงอบ
ประกอบดวยแผงรับแสงอาทิตย ซึ่งทําดวยวัสดุใส เมื่อแสงอาทิตยซึ่งสวนใหญเปนรังสีคลื่นสั้น ตกลงบน
แผงรับแสงนี้แลวจะทะลุผานไปยังวัสดุสีดํา ภายในตูและเปลี่ยนเปนรังสีความรอน ซึ่งความรอนนี้จะไป
กระทบกับอาหารทําใหน้ําในอาหารระเหยออกมา และผานออกไปทางชองระบายอากาศของตูอบ หรือ
โรงอบ มีผลทําใหอาหารแหง ในระหวางการอบควรกลับผลิตภัณฑนั้น วันละ 1-2 ครั้ง เพื่อใหผิวหนาของ
ผลิตภัณฑทุกสวนไดสัมผัสกับความรอน ทําใหแหงเร็วและสม่ําเสมอ สวนมากตูอบแสงอาทิตยนี้จะใชกับ
พวกผัก ผลไม และธัญพืช ขอดีสําหรับการใชตูอบที่ใชความรอนจากแสงอาทิตย คือ
(1) ไดผลิตภัณฑสีสวย และสม่ําเสมอ
(2) สะอาดเพราะสามารถควบคุมไมใหฝุนละอองหรือแมลงเขาไปได
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(3) ใชเ วลาน อยกวาการตากแดดตามธรรมชาติ ทําใหประหยัด เวลาในการตากได
ประมาณหนึ่งในสาม
(4) ประหยัดพื้นที่ในการตาก เพราะในตูอบสามารถวางถาดที่จะใสผลผลิตไดหลายถาด
หรือหลายชั้น
(5) ประหยัด แรงงาน เพราะไมตองเก็บอาหารที่กําลังตากเขาที่รมในตอนเย็ น และ
เอาออกตากในตอนเชาเหมือนสมัยกอน ซึ่งมีผลทําใหตนทุนในการผลิตอาหารแหงลดลง

เครื่องอบแหงแบบลูกกลิ้ง
เครื่องอบแหงดวยลมรอนแบบตูหรือถาด
2) เครื่องอบแหงที่ใชความรอนจากแหลงอื่น ความรอนที่ใชกับเครื่องอบประเภทนี้สวนมากจะได
จากกระแสไฟฟา หรือแกส สวนมากใชในระดับอุตสาหกรรมซึ่งมีหลายแบบหลายขนาด โดยใชหลักการ
ที่แตกตางกันแลวแตประโยชนของการใชสอย เชน
(1) เครื่องอบแหงดวยลมรอนแบบตูหรือถาด ตูอบบุดวยวัสดุที่เปนฉนวนมีถาดสําหรับ
วางอาหารที่จะอบ เครื่องมือชนิดนี้จะใชอบอาหารที่มีปริมาณนอย หรือสําหรับงานทดลอง
(2) เครื่องอบแหงดวยลมรอนแบบตอเนื่อง มีลักษณะคลายอุโมงค นําอาหารที่ตองการ
อบแหงวางบนสายพานที่เคลื่อนผานลมรอนในอุโมงค เมื่ออาหารเคลื่อนออกจากอุโมงคก็จะแหงพอดี
ตัวอยางอาหาร เชน ผัก หรือ ผลไมอบแหง เปนตน
(3) เครื่องอบแหงแบบพนฝอย การทํางานของเครื่องอบแบบนี้ คือ ตองฉีดของเหลวที่
ตองการทําใหแหงพนเปนละอองเขาไปในตูที่มีลมรอนผานเขามา เชน กาแฟผงสําเร็จรูป ไขผง น้ําผลไม
ผง ซุบผง เปนตน
(4) เครื่องอบแหงแบบลูก กลิ้ งเครื่องทําแห งแบบนี้ใ หค วามรอ นแบบนําความรอ น
ซึ่งประกอบดวยลูกกลิ้งทําดวยเหล็กปลอดสนิม อาหารที่จะทําแหงตองมีลักษณะขนและปอนเขาเครื่อง
ตรงผิวนอกของลูกกลิ้งเปนแผนฟลมบาง ๆ ความรอนจะถายเทจากลูกกลิ้งไปยังอาหาร
(5) เครื่องอบแหงแบบเยือกแข็ง ประกอบดวยเครื่องที่ทําใหอาหารเย็นจัด (freezer) แผน
ใหความรอนและตูสุญญากาศ หลักการในการทําแหงแบบนี้ คือ การไลน้ําจากอาหารออกไปในสภาพ
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สุญญากาศ การถายเทความรอนเปนแบบการนําความรอน ตัวอยางผลิตภัณฑที่ประสบความสําเร็จมาก
ที่สุด คือ กาแฟผงสําเร็จรูป
(6) ตูอบแหงแบบที่ใชไมโครเวฟ ขณะนี้ไดมีการใชไมโครเวฟคลื่นความถี่ 13x106
ไซเกิล เพื่อลดความชื้นของผัก เชน กะหล่ําปลีและผลิตภัณฑที่ไดจะมีคุณภาพดี สีสวย ตัวอยางผลิตภัณฑ
ที่ใชตูอบแหงแบบไมโครเวฟรว มกับการใชสุญญากาศ คือ ผลิต ภัณ ฑน้ําสมผง ซึ่งยังคงคุณภาพของ
สี กลิ่นและรสของสมไว

เรื่องที่ 4 การถนอมอาหารโดยการหมักดอง
ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีในดานจุลชีววิทยามีมากขึ้น สามารถใชกระบวนการหมัก
เพื่อผลิตผลิต ภัณฑใ หม ๆ ไดมากขึ้น และมีก ารใชจุลินทรียบริสุทธิ์และสายพันธุที่มีประสิทธิภาพให
ผลผลิตสูงสุด ซีอิ้วและเตาเจี้ยว ผลิตภัณฑทั้ง 2 ชนิดนี้ มักจะผลิตพรอมกัน เนื่องจากใชวัตถุดิบอยาง
เดียวกัน ในปจจุบันมีการใชสปอรเชื้อรา แอสเพอรจิลลัส ฟลาวัส โคลัมนาริส เพื่อผลิตซีอิ้ว ทําใหไดซีอิ้ว
ที่มีคุณภาพสม่ําเสมอตลอดป ซึ่งเดิมเคยมีปญหาเรื่องการปนเปอนจากเชื้อราชนิดอื่น ๆ ในฤดูฝน ทําใหได
ซีอิ้วที่มีคุณภาพไมดีเทาที่ควร และที่สําคัญยิ่ง คือ สปอรเชื้อราที่ใชตองไมสรางสารอฟลาทอกซิน ซึ่งเปน
สารกอมะเร็ง

