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หนังสือเรียน สาระทักษะการดาํเนินชีวิต 

รายวชิาเลอืก  

  สุขภาพและความปลอดภยัในชวีติ 
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ลิขสิทธ์ิเป็นของสาํนกังาน  กศน. จงัหวดัเชียงใหม่ 
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คํานํา 
 
 หนังสือเรียนรายวิชาเลือก วิชา  สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต รหัส ทช 32005  ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดทําข้ึนเพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูและประสบการณ ซ่ึงเปนไปตามหลักการและ
ปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียนและพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ.  2551 ใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปญญา   มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 ดังนั้น เพ่ือใหการจัดกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สถานศึกษาตองใชหนังสือ
เรียนท่ีมีคุณภาพ สอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของสถานศึกษา หนังสือเลมนี้ไดประมวลองคความรู กิจกรรมเสริมทักษะ แบบวัดประเมินผลการ
เรียนรูไวอยางครบถวน โดยองคความรูนั้นไดนําเนื้อหาสาระตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว นํามาเรียบเรียงอยางมี
มาตรฐานของการจัดทําหนังสือเรียน เพ่ือใหผูเรียนอานเขาใจงาย สามารถอานและคนควาดวยตนเองไดอยาง
สะดวก 
 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือเรียนสาระรายวิชา  สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต รหัส 
ทช 32005   เลมนี้จะเปนสื่อการเรียนการสอนท่ีอํานวยประโยชนตอการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือใหสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐาน  ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวใน
หลักสูตรทุกประการ 
 
 

คณะผูจัดทํา 
สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม 
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา ทช 32005  
สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต 

จํานวน 3 หนวยกิตระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ 
รูเขาใจมีคุณธรรมจริยธรรมเจตคติท่ีดีมีทักษะในการดูแลและสรางเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี  

ปฏิบัติจนเปนกิจนิสัยวางแผนพัฒนาสุขภาพดํารงสุขภาพของตนเองและครอบครัวตลอดจนสนับสนุนใหชุมชน
มีสวนรวมในการสงเสริมดานสุขภาพพลานามัยและพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีดี 
 

ท่ี  หัวเรื่อง           ตัวชี้วัด             เนื้อหา จํานวน 
(ชั่วโมง) 

1  สุขภาพกับสิ่งแวดลอม -วิเคราะหบทบาทและ
ความ 
รับผิดชอบของบุคคลท่ีมี
ตอการปองกันโรคการ
สรางเสริมสุขภาพของ
ครอบครัวและชุมชน 

1. สภาพแวดลอมกับการสงเสริม
สุขภาพ 
1.1 สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 
1.2 สภาพแวดลอมทางสังคม 
2. วิธีจัดสภาพแวดลอมของ 
ครอบครัวและชุมชนท่ีเอ้ือ 
ตอการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

5 

2  การดูแลสุขภาพตนเอง
และผูอ่ืน 

-ประเมินสุขภาพสวน
บุคคล 
เพ่ือกําหนดกลวิธีลดความ
เสี่ยงและนําไปใชในการ
สรางเสริมสุขภาพของ
ตนเองชุมชน 
และสังคม 

1. ความหมายและความสําคัญ 
ของการมีสุขภาพดี 
2. หลักการดูแลสุขภาพ 
เบื้องตนการปองกันการ 
สงเสริมการรักษาพยาบาล 
เบื้องตนและการฟนฟูสุขภาพ 
3. กลวิธีนําไปสูการมี 
พฤติกรรมสุขภาพดวยการ 
สรางพลังปญญา 
3.1 แนะนําวิธีการออกกําลัง 
กายท่ีถูกตองและมีข้ันตอน 
3.2บริโภคอาหารท่ีถูกหลักอนามัย 
3.3การใชยาอยางถูกตอง 

15 
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ท่ี หัวเรื่อง           ตัวชี้วัด             เนื้อหา จํานวน 

(ชั่วโมง) 

3 สุขภาพผูบริโภค -อธิบายเก่ียวกับสุขภาพผู 
  บริโภค 
 

1. เลือกใชภูมิปญญาไทยเพ่ือ 
   สุขภาพ 
2. ขอมูลขาวสาร ผลิตภัณฑ 
    และบริการสุขภาพ 
3. สิทธิผูบริโภคและกฎหมาย 
    ท่ีเก่ียวของ 

15 

4 การบริหารจัดการชีวิต 
เพ่ือสุขภาพ 

-วางแผนชีวิต ตรวจสอบและ 
  ประเมินภาวะปรับพฤติกรรม 
  เพ่ือการมีสุขภาพท่ีดี 

1. การวางแผนชีวิต เพ่ือการมี 
    สุขภาพท่ีดี 
2. การตรวจสอบและประเมิน 
    ภาวะสุขภาพ 
3. การปรับพฤติกรรมสุขภาพ 

10 

5 การสังเคราะหประยุกต 
ใชขอมูลสารสนเทศดาน 
สุขภาพ ความปลอดภัย 
การออกกําลังกายและ
การเลนกีฬา 

1. การเลือกใชขอมูล ขาวสาร 
    ทางดานสุขภาพไดอยางถูก 
    ตอง 
2. อธิบายหลักการและวิธีการ 
    นําเสนอและเผยแพรขอมูล 
    สารสนเทศดานสุขภาพ 
    ความปลอดภัย การออก 
    กําลังกายและการเลนกีฬา 

1. แหลงขอมูลสารสนเทศ 
2. วิธีการแสวงหาและวิธีเลือก 
   ขอมูลสนเทศ การสังเคราะห 
   ประยุกตใชขอมูลสนเทศ 
    ดานสุขภาพและ
สมรรถภาพ 
3. หลักการและวิธีนําเสนอ 
    และเผยแพรขอมูลขาว สาร 
    สนเทศดานสุขภาพ ความ 
    ปลอดภัย การออกกําลัง
กาย 
    และการเลนกีฬา 

10 

6 การมีสติ -บอกวิธีการฝกสติประโยชน 
และประเมินระดับของการมีสติ 

1. วิธีการฝกสติแบบตางๆ 
2. ประโยชนของการมีสติ 
3. การประเมินระดบัของ 
การมีสติ 

15 

7 การพักผอนและ
นันทนาการ 

-ออกกําลังกายพักผอนฝกจิต 
และรวมกิจกรรมนันทนาการท่ี
เหมาะสมจนเปนกิจนิสัย 

1. ความหมายความสําคัญของ 
การพักผอนการใชเวลาวาง 
และกิจกรรมนันทนาการ 
2. แหลงบริการนันทนาการ 

10 

 
 
 
 



ง 
ท่ี หัวเรื่อง           ตัวชี้วัด             เนื้อหา จํานวน 

(ชั่วโมง) 

8 การทดสอบและสราง
เสริมสมรรถภาพทางกาย 
เพ่ือสุขภาพ 

-ประเมินสรางเสริมและดํารง 
สมรรถภาพทางกายและทางจิต
ตามหลักการสรางเสริม 
สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

1. หลักและวิธีการสรางเสริม 
สมรรถภาพทางกายเพ่ือ 
สุขภาพ 
2. การทดสอบและประเมิน 
สมรรถภาพทางกายเพ่ือ 
สุขภาพ 

10 

9 ความปลอดภัยในชีวิต -ประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ 
และแสวงหาแนวทางปองกัน 
อันตรายเพ่ือความปลอดภัย 
ในชีวิต 

1. ปจจัยเสี่ยงในการดํารงชีวิต 
1.1 สิ่งเสพติด 
1.2 โรคติดตอทาง 
เพศสัมพันธ 
1.3 อุบัติเหตุ 
2. การปองกันและหลีกเลี่ยง 
ปจจัยเสี่ยง 

10 

10 การปองกันหลีกเลี่ยงและ
ทักษะการชวยฟนคืนชีพ 

1. แสดงทักษะการใหความ 
ชวยเหลือเม่ือเกิดสถานการณ 
คับขันไดอยางถูกตอง 
2. แสดงทักษะการชวยฟน 
คืนชีพไดอยางถูกตอง 

1. การปองกันหลีกเลี่ยงและ 
การใหความชวยเหลือเม่ือ 
เกิดอุบัติเหตุอัคคีภัยและ 
อันตรายจากมลพิษและ 
สารเคมี 
2. ทักษะการชวยฟนคืนชีพ 

20 
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แผนการเรียนรู้ประจําบท 
บทท่ี 1สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม 
 

สาระสําคัญ  
 สุขภาพและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กัน บุคคลจะมีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีได้น้ัน นอกจากต้องมี

พฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีวิธีการป้องกันโรคที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว  การอาศัยอยู่ในสภาพที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดียัง
เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ และปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของคนเรา โดยสรุปแล้วสิ่งแวดล้อมถือว่ามีอิทธิพลต่อสุขภาพของมนุษย์เป็นอย่างมาก  

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต่อการป้องกันโรคการสร้างเสริมสุขภาพของ

ครอบครัวและชุมชน 

ขอบข่ายเนื้อหา 
1. สภาพแวดล้อมกับการส่งเสริมสุขภาพ 
2. วิธีจัดสภาพแวดล้อมของครอบครัว และชุมชนที่เอ้ือต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ศึกษาเอกสาร  
2. ทํากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

สื่อประกอบการเรียนรู้ 
1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
2. สื่อ VCD  
3. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

ประเมินผล 
1.  ประเมินผลจากใบงาน/แบบฝึกหัด 
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ตอนท่ี 1.1  สภาพแวดล้อมกับการส่งเสริมสุขภาพ 

เรื่องท่ี 1.1.1 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 

1.1  สิ่งแวดล้อมหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรม
และนามธรรม เช่น ป่าไม้ ดิน สัตว์ แม่นํ้า อากาศ ถนน อาคาร บ้านเรือน ประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ 

 

1.2 ลักษณะของสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็นลักษณะกว้าง ๆ ได้ 2 ส่วนคือ 
1. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  เช่น ป่าไม้  ภูเขา  ดิน  นํ้า  อากาศ  ทรัพยากร 
2.  สิ่งแวดล้อมทางสังคม  ที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม  เช่น ชุมชนเมือง สิ่งก่อสร้าง  

โบราณสถานศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 
 

1.3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
1. มลพิษทางอากาศ หมายถึง ภาวะอากาศท่ีมีสารเจือปนอยู่ใน 

ปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลา นานพอที่จะทําให้เกิดอันตรายแก่ 
มนุษย์ สัตว์ พืช หรือทรัพย์สินต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น  
ฝุ่นละอองจากลมพายุ   ภูเขาไฟระเบิด   แผ่นดินไหว  ไฟไหม้ป่า  ก๊าซ 
ธรรมชาติ   กรณีที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์  ได้แก่  มลพิษจากท่อ 
ไอเสียของรถยนต์   จากโรงงานอุตสาหกรรมจากขบวนการผลิต   จาก 
กิจกรรมด้านการเกษตร  จากการระเหยของก๊าซบางชนิด ซึ่งเกิดจากขยะมูลฝอยและของเสีย 

2. มลพิษทางนํ้า  (Water Pollution)  นํ้าเป็นปัจจัยที่สําคัญในการดํารง ชีวิตมนุษย์   นอกเหนือจาก
การอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันแล้ว  นํ้ายังมีบทบาทสูงในการรังสรรค์อารยะธรรมความม่ันคงและมั่งคั่ง
ของสังคม  มนุษย์ชาติได้ประโยชน์มหาศาลจากทรัพยากรนํ้ามาโดยตลอด   แต่ในปัจจุบันปัญหาการขาด
แคลนนํ้า  และการเกิดมลพิษทางนํ้าย่ิงทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ  เน่ืองจากผู้ใช้นํ้าส่วนใหญ่ขาดความรับรู้
และจิตสํานึกรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้   สถานการณ์ของทรัพยากรนํ้าอาจเกิดปัญหา
ใหญ่ถึงขั้นวิกฤติ  โดยเฉพาะในด้านการขาดแคลนนํ้า ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