เรื่องที่ 5 การถนอมอาหารโดยใชรังสี
รังสี หมายถึง คลื่นแสงหรือคลายกับแสง ซึ่งมีค วามยาวคลื่น ทั้งสั้น และยาว การแผรังสีข อง
สารกัมมันตภาพมีลักษณะคลายสายน้ําของอนุภาค หรือคลื่นซึ่งมาจากหนวยเล็กที่สุดของสสารคือปรมาณู
ธาตุชนิดหนึ่งประกอบดวยปรมาณูชนิดตาง ๆ ซึ่งมีลักษณะทางเคมีเหมือนกันแตมีน้ําหนักตางกัน ปรมาณู
ชนิดตาง ๆ ของธาตุเดียวกันแตมีน้ําหนักแตกตางกันนี้เรียกวา ไอโซโทป รังสีที่ใชในการถนอมอาหารนั้น
อาจใชรังสีใดรังสีหนึ่ง ดังนี้
1) รังสีแ กมมา เปน รั งสีที่นิย มใชม ากในการถนอมอาหาร สารที่เป น ตน กํา เนิด รัง สีนี้ คื อ
โคบอล-60 หรือซีเซียม-137
2) รังสีเอกซ ไดจากเครื่องผลิตรังสีเอกซที่ทํางานดวยระดับพลังงานที่ต่ํากวา หรือ เทากับ 5 ลาน
อิเล็กตรอนโวลต
3) รังสีอิเล็กตรอน ไดจากเครื่องผลิตรังสีอิเล็กตรอนที่ทํางานดวยระดับพลังงานที่ต่ํากวาหรือ
เทากับ 10 ลาน อิเล็กตรอนโวลต
5.1 หลักการถนอมอาหารดวยรังสี
รังสีที่ฉ ายลงไปในอาหารจะไปทําลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลิน ทรียหรือทําใหการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีลดลง ซึ่งมีผลทําใหการเก็บรักษาอาหารนั้นมีอายุยืนนานโดยไมเนาเสีย ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับชนิดของอาหารและปริมาณรังสีที่อาหารไดรับและวัตถุประสงคในการฉายรังสี ซึ่งพอจะสรุปไดดังนี้
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1) ควบคุมการงอกของพืชผัก ในระหวางการเก็บรักษา ปริมาณรังสีที่ฉ ายบนอาหาร
ประมาณ 0.05-0.12 กิโลเกรย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตใหอาหารนั้นมีปริมาณรังสีเฉลี่ยสูงสุดได
ถึง 0.15 กิโลเกรย เชน กระเทียม หอมใหญ มันฝรั่ง เปนตน ซึ่งสามารถควบคุมการงอกและลดการสูญเสีย
น้ําหนักในระหวางการเก็บในหองเย็นไดนานกวา 6 เดือน
2) การควบคุมการแพรพันธุของแมลงในระหวางการเก็บรักษา ปริมาณรังสีที่ฉายบน
อาหารประเภทนี้ประมาณ 0.2-0.7 กิโลเกรย และกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตใหอาหารนั้นมีปริมาณรังสี
เฉลี่ยสูงสุดได 1 กิโลเกรย เชน ขาว ถัว่ เครื่องเทศ ปลาแหง เปนตน ซึ่งรังสีจะทําลายไขแมลงและควบคุม
การแพรพันธุของแมลงและตัวหนอนในระหวางการเก็บรักษา หรือระหวางรอการจําหนาย
3) ยืดอายุการเก็บรักษาอาหารสด การฉายรังสีอาหารทะเลและเนื้อสัตวดวยรังสีประมาณ
1-3 กิโลเกรย จะชวยลดปริมาณแบคทีเรียลงไดมาก ทําใหสามารถเก็บรักษาไดนานขึ้น แตทั้งนี้ตองบรรจุ
ในภาชนะและเก็บในหองเย็น สว นผลไม เชน มะมวง กลว ย ถาฉายรังสีดวยปริมาณ 0.3-1 กิโลเกรย
จะชะลอการสุกและควบคุมการแพรพันธุของแมลงในระหวางการเก็บรักษา ทําใหอายุการเก็บนานขึ้น
สวนสตรอเบอรี่ ถาฉายรังสีดวยประมาณ 3 กิโลเกรย จะชวยทําลายจุลินทรียที่เปนสาเหตุทําใหเนาเสียลง
บางสวน ทําใหยืดอายุการเก็บรักษาหรือในระหวางการจําหนายและการฉายรังสี ประมาณ 1-2 กิโลเกรย
จะสามารถชะลอการบานของเห็ด ทําใหการจําหนายมีระยะนานขึ้น
4) ทําลายเชื้อโรคและพยาธิในอาหาร ผลิตภัณฑที่ทําจากเนื้อสัตวอาจมีพยาธิหรือเชื้อ
โรคติดอยูได เชน พยาธิใบไมตับที่มีในปลาดิบ สามารถทําลายไดดวยรังสีต่ําประมาณ 0.15 กิโลเกรย
แหนมซึ่งเปนผลิตภัณฑจากหมูที่คนไทยนิยมรับประทานดิบ ๆ ถาฉายรังสีในประมาณ 2-3 กิโลเกรย จะ
เพียงพอที่จะทําลายเชื้อซาลโมเนลลา ซึ่งเปนสาเหตุทําใหเกิดทองรวงและทําลายพยาธิที่อาจจะติดมากับ
เนื้อหมูกอนทําแหนมก็ได
5.2 กระบวนการฉายรังสี
ในประเทศไทยการฉายรังสีอาหาร ควบคุม และดําเนินการโดย สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อ
สันติ กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงาน สวนมาตรฐานเกี่ยวกับปริมาณของรังสีที่ใชและ
ความปลอดภัยตองเปนไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข อาหารที่จะผานกระบวนการฉายรังสีมี
ทั้งผลผลิตการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว และผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูป ดังนั้น การบรรจุ
หีบหออาจมีความจําเปนตามชนิดของผลิตภัณฑ เชน แหนม หมูยอ ซึ่งหอหุมดวยใบตอง สวนหอมใหญ
มันฝรั่ง ไมมีสิ่งหอหุม เปนตน ในการฉายรังสีผลิตผลเหลานี้ตองบรรจุในภาชนะหรือหีบหอที่เหมาะสม
นําไปผานพลังงานคลื่น ไฟฟ าในรูปของรั งสี ซึ่ งอยู ใ นตึก แยกหางจากตึก กําเนิ ด รัง สีและไดรั บการ
ออกแบบใหมั่นคงแข็งแรงไดมาตรฐานดานความปลอดภัย เปนหลักประกันวาจะไมเปนอันตรายหรือ
กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตอชุมชนได
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5.3 ปริมาณรังสีที่ใชในการถนอมอาหาร
หนวยของรังสีเรียกวา เกรย อาหารใดก็ตามเมื่อผานการฉายรังสีแลว รังสีไดคายหรือถายพลังงาน
ใหเทากับ 1 จูล ตออาหารจํานวน 1 กิโลกรัม เรียกวา 1 เกรย หนวยของรังสีวัดเปนแรด ซึ่ง 100 แรดเทากับ
1 เกรย และ 1,000 เกรยเทากับ 1 กิโลเกรย องคการอนามัยโลก และทบวงการพลังงานปรมาณูระหวาง
ประเทศ ไดสรุปวา การฉายรังสีอาหารใดก็ตามดวยระดับรังสี ไมเกิน 10 กิโลเกรย จะมีความปลอดภัยใน
การบริโภค และไมทําใหคุณคาทางโภชนาการเปลี่ยนแปลงไป แตอยางไรก็ตามปริมาณของรังสีที่อาหาร
ไดรับตองเปนไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแตกตางกันตามชนิด ของอาหารและตาม
วัตถุประสงควาดวยการถนอมอาหารในระดับตาง ๆ
5.4 การแสดงฉลาก
อาหารอาบรังสีตอ งมีฉลากแสดงขอความเพื่อใหผูบริโภคไดรับทราบขอมูล ซึ่งเปนประโยชนใน
การเลือกซื้ออาหารมาบริโภค โดยในฉลากจะตองระบุรายละเอียดดังตอไปนี้
1) ชื่อและที่ตั้งของสํานักงานใหญของผูผลิตและผูฉายรังสี
2) วัตถุประสงคในการฉายรังสี โดยแสดงขอความวา "อาหารที่ไดผานการฉายรังสีเพื่อ........แลว"
(ความที่เวนไวใหระบุวัตถุประสงคของการฉายรังสี)
3) วันเดือนและปที่ทําการฉายรังสี
4) แสดงเครื่องหมายวาอาหารนั้น ๆ ไดผานการฉายรังสีแลว
อาหารสํา เร็จ รูป หมายถึง อาหารที่ผู ข ายปรุงไวเรี ยบร อยแล ว ผู ซื้อสามารถนํา ไปอุ น หรื อ
รับประทานไดทันที อาหารสําเร็จรูปนี้รวมถึงอาหารที่ผูบริโภคสั่งใหประกอบหรือปรุงใหม การเลือกซื้อ
ควรสังเกตสถานที่ขายสะอาด ภาชนะใสอาหารมีสิ่งปกปด กันแมลงและฝุนละออง ผูขายแตงกายสะอาด
ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร
อาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที หมายถึง อาหารที่ผลิตเรียบรอยพรอมบริโภคที่บรรจุใ น
ภาชนะพรอมจําหนายไดทันที เชน น้ําพริกสําเร็จรูป (น้ําพริกเผา น้ําพริกสวรรค น้ําพริกตาแดง แจวบอง)
ขนมตาง ๆ (ขนมรัง แตน ขา วแตน กระยาสารท ทองมว น ทองตัน ทองพับ กรอบเค็ม กระหรี่ป ป
ขาวเกรียบที่ทอดแลว ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมปงกรอบ คุกกี้ เอแคร ขนมอบกรอบ ขนมขบ
เคี้ยว) พืชผักและผลไมแปรรูป (กลวยตาก กลวยฉาบ กลวยอบเนย กลวยกวน สับปะรดกวน มะมวงดอง
ฝรั่งดอง มะยมหยี มะมวงหยี ฝรั่งหยี มะดันแชอิ่ม มะมวงแชอิ่ม) ผลิตภัณฑจากสัตว (ไขเค็มตมสุก หมู
หยอง หมูทุบ หมูแผน หมูสวรรค ปลาแผน หมูแผน เนื้อสวรรค ฯลฯ)
อาหารพรอมปรุง หมายถึง อาหารที่ผูขายจัดเตรียมวัตถุดิบ พรอมเครื่องปรุงไวเปนชุดผูบริโภค
สามารถซื้อแลวนําไปประกอบเองที่บาน ควรสังเกตวัน เดือน ป ที่ผลิตหรือวันหมดอายุเพราะลักษณะของ
อาหารยังไมไดผา นความรอน มีโอกาสบูดเสียหรือเสื่อมคุณภาพไดมากที่สุด
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เรื่องที่ 6 อาชีพจําหนายอาหารสําเร็จรูปตามหลักสุขาภิบาล
อาชีพจําหนายอาหารสําเร็จรูป คือ กระบวนการเคลื่อนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตอาหารสําเร็จรูป
ไปยังผูบริโภค โดยคํานึงหลักสุขาภิบาล ตั้งแตขั้นตอนการผลิต การบรรจุหีบหอ บรรจุภัณฑ การขนสง
และการจัดเก็บเพื่อรอจําหนาย กระทั่งผลิตภัณฑถึงผูบริโภค ดังรูป

กระบวนการผลิต
และบรรจุภัณฑ

ผูบริโภค

การขนสงและ
เก็บรักษา

ชองทางการจัดจําหนาย ประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง และผูบริโภค ซึ่งอาจจะใชชองทางตรง
จากผูผลิตไปยังผูบริโภค และใชชองทางออม จากผูผลิต ผานคนกลาง ไปยังผูบริโภค ดังรูป

ผูผลิต

ผูผลิต

ผูบริโภค

คนกลาง

ผูบริโภค

ตลาดผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป
1. ตลาดภายในประเทศ
2. ตลาดระหวางประเทศระดับอาเซียน
3. ตลาดระหวางประเทศระดับภูมภิ าคอื่นทัว่ โลก
สวนประสมทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑอ าหารสําเร็จรูป หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับ
การผลิต การจําหนาย การกําหนดราคา และการสงเสริมการขายไดสัดสวนกัน เหมาะสมกับความตองการ
ของลูกคา สภาพการแขงขัน และสอดคลองกับความตองการของสังคม (หรือเรียกวา 4Ps)
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1. Product หมายถึง ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปถูกหลักสุขาภิบาลและตรงตามความตองการของ
ลูกคา
2. Price หมายถึง ราคามีความเหมาะสม ลูกคาพึงพอใจและยอมรับ
3. Place หมายถึง การจัดจําหนายโดยพิจารณาชองทางการจําหนาย หรือขายผานคนกลาง หรือ
พิจารณาการขนสงวามีบทบาทในการแจกตัวอยางสินคาไดอยางไร หรือขั้นตอนการเก็บรักษาเพื่อรอ
จําหนาย ทั้งนี้ตองคํานึงถึงหลักสุขาภิบาล
4. Promotion หมายถึง การสงเสริมการตลาด การใชสื่อตาง ๆ ใหเหมาะสมกับตลาดเปาหมาย
หรือการสื่อสารใหลูกคาไดทราบสถานที่จัดจําหนายสินคา ราคา ซึ่งประกอบดวยกระบวนการ คือ
การขายโดยใชพนักงานขาย การสงเสริมการขายดวยวิธีการแจกของตัวอยาง แจกคูปอง ของแถม การใช
แสตมปเพื่อแลกสินคา ตลอดจนการใหรางวัลตาง ๆ และการประชาสัมพันธ
รูปแบบการขาย
1. การขายสง หมายถึง การขายสินคาใหกับผูซื้อ โดยการขายแตละครั้งจะมีปริมาณ จํานวนมาก
เพื่อใหราคาสินคามีราคาถูกมากพอที่จะนําไปขายตอได
2. การขายปลีก หมายถึง การขายสินคาและบริการแกลูกคาที่ซื้อสินคาและบริการไปใชสนอง
ความตองการของตนเองโดยตรง มิใชเพื่อธุรกิจการขายตอ
3. การขายตรง หมายถึง การทําตลาดสิน คาหรือบริก ารในลั ก ษณะของการนําเสนอขายตอ
ผูบริโภคโดยตรง ณ ที่อยูอาศัยหรือสถานที่ทํางานของผูบริโ ภคหรือของผูอื่น หรือสถานที่อื่นที่มิใ ช
สถานที่ประกอบการคาเปนปกติธุระ โดยผานตัวแทนขายตรงหรือผูจําหนายอิสระชั้นเดียวหรือหลายชั้น
การเลือกทําเลสําหรับการประกอบอาชีพ สิ่งแรกที่ตองทํากอนคือ การหาทําเลที่ดี เหมาะสมกับ
ธุรกิจ โดยจะตองคํานึงถึง แหลงประกอบการหรือผูผลิต ปริมาณลูกคา และการคมนาคมที่สะดวก
เรื่องที่ 7 การจัดตกแตงรานและการจัดวางสินคาอาหารสําเร็จรูปตามหลักสุขาภิบาล
การจัดตกแตงรานคา มีความสําคัญตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. แสงสวางภายในราน แสงสวางธรรมชาติมักไมเพียงพอและแสงแดดมักทําความเสียหาย
ใหแกสินคา การใชแสงไฟฟา แมจะมีคาใชจายสูงแตก็จูงใจลูกคาใหเขามาซื้อสินคาไดมากกวารานที่
ดูมั่วซั่ว ในรานควรเลือกใชแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต กอนตัดสินใจเรื่องแสงสวางควรรูวาคาไฟฟา
จะเปนสักเทาใด และตองใชจํานวนกี่ดวงถึงจะคุมคากับการขายสินคาดวย
2. การตกแตงสีภายนอกและภายในราน นอกจากการทาสีรานคาใหสดใสสวาง สวยงามแลว
สีของหีบหอ และตัวสินคาก็สามารถนํามาตกแตงใหรานคาดูดีขึ้นจะตองใหผูคนเห็ นสินคา ชัดเจนและ
สวยงาม
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3. การจัดวางสินคาบริเวณทางเขาราน ใกล ๆ ทางเขาราน เปนที่เหมาะสําหรับจัดวางสินคาที่
ตองการเสนอขายเปนพิเศษ เพราะเปนที่ที่ลูกคาทุกคนตองเดินผานเขาออก จึงตองจัดสินคาไวบริเวณนี้ให
เตะตาจริง ๆ โดยเฉพาะบริเวณโตะชําระเงินที่ลูกคาเขาแถวรอที่จะชําระเงิน ควรหาของเล็ก ๆ นอย ๆ
ที่ลูกคาอาจลืมซื้อมาจัดวางไว
4. การจัดหมวดหมูของสินคา สินคาที่มีลักษณะคลายคลึงกัน หรือใชรวมกันจะตองจัดวางไว
ดวยกัน เชน น้ําดื่ม เครื่องดื่มประเภทน้ําอัดลม ประเภทขนมปงสดและเบเกอรี่ ขนมขบเคี้ยว เปนตน
5. การติดปายบอกประเภทของสินคา เพื่อใหรูวาสินคาอยูที่ใด เปน การติดปายบอกชนิดของ
สินคาตามที่จัดไว เปนหมวดหมูแลวเพื่อสะดวกในการคนหาสินคาตามที่ลูกคาตองการ อาจจะติดไวตาม
ผนั งห อง และกึ่ง กลางเหนือ ชั้น วางของ สิ น ค าใดวาง ณ จุ ด ใด ควรวางอยู เป น ประจํา และไม ค วร
เปลี่ยนแปลงที่วางสินคาบอยเกินไป เพราะจะทําใหลูกคาตองเสียเวลาคนหาในครั้งตอไปที่แวะเขามาซื้อ
สินคาที่ราน
6. การติดปายราคาสินคา ปจจุบันลูกคาสวนใหญมักสนใจในรายละเอียดของสินคาเพิ่มมากขึ้น
ทั้งรูปแบบของบรรจุภัณฑ ชื่อสิน คา คําแนะนําการใชผลิตภัณฑนั้นๆ วันผลิตและวัน หมดอายุ ดังนั้น
จะตองติดปายบอกราคาเพิ่มใหกับตัวสินคาซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่สุดลงไปดวย คือ ตองติดราคาบอกไวบนตัว
สินคาทุกชิ้นให ชัดเจนพอที่ลูกคาและพนักงานเก็บเงินจะอานได หรือ สินคาบางประเภทที่ขายกันเปน
จํานวนมาก อาจจะติดราคาในรูปของแผนปายหรือโปสเตอร จะเปนการชวยประหยัดแรงงานและเวลาได
หากเปน สิน คาชนิดเดียวกันแตตางยี่หอกัน อาจจะติดราคาไวที่ชั้น วางสินคาจะชวยใหลูก คาเห็นและ
เปรียบเทียบราคากันได ถึงแมวาจะตองใชเวลาและแรงงานในการติด ราคากัน ใหม เมื่อ สิน คามีราคา
เปลี่ย นแปลงใหม แตก็ เปน การให ประโยชนแ ละรายละเอียดเพิ่มเติ มรวมถึงความสะดวกกั บลูก ค า
ทั้งยังเปนการสะดวกในการเรียกเก็บเงินคาสินคาอีกดวย
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การจัดวางสินคา มีความสําคัญตอการจูงใจลูกคาใหเลือกซื้อสินคา เพื่อใหสะดวกและเกิดความ
พึงพอใจควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. ความพึงพอใจของลูกคา
2. จัดสินคาไวในบริเวณที่เราจะขาย
3. จัดสินคาไวในระดับสายตาใหมากที่สุด
4. จัดสินคาดานหนาบนชั้นใหเต็มอยูเสมอ
5. ชั้นปรับระดับไดตามขนาดของสินคาจะเปนการดี
6. การใชกลองหนุนสินคาใหดูงดงามแมจะมีสินคาไมมากนัก
7. ความเปนระเบียบเรียบรอย สินคาบางชนิด มีหลายแบบ หลายขนาด ควรจัดใหเปนระเบียบ
สะดวกในการเปรียบเทียบของลูกคา ดังนั้น สิน คาที่เหมือน ๆ กัน ควรเอาไวดวยกัน และควรจัด ตาม
แนวนอนอยูในระดับเดียวกันหรือจะจัดในแนวดิ่งดวยก็ได
8. สินคามากอนตองขายกอน เราตองขายสินคาเกากอนสินคาใหมเสมอ พยายามวางสินคามากอน
ไวแถวหนาเสมอ ควรทําสินคาที่มากอนใหดูสดใสสะอาดเหมือนสินคาใหม
9. ปองกันหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของสินคา โดยการจัดวางผังทางเดินภายในรานใหลูกคาเดินไปมา