- แนวโน้มที่จะเกิดภัยแล้งมากขึ้น 
- นํ้าในแหล่งนํ้าต่าง ๆ มีคุณภาพลดลง 
- การใช้นํ้าฟุ่มเฟือยในกิจการต่าง ๆ อันได้แก่  เกษตรกรรม อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  การใช้นํ้า 
  ในครัวเรือนและธุรกิจ บริการต่าง ๆ 
3. มลพิษทางดิน (Soil Pollution or Land Pollution)  หมายถึง  ดินที่เสื่อมค่าไปจากเดิมหรือมี

สารมลพิษเกินขีดจํากัดจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และพลานามัย  ตลอดจนการเจริญเติบโตของพืช และสัตว์  
ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 

 4. มลพิษทางเสียง  (noise pollution)  เสียงดัง (loud noise) หรือเสียงรบกวน (noise)  หมายถึง 
สภาวะที่มีเสียงดังเกินปกติหรือเสียงดังต่อเน่ืองยาวนาน  จนก่อให้เกิดความรําคาญ  หรือเกิดอันตรายต่อ
ระบบการได้ยินของมนุษย์    และหมายรวมถึงสภาพแวดล้อมที่มีเสียงสร้างความรบกวน    ทําให้เกิด
ความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ    
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เรื่องท่ี 1.1.2 สิ่งแวดล้อมทางสังคม  
สิ่งแวดล้อมทางสังคม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ที่คนสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้าน 

ต่าง ๆ เช่น อาคารบ้านเรือน สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ วัฒนธรรม ประเพณี 
การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมทางสังคมในแต่ละแห่ง จะมีลักษณะแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม เช่น 

สิ่งแวดล้อมทางสังคมในแต่ละครอบครัว และในแต่ละโรงเรียน จะแตกต่างกันไป 
1. สิ่งแวดล้อมทางสังคมในครอบครัว  ในแต่ละครอบครัวจะมีการเป็นอยู่ และการปฏิบัติตนแต่ละที่

แตกต่างกัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมในครอบครัวที่ถ่ายทอด อบรม และปลูกฝังจนเป็นนิสัยสืบต่อกันมา เช่น 
บางครอบครัวสมาชิกในบ้านพูดาสุภาพ มีนํ้าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน 

2. สิ่งแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียนที่เป็นสถานที่หรือสิ่งของเครื่องใช้ 
ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการดําเนินชีวิตของบุคคลในโรงเรียนส่วนวัฒนธรรมในโรงเรียน เช่น เครื่องแต่งกาย 
การพูด การแสดงความเคารพ เป็นแบบอย่างของพฤติกรรมที่ดีที่โรงเรียนพยายามถ่ายทอดให้กับนักเรียนใน
แต่ละรุ่น 

อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมต่อการดําเนินชีวิต 

สิ่งแวดล้อมทางสังคมในครอบครัวและโรงเรียน มีผลต่อการดําเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครัวและ
สมาชิกในโรงเรียน เช่น  

บ้านและโรงเรียนที่ต้ังอยู่ในบริเวณที่สกปรก หรือในบริเวณที่มีอากาศไม่ดี ก็จะมีผลต่อสุขภาพของคน
ในบ้านและนักเรียนในโรงเรียน เช่น เจ็บป่วยได้ง่าย เพราะหายใจเอาอากาศเสียเข้าไป 

บ้านและโรงเรียนที่ต้ังอยู่ในบริเวณท่ีมีเสียงดังมาก เช่น บ้านอยู่ใกล้สนามบิน ก็ทําให้สมาชิกในบ้านมี
ปัญหาในเร่ืองการสื่อสาร ต้องพูดเสียงดังหรือถ้าเป็นโรงเรียนอยู่ใกล้สนามบิน นักเรียนจะเรียนหนังสือไม่รู้
เรื่อง ทางโรงเรียนอาจต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหา เช่น ปลูกต้นไม้มาก ๆ เพ่ือดูดซับเสียง หรือ
ติดเคร่ืองปรับอากาศในห้องเรียน เป็นต้น 

บ้านและโรงเรียนที่ต้ังอยู่ในบริเวณชุมชนที่มีอาคารสูง ๆ ล้อมรอบก็จะมีผลทําให้บริเวณบ้านและ
บริเวณโรงเรียนมีสภาพอากาศค่อนข้างร้อนเพราะลมพัดผ่านลําบากมาก เน่ืองจากถูกอาคารสูงๆ ก้ันทางลมไว้ 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางสังคม 

สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมในโรงเรียน เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการดําเนินชีวิตของนักเรียนใน
โรงเรียน เช่น อาคารเรียน สนามกีฬา อุปกรณ์ การเรียนต่าง ๆ ไฟฟ้า นํ้าประปา รวมทั้งวัฒนธรรมต่าง ๆ  
เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ดังน้ันเราต้องช่วยกันดูแลรักษาและสืบทอด เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
นักเรียนในโรงเรียน รวมทั้งเกิดความภาคภูมิใจ 

นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียนได้ดังน้ี 
1. ช่วยกันดูแลรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือเครื่องใช้ของโรงเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์การเรียน 

อุปกรณ์กีฬา เมื่อใช้แล้วให้เก็บเข้าที่ ถ้าพบว่ามีสิ่งของใดชํารุด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ซ่อมแซม 
2. ใช้นํ้าและไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น เมื่อเปิดก๊อกนํ้าแล้วให้ปิดสนิทไฟฟ้าตามห้องเรียนและอาคาร

เรียน เมื่อเลิกใช้แล้วให้ช่วยกันปิดให้เรียบร้อย ซึ่งเป็นการช่วยประหยัดพลังงานด้วย 
3. ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมในโรงเรียน เช่น แต่งกายถูกต้องตามที่โรงเรียนกําหนด พูดจาสุภาพ

เรียบร้อย แสดงความเคารพคุณครูอย่างเหมาะสม เข้าแถวซื้ออาหาร เป็นต้น 
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ตอนท่ี 1.2 วิธีจัดสภาพแวดล้อมของครอบครัว และชุมชนท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
  ทุกคนควรตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังแนวคิดค่านิยมในการดูแลสิ่งแวดล้อม               
เริ่มต้ังแต่ในบ้าน ในชุมชน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมท้ังการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ประหยัด และช่วยกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการมีสุขภาพดี 

วิธีจัดสภาพแวดล้อมของครอบครัว เอ้ือต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

สภาพแวดล้อมของครอบครัวประกอบไปด้วยปัจจัยทั้ง ๔ ด้าน อันได้แก่ด้านการอบรมเลี้ยงดู 
ด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ด้านที่อยู่อาศัย และด้านความคาดหวังของครอบครัว 
ด้านการอบรมเลี้ยงดู 

สภาพแวดล้อมของครอบครัวในด้านการอบรมเลี้ยงดู ได้แก่ การได้รับความรัก เอาใจใส่ดูแล จากบิดา 
มารดา หรือผู้ปกครอง, บิดา มารดา หรือผู้ปกครองช่วยให้หายกลุ้มใจ และคลายทุกข์และบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจในตัวนักเรียน 
ด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 

ส่วนมากมีสภาพแวดล้อมของครอบครัวในด้านความสัมพันธ์อันดับแรก ได้แก่ บิดา มารดา อยู่ร่วมกัน
เป็นครอบครัวที่อบอุ่น, บิดา มารดาหรือผู้ปกครองไม่ทะเลาะวิวาทกัน และพ่ี หรือ น้องไม่ทะเลาะกัน 
ด้านที่อยู่อาศัย 

ด้านที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมของครอบครัว ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางมาวิทยาลัยเป็นเวลานาน, 
บ้านหลังพอประมาณ ไม่คับแคบ น่าอยู่และไม่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้า น้ าที่ใช้บริโภค อุปโภค 
ด้านความคาดหวังของครอบครัว 

มีสภาพแวดล้อมของครอบครัวในด้านความคาดหวัง ได้แก่ ให้รางวัล หรือ ของขวัญเมื่อลูกๆได้คะแนน
ดีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และบิดา มารดา หรือผู้ปกครองสนับสนุนทุนทรัพย์ในการเรียน 

วิธีจัดสภาพแวดล้อมของชุมชนท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

1. การสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน 
     การจัดงานร่ืนเริงหรือกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน หากมีการตกแต่งสถานที่ควรคํานึงถึงเรื่องดังน้ี 
  1.1. ตกแต่งด้วยวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายและภาระต่อสิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุที่สามารถใช้ได้             
หลายคร้ัง และนํากลับมาใช้ใหม่ได้ 

1.2. ไม่ใช้โฟมในการตกแต่ง 
1.3. ใช้ต้นไม้ วัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง ดอกไม้สด ในการตกแต่งสถานที่ให้มากที่สุด 

2. การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนด้วยสื่อ 
                  ในพ้ืนที่ของชุมชนแต่ละแห่งน้ัน ควรจัดให้มีป้านรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ข้อมูลหรือ
เตือนใจแก้ผู้พบเห็น โดยติดต้ังแบบถาวรควรคํานึงถึงความเหมาะสมสวยงาม จะสามารถกระตุ้นเตือนให้คนใน
ชุมชนตระหนักถึงความร่วมร่วมใจกัน รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้เป็นอย่างดี 

3. ชุมชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียว 
                  สถานที่ท่องเท่ียว กิจกรรมและวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น นอกจากจะเป็นสมบัติที่น่า
ภาคภูมิใจของชุมชนท้องถิ่นแล้ว ยังก่อผลเศรษฐกิจของท้องถิ่นอีกด้วย   การร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องเที่ยวให้คงอยู่อย่างย่ังยืน จึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงเช่น 
                 - ช่วยกันรักษาสภาพธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์ไว้มากที่สุด 
                 – บูรณปฏิสังขรณ์แหล่งโบราณสถานอย่างถูกวิธี เพ่ือให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป 
                 – รณรงค์ส่งเสริมและฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 
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                 – รักษาศิลปหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ด้ังเดิมของท้องถิ่น โดยอาจนํามาผลิตเป็นสินค้าที่ระลึก 
4. การป้องกันปัญหาขยะในชุมชน 

                  การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพ่ือป้องกันปัญหาขยะในชุมชนทําได้โดย 
                  – ลดการนําขยะเข้าบ้าน ก่อนซื้อของเข้าบ้านทุกคร้ัง ควรถามตนเองว่ามีความต้องการและ
จําเป็น จริงๆ หรือไม่ เพราะของที่เหลือใช้จากการใช้ น้ันคือปริมาณขยะชุมชนที่เพ่ิมขึ้น 
                  – มีถังขยะประจําบ้าน ถังขยะควรเป็นภาชนะที่แข็งแรงมีฝาปิดมิดชิดสามารถป้องกันแมลงและสัตว์ 
                  – แยกขยะก่อนทิ้ง วัสดุบางชนิดสามารถนํามาใช้ใหม่ได้ หรือนําไปแปรรูปเพ่ือกลับมาใช้อีกได้ เช่น 
ขวด แก้ว โลหะ หรือกระดาษเป็นต้น วัสดุเหล่าน้ีสามารถขยายได้เป็นการลดปริมาณขยะที่จะนํา ไปกําจัดอีก 
                  – ทิ้งขยะให้ถูกที ตามจุดที่กําหนดไว้สําหรับการทิ้งขยะเท่าน้ัน 

ข้อปฏิบัติ 
1. ให้มีการกําจัดขยะในบ้าน และทิ้งขยะในที่รองรับ 
2. หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
3. ให้มีและใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ 
4. ให้มีการกําจัดนํ้าทิ้งในครัวเรือน ที่ถูกต้อง 
5. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
6. อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปัญหาส่ิงแวดล้อม 
- ขยะมูลฝอย 
-มลพิษทางนํ้า 
-มลพิษทางอากาศ 
-มลพิษทางเสียง 
- ดินเสีย