ไดสะดวก คือ หยิบก็งาย หายก็รู สินคาบุบ ชํารุด ใกลหมดอายุควรจัดเปนสินคาลดราคาพิเศษ ลางสต็อก
ดวยการจัดแยกขายไวตางหาก
การจัดการและดูแลคลังสินคาตามหลักสุขาภิบาล
การจัดการคลังสินคา เปนการจัด การในการรับ การจัดเก็บ หมายถึง การจัดสงสิน คาใหผูรับ
เพื่อกิ จ กรรมการขาย เปา หมายหลัก ในการบริห าร ดํ าเนิ น ธุร กิ จ ในส ว นที่เ กี่ยวของกั บคลัง สิน ค า
ก็เพื่อใหเกิดการดําเนินการเปนระบบใหคุมกับการลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินคา
การปองกัน ลดการสูญเสียจากการดําเนินงานเพื่อใหตนทุนการดําเนินงานต่ําที่สุด และการใชประโยชน
เต็มที่จากพื้นที่
คุณลักษณะเพือ่ ความเปนเลิศในงานขาย
การบริการที่ดีจะเกิดขึ้นจากตัวบุคคล โดยอาศัยทักษะ ประสบการณ เทคนิ คตาง ๆ ที่จะทําให
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ และอยากกลับเขามาใชบริการอีก มีดังตอไปนี้
 ตองมีจิตใจรักในงานดานบริการ (Service Mind) ผูใหบริการตองมีความสมัครใจทุมเททั้ง
แรงกายและแรงใจ มีความเสียสละ ผูที่จะปฏิบัติหนาที่ไดตองมีใจรักและชอบในงานบริการ
 ตองมีความรูในงานที่ใหบริการ (Knowledge) ผูใหบริการตองมีความรูในงานที่ตนรับผิดชอบ
ที่สามารถตอบข อ ซัก ถามจากผูรั บบริก ารไดอย างถูก ตองและแม น ยํ า ในเรื่อ งของสิ น ค าที่นํ าเสนอ
เพื่อมิใหเกิดความผิดพลาด เสียหายและตองขวนขวายหาความรูจาก เทคโนโลยี ใหม ๆ เพิ่มขึ้น อยาง
สม่ําเสมอ
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 มีความชางสังเกต (Observe) ผูทํางานบริการจะตองมีลักษณะเฉพาะตัวเป นคนมีความชาง
สังเกต เพราะหากมีการรับรูวาบริการอยางไรจึงจะเปนที่พอใจของผูรับบริการก็จะพยายามนํามา
คิด สรางสรรค ใหเกิด บริก ารที่ดียิ่งขึ้น เกิด ความพอใจและตอบสนองความตองการของลูก คาหรือ
ผูรับบริการได มากยิ่งขึ้น
 ตองมีความกระตือรือรน (Enthusiasm) พฤติกรรมความกระตือรือรน จะแสดงถึงความมีจิตใจ
ในการตอนรับ ใหชวยเหลือแสดงความหวงใย จะทําใหเกิดภาพลักษณที่ดี ในการชวยเหลือผูรับบริการ
 ตองมีกิริยาวาจาสุภาพ (Manner) กิริยาวาจาเปนสิ่งที่แสดงออกจากความคิด ความรูสึก และ
สงผลใหเกิดบุคลิกภาพที่ดี ดังนั้น เพื่อใหลูกคาหรือผูรับบริการมีความสบายใจที่จะติดตอขอรับบริการ
 ตองมีความคิดริเริ่มสรางสรรค (Creative) ผูใหบริการควรมีความคิดใหม ๆ ไมควรยึดติดกับ
ประสบการณ หรือบริก ารที่ทําอยู เคยปฏิบัติ มาอย างไรก็ทําไปอยางนั้น ไม มีก ารปรับเปลี่ยนวิธีก าร
ใหบริการ จึงควรมีความคิดใหม ๆ ในการปฏิรูปงานบริการใหดีขึ้น
 ตองสามารถควบคุมอารมณได (Emotional control) งานบริการเปนงานที่ใหความชวยเหลือ
จากผูอื่น ตองพบปะผูคนมากมายหลายชนชั้น มีการศึกษาที่ตางกัน ดังนั้น กิริยามารยาทจากผูรับบริการ
จะแตกตางกัน เมื่อผูรับบริการไมไดดังใจ อาจจะถูกตําหนิ พูดจากาวราว กิริยามารยาทไมดี ซึ่งผูใหบริการ
ตองสามารถควบคุมสติอารมณไดเปนอยางดี
 ตองมีส ติใ นการแกปญ หาที่เกิ ด ขึ้น (Calmness) ผูรับบริ ก ารสว นใหญจ ะติด ตอ ขอความ
ชวยเหลือตามปกติ แตบางกรณีลูกคาที่มีปญหาเรงดวน ผูใหบริการจะตองสามารถวิเคราะหถึงสาเหตุและ
คิดหาวิธีในการแกไขปญหาอยางมีสติ อาจจะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากหลายทางเลือกในการใหบริการ
แกลูกคา
 มีทัศนคติตองานบริการดี (Attitude) การบริการเปนการชวยเหลือ ผูทํางานบริการเปนผูให
จึงตองมีค วามคิด ความรูสึก ตองานบริก ารในทางที่ชอบ และเต็มใจที่จ ะใหบริการ ถาผูใ ดมีความคิด
ความรูสึกไมชอบงานบริการ แมจะพอใจในการรับบริการจากผูอื่น ก็ไมอาจจะทํางานบริการใหเปนผลดี
ได ถาบุคคลใดมีทัศนคติตองานบริการดี ก็จะใหความสําคัญตองานบริการ และปฏิบัติงานอยางเต็มที่
เปนผลใหงานบริการมีคุณคาและนําไปสูความเปนเลิศ
 มีความรับผิดชอบตอลูกคาหรือผูรับบริการ (Responsibility) ในดานงานทางการตลาด และ
การขาย และงานบริการ การปลูกฝงทัศนคติใหเห็นความสําคัญของลูกคาหรือผูรับบริการดวยการยกยอง
วา “ลู ก คาคื อบุค คลที่สํ าคัญ ที่สุด ” และ “ลูก ค าเปน ฝายถูก เสมอ” ทั้งนี้ก็ เพื่อ ให ผูใ หบริ ก ารมี ค วาม
รับผิดชอบตอลูกคาอยางดีที่สุด
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เรื่องที่ 8 พฤติกรรมผูบริโภคกับชองทางการจําหนายอาหารสําเร็จรูป
พฤติกรรมของผูบ ริโ ภค (Consumer behavior) หมายถึง การแสดงออกรวมทั้งกระบวนการในการ
ตัดสินใจของแตละบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการใชสินคาและบริการ
ประโยชนของการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค
1. ชวยใหนักการตลาดเขาใจถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค
2. ชวยใหผูเกี่ยวของสามารถหาหนทางแกไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคใน
สังคมไดถูกตองและสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น
3. ชวยใหการพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑสามารถทําไดดีขึ้น
4. เพื่อประโยชนในการแบงสวนตลาด เพื่อการตอบสนองความตองการของผูบริโภค ใหตรงกับ
ชนิดของสินคาที่ตองการ
5. ชวยในการปรับปรุงกลยุทธการตลาดของธุรกิจตาง ๆ เพื่อความไดเปรียบคูแขงขัน
การประเมินความพึงพอใจของผูบริโภค
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกภายในจิตใจของมนุษยซึ่งจะไมเหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยูกับแตละ
บุคคลวาจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด ถาคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากเมื่อไดรบั การตอบสนองดวยดี จะมี
ความพึงพอใจมาก แตในทางตรงขามอาจผิดหวังหรือไมพึงพอใจเปนอยางยิ่งเมื่อไมไดรับการตอบสนอง
ตามที่คาดหวังไวหรือไดรับนอยกวาที่คาดหวังไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสิ่งที่ตั้งใจไววาจะมีมากหรือมีนอย
ปจจัยสําคัญเพื่อประเมินคุณภาพของการบริการ
1. ความสะดวก หมายถึง ความสะดวกในการเขาพบหรือติดตอกับผูใหบริการ ซึ่งครอบคลุม
ทั้งเวลาที่เปดดําเนินการ สถานที่ตั้งและวิธีการที่จะสามารถอํานวยความสะดวกใหแกผูบริโภคในการ
เขาพบหรือติดตอกับผูใหบริการ เชน สถานที่ใหบริการตั้งอยูใ นที่ที่สะดวกแกการไปติดตอ เปนตน
2. การติดตอสื่อสาร หมายถึง การสื่อสารและใหขอมูลแกลูกคาดวยภาษาที่งายตอการเขาใจและ
การรับฟงความคิดเห็น ตลอดจนขอเสนอแนะ หรือคําติชมของลูกคาในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ใหบริการขององคการ