         ด้านร่างกาย 
- เกิดโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ 
- สุขภาพกายเส่ือมโทรม 
- ร่างกายอ่อนแอ 
- เกิดโรคติดต่อแพร่ออกไปอยา่ง 
  รวดเร็ว 

         ด้านจติใจ 
- เกิดความรําคาญ หงุดหงิด 
- เกิดความเครียด 
- เกิดความเบ่ือหน่าย ทอ้แท ้
 

        ด้านความปลอดภยั 
- ไม่มีท่ีอยูอ่าศยั 
- ทรัพยสิ์นเสียหาย 
- เกิดอาชญากรรมต่าง ๆ 
- เกิดอุบติัเหตุไดง่้าย 
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 การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม : ที่มีผลต่อสุขภาพ 
ลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ที่ทําลายสิ่งแวดล้อม 
 

 
กําจัดขยะมูลฝอยในบ้านให้ถูกวิธี 

 
 
กําจัดนํ้าทิ้งในบ้านอย่างถูกวิธี ก่อนระบายสู่คูระบายนํ้า 
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ใช้นํ้าอย่างประหยัด 

 
 
ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

 
 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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แบบฝึกหัด : สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม 
 

คําสั่ง  ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น ด้านการดูแลสุขภาพตนเองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   ตามหัวข้อที่
กําหนดให้ต่อไปน้ี 
 

 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม 
ความรับผิดชอบต่อ พฤติกรรมการแสดงความรับผิดชอบ(อย่างไร) 
 

 ตนเอง 
 

1……………………………………………………… 
2……………………………………………………… 
3……………………………………………………… 
 

 

 ครอบครัว 
 

1……………………………………………………… 
2……………………………………………………… 
3……………………………………………………… 
 

 

 สถานศึกษา 
 

1……………………………………………………… 
2……………………………………………………… 
3……………………………………………………… 
 

 

 ชุมชน 
 

1……………………………………………………… 
2……………………………………………………… 
3……………………………………………………… 
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แบบฝึกหัด : สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม 
 

คําสั่ง  ให้นักศึกษาสํารวจพฤติกรรมของตนเอง ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม   ตามหัวข้อที่กําหนดให้ต่อไปน้ี 
โดยการขีด ลงในตาราง ตามความเป็นจริง 
 

พฤติกรรม ทําประจํา ทําบางคร้ัง ไม่เคยทํา หมายเหตุ 
1. ทิ้งขยะลงในถังขยะสาธารณะ     
2. เด็ดดอกไม้ในสวนสาธารณะ     
3. ทําลายแหล่งนํ้าขังเพาะพันธ์ุยุงในชุมชน     
4. ใช้ช้อนกลางขณะกินอาหารร่วมกับผู้อ่ืน     
5. ใช้ผ้าปิดปากและจมูก ขณะจามหรือไอ     
6. ทําความสะอาดสถานที่สาธารณะในชุมชน     
7. เข้าร่วมรณรงค์ป้องกันโรค     
8. ใช้นํ้าและไฟฟ้าอย่างประหยัด     
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แผนการเรียนรู้ประจําบท 
บทท่ี 2 การดูแลสุขภาพตนเองและผู้อ่ืน 
 

สาระสําคัญ  
ปัจจุบันสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม   การใช้ชีวิตของ

คนเปลี่ยนไปทั้งในแง่การใช้แรงงานทํางานมาใช้สมองน่ังโต๊ะทํางาน การใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบทําให้เกิด
ความเครียด  ขาดการออกกําลังกาย   ขาดการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ    ขาดความสนใจต่อสุขภาพตัว
ทําให้เกิดโรคต่างๆ ซึ่งเกิดจากการไม่ดูแลตัวเองให้ดีเช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมอง ความ
ดันโลหิตสูง โรคมะเร็งซึ่งโรคเหล่าน้ีสามารถป้องกัน หรือลดอุบัติการณ์ได้โดยการที่เราใส่ใจดูแลตัวเอง เพียงใช้
เวลาวันละประมาณ 1 ช่ัวโมงก็สามารถทําให้สุขภาพดีขึ้น     

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

ประเมินสุขภาพส่วนบุคคลเพ่ือกําหนดกลวิธีลดความเสี่ยงและนําไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพของ
ตนเองชุมชนและสังคม 

ขอบข่ายเนื้อหา 

1. ความหมายและความสําคัญ ของการมีสุขภาพดี 
2. หลักการดูแลสุขภาพเบ้ืองต้นการป้องกันการส่งเสริมการรักษาพยาบาล เบ้ืองต้นและการฟ้ืนฟูสุขภาพ 
3. กลวิธีนําไปสู่การมี พฤติกรรมสุขภาพด้วยการ สร้างพลังปัญญา 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ศึกษาเอกสาร  
2. ทํากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

สื่อประกอบการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการเรียนรู้  
2. สื่อ VCD  

          3. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

ประเมินผล 

1. ประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
2. ประเมินผลจากใบงาน/แบบฝึกหัด 
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ตอนท่ี 2.1 ความหมายและความสําคัญ ของการมีสุขภาพดี 
สุขภาพ คืออะไร ???? 

การมีสุขภาพที่ดี เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างก็พึงปรารถนาที่จะมี  ก่อนอ่ืนเราก็ควรจะเข้าใจในความหมายท่ี
แท้จริงของคําว่า "สุขภาพ" กันก่อน ว่าสุขภาพน้ันมีความหมายว่าอย่างไร และคุณเข้าใจความหมายของคําว่า
สุขภาพที่ถูกต้องแล้วหรือยัง ?? 

สุขภาพ มีความหมาย 3 ประการ คือ  
1. ความปลอดภัย (Safe) 
2. ความไม่มีโรค (Sound) 
3. ความปลอดภัย และไม่มีโรค (Whole) 
องค์กรอนามัยโลก ได้ให้คํานิยามคําว่า สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต และ

ทางสังคมตามร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 2545 ให้ความหมายของคําว่า สุขภาพ คือ ภาวะที่มีความ
พร้อมสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  คือ ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  คล่องแคล่ว  มีกําลัง  ไม่เป็นโรค ไม่พิการ ไม่มี
อุบัติเหตุอันตราย มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ 
           ดังน้ัน "สุขภาพ" จึงหมายถึง  "การมีร่างกายแข็งแรง  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บในทุกส่วนของร่างกาย 
มีสุขภาพจิตดี   และสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างปกติสุข   ผู้มีสุขภาพดีถือว่าเป็นกําไร
ของชีวิต เพราะทําให้ผู้เป็นเจ้าของชีวิตดํารงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขได้" น่ันเอง 
           จะเห็นได้ว่า สุขภาพน้ัน ไม่ได้มีเพียงทางกายและทางจิตใจเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงการปรับตัวเข้าสู่สังคม
ได้อย่างมีความสุขด้วย เมื่อรู้อย่างน้ีแล้ว เราก็ควรจะรักษาสุขภาพของเราให้ดีอยู่เสมอ เพ่ือที่เราจะได้มีจิตใจที่มี
ความสุข รื่นเริง ไม่ติดขัด มีเมตตา มีสติ มีสมาธิ และการที่ครอบครัวจะมีความอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และสังคม
มีความยุติธรรมได้น้ัน จะต้องเกิดขึ้นจากการจัดการทางสุขภาพในระดับต่างๆทั้งสุขภาพในระดับของปัจเจก
บุคคล (Individual Health) สุขภาพของครอบครัว (Family Health) อนามัยชุมชน (CommunityHealth) 
และสุขภาพของสาธารณะ (Public Health) น่ันเอง  
ความสําคัญของสุขภาพ  

หลายคน อาจสงสัยว่า "สุขภาพ" น้ัน มีความสําคัญอย่างไร และทําไมคนเราจึงต้องดูแล รักษาสุขภาพ 
ในสื่อการเรียนรู้น้ี จึงได้นําพระพุทธภาษิตทางพระพุทธศาสนามาอธิบายความสําคัญของสุขภาพ ดังน้ี 

"อโรคยา ปรมา ลาภา”  ความหมาย “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” 
นับเป็นสัจธรรมท่ีทุกคนสามารถสัมผัสได้ด้วยตนเอง อย่างเวลาที่เราเจ็บป่วย ไม่สบาย ต้องทานยา 

เพ่ือรักษาและบรรเทาอาการเป็นป่วย รวมท้ังอารมณ์หงุดหงิด และรําคาญใจ   ที่ไม่สามารถดําเนินกิจวัตร
ประจําวันได้ตามปกติ   เราก็จะเห็นได้ว่าเวลาที่เราไม่เจ็บ ไม่ป่วยน้ัน มันช่างเป็นเวลาที่มีความสุขย่ิงนัก พระ
พุทธสุภาษิตน้ี จึงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป แม้แต่ชาวอารยประเทศทางตะวันตก ก็ยังยอมรับและเห็นพ้อง
ต้องกันว่า“สุขภาพ คือพรอันประเสริฐสุด" 

นอกจากน้ี ยังมีสุภาษิตของชาวอาหรับโบราณที่กล่าวไว้ว่า “คนที่มีสุขภาพดี คือคนที่มีความหวัง 
และคนท่ีมีความหวัง คือคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่าง”   น่ันก็หมายความว่า  "สุขภาพ คือวิถีแห่งชีวิต"   โดย 
สุขภาพ เป็นเสมือนหน่ึงวิถีทาง หรือหนทางซึ่งจะนําไปสู่ความสุข และความสําเร็จต่างๆ ได้น่ันเอง 
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ตอนท่ี 2.2 หลักการดูแลสุขภาพเบื้องต้น การป้องกันการส่งเสริมการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
และการฟื้นฟูสุขภาพ 

หลักการดูแลสุขภาพเบื้องต้น 

1. รับประทานอาหาร  อย่างถูกต้องเหมาะสม 
อาหารเช้าสําคัญมากเพราะช่วงเช้าร่างกายขาดน้ําตาลถ้าไม่รับประทานอาหารเช้าจะเกิดภาวะขาด

นํ้าตาลซึ่งจะมีผลทําให้ความคิดต้ือตัน ไม่ปลอดโปร่ง วิตกกังวล ใจสั่น อ่อนเพลีย หงุดหงิดโมโหง่าย  มื้อเช้า
รับประทานได้เช้าที่สุดย่ิงดี (ระหว่างเวลา 6.00 –7.00 น.) เพราะท้องว่างมานานหากยังไม่มีอาหารให้ด่ืมนํ้าอุ่น
หรือนํ้าข้าวอุ่น ๆก่อน   ควรทานข้าวต้มร้อน ๆจะช่วยให้ง่ายต่อการขับถ่ายอุจจาระ ถ้าจําเป็นต้องรับประทาน
(สาย)ใกล้อาหารม้ือกลางวัน อย่ารับประทานมาก 

อาหารกลางวันควรเป็นอาหารหนักเช่น ข้าวสวย พร้อมกับข้าวครบ 5 หมู่ เพราะร่างกายต้องใช้
พลังงานมากและควรรับประทานให้เพียงพอแก่ความต้องการของร่างกาย 

2. ขับถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ สม่ําเสมอทุกวัน 
3. ใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับฤดูกาล เช่นหน้าหนาวก็ใส่เสื้อผ้าหนา ๆ สวมหมวก ถุงมือ ถุงเท้า

ขณะนอนตอนกลางคืนควรห่มผ้าปิดถึงอก 
4. ออกกําลังกายควรออกกําลังกายกลางแจ้งทุกวัน 
5. รักษาความสะอาดของสถานที่พักอาศัยเพ่ือช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีอากาศดี 
6. รักษาอารมณ์ให้ปลอดโปร่งแจ่มใสตลอดทั้งวันและอย่าลืมน่ังสมาธิทุกวัน 
7. พักผ่อนให้เพียงพอเหมาะสมกับเพศและวัยไม่ควรนอนดึกเกิน 20.00 น. ติดต่อกันหลายวัน 
8. มีท่าทาง และอิริยาบถที่ถูกต้องเหมาะสมในการทํางานในชีวิตประจําวัน 
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ตอนท่ี 2.3 แนะนําวิธีการออกกําลังกายท่ีถูกต้องและมีข้ันตอนท่ีถูกต้อง 
การส่งเสริมสุขภาพเป็นมิติหน่ึงทางสุขภาพที่มีความสําคัญมากที่จะช่วยให้เราดํารงชีวิตอยู่อย่างปกติ

สุข ในการส่งเสริมสุขภาพจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ  เก่ียวกับความหมายของมิติสุขภาพ  เข้าใจหลักและวิธี
ปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง 

การดูแลสุขภาพตนเองเป็นกระบวนการที่บุคคลกระทํากิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพ  การ 
ป้องกันการเกิดโรคและการเจ็บป่วย การรักษาอาการผิดปกติและการเจ็บป่วยการดูแลสุขภาพตนเอง  

แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 
 1. การดูแลสุขภาพตนเองในภาวะปกติ 
 2. การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อรู้สึกว่าผิดปกติ 
 3. การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเจ็บป่วยและได้รับการกําหนดว่าเป็นผู้ป่วย 
ประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพ 

1. มีสุขภาพดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ทําให้ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืน
ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

 2. โอกาสเกิดโรค การเจ็บป่วย และความผิดปกติต่างๆมีน้อยมาก 
 3. ไม่เสียเวลาในการเรียน เน่ืองจากไม่เจ็บป่วย 
 4. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ 
 5. มีพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นไปตามปกติ 
การออกกําลังกายหมายถึง การเคล่ือนไหวร่างกาย หรือการกระตุ้นให้ส่วนต่างๆของร่างกายทํางาน

มากกว่าภาวะปกติอย่างเป็นระบบระเบียบโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของเพศ วัยและสภาพร่างกายของแต่ละ
บุคคลจนส่งผลให้ส่วนต่างๆของร่างกายน้ันๆ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น    และสามารถดํารงชีวิตได้อย่างเป็นสุข
และมีคุณภาพ 

หลักปฏิบัติเพ่ือนํามาใช้ในการวางแผนและจัดเวลาในการออกกําลังกาย 
1. ยึดหลัก "4 พ"คําว่า "หลักสี่พอ" ประกอบด้วย "บ่อยพอ หนักพอ นานพอ และพอใจ" 
2. สํารวจสุขภาพของตนเอง 
3. ตัดสินใจเลือกชนิดของการออกกําลังกายโดยต้องให้เหมาะกับเพศและวัย 
4. กําหนดโปรแกรมออกกําลังกาย 
5. ข้อควรระวังในขณะออกกําลังกายควรหยุดออกกําลังกายทันทีหากขณะออกกําลังกายมี

อาการผิดปกติเกิดขึ้น 
 

การเตรียมตัวก่อนออกกําลังกาย 
ก่อนออกกําลังกายทุกคร้ัง ท่านต้องทําการอบอุ่นร่างกายก่อน  อาจใช้วิธีเดินภายในบ้าน รอบบ้านหรือ 
เดินสายพาน ฯลฯ โดยปกติแล้วควรใช้เวลาในการอบอุ่นร่างกายประมาณ 5-10 นาที ซึ่งในการทํา

ความอบอุ่น 
ร่างกายนี้จะทําให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่าง ๆ ได้มากขึ้น    และหลอดเลือดมีการเตรียมความ

พร้อมมากขึ้น เป็นการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย 
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เทคนิคการออกกําลังกายอย่างถูกวิธี 
1. การออกกําลังกายให้ได้ผลดีที่สุดคือ ไม่ควรออกกําลังกายน้อยกว่า 30 นาที/ครั้ง  และ

ไม่ควรน้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ทางท่ีดีควรจะหม่ันออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ ร่างกายจะได้
ปรับสมดุลอย่างสมบูรณ์แข็งแรง2. ถ้าเหน่ือยจากการออกกําลังกายควรหยุดอย่าออกกําลังกายแบบหักโหม  
อย่าฝืนสังขารตัวเอง และกําลังของตัวเองเด็ดขาด เพราะจะทําให้กล้ามเนื้อฉีกขาดได้ง่ายและเกิดอันตรายต่อ
ร่างกายได้ 

3. ก่อนออกกําลังกายทุกครั้งควรวอร์มร่างกายก่อนเพ่ือเป็นการปรับอุณหภูมิให้ร่างกายพร้อม  และ
เตรียมกล้ามเน้ือเพ่ือยืดและคลายตัวอย่างยืดหยุ่น ส่วนเวลาที่ออกกําลังกายเสร็จก็ควรวอร์มอัพด้วยเช่นกัน 
เพ่ือช่วยลดการปวดเมื่อย 

4. เวลาที่ออกกําลังกายในช่วงแรกๆอาจจะรู้สึกปวดเมื่อยได้อย่างเห็นได้ชัด แต่ถ้าคุณออกกําลังกาย
เป็นประจําอาการปวดเมื่อยจะน้อยลง 

5. คุณควรจะเปลี่ยนรูปแบบในการออกกําลังกายบ้างเพ่ือความสนุก เพ่ิมความหลากหลาย และ         
ไม่น่าเบ่ือ เพราะแต่ละกีฬาก็มีข้อดีแตกต่างกันออกไป  

6. ควรด่ืมนํ้าก่อนออกกําลังกายประมาณ 3 ช่ัวโมงประมาณ 2-3 แก้ว และในระหว่างเล่นก็ควรด่ืม          
1-2 แก้ว   เพ่ือเป็นการชดเชยการสูญเสียนํ้าระหว่างที่ออกกําลังกาย และป้องกันไม่ให้ร่างกายเกิดอาการเกร็ง
เป็นตะคริว คลื่นไส้หรือปวดหัว เน่ืองจากภาวะขาดนํ้าน่ันเอง 

7. ไม่ควรด่ืมกาแฟก่อนออกกําลังกายเพราะสารคาเฟอีน จะไปกระตุ้นการทํางานของหัวใจทําให้รู้สึก
เหน่ือยหอบระหว่างที่ออกกําลังกายได้ค่ะ  

การปฏิบัติตัวหลังการออกกําลังกาย 

      หลังจากออกกําลังกายแล้ว อย่าหยุดออกกําลังกายในทันที  โดยเฉพาะท่านที่ออกกําลังกายอย่างหนัก 
เพราะจะทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทัน  อาจทําให้เกิดอาการหน้ามืด  ควรอบอุ่นร่างกายประมาณ 5-10 นาที  
จนกระทั่งชีพจรกลับคืนสู่สภาพปกติ และควรด่ืมนํ้าให้เพียงพอภายหลังออกกําลังกาย 
ประโยชน์ของการออกกําลังกาย 
      การออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอจะทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
  - ช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดทํางานได้ดี  ไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ได้มากขึ้น ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ
โรคความดันตํ่า มีภูมิต้านทานของร่างกายดีขึ้น และป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคข้อเสื่อม เป็นต้น 
  - ช่วยในการควบคุมนํ้าหนัก การทรงตัว และทําให้การเคลื่อนไหวคล่องแคล่วขึ้น 

- ช่วยให้ระบบขับถ่ายทํางานได้ดีขึ้น 
- ช่วยลดความเครียด และทําให้การนอนหลับพักผ่อนดีขึ้น 
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เรื่องที่ 2.4 การบริโภคอาหารที่ถูกตามหลักโภชนาการและหลักอนามัย 

อาหาร  หมายถึง  สารซึ่งอาจเป็นของแข็งหรือของเหลวที่รับประทานเข้าไปแล้ว ไม่เป็นพิษหรือโทษ
ต่อร่างกายแต่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 

โภชนาการ  หมายถึง วิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของอาหารที่เข้าไปใน
ร่างกายการพัฒนาของร่างกายจากการได้รับสารอาหารรวมท้ังการปรุงแต่งอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการ
ตามสภาพและวัย 

อนามัย องค์การอนามัยโลก ได้ให้คําจํากัดความไว้ว่า  “ การมีสุขภาพสมบูรณ์ดีทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ   และสามารถดํารงชีพอยู่ในสังคมได้ด้วยดีซึ่งไม่เพียงปราศจากโรค  หรือไม่แข็งแรงทุพพลภาพเท่าน้ัน ”  
สารอาหารหมายถึง สารเคมีที่ประกอบอยู่ในอาหาร เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรตซึ่งให้ประโยชน์ 
ต่อร่างกาย อาหารต่างๆท่ีเรารับประทานเข้าไปน้ันแยกคุณสมบัติทางเคมีแล้วจะได้สารอาหาร 6 ประเภท คือ 

1. โปรตีน ได้แก่ เน้ือสัตว์ นม ไข่ และโปรตีนในพืช ได้แก่ ถั่วชนิดต่างๆเป็นต้น 
2. คาร์โบไฮเดรต ได้แก่ ข้าวชนิดต่างๆ แป้ง นํ้าตาลเผือก มัน เป็นต้น 
3. ไขมัน ได้แก่ ไขมันจากสัตว์ และน้ํามันจากพืช 
4. วิตามิน ได้แก่ วิตามินที่ละลายได้ในไขมัน และวิตามินที่ละลายในน้ํา 
5. เกลือแร่ ได้แก่ ผลไม้ชนิดต่างๆ พืชผัก นม ไข่ เคร่ืองในสัตว์อาหารทะเล เป็นต้น 

การเลือกบริโภคอาหารให้ถูกหลักอนามัย มีหลักการบริโภคดังนี้ 

1. อาหารต้องสุกและผ่านความร้อนแล้ว 
               อาหารที่ปรุงสุกแล้วย่อมทําใหเ้ช้ือโรคที่มีในอาหารถูกทําลาย                                                 
ไปด้วย อาหารท่ีสุกและผ่านความร้อนอย่างเพียงพอย่อมทําให้เกิดความปลอด  
ภัยแก่ผู้บริโภคอาหารน้ันๆ 

2. ควรเลือกซ้ืออาหารท่ีมีคุณค่าทางอาหารสูงและมีราคาถูก 
              การเลือกซื้ออาหาร ควรพิจารณาเปรียบเทียบถึงคุณค่าของอาหารประเภทต่างๆ ให้ละเอียด   
เพราะอาหารท่ีมีราคาแพงไม่ได้มีคุณค่าทางอาหารสูงเสมอไป เช่น เน้ือสันในซึ่งมีราคาแพง แต่มีคุณค่าอาหาร
เท่ากับเน้ือสะโพกที่มีราคาถูกกว่า   ถั่วมีราคาถูกกว่าอาหารจําพวกเน้ือสัตว์ แต่มีคุณค่าเท่าๆกัน  เป็นต้น 

3. ควรเลือกซ้ืออาหารท่ีมีคุณภาพ 
              ในปัจจุบันการทําอาหารรับประทานเองเป็นการยุ่งยากและเป็นการสิ้นเปลืองเวลา   การซื้ออาหาร
จึงควรหาซื้ออาหารท่ีมีคุณค่าสูง หรือรับประทานอาหารป่ินโตเพราะจะได้อาหารที่สดและมีคุณค่าทางอาหารท่ี
สูงกว่าอาหารกระป๋องและราคาก็ถูกกว่า แต่เลือกซื้อจากพ่อค้าที่ไว้ใจได้และไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ซื้อมากเกินไป  

4. ควรรับประทานผัก ผลไม้เป็นประจํา 
การเลือกซื้อผลไม้ควรเปรียบเทียบถึงคุณค่าของผลไม้ชนิดต่างๆ เพราะผลไม้บางชนิดให้แคลอรีสูง 

บางชนิดให้แคลอรีตํ่าแต่ผลไม้น้ันมีคุณค่าให้สารวิตามินและเกลือแร่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 
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ตอนท่ี 2.5 การใช้ยาอย่างถูกต้อง 
ยาที่เรานํามาใช้มีอยู่หลายชนิด บางชนิดเราอาจหาซื้อเองได้ แต่บางชนิดต้องซื้อตามใบสั่งของแพทย์