3. ความสามารถ หมายถึง การที่ผูใหบริการมีความรูความสามารถและทักษะที่จะปฏิบัติงาน
บริการไดเปนอยางดี เชน ความรูและทักษะใหขอมูลผลิตภัณฑ เปนตน
4. ความสุภาพ หมายถึง การที่ผูใหบริการมีความสุภาพเรียบรอย มีความนับถือในตัวลูกคา
รอบคอบ และเปนมิตรตอผูบริโภค เชน การใหบริการดวยใบหนาที่ยิ้มแยมแจมใสและการสื่อสารดวย
ความสุภาพ เปนตน
5. ความนาเชื่อ ถือ หมายถึง ความเชื่อถือไดและความซื่อสัต ยข องผูใ หบริก าร ชื่อเสียงและ
ภาพลักษณที่ดี
6. ความคงเสนคงวา หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ไดสัญญาไวอยางแนนอนและ
แมนยํา เชน การใหบริการตามที่ไดแจงไวกับแกลูกคา เปนตน
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7. การตอบสนองอยางรวดเร็ว หมายถึง ความเต็มใจของผูใหบริการที่จะใหบริการอยางรวดเร็ว
เชน การใหบริการแกผูรับบริการ ณ เคานเตอรจายเงิน แบบทันทีทันใด เปนตน
การสํารวจความพึงพอใจ
การสํารวจความพึงพอใจลูกคาเปนเครื่องมือที่สําคัญและมีบทบาทในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ทํางานในองคการอยางมาก ขอมูลที่ไดจากการสํารวจเปนขอมูลปอนกลับไปสูหนวยงานที่แสดงใหเห็น
ถึงพฤติกรรมและความตองการของลูกคา เชน พฤติกรรมการเลือกซื้อ/ใชบริการ และเปนตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานขององคก ารที่แมนยํา เทคนิคการวัด ความพึงพอใจ อาจเริ่มจาก การสังเกต การสัมภาษณ
แบบสอบถาม จนถึงกระบวนการทําวิจัย
มหาตมะ คานธีกลาวไววา
“ลูกคา คือ แขกคนสําคัญที่สุด ที่ไดมาเยือนเรา ณ สถานที่แหงนี้ เขามิไดมาเพื่อพึ่งพิงเรา เรา
ตางหาก ที่ตองพึ่งพาอาศัยเขา เขามิใชบุคคลที่มาขัดจังหวะการปฏิบัติงานของพวกเรา หากแตวา การรับใช
เขาคือ วัตถุประสงคแหงงานของพวกเรา เขามิใชบุคคลแปลกหนาแตเขา คือ สวนหนึ่งของสถานที่แหงนี้
บริการจากพวกเรา มิใชการสงเคราะหเขา เขาตางหากทีก่ ําลังสงเคราะหพวกเรา ดวยการยอมใหพวกเรามี
โอกาสไดรับใชเขา”
การสงเสริมการขาย
การสงเสริมการขายเปนกิจกรรมที่กระตุนการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ โดยการจัดกิจกรรม
การตลาดและสงเสริมการขายตาง ๆ เชน การเสนอของแถม การแสดงสินคาและการจัดวางสินคา การลด
ราคา การตลาดทางไกล การตลาดทางไปรษณีย และวิธีการอื่น ๆ เพื่อชวยกระตุนยอดขาย
วิธีการสงเสริมการขาย
 การสงเสริมการขายดานลดราคาสวนใหญเปนการลดราคาสินคา โดยอาจจะลดจากราคาขาย
ปกติ เชน การจัดโปรโมชั่นตาง ๆ เปนชวงเวลา การลดราคา 25% ทุกวันพุธ เปนตน หรือการเพิ่มปริมาณ
สินคาโดยขายราคาเทาเดิม เชน แลกตาซอย เอ็กตรา 300 เพิ่มปริมาณแตไมเพิ่มราคา เปนตน ยอดขายที่
เพิ่มขึ้นจากการลดราคานี้ จะมีตนทุนจากกําไรที่ลดลง การตัดสินใจใชกลยุทธนี้จึงควรตองพิจารณาอยาง
รอบคอบ และควรคํานึงถึงผลกระทบตอชื่อเสียงของตราสินคาดวย
 การสงเสริมการขายโดยการใชคูปอง
คูปอง เปนอีกวิธีการหนึ่งในการลดราคา วัตถุประสงคหลักของการใชการสงเสริมการขายโดย
ใชคูปอง คือ การกระตุนใหลูกคาใชคูปองใหมากที่สุด โดยมีเทคนิคการแจกคูปองหลายอยาง ตัวอยางเชน
- การติดคูปองไวบนบรรจุภัณฑเพื่อกระตุนการซื้อซ้ํา
- การแจกคูปองในหนังสือพิมพ หรือนิตยสารเพื่อใหผูบริโภคไปใชซื้อสินคา
 การสงเสริมการขายโดยการใหของแถมเปนวิธีที่มีใชกัน มาก โดยลูกคาจะไดรับของแถม
เมื่อซื้อครบตามที่กําหนด เชน ซื้อสินคาครบสิบชิ้น ก็จะไดรับของแถมหนึ่งชิ้น เปนตน
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 การสงเสริมการขายโดยการแขงขันและใหร างวัลเปนอีกวิธีหนึ่งที่มีใ ชกัน มากในปจ จุบัน
โดยเฉพาะตามงานแสดงสินคาตาง ๆ ก็จะมีสาวสวย (Pretty) แตงตัวนารัก มากลาวแนะนําถึงสรรพคุณที่ดี
ของสินคาและจัดเกมสตอบคําถามงาย ๆ พรอมของรางวัลเล็ก ๆ นอย ๆ เพื่อเรียกรองความสนใจของลูกคา
ที่เดินผานไปมาและมีการแจกของชํารวยเล็กใหกับผูที่เขารวมกิจกรรมและตอบคําถามไดถูกตอง เปนตน
 การสงเสริมการขายโดยการชิงโชค ซึ่งวิธีนี้ก็อาจจะมีหลายวิธี แตที่นิยมกันก็คือ การแนบใบ
ลุนรางวัลมาพรอมกับสินคา หรือใหตัดชิ้นสวน หรือ ปายฉลาก สติ๊กเกอร อยางใดอยางหนึ่ง สงไปร วม
ชิงโชค ซึ่งวิธีการนี้ก็จะตองระมัดระวังเรื่องความสะดวกในการที่จะสงชิ้นสวน หรือชิ้นสวนจะตองไมถกู
แอบแกะอานดูกอนที่ผูซื้อจะเปนผูแกะคนแรก
 การสงเสริมการขายสําหรับลูกคาประจํา เปนการกระตุนใหลูกคาประจํามาซื้อสินคาหรือใช
บริ ก ารบ อ ย ๆ เช น สายการบิ น มี ก ารสะสมไมล เ พื่ อ แลกเป น ตั๋ ว เครื่ อ งบิ น ฟรี เมื่ อ สะสมไมล ไ ด
ตามที่กําหนด หรือรานอาหารญี่ปุนฟูจิ หรือเซน มีการประทับตราเมื่อรับประทานอาหารครบทุก 300 บาท
และนํามาแลกเปนบัตรสวนลด หรืออาหาร 1 จานเมื่อครบตามที่กําหนด เปนการกระตุนใหลูกคามาซื้อ
สินคาหรือใชบริการบอย ๆ หรือปมน้ํามันมีการทําบัตรสมาชิกแลวใหสวนลดพิเศษสําหรับสมาชิก เปนตน
 การสงเสริมการขาย ณ จุดวางสินคามีผลการวิจัยพฤติกรรมผูบริโภคในรานคาปลีกออกมาวา
ยอดขายจะเพิ่มขึ้นถาลูก คาสามารถเห็นสิน คา ณ จุดวางสิน คา การจัด วางสินค าที่นาสนใจ ใหขอมูล
เหมาะสม และวางในตําแหนงที่สังเกตไดงาย จะชวยใหลูกคาซื้อสินคามากขึ้น ในปจจุบันจะเห็นไดวา
สินคาอุปโภคบริโภคที่วางจําหนายในซุปเปอรมารเก็ต มีการจัดเรียงเปนแถวอยางเปนระเบียบ ถาตองการ
ใหสินคาเปนที่สังเกตไดงาย พื้นที่วางสินคาตองอยูใ นระดับสายตา และตั้งวางสินคาเปนแถวอยางชัดเจน
และเปนระเบียบ
 การสงเสริมการขายโดยการแจกสินคาตัวอยางใหทดลองใช วิธีนี้ใหลูกคาไดทดลองใชสินคา
ดูกอน กอนที่จ ะตัด สิน ใจซื้อ ซึ่งวิธีนี้ก็อาจสามารถดึงลูกคาที่ใชสินคาของคูแขงอยูใ หหันมาทดลอง
ของใหมโดยที่ไมตองเสียเงินซื้อ เพราะบางครั้งลูกคามีความคิดวาของที่ใชอยู เดิมก็ดีที่สุดอยูแลว ทําไม
ตองไปเสียเงินซื้อสินคาอื่นมาทดลองใช
อยางไรก็ตาม การสงเสริมการขาย ควรยึดหลักทีว่ า ทําสิ่งที่งาย ๆ ที่ไมใหลูกคารูสกึ ยุงยาก
ในการที่จะเขารวมกิจกรรมที่เราวางไว
เทคโนโลยีเพิ่มชองทางการจําหนาย
E-Commerce การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การดําเนินธุรกิจการคาหรือการซื้อขายบนระบบ
เครือขายอินเทอรเนต โดยผูซื้อ (Customer) สามารถดําเนินการ เลือกสินคา คํานวนเงิน ตัดสินใจซื้อ
สินคา โดยใชวงเงินในบัตรเครดิต ไดโดยอัตโนมัติ ผูขาย (Business) สามารถนําเสนอสินคา ตรวจสอบ
วงเงินบัตรเครดิตของลูกคา รับเงินชําระคาสินคา ตัดสินคาจากคลังสินคา และประสานงานไปยังผูจัดสง
สินคา โดยอัตโนมัติ กระบวนการดังกลาวจะดําเนินการเสร็จสิ้นบนระบบเครือขาย Internet
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ขอดี
1.
2.
3.
4.
5.