เท่าน้ัน เพราะยาเหล่าน้ีเป็นยาอันตราย ดังน้ันก่อนใช้ยา เราจึงควรทราบหลักการใช้ยาให้ถูกต้อง ดังน้ี 
1) ก่อนใช้ยาทุกคร้ัง ต้องอ่านฉลากยาให้เข้าใจ อ่านให้ละเอียด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
2) ใช้ยาให้ตรงกับโรค โดยปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ เพราะจะทําให้ไม่เป็นอันตราย 
3) ใช้ยาให้ถูกวิธี เช่น ไม่แกะผงยาที่อยู่ในแคปซูลมาโรยแผล ยาชนิดที่ใช้ทาห้ามนํามารับประทาน  
ยาที่ใช้ภายนอก ได้แก่ ขี้ผึ้ง ครีม ยาผง ยาเหน็บ ยาหยอด มีข้อดีคือมีผลเฉพาะบริเวณที่ให้ยา 

เท่าน้ันและมีการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้น้อย  จึงไม่ค่อยมีผลอ่ืนต่อระบบในร่างกาย  ข้อเสียคือ ใช้ได้ดีกับโรคที่
เกิดบริเวณพ้ืนผิวร่างกายเท่าน้ัน และฤทธ์ิของยาอยู่ได้ไม่นาน โดยมีวิธีการใช้ดังน้ี 

- ยาใช้ทา ให้ทาเพียงบาง ๆ เฉพาะบริเวณที่เป็น ระวังอย่าให้ถูกนํ้าล้างออกหรือถูกเสื้อผ้าเช็ดออก 
- ยาใช้ถูนวด ก็ให้ทาและถูบริเวณที่มีอาการเบา ๆ 
- ยาใช้โรย ควรทําความสะอาดแผล และเช็ดบริเวณที่จะโรยให้แห้งเสียก่อน ไม่ควรโรยยาท่ีแผลสด 

หรือแผลมีนํ้าเหลือง เพราะผงยาจะเกาะกันแข็งและปิดแผล อาจเป็นแหล่งสะสมเช้ือโรคภายในแผลได้ 
 - ยาใช้หยอด จะมีทั้งยาหยอดตา หยอดหู หยอดจมูกหรือพ่นจมูก  
ยาที่ใช้ภายใน ได้แก่ ยาเม็ดยาผง ยานํ้า ข้อดี คือ สะดวก ปลอดภัย และใช้ได้กับยาส่วนใหญ่ แต่มี

ข้อเสียคือ ออกฤทธ์ิได้ช้าและปริมาณยาที่เข้าสู่กระแสเลือดอาจแตกต่างกันตามสภาพการดูดซึม โดยมี
วิธีการใช้ดังน้ี 

 - ยาเม็ดที่ให้เคี้ยวก่อนรับประทาน ได้แก่ ยาลดกรดและยาขับลมชนิดเม็ดทั้งน้ีเพ่ือให้เม็ดยาแตกเป็น
ช้ินเล็ก จะได้มีผิวสัมผัสกับกรดหรือฟองอากาศในกระเพาะอาหารได้มากขึ้น 

 - ยาที่ห้ามเคี้ยวให้กลืนลงไปเลย ได้แก่ ยาชนิดที่เคลือบนํ้าตาล และชนิดที่เคลือบฟิล์มบาง ๆ จับดู
จะรู้สึกลื่น ยาดังกล่าวเป็นรูปแบบที่ออกฤทธ์ิเน่ินนาน ต้องการให้ยาเม็ดค่อยๆละลายทีละน้อย  

 - ยาแคปซูล เป็นยาที่ห้ามเคี้ยวให้กลืนลงไปเลย ข้อดีคือรับประทานง่าย เพราะกลบรสและกลิ่นของ
ยาได้ดี  

 
 - ยาผง มีอยู่หลายชนิด และใช้แตกต่างกัน เช่น ตวงใส่ช้อนรับประทานแล้วด่ืมนํ้าตาม หรือชนิดตวง

มาละลายนํ้าก่อน และยาผงที่ต้องละลายนํ้าในขวดให้ได้ปริมาตรที่กําหนดไว้ก่อนที่จะใช้รับประทาน เช่นยา
ปฏิชีวนะชนิดผงสําหรับเด็ก โดยนํ้าที่นํามาผสมต้องเป็น นํ้าด่ืมที่ต้มสุกและทิ้งให้เย็น ต้องเก็บในตู้เย็นที่ไม่ใช่
ช่องแช่แข็งและหากใช้ไม่หมดใน 7 วันหลังจากที่ผสมนํ้าแล้วให้ทิ้งเสีย  

- ยานํ้าแขวนตะกอน (Suspension) เช่น ยาลดกรดต้องเขย่าขวดให้ ผงยาที่ตกตะกอนกระจายเป็น
เน้ือเดียวกัน จึงรินยารับประทาน ถ้าเขย่าแล้วตะกอนยังไม่กระจายตัว แสดงว่ายาน้ันเสื่อมคุณภาพแล้ว 

- ยานํ้าใส เช่น ยานํ้าเช่ือม ต้องเขย่าขวดก่อนใช้ ถ้าเกิดผลึกขึ้น หรือเขย่าแล้วไม่ละลาย ไม่ควรกิน 
- ยานํ้าแขวนละออง (Emulsion) เช่น นํ้ามันตับปลา ยาจะแยกออกเป็นของเหลว 2 ช้ัน เวลาจะใช้ 
ให้เขย่าจนเป็นช้ันเดียวกันก่อน จึงรินมารับประทาน ถ้าเขย่าแล้วยาไม่รวมตัวกันแสดงว่ายาน้ันเสื่อม

คุณภาพแล้ว 
 4) ใช้ยาให้ถูกกับบุคคล ควรใช้ยาให้ถูกกับสภาพของบุคคล เพราะร่างกายของแต่ละคน ไม่เหมือนกัน 
เช่น ยาที่ให้เด็กกิน ต้องมีปริมาณไม่เท่ากับผู้ใหญ่ ยาบางชนิดไม่ควรให้หญิงมีครรภ์กิน เพราะอาจเป็นอันตราย
ต่อลูกในท้องได้ 
 5) ใช้ยาให้ถูกขนาด ควรใช้ยาตามขนาดที่แพทย์หรือเภสัชกรกําหนดไว้ เพราะถ้าใช้เกินขนาด อาจเกิด
อันตรายต่อร่างกาย หรือถ้าใช้น้อยไป อาจจะทําให้การรักษาโรคไม่ได้ผลดี 
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     1 ช้อนชา (มาตรฐาน)     = 5 มิลลิลิตร    = 2 ช้อนกาแฟ (ในครัว)   = 1 ช้อนกินข้าว 
                 1 ช้อนโต๊ะ (มาตรฐาน)    =15 มิลลิลิตร   = 6 ช้อนกาแฟ (ในครัว)   = 3 ช้อนกินข้าว  
 6) ใช้ยาให้ถูกเวลา ยาแต่ละชนิดจะกําหนดระยะเวลาที่ใช้ไว้ ดังน้ี 
 ยาก่อนอาหาร ให้กินก่อนอาหาร 30 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง เพ่ือให้ยาดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดี 
 ยาหลังอาหาร ให้กินหลังอาหารทันที หรือไม่เกิน 15 นาทีถ้าลืมกินยาในระยะเวลาที่กําหนด ให้กิน
ทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลากินยาคร้ังต่อไปก็รอกินยาในมือต่อไปในขนาดปกติ 
ข้อแนะนําการใช้ยา  
                 1. ยาหลังอาหารทันที ให้กินหลังอาหารทันที เช่น ยาลดการอักเสบปวดข้อหรือกล้ามเน้ือ  
                 2. ยาพร้อมอาหาร กินพร้อมอาหาร ในมื้อน้ันๆ  
                 3. ยาผงผสมนํ้ากินฆ่าเช้ือสําหรับเด็ก หลังจากผสมนํ้าแล้วไม่ควรใช้เกิน 7 วัน ขณะที่ไม่ใช้ยา 
ควรเก็บยาในตู้เย็นช้ันใต้ช่องแข็งลงมา ห้ามเก็บไว้ในช่องแช่แข็ง                   
 4. ยาหยอดตา หลังเปิดใช้แล้ว จะเก็บไว้ได้ไม่เกิน 1 เดือน โดยทั่วไปจะเก็บในตู้เย็นช้ันใต้ช่องแข็ง
ลงมา ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง  
                 5. การเก็บรักษายาทั่วไป ควรเก็บไว้ในที่แห้ง และพ้นจากแสงแดด  
 6. อาการแพ้ยา หากกินยาแล้วมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น เช่น มีผื่นคันตามตัว มีจ้ําที่ผิวหนัง  
หน้ามืด แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก หรือใจสั่น ให้หยุดยา และมาปรึกษาแพทย์ทันที 
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แผนการเรียนรู้ประจําบท 
บทท่ี 3 สุขภาพผู้บริโภค 
สาระสําคัญ  

คนไทยไม่ค่อยเห็นความสําคัญในเร่ืองการใช้สิทธิของผู้บริโภค จึงถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งในด้านคุณภาพ
เเละราคา  เเละมักจะไม่สนใจท่ีจะรักษาของตนเองให้มากขึ้น  อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับสิทธิต่างๆ  ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และไม่ทราบถึงวิธีการเลือกซื้อสินค้าเเละบริการที่
ถูกต้อง   ตลอดจนขาดข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสิค้าเเละบริการ   รวมทั้งผู้บริโภคยังคงมีลักษณะไม่
สนใจที่จะเอาเรื่องกับผู้ประกอบธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบ ยังมีลักษณะต่างคนต่างอยู่  ไม่มีการรวมตัวกันเพ่ือ
สร้างอํานาจในการต่อรองเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 1.อธิบายเก่ียวกับสุขภาพผู้บริโภค 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 1.เลือกใช้ภูมิปัญญาไทยเพ่ือสุขภาพ 

2. ข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์  และบริการสุขภาพ 
3. สิทธิผู้บริโภคและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ศึกษาเอกสาร 
2. ทํากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
 

สื่อประกอบการเรียนรู้ 
1. เอกสารประกอบการเรียนรู้  
2. สื่อ VCD  
3. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 

ประเมินผล 
- 
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ตอนท่ี 3.1.1การเลือกใช้ภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ 
ภูมิปัญญาไทย (Thai Wisdom)หมายถึงสติปัญญา องค์ความรู้และค่านิยมที่นํามาใช้ในการดําเนิน

ชีวิตได้อย่างเหมาะสม  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ ความรู้แขนงต่างๆ ของ
บรรพชนไทยนับแต่อดีต สอดคล้องกับวิถีชีวิต ภูมิปัญญาไทย จึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของคนไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ตัวอย่างภูมิปัญญาไทยที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ เช่น การแพทย์แผนไทย 
สมุนไพร อาหารไทย ยาไทย ฯลฯ 
แนวทางการใช้ภูมิปัญญาไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 
             1. การนวดไทยเป็นภูมิปัญญาอันล้ําค่าในการรักษาโรค  การสร้างเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ
ของคนไทยที่สืบทอดกันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ภรรยานวดให้สามีลูกนวดให้ปู่ย่าตายาย โดยอวัยวะ
ต่างๆ เช่น ศอก เข่า เท้า นวดให้กันอีกทั้งยังมีการพัฒนาโดยใช้อุปกรณ์ช่วยในการนวด เช่น  ไม้กดท้อง  
นมสาว  การนวดไทยแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ได้แก่ การนวดแบบราชสํานัก และการนวดแบบเชลยศักด์ิ 
ประโยชน์ของการนวดไทยมีผลดีต่อสุขภาพในหลายๆด้าน  เช่น   การกระตุ้นระบบประสาทเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบทางเดินหายใจช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตและนํ้าเหลือง ลดการเกร็งตัวของ
กล้ามเน้ือและผ่อนคลายความตึงเครียดทางจิตใจ 

2. การประคบสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาทางด้านการแพทย์แผนไทย  ที่มีการสืบทอดจากบรรพบุรุษมา
ช้านานโดยมีการใช้สมุนไพรห่อด้วยผ้าเป็นลูก เรียกว่า  ลูกประคบ นํามาประคบบริเวณท่ีมีอาการปวดเมื่อย 
เคล็ด ขัดยอกจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้ซึ่งสมุนไพรที่ใช้ทําลูกประคบส่วนใหญ่น้ันจะมันนํ้ามันหอมระเหย
เมื่อน่ึงให้ร้อนแล้วแล้วนํ้ามันหอมระเหยซึ่งเป็นตัวยาจะออกมากับไอน้ําและความช้ืนและเมื่อประคบตัวยา
เหล่าน้ันจะซึมเข้าผิวหนัง ช่วยรักษาอาการเคล็ด  ขัดยอก ลดอาการบวมอักเสบของกล้ามเน้ือ  เอ็น และข้อต่อ  
นอกจากน้ีความร้อนจากลูกประคบยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ช่วยให้ตัวยาซึมผ่านผิวหนังได้ดีขึ้นอีก
ทั้งกลิ่นของนํ้ามันหอมระเหยยังช่วยให้คลายเครียดเกิดความสดช่ืนอีกด้วย 

3. น้ําสมุนไพรผักพ้ืนบ้านและอาหารเพ่ือสุขภาพอาหารและนํ้าด่ืมนอกจากจะช่วยให้ร่างกายเจริญเติม
โตแข็งแรงอยูในภาวะปกติแล้วอาหารและน้ําสมุนไพรบางชนิดที่นิยมรักประทานกันอยู่ในปัจจุบันยังช่วยรักษา
โรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆได้อีก 

4. การทําสมาธิ สวดมนต์  และภาวนาเพ่ือการรักษาโรคเป็นวิถีชีวิต ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา
ของชาวไทย   จัดว่าเป็นภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย  ที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะ
สุขภาพทางใจเพราะการทําสมาธิสวดมนต์และภาวนา ช่วยให้จิตใจที่สับสนและว่าวุ้นเกิดความสงบมีความสุข  
ผ่อนคลายความเครียดมีสมาธิและเกิดปัญญาในปัจจุบันมีการวิจัยทางการแพทย์  พบว่า การสวดมนต์ ภาวนา
และการทําสมาธิช่วยให้หัวใจทํางานหนักน้อยลง ส่งผลดีต่อปอด ระบบการหายใจ 
29 

5. กายบริหารแบบไทยหรือกายบริหารท่าฤาษีดัดตนเป็นภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยเกิดขึ้น
จากการสืบทอดต่อ ๆ กันมาของนักบวชนักพรต พระสงฆ์ หรือชาวพุทธที่นิยมน่ังสมาธิ วิปัสสนากรรมฐานซึ่ง
มีความแตกต่างกับท่าโยคะของอินเดีย โดยเป็นท่าที่ไม่ผาดโผนหรือฝืนร่างกายจนเกินไป บุคคลทั่วไปสามารถ
ทําได้และเมื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องจะช่วยรักษาอาการปวดเมื่อย ช่วยให้การเคลื่อนไหวของแขนขา หรือข้อต่อ
ต่างๆ เป็นไปอย่างคล่องแคล่ว ทําให้เลือดหมุนเวียนได้ดี สร้างสมาธิผ่อนคลายความเครียด และเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการหายใจ 
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ตอนท่ี 3.1.2 ข้อมูลข่าวสาร  ผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพ 
ข้อมูลข่าวสาร 

ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพในปัจจุบันมีจุดแข็งคือมีความชัดเจน ลดความซ้ําซ้อน ประหยัด
งบประมาณในการจัดพิมพ์ระเบียนและรายงาน   มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้กว้างขวางย่ิงขึ้น  ระบบข้อมูล
ข่าวสารสุขภาพ จึงมีความจําเป็นต่อการระบุปัญหา  ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสนับสนุน ควบคุมกํากับและประเมิน
ประสิทธิผลประสิทธิภาพของงานสาธารณสุขในทุกระดับ  ลักษณะที่ดีของข้อมูลสารสนเทศ 

1.  ต้องมีความเที่ยงตรง   
2.  ทันเวลาการใช้งาน 
3.  ตรงตามความต้องการ 

แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 
1. แหล่งปฐมภูมิ (Primary Sources)   ได้แก่ การเก็บข้อมูลด้วยตนเอง อาจมาจาก 

-  การจดทะเบียน  เช่น  การแจ้งเกิด  แจ้งตาย  การย้ายที่อยู่   
-  การแจงนับหรือการสํารวจโดยตรง   เช่น การสํารวจสภาวะสุขภาพของประชาชน   
-  ข้อมูลจากการสง่แบบสอบถามไปให้กรอกเป็นเฉพาะเรื่อง ๆ   

2. แหล่งทุติยภูมิ  (Secondary  sources)  ได้แก่แหล่งที่ทําการเผยแพร่ข้อมูล  แต่ไม่ได้ทําการเก็บ
รวบรวมในขั้นแรกน้ันด้วยตนเอง  หรือสถานที่ที่ยินยอมให้ข้อมูลแต่ผู้ต้องการใช้   ซึ่งเป็นวิธีที่ทุ่นค่าใช้จ่ายและ
เวลาได้มาก  หากข้อมูลน้ันมีความครบถ้วนและตรงกับความต้องการ 
ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุขรวบรวบ  ได้แก่   

1.  ข้อมูลสถานะสุขภาพ  (Health  status)   
2.  ข้อมูลบริการสุขภาพ (Health services) 
3.  ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ  (Health resources) 
4.  ข้อมูลตามนโยบายยุทธศาสตร์ (Health strategy support)  
5.  ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม 
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ตอนท่ี3.2.2 สิทธิผู้บริโภคและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
       กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคได้ 5 ประการคือ 
       1) สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเก่ียวกับสินค้าและบริการ 
เพ่ือการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการอย่างถูกต้อง ทําให้ไม่หลงผิดในคุณภาพสินค้าและบริการ 
       2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกสินค้าและบริการโดยปราศจากการชักจูงก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า 
       3) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
เหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีที่ใช้ตามคําแนะนําของผู้ผลิต 
       4) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย อันหมายถึง สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง และ
ชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิผู้บริโภค 
หน้าที่ของผู้บริโภค โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ที่ควรปฏิบัติ คือ  
       1) ผู้บริโภคต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการซ้ือสินค้าหรือรับบริการ เช่น ตรวจสอบฉลากแสดง
ราคาและปริมาณ ไม่หลงเช่ือในคําโฆษณาคุณภาพสินค้า 
       2) การเข้าทําสัญญาผูกมัดการตามกฎหมาย โดยการลงมือช่ือ ต้องตรวจสอบความชัดเจนของภาษาที่ใช้
ตามสัญญาให้เข้าใจรัดกุม หรือควรปรึกษาผู้รู้ทางกฎหมาย หากไม่เข้าใจ 
       3) ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีผลบังคับใช้ ควรทําเป็นหนังสือและลงลายมือช่ือผู้ประกอบธุรกิจด้วย 
       4) ผู้บริโภคมีหน้าที่เก็บหลักฐานไว้ เพ่ือประโยชน์ในการเรียกร้องค่าเสียหาย 
       5) เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ผู้บริโภคควรดําเนินการเรียกร้องต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือต่อ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
             กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกับการดํารงชีวิตของคนในสังคม โดยทั่วไปจะ
เก่ียวข้องกับการบริโภคสินค้าและการใช้บริการ เช่น  มนุษย์ต้องบริโภคอาหาร  เครื่องด่ืม    ต้องใช้บริการรถ
ประจําทาง รถไฟฟ้า รวมท้ังบริการอ่ืนๆ  เพ่ืออํานวยความสะดวก เช่น การใช้บัตรเครดิต  โทรศัพท์มือถือ 
เป็นต้น   ดังน้ันการบริโภคหรือการใช้บริการต่าง ๆ  จะต้องได้มาตรฐานและมีคุณภาพครบถ้วนตามที่ผู้ผลิตได้
โฆษณาแนะนําไว้   ด้วยเหตุน้ีรัฐในฐานะผู้คุ้มครองดูแลประชาชน  หากพบว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อน
จากการบริโภคสินค้าและบริการจะต้องรีบ เข้าไปแก้ไขเยียวยาและชดเชยความเสียหายให้กับประชาชน 
หน่วยงานที่คุ้มครองผู้บรโิภค   
 1. กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเก่ียวกับอาหาร ยา หรือเครื่องสําอาง เป็นหน้าที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณาสุข ที่ต้องเข้ามาดูแล 
 2. กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก็เป็นหน้าที่
ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องเข้ามาดูแล 
 3. กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเก่ียวกับเจ้าของธุรกิจจัดสรรที่ดิน อาคารชุด เป็นหน้าที่
ของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยเข้ามาดูแล 
 4. กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเก่ียวกับคุณภาพหรือราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เป็น
หน้าที่ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องเข้ามาดูแล  
 5. กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเก่ียวกับการประกันภัยหรือประกันชีวิต เป็นหน้าที่ของ 
กรมารประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องเข้ามาดูแล 
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แผนการเรียนรู้ประจําบท 
บทท่ี 4 การบริหารจัดการชีวิตเพื่อสุขภาพ 
 

สาระสําคัญ  
ปัจจุบันสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง มลพิษทางอากาศที่ไม่บริสุทธ์ิ รวมถึงพฤติกรรมในการดําเนิน

ชีวิตที่ละเลยการออกกําลังกาย ทํางานหนักหรือเครียดมากเกินไป การพักผ่อนน้อย และการเลือกรับประทาน
อาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ฯลฯ ทั้งหมดที่ล้วนแล้วแต่ทําให้สุขภาพทรุดโทรมจึงต้องมีการบริหาร
จัดการชีวิตเพ่ือสุขภาพ ฟ้ืนฟูสภาพร่างกายให้มีสภาพดีขึ้น. 
 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

วางแผนชีวิต ตรวจสอบและ ประเมินภาวะปรับพฤติกรรม เพ่ือการมีสุขภาพที่ดี 
 

ขอบข่ายเนื้อหา 
1. การวางแผนชีวิต เพ่ือการมีสุขภาพที่ดี 
2. การตรวจสอบและประเมิน ภาวะสุขภาพ 
3. การปรับพฤติกรรมสุขภาพ 

  
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ศึกษาเอกสาร  
2. ทํากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

 
สื่อประกอบการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
2. สื่อ VCD  
3. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 
ประเมินผล 

- 
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ตอนท่ี 4.1 การวางแผนชีวิตเพื่อการสุขภาพท่ีดี 
การวางแผนดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัวเป็นเรื่องที่มีคุณค่าอย่างย่ิง    เพราะนอกจาก

จะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ตัวของเราเองและบุคคลในครอบครัวเกิดความกระตือรือร้นในการดูแลสุขภาพแล้ว
ยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิกทุกคนในครอบครัว  ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
ดีอันจะนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต  

การวางแผนในการดูแลสุขภาพล่วงหน้าซึ่งจะช่วยให้เกิดผลดี ดังน้ี           
1. สามารถท่ีจะกําหนดวิธีการ หรือเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับการดําเนินชีวิตของตัวเราเองหรือ

บุคคลในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม           
2. สามารถจะกําหนดช่วงเวลาในการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม  หรืออาจจะกําหนดช่วงเวลาใน

การตรวจสุขภาพประจําปีของบุคคลในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม           
3. เป็นการเฝ้าระวังสุขภาพทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัว ไม่ให้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ  นับว่าเป็น 

การสร้างสุขภาพซึ่งจะดีกว่าการที่จะต้องมาซ่อมสุขภาพ หรือการรักษาพยาบาลในภายหลัง         
4. ช่วยในการวางแผนเรื่องของเศรษฐกิจและการเงินในครอบครัว เน่ืองจากไม่ต้องใช้จ่ายเงินไปในการ 