เปดดําเนินการคา 24 ชั่วโมง
ดําเนินการคาอยางไรพรมแดนทั่วโลก
ใชงบประมาณลงทุนนอย
ตัดปญหาดานการเดินทาง
งายตอการประชาสัมพันธ โดยสามารถประชาสัมพันธไดทั่วโลก

1.
2.
3.
4.

ตองมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
ประเทศของผูซื้อและผูขายจําเปนตองมีกฎหมายรองรับอยางมีประสิทธิภาพ
การดําเนินการดานภาษีตองชัดเจน
ผูซื้อและผูขายจําเปนตองมีความรูพื้นฐานในเทคโนโลยีอินเทอรเนต

ขอเสีย

กระบวนการพื้นฐาน เกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
1. ลูกคาเลือกรายการสินคาของผูจําหนาย (Catalog)
2. ลูกคาสงคําสั่งซื้อใหผูจําหนาย (Order)
3. ลูกคาชําระเงินใหผูจําหนาย (Payment)
4. ลูกคารอรับสินคาจากผูจําหนาย (Shipping)
เว็บไซทธุรกิจ E-Commerce การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ตัวอยางเว็บไซทในประเทศ เชน www.shop4thai.com, www.chulabook.com, www.tohome.com เปนตน
ตัวอยางเว็บไซทตางประเทศ เชน www.amazon.com , www.alibaba.com, www.ecplaza.net เปนตน

เรื่องที่ 9 การบริหารจัดการธุรกิจ
ทุนและแหลงเงินทุน
เงินทุน หมายถึง เงินตราที่องคการธุรกิจจัดหามา เพื่อนํามาใชในการดําเนินกิจการ โดยมีจุดประสงค
เพื่อใหไดผลตอบแทนจาการลงทุน อยางคุมคา เงินทุนมีความสําคัญตอธุร กิจ เพราะเปน ปจ จัยในการ
ดําเนินธุรกิจ ตั้งแตเริ่มตั้งกิจการ และระหวางดําเนินกิจการ เงินทุนทําใหการผลิต การซื้อขายเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและทําใหธุรกิจขยายตัวไดอยางรวดเร็ว
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ประเภทของเงินทุน เงินทุนที่ใชในการดําเนินธุรกิจ แบงไดเปน 2 ประเภท คือ
2.1 เงินทุนคงที่
เงินทุนคงที่ หมายถึง เงินทุนที่องคการธุรกิจจัดหาเพื่อนํามาใชในการจัดหาทรัพยสินถาวร
ทรัพยสินถาวร หมายถึง สินทรัพยที่อายุการใชงานนานเกินกวา 1 ป ดังนั้น เงินทุนคงที่ องคการธุรกิจจึง
นํามาใชในการลงทุนซื้อที่ดิน สรางอาคาร ซื้อเครื่องจักร ซื้อเครื่องใชสํานักงาน เปนตน
2.2 เงินทุนหมุนเวียน
เงินทุนหมุนเวียน หมายถึง เงินทุนที่องคการธุรกิจจัดหา เพื่อนํามาใชในการจัดหาทรัพยสิน
หมุนเวียนหรือใชในการดําเนินกิจการ ทรัพยสินหมุนเวียน หมายถึง สินทรัพยที่อายุการใชงานไมเกิน
หนึ่งป ดังนั้น เงิน ทุนหมุน เวียน องคการธุร กิจ จึงนํามาใชในการซื้ อวัต ถุดิบ ซื้อสินคา จายคาแรงงาน
จายคาเบี้ยประกันภัย จายคาขนสง จายคาโฆษณา จายคาสาธารณูปโภค เปนตน
แหลงเงินทุน
แหลงที่มาของเงินทุน
1. แหลงเงินทุนจากภายในธุรกิจเอง ไดแก เงินทุนของเจาของกิจการ กําไรสะสม และคาเสื่อม
ราคา
2. แหลงเงินทุนจากภายนอกธุรกิจ ไดแก เงินทุนที่มาจากการระดมทุน เงินทุนจากเจาหนีข้ อง
กิจการและเงินทุนที่ไดรับจากการสนับสนุน