รักษาพยาบาล 
5. ส่งเสริมสุขภาพทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัว 
6. ทําให้คุณภาพชีวิตทั้งของตนเองและสมาชิกในครอบครัวดีขึ้น 

 

ตอนท่ี 4.2  การตรวจสอบและประเมินภาวะสุขภาพ 
 การประเมิน หมายถึง การคาดคะเนหรือประมาณค่า 

สุขภาพ  (Health) หมายถึง สุขภาวะ (Well–Being หรือ Wellness) ที่สมบูรณ์และเช่ือมโยงกันเป็น
องค์รวมอย่างสมดุลทั้งมิติทางจิตวิญญาณ (มโนธรรม) ทางสังคม ทางกาย และทางจิต ซึ่งมิได้หมายถึงเฉพาะ
ความไม่พิการและความไม่มีโรคเท่าน้ัน 

การประเมินสุขภาพ หมายถึง การประมาณค่าความสมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต และทางสังคม 
ความสําคัญของการประเมินสุขภาพ 
การประเมินสุขภาพ เป็นวิธีการหน่ึงที่เราสามารถรู้ตนเองว่า มีความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างไร สามารถ

ตรวจสอบด้วยตนเองได้   รู้เหตุผลของการเกิดสภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสวัสดิภาพ     ไม่ว่าจะเกิดจากโรค 
สิ่งแวดล้อม สิ่งเสพติด อุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆ เพ่ือให้เกิดความตระหนัก และเห็นความสําคัญในการดูแล
สุขภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นที่ปรารถนาของคนทุกคน 
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องค์ประกอบของสุขภาพสุขภาพของคนเราจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 
1. สุขภาพทางกายดี 
    สุขภาพดี หมายถึง การมีร่างกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ ระบบต่างๆ ในร่างกายทํางานมี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น สามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นปกติ 
2. สุขภาพทางจิตดี 

     สุขภาพจิตดี หมายถึง การสุขภาพของจิตใจที่ดี สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมได้
อย่างเป็นสุข 

3. สุขภาพทางสังคมดี 
สุขภาพทางสังคมดี หมายถึง การดํารงชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมอย่างมีความสุข สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างดี มีความขัดแย้งน้อยที่สุด 
 
ตอนท่ี 4.3 การปรับพฤติกรรมสุขภาพ 
เหตุผลของการปรับพฤติกรรมสุขภาพ 

1.พฤติกรรมเสี่ยงในด้านต่างๆเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ :  ความเปลี่ยนแปลงด้านอาหารการกิน
การกินนอกบ้านอย่างเร่งรีบอาหารสําเร็จรูปสัดส่วนอาหารสารอาหารได้ไม่ครบถ้วนและถูกต้องขาดการออก
กําลังกายทําให้เกิดภาวะอ้วน 

2. นโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการขยายการบริการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคงานการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป 

3. การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นอีกทางเลือกที่สามารถนํามาผสมผสานปฏิบัติเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 

4. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง มีแนวทางเลือกในการดูแลสุขภาพและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
สุขภาพ ให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดีขึ้น 
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แผนการเรียนรู้ประจําบท 
บทท่ี 5 การสังเคราะห์ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ  
สาระสําคัญ  

ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ เป็นสิ่งจําเป็นและมีความสําคัญช่วยให้ความรู้(Knowledge)  ช่วยใน
การตัดสินใจ  (Dicision  Making)   ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ  อาจหมายถึงข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์และ
อนามัย   ประกอบด้วยข้อมูลสถานะสุขภาพ ข้อมูลสถานบริการ  การให้บริการข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ ซึ่งจะ
มีประโยชน์ในเรื่องการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมาก 

 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. การเลือกใช้ข้อมูล ข่าวสารทางด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้อง 
2. อธิบายหลักการและวิธีการนําเสนอและเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศด้านสุขภาพความปลอดภัย การ

ออกกําลังกายและการเล่นกีฬา 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 

1. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
2. วิธีการแสวงหาและวิธีเลือกข้อมูลสนเทศ การสังเคราะห์ประยุกต์ใช้ข้อมูลสนเทศ ด้านสุขภาพและ

สมรรถภาพ 
 3. หลักการและวิธีนําเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสนเทศด้านสุขภาพ ความปลอดภัย การออก
กําลังกาย และการเล่นกีฬา 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ศึกษาเอกสาร  
2. ทํากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

 
สื่อประกอบการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
2. สื่อ VCD  
3. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 

ประเมินผล 
 - 
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ตอนท่ี 5.1 แหล่งข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 
        1.แหล่งปฐมภูมิ (Primary Sources)   ได้แก่ การเก็บข้อมูลด้วยตนเอง อาจมาจาก 

- การจดทะเบียน  เช่น  การแจ้งเกิด  แจ้งตาย  การย้ายท่ีอยู่   
            - การแจงนับหรือการสํารวจโดยตรง   เช่นการสํารวจสภาวะสุขภาพของประชาชน   
            - ข้อมูลจากการส่งแบบสอบถามไปให้กรอกเป็นเฉพาะเรื่อง ๆ   

2.แหล่งทุติยภูมิ  (Secondary  sources)  ได้แก่  แหล่งที่ทําการเผยแพร่ข้อมูลแต่ไม่ได้ทํา
การเก็บรวบรวมในข้ันแรกนั้นด้วยตนเอง  หรือสถานท่ีที่ยินยอมให้ข้อมูลแต่ผู้ต้องการใช้  ซ่ึงเป็นวิธี
ที่ทุ่นค่าใช้จ่ายและเวลาได้มาก  หากข้อมูลนั้นมีความครบถ้วนและตรงกับความต้องการ 

1. World Health Organization 
2. World Heath Statistics 
3. กระทรวงสาธารณสุข 
4. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 
5. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
6. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
7. สํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 
8. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) 
9. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

ระบบสารสนเทศสุขภาพ(Health Information) หมายถึงสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยของประชาชนรวมถึงข้อมูลด้านทรัพยากรสาธารณสุขและกิจกรรมสาธารณสุขสารสนเทศ
สุขภาพมี 5 ประเภทได้แก่ 

- ข้อมูลด้านประชากรเศรษฐกิจและสังคม 
- ข้อมูลด้านสถานสุขภาพ 
- ข้อมูลด้านทรัพยากรสาธารณสุข 
- ข้อมูลด้านกิจกรรมสาธารณสุข 
- ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 

ประโยชน์ของสารสนเทศสุขภาพคือ ทําให้ทราบสถานสุขภาพปัญหาสุขภาพอนามัยของ
ชุมชนปัญหา อุปสรรคในการให้บริการสาธารณสุขประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของการดําเนินงาน
บริการสาธารณสุขเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาสาธารณสุขได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
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ตอนท่ี 5.2 วิธีแสวงหาและวิธีเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
             การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 
             การนําข้อมูลที่จัดเก็บบันทึกเอง  หรือนํามาจากแหล่งอ่ืน มารวบรวมประมวลผล นําเสนอ วิเคราะห์
และแปรผล   เพ่ือนําไปประกอบการวางแผน กําหนดยุทธศาสตร์  กําหนดตัวช้ีวัด  (KPI) กําหนดเป้าหมายใน
การประเมินผลการดําเนินงานสาธารณสุขและใช้เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมกํากับการดําเนินงานข้อมูลจึงเป็น
สิ่งจําเป็นและมีความสําคัญช่วยให้ความรู้ (Knowledge)  ช่วยในการตัดสินใจ (Decision  Making)    
            ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ อาจหมายถึงข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์และอนามัย ประกอบด้วย ข้อมูล
สถานะสุขภาพข้อมูลสถานบริการ การให้บริการ  ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพเพ่ือการกํากับการดําเนินงานสําหรับ
หน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศรวมถึงข้อมูลด้านการเงิน การคลังแต่ถึงอย่างไรความต้องการด้านสุขภาพก็ยัง
มีข้อมูลประกอบอ่ืน ๆ  ที่ไม่ใช่มาจากงานสาธารณสุขโดยตรง เช่น ข้อมูลทางด้านประชากรเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 
ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุขรวบรวบ  ได้แก่   

1. ข้อมูลสถานะสุขภาพ  (Health  status)   
2. ข้อมูลบริการสุขภาพ (Health services) 
3. ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ  (Health resources) 
4. ข้อมูลตามนโยบายยุทธศาสตร์ (Health strategy support)  
5. ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม 

ตอนที่ 5.3 วิธีการนําเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
1. จัดต้ังคลังข้อมูลด้านสุขภาพระดับชาติเพ่ือจัดเก็บข้อมูล/ฐานข้อมูลสุขภาพสําหรับ

ให้บริการกับผู้บริหาร  นักวิชาการ หน่วยงานต่าง และประชาชนทั่วไป 
2. เป็นศูนย์กลางเผยแพร่องค์ความรู้และการเรียนรู้  (KM)  ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
3. จัดทาํสถิติ และข้อมูลที่สําคัญด้านสุขภาพ 
4.เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสถานะสุขภาพ  บริการสุขภาพ  ทรัพยากรสุขภาพ ข้อมูล

ตามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  และบริการข้อมูลสุขภาพที่ผ่านการวิเคราะห์ซึ่งนําเสนอในเชิงนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 

5.ให้คําแนะนําแก่ผู้ขอใช้ข้อมูลต่าง ๆ  เช่น การใช้ประโยชน์ข้อมูล คํานิยาม ข้อจํากัดของ
ข้อมูลการได้มาซึ่งข้อมูล  เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

6.วิเคราะห์  ออกแบบ จัดทํา Web site ในส่วนของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์และกลุ่ม
ภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ 

7.ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลทาง web site   และทางเอกสาร 
8.งานห้องสมุดเพ่ือให้บริการหนังสือวิชาการ/ตํารา/เอกสารทางวิชาการ ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 
9.วางระบบบํารุงรักษาฐานข้อมูลให้ปลอดภัยและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนการเรียนรู้ประจําบท 
บทท่ี 6 การมีสติ 
 

สาระสําคัญ  
การฝึกสมาธิ  จะช่วยให้จิตใจมีความสงบ ไม่ฟุ้งซ่านและเป็นกลาง ทําให้เกิดการปล่อยวาง ลดอารมณ์

ในเชิงลบ และความเข้าใจผิด   ได้สัมผัสกับความสุขอันแท้จริงที่มีอยู่ภายในใจตนเอง เป็นจิตที่แจ่มใส มีความ
ชัดเจน ทําให้จิตรู้ว่าความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจน้ันเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วปล่อยวางท่ีเหตุ ทําให้จิตใจ
สงบสุข 
 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
          บอกวิธีการฝึกสติประโยชน์และประเมินระดับของการมีสติ 

ขอบข่ายเนื้อหา 
1. วิธีการฝึกสติแบบต่างๆ 
2. ประโยชน์ของการมีสติ 

  3. การประเมินระดับของการมีสติ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ศึกษาเอกสาร  
2. ทํากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

 
สื่อประกอบการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
2. สื่อ VCD  
3. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 
ประเมินผล 
 - 
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ตอนท่ี 6.1 วิธีการฝึกสติแบบต่าง ๆ 
แนวทางการปฏิบัติสําหรับฝึกสติ  แบบต่าง ๆ มีดังน้ี คือ 

1. เริ่มจากต่ืนนอนในแต่ละวันให้ฝึกทําสมาธิอย่างน้อยประมาณ 15- 30 นาที   แล้วจึงค่อยเพ่ิม
จนถึง 1 ช่ัวโมงเป็นประจํา (อาจมีการสวดมนต์ไหว้พระด้วยหรือไม่ก็ได้)  การทําสมาธิจะอยู่ในอิริยาบถ
ใดก็ได้ และคําบริกรรมที่ใช้แล้วแต่ถนัด เพ่ือเริ่มฝึกจิตให้มีคุณภาพ 