เรื่องที่ 10 การกําหนดราคาขาย
ราคา (Price) หมายถึง “มูลคาของผลิตภัณฑหรือบริการที่แสดงคาออกมาในรูปหนวยเงิน หรือ
หนวยการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ”
วิธีการขั้นพื้นฐานในการตั้งราคา นิยมกันอยูทั่วไป คือ วิธีการตั้งราคาโดยยึดตนทุนเปนเกณฑ
ราคาขายตอหนวย = ตนทุนทั้งหมด + กําไรที่ตองการ
การบัญชี (Accounting) หมายถึง การจดบันทึกรายการคาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับ-จายเงิน การจัด
หมวดหมูสรุปผลและวิเคราะห ตีความ อยางมีหลักเกณฑ
ประโยชนและวัตถุประสงคของการบัญชี
1. ชวยใหเจาของกิจการสามารถควบคุมรักษาสินทรัพยของกิจการได
2. ชว ยให ทราบผลการดํ า เนิ น งานของกิ จ การ ในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ ง ว า ผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา กิจการมีกําไรหรือขาดทุนเปนจํานวนเทาใด
3. ชวยใหทราบฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งวา กิจการในสินทรัพย หนี้สิน และ
ทุน ซึ่งเปนสวนของเจาของกิจการเปนจํานวนเทาใด
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4. การทําบัญชีเปนการรวบรวมสถิติอยางหนึ่งที่ชวยในการบริหารงาน และใหขอมูลอันเปน
ประโยชนใ นการวางแผนการดําเนิน งานและควบคุมกิจ การใหประสบผลสําเร็จ ตามความมุงหมาย
เพื่อบันทึกรายการคาที่เกิดขึ้นตามลําดับกอนหลัง และจําแนกตามประเภทของรายการคาไว เพื่อใหถูกตอง
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการทําบัญชีของกิจการตาง ๆ
การบริหารคลังสินคา
การวางแผนการบริหารคลังสินคาเพื่อสํารองสินคาคงคลังในปริมาณที่เหมาะสม เปนฟนเฟอง
หลักใหธุรกิจสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
การบริหารคลังสินคาจะจัดการตั้งแตการรับเขาจนถึงการจายออก จะเปนการเมื่อสินคาเขามา
ควรจะนําสิน คาไปเก็บไวที่ ไหน ใหถูกสุข ลัก ษณะ เนื่องจากมีการจัด เก็บสิน คาหลากหลายประเภท
จึงจําเปนตองแบงโซนจัดวางสินคา
ตนทุนการบริหารคลังสินคาและสินคาคงคลัง ประกอบไปดวย 2 ประเภทดวยกัน ไดแก
1. ตนทุนการบริหารคลังสินคา เกิดจากการดําเนินกิจกรรมการใหบริการภายในคลังสินคา
การจัดเก็บสินคา
2. ตนทุนในการถือครองสินคา คือตนทุนในการถือครองสินคา หรือคาเสียโอกาสที่เงินทุนไปจม
อยูในสินคา

เรื่องที่ 11 คุณธรรมในการประกอบอาชีพ
คุณธรรม คือ คุณงามความดีที่เรา แสดงออก เชน
1. ความขยันหมั่นเพียร มีความขยัน ในการปฏิบัติงาน
2. อดทน การทํางานตองมีความ เขมแข็งอดทนตอสภาพที่เกิดขึ้นทุกขณะ งานจะหนักจะเบาเรา
ตองทํา
3. ความซื่อสัตย มีความซื่อสัตย ตอตนเอง ตอหมูคณะ เพื่อนรวมงาน
4. สุจริต เปนคนตรงไมเอารัดเอาเปรียบบุคคลอื่น ไมคดโกง ถือคติ “ซือ่ กินไมหมด คดกิน
ไมนาน”
5. ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบงานที่มอบหมายใหทําจนสําเร็จ ถูกตอง นายจางพอใจ
6. ความเขาใจตนเองและสังคม คือ เปนคนไวใจซึ่งกันและกัน
ปญหาและอุปสรรค
1. ทักษะความรู ความชํานาญในธุรกิจถือเปนปจจัยสําคัญที่บงบอกถึงความสามารถในการทํา
ธุรกิจของผูประกอบการ ซึ่งจะตองคนหาตัวเองวามี ทักษะความรู ความสามารถที่โดดเดนนั้นเพียงพอ
ที่จ ะชว ยขับเคลื่อนธุรกิจ นั้น อยูร อดไดหรือไม การที่เรามีเงินทุน นั้น ก็ไมไดหมายความวาจะประสบ
ความสําเร็จ แตตองวัดกันที่ฝมืออีกดวย แตหากวาคนหาแลว ยังไมเจออีก มีขอแนะนําอยู 2 อยางก็คือ เลิก
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ทําธุรกิจหรือหาคนที่มีคุณสมบัติดังกลาวมาเขารวมเปนพันธมิตรกัน เทาที่ผานมามีธุรกิจจํานวนมากที่มี
หุนสวนจํานวนเยอะมาก และแตละคนก็มีความสามารถแตกตางกันไป เชน ความสามารถทางดานคิด
แผนการตลาด การโปรโมทประชาสัมพันธ หรือการจัดการภายในองคกร เปนตน อยาลืมวาไมมีใครเกง
ทีส่ ุดหรือดีทสี่ ุด แตถาเราเอาความสามารถของแตละคนมาผนึกรวมกัน ก็จะทําใหความเกงกาจในธุรกิจ
นั้นกาวไปถึงความเปนที่สุดนั้นได
2. ขอมูลที่จําเปนตอการเติบโต เราจะเห็นไดวา ทุก ๆ ธุรกิจในปจจุบันนี้ตองอาศัยขอมูลตาง ๆ
เพือ่ หลอเลี้ยงใหธุรกิจกาวไปอยางมั่นคง ซึ่งมีความสําคัญไมแพไปกวาเงินทุนที่เรากําลังหากันอยู อาทิเชน
ขอมูลเรื่องความตองการของผูบริโภค อยาลืมวาทุกวันนี้มีการแขงขันสูง ลูกคาเปนปจจัยสําคัญที่ชวยให
ธุรกิจเรารอด ดังนั้น เราจําเปนตองศึกษาพฤติกรรมของผูบริโ ภคอยางตอเนื่อง หากไมทําเชนนั้นแลว
ธุรกิจของคุณอาจจะมีผลกระทบก็เปนได นอกจากนี้แลว วงจรของสินคาตองมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุค
ตามสมัยดวย นั่นหมายความวาสินคา ทุกชนิดจะมีวงจรชีวิตที่ถูก กําหนดโดยผูบริโภค และแนนอนวา
ผูประกอบการจะตองมีขอมูลเหลานี้ เพื่อใชปรับแผนเชิงกลยุทธตาง ๆ
3. การวางแผนการตลาด หัวขอนี้สําคัญมากตอผูประกอบการซึ่งจะตองคนหาวาแผนการตลาด
ของเรานั้นมีจุดออนและจุดแข็งตรงไหนบาง วิธีนี้สามารถทําไดโดยการศึกษาแผนการทํางานของคูแขง
หากเราทําแผนมาเปรียบเทียบกับคูแขงแลวพบวามีจุดออนอยู ขอแนะนําใหทบทวนและเปลี่ยนการตลาด
ใหมหมด อยาลืมดวยวาทุกวันนี้การทํางานต องศึก ษาจากลูกคาและคูแขง บางครั้งแนวคิดของเราอาจ
ขัดแยงกับความเปนจริงอยูบาง แตยังไงก็ตองปรับปรุงเพื่อใหธุรกิจนั้นไปตลอดรอดฝง
4. มาตรฐานในการผลิต เทาที่เราทราบกันอยูวา คุณภาพที่ดีของสินคา คือ ปจจัยสําคัญตอความ
อยูรอด ควรหมั่นทบทวนเรื่องมาตรฐานของสินคากันอีก ครั้ง เพื่อใหรูวาคุณภาพของสินคาเราตรงกับ
ความตองการของผูบริโภครึเปลา ดังนั้น การสรางมาตรฐานการผลิต คือ สิ่งที่เราตองตระหนักและพัฒนา
กันอยางเรื่อย ๆ

เรื่องที่ 12 หนวยงานสงเสริมและสนับสนุนในประเทศไทย
หนวยงานที่สนับสนุน SMEs
 การลงทุน
 การเงิน
 การตลาด
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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การลงทุน
1. ศูนยบริการนักลงทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท (66) 0-2229-2000 โทรสาร (66) 0-26545649 http://www.set.or.th
2. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท (66) 0-25378111, 0-2537-8155 โทรสาร (66) 0-537-8177
3. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท (66) 0-2220-4414-8, 0-2202-4511 โทรสาร (66) 0-2246-0031 อีเมล iix@dip.go.th
http://www.dip.go.th
การเงิน
1. ศูนยใหคําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และประชาชน (ศงป.
ศูนยกรุงเทพ ฯ บานมนังคศิลา ถ.หลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท (66) 0-2268-0334, 0-2628-1802-3 โทรสาร (66) 0-2628-0338
อีเมล sfac@loxinfo.co.th http://www.sfac.or.th
2. ธนาคารแหงประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท (66) 0-2283-5353 โทรสาร (66) 0-2280-0449, 0-2280-0626 http://www.bot.or.th
3. บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เลขที่ 2922/243
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร II ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพฯ 10320
1
โทรศัพท (66) 0-2308-2741 (อัตโนมัติ 12 เลขหมาย) โทรสาร (66) 0-2308-2749
.
อีเมล info@sicgc.or.th http://www.sicgc.or.th
4. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม (บอย.) เลขที่ 475 ชั้น 9 อาคารศิริภญ
ิ โญ
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท (66) 0-2201-3700-10
โทรสาร (66) 0-2201-3723-4 อีเมล info@sifc.co.th http://www.sifc.co.th/index.asp
การตลาด
1. กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย 22/77 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท (66) 0-2511-5066, 0-2512-0093-0104 โทรสาร (66) 0-2512-1079,
0-2513-1917 http://www.depthai.go.th
2. กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท (66) 0-2222-2212 , (66) 0-2221-4706 โทรสาร (66) 0-2223-1422
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http://www.dit.go.th

3. กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 44/100 หมูที่ 1 ถนนสนามบินน้ํา ต.บางกระสอ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท (66) 0-2547-4771-8 โทรสาร (66) 0-2547-4792
อีเมล dft_info@mocnet.moc.go.th http://www.dft.moc.go.th
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 196 พหลโยธิน จตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท (66) 0-2579-1121-30, (66) 0-2579-5515,
(66) 0-2579-0160, (66) 0-2579-8533 โทรสาร (66) 0-2561-4771, (66) 0-2579-8533
อีเมล TISTR@mozart.inet.co.th http://www.tistr.or.th
2. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท (66) 0-2644-8150-99 โทรสาร (66) 0-26448027-9
http://www.nstda.or.th
3. สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) (ส.ส.ท.) เลขที่ 5-7 ซอยสุขุมวิท 29
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท (66) 0-2258-0320-5
โทรสาร (66) 0-2258-6440 อีเมล ttc1@tpa-tpi.or.th http://www.tpa.or.th
4. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท (66) 0-2202-3300-4 โทรสาร (66) 0-2202-2415
อีเมล thaistan@tisi.go.th http://www.tisi.go.th
5. สถาบันอาหาร 2008 ถนนจรัลสนิทวงศ ซอย 40 เขตบางยีข่ ัน กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท (66) 0-2886-8088, โทรสาร (66) 0-2886-8106-7 http://www.nfi.or.th
6. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซอยตรีมิตร กลวยน้ําไท ถนนพระราม 4
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท (66) 0-2713-5492-9 โทรสาร (66) 0-2712-1592-3
อีเมล info@thaitextile.org http://www.thaitextile.org
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กิจกรรม
1. จงอธิบายวิธีการแปรรูปและถนอมอาหาร พรอมยกตัวอยาง
2. จงยกตัวอยางอาหารสําเร็จรูปในชุมชนของทาน พรอมนําเสนอชองทางการจําหนายและ
แนวทางการหาตลาด
3. จงอธิบายหลักการเลือกผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
4. จงอธิบายวิธีการจัดสถานทีจ่ ําหนายและคลังสินคาตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
5. นําเสนอโครงงานจัดตั้งธุรกิจจําหนายอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารตามที่ทานสนใจ
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บรรณานุกรม
ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล, นิทัศน คณะวรรณ, ธีรพล แซตั้ง, การตลาดรุง มุงสัมพันธ. กรุงเทพ :
บริษัทซีเอ็ด ยูเคชั่น จํากัด (มหาชน), 2546.
วีระพงษ เฉลิมจิระวัฒน, คุณภาพในงานบริการ, กรุงเทพ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี
(ไทย- ญี่ปุน), 2542.
ศิริวรรณ เสรีรตั น, ศุภกร เสรีรัตน, องอาจ ปทวานิช, ปริญ ลักษิตานนท, สุพีร ลิ่มไทย, หลักการตลาด.
กรุงเทพ : บริษัท ธีระฟลม และไซเท็กซ, 2543.
http://www.ku.ac.th/e-magazine/february44/agri/food.html
www.dcharoenshop.com/.../68-organized-shops-and-product-pla...
www.atii.th.org/html/ecom.html
“การมีจิตใจในการบริการทีด่ ”ี (ออนไลน). เขาถึงเมื่อ 9 กรกฎาคม 2548. จาก
www.cdd.go.th/j4607181.htm
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
1. นายประเสริฐ
บุญเรือง
2. ดร.ชัยยศ
อิ่มสุวรรณ
3. นายวัชรินทร
จําป
4. ดร.ทองอยู
แกวไทรฮะ
5. นางรักขณา
ตัณฑวุฑโฒ
ผูเขียนและเรียบเรียง
1. นางสาวนวลพรรณ ศาสตรเวช
2. นางกนกพรรณ
สุวรรณพิทกั ษ
ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง
1. นางสาวนวลพรรณ ศาสตรเวช
2. นางสุปรารถนา ยุกหะนันทน
3 . นางกนกพรรณ
สุวรรณพิทกั ษ
4 . นางสาวเยาวรัตน คําตรง
5. นายศุภโชค
ศรีรัตนศิลป
6. นางสาวสุรีพร
เจริญนิช
7. นางธัญญวดี
เหลาพาณิชย
8. นางเอื้อจิตร
สมจิตตชอบ
9. นางสาวชนิตา
จิตตธรรม
10. นางสาวอนงค
เชื้อนนท
คณะทํางาน
1. นายสุรพงษ
มั่นมะโน
2. นายศุภโชค
ศรีรัตนศิลป
3. นางสาววรรณพร ปทมานนท
4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ
5. นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา
ผูพิมพตนฉบับ
นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา
ผูออกแบบปก
นายศุภโชค
ศรีรตั นศิลป

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
หนวยศึกษานิเทศก
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
หนวยศึกษานิเทศก
โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห สิงหเสนีย )
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
สํานักงาน กศน เขตบางเชน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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.
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการเผยแพรทางการศึกษา
หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก
ผูอ ํานวยการศึกษานอกโรงเรียน

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
2. นายประเสริฐ

จําจด
หอมดี

3. นางตรีนุช

สุขสุเดช

เลขาธิการ กศน.
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหนาที่รองเลขาธิการ กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

ผูปรับปรุงขอมูล
นางสาวชอแกว

พวงไพวัลย

กศน.เขตพญาไท

มั่นมะโน
ศรีรัตนศิลป
อําไพศรี
ปนมณีวงศ
เพ็ชรสวาง
วงคเรือน
อมรเดชาวัฒน
สังขพิชัย

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

คณะทํางาน
1. นายสุรพงษ
2. นายศุภโชค
3. นางสาวเบ็ญจวรรณ
4. นางเยาวรัตน
5. นางสาวสุลาง
6. นางสาวทิพวรรณ
7. นางสาวนภาพร
8. นางสาวชมพูนท