2. ต่อด้วยการเจริญสติ  คือ ระลึกรู้ในการทํากิจส่วนตัวเช่น อาบนํ้าแปรงฟัน รับประทาน
อาหาร  หรือพบปะพูดจา ฯลฯ ทํากิจได้ก็ให้มีสติระลึกรู้และต่ืนตัวอยู่เสมอทุกๆ อิริยาบถ “เดินนับเท้า 
นอนนับท้อง จับจ้องลมหายใจ เคลื่อนไหวด้วยสติ” หัดรู้สึกตัวบ่อยๆ 

3. ให้ฝึกทําสมาธิ สลับกับการเจริญสติ  เช่นน้ีทุกๆ 1 - 3 ช่ัวโมง(ระยะเวลาอาจปรับสั้นยาวได้
ตามความเหมาะสม) ทั้งน้ีต้องแน่ใจว่า เป็นการปฏิบัติในแนวทางที่ถูก เป็นสัมมาทิฐิ   เมื่อเจริญสติได้
คล่องขึ้น  ให้เพ่ิมการเจริญสติให้มากกว่าการทําสมาธิ 

4. ศีลห้าและกุศลกรรมบถสิบอย่าให้ขาดและให้งดเว้นอบายมุขทุกชนิดตลอดชีวิต หากศีลข้อใด
ขาดให้สมาทานศีลห้าใหม่ทันที  เอาเจตนางดเว้นเป็นที่ต้ัง เพราะศีลเป็นบาทฐานของการปฏิบัติ 

5. ท่านที่มีภารกิจมากและต้องทํากิจการงานต่างๆ  ที่จะต้องพบปะติดต่อกับบุคคลอ่ืนๆ  ให้
หมั่นสํารวม กาย วาจา ใจ อยู่เป็นนิจ ให้มีสติระลึกรู้ อยู่กับงานน้ันๆ ขณะพูดเจรจาก็ให้มีสติระลึกรู้อยู่
กับการพูดเจรจาน้ันๆ ตลอดเวลา เมื่ออยู่ตามลําพังก็ให้เริ่มสมาธิหรือเจริญสติต่อไป 

6. เมื่อเร่ิมฝึกใหม่ๆ  จะมีอาการเผลอสติบ่อยมาก และบางทีเจริญสติไม่ถูก   ดังน้ัน จึงต้องฝึก
รู้ตัวให้เป็น และเมื่อใดที่เผลอหรือคิด ใจลอยฟุ้งซ่านไป ก็ให้กลับมามีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบัน  ให้ต้ังใจ
ปฏิบัติสมาธิให้มั่นใหม่อีกคร้ัง จนกว่าจะสงบ ความสงบอยู่ที่การปล่อยวางจิตให้พอดี  

7. ขณะที่เข้าห้องนํ้าถ่ายทุกข์หนัก-เบาหนาว-ร้อน หิว-กระหาย ก็ให้เจริญสติระลึกรู้ทุกคร้ังไป 
8. ตอนกลางวัน  ควรหาหนังสือธรรมะมาอ่าน หรือฟังเทปธรรมะสลับการปฏิบัติ ถ้าเห็นว่ามี

อาการเบ่ือหรืออ่อนล้า อาจเกิดจากการต้ังใจเกินไป หรืออาจปฏิบัติไม่ถูกทางก็เป็นได้ ให้เฝ้าสังเกตและ
พิจารณาด้วย 

9. ให้มองโลกแง่ดีเสมอๆทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสตลอดทั้งวันไม่คิด พูด หรือทําในสิ่งอกุศล ไม่
กล่าวร้ายผู้อ่ืน ให้พูด คิด แต่ส่วนที่ดีของเขา  น่ันแหละคือการเจริญวิปัสสนา    และต่อไปจะทําให้
กลายเป็นคนที่มีความโกรธน้อยลง จนการแสดงออกทางกายน้อยลงๆ จะเห็นแต่ความโกรธท่ีเกิดอยู่แต่
ในจิตเท่าน้ัน 

10. ให้ประเมินผลทุกๆ 1 - 3 ช่ัวโมงหรือวันละ 3-4 ครั้ง และให้ทําทุกวัน ให้สังเกตดูตัวเองว่า 
เบากายเบาใจกว่าแต่ก่อนหรือไม่เพราะเหตุใด  

11. ก่อนนอนทุกคืนให้อยู่กับสมาธิในอิริยาบถนอนตะแคงขวา หรือเจริญสติจนกว่าจะหลับทุก
ครั้งไป ถ้าไม่หลับให้นอนดู “รูปนอน” จนกว่าจะหลับ 

12. เมื่อประเมินผลแล้วให้สํารวจตรวจสอบเป้าหมาย คือ การเพียรให้มีสติระลึกรู้อยู่อย่าง
ต่อเน่ือง 
สม่ําเสมอ ให้สังเกตดูว่ามีความก้าวหน้าอย่างไรบ้างหรือไม่ หากยังไม่ก้าวหน้า ต้องค้นหาสาเหตุแท้จริง
แล้วรีบแก้ไขให้ตรวจสอบดูว่าท่านได้ปฏิบัติถูกทาง 

13. ให้พยายามฝึกทําความเพียรเฝ้าใส่ใจในความรู้สึกให้แยบคายพยายามแล้วพยายามอีก ให้
เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ จากที่คิดว่ายากมากๆ จนกลายเป็นง่าย และเกิดเป็นนิสัยประจําตัว 
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14. จงอย่าพยายามสงสัยให้เพียงแต่พยายามเฝ้าระลึกรู้ในปัจจุบันธรรมอยู่ในกายในจิต (รูป-
นาม) กลุ่มปัญหาข้อสงสัยก็จะหมดความหมายไปเอง (หลวงปู่เทียน จิตฺตสุโภ ท่านว่า “คิดเป็นหนู รู้เป็น
แมว”)   

15. จงอย่าคิดเอาเองว่า ตนเองยังมีบุญวาสนาน้อยขอทําบุญทําทานไป จงอย่าดูหมิ่นตัวเอง   
เมื่อเริ่มฝึกปฏิบัติหรือเจริญสติใหม่ๆ จะเกิดการเผลอสติบ่อยๆจะเป็นอยู่หลายเดือน หรือบางทีอาจ
หลายปี แต่ฝึกบ่อยๆ เข้าก็จะค่อยๆระลึกรู้ถี่ขึ้นเรื่อยๆ ขอให้พยายามทําความเพียรต่อไป  

16. จงพยายามทําตนให้หนักแน่นและกว้างใหญ่  ดุจแผ่นดินและผืนนํ้า ที่สามารถรองรับได้ทั้ง
สิ่งของที่สะอาดและโสโครกซึ่งแผ่นดินและผืนนํ้ารักชังใครไม่เป็น  คือ ทั้งไม่ยินดี (สิ่งของที่สะอาด)   
และไม่ยินร้าย(ของโสโครก) ใดๆ วางใจให้เป็นกลางๆ ให้ได้ ความสําเร็จก็อยู่ที่ตรงนี้ 

 
การทําสมาธิเบื้องต้น 

การทําสมาธิ หากปฏิบัติเป็นประจําจะทําให้จิตใจเบิกบาน สมองแจ่มใส หายเครียด ซึ่งหลักของการ
ทําสมาธิ คือ การเอาจิตใจไปจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงเพียงอย่างเดียว ในที่น้ีก็คือ ลมหายใจเข้า-ออก และหยุดการ
คิดถึงเรื่องอ่ืนๆ ทั้งหมด 

การปฏิบัติให้เลือกสถานที่ที่เงียบสงบ ไม่มีใครรบกวนโดยอาจเป็นมุมสงบในบ้าน เช่น ห้องนอน ห้อง
พระ เป็นต้น 

วิธีการฝึก 
ให้ผู้ฝึกน่ังในท่าที่สบาย  โดยอาจน่ังขัดสมาธิหรือน่ังพับเพียบก็ได้ แล้วแต่ถนัด    จากน้ันจึงกําหนด

ลมหายใจเข้า-ออก โดยสังเกตลมที่มากระทบปลายจมูกหรือริมฝีปากบน ให้รู้ว่าขณะน้ันลมหายใจเข้าหรือออก 
ซึ่งการฝึกจะมีขั้นตอน ดังน้ี 

 
ขั้นที่ 1เริ่มนับลมหายใจเข้า-ออก ดังน้ี 
หายใจเข้านับ 1 หายใจออกนับ 1 นับเช่นน้ีไปเรื่อยๆ จนถึง 5 
เริ่มนับใหม่จาก 1 จนถึง 6 
เริ่มนับใหม่จาก 1 จนถึง 7 
เริ่มนับใหม่จาก 1 จนถึง 8 
เริ่มนับใหม่จาก 1 จนถึง 9 
เริ่มนับใหม่จาก 1 จนถึง 10 เมื่อนับครบ 10 จะถือเป็น 1 รอบ 
ย้อนกลับมาเริ่มนับ 1 ถึง 5 ใหม่ (ขึ้นรอบใหม่) ดังตัวอย่างต่อไปน้ี. 

 
1,1     2,2     3.3     4,4     5,5 
1,1     2,2     3.3     4,4     5,5     6,6 
1,1     2,2     3.3     4,4     5,5     6,6     7,7 
1,1     2,2     3.3     4,4     5,5     6,6     7,7     8,8 
1,1     2,2     3.3     4,4     5,5     6,6     7,7     8,8     9,9 
1,1     2,2     3.3     4,4     5,5     6,6     7,7     8,8     9,9     10,10 
1,1     2,2     3.3     4,4     5,5 
ฯลฯ 
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ในการฝึกคร้ังแรกๆ อาจยังไม่มีสมาธิพอ ทําให้นับเลขผิดพลาดหรือบางทีอาจลืมนับเลขเป็นบาง
ช่วงถือเป็นเรื่องปกติ ต่อไปให้พยายามต้ังสติใหม่ เมื่อมีความคิดอ่ืนแทรกเข้ามาก็ให้รับรู้ แล้วปล่อยให้
ผ่านไป ไม่เก็บมาคิดต่อ ในที่สุดก็จะสามารถนับเลขได้อย่างต่อเน่ืองและไม่ผิดพลาด เพราะมีสมาธิดีขึ้น 

ขั้นที่ 2  เมื่อจิตใจสงบมากขึ้น ให้เริ่มนับเลขแบบเร็วขึ้นไปอีก คือ 
หายใจเข้านับ 1 หายใจออกนับ 2 หายใจเข้านับ 3 หายใจออกนับ 4 หายใจเข้านับ 5 
เริ่มนับใหม่จาก 1-6, 1-7, 1-8, 1-9 และ 1-10 ตามลําดับ นับเป็น 1 รอบ 
ขึ้นรอบใหม่ หายใจเข้านับ 1 หายใจออกนับ 2 นับไปเรื่อยๆ จนถึง 5 ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5     6 
1     2     3     4     5     6     7 
1     2     3     4     5     6     7     8 
1     2     3     4     5     6     7     8     9 
1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
1     2     3     4     5 
ฯลฯ 

ขั้นที่ 3เมื่อนับลมหายใจเข้า-ออกได้เร็วและไม่ผิดพลาด แสดงว่าจิตใจสงบแล้ว ในขั้นน้ีให้ใช้สติรับรู้ลม
หายใจเข้า-ออก เพียงอย่างเดียว ไม่ต้องนับเลขอีก และไม่คิดเรื่องใดๆ ทั้งสิ้น มีแต่ความสงบเท่าน้ัน 

ขั้นแนะนํา 
ควรฝึกสมาธิเป็นประจํา โดยเฉพาะก่อนนอนจะช่วยให้นอนหลับได้ดี 

 

 

 

ตอนท่ี 6.2 ประโยชน์ของการมีสต ิ
  ช่วยให้เกิดความระมัด ระวัง ป้องกันภัย เหตุร้ายต่างๆ 
  ช่วยให้การงานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
  ช่วยป้องกันไม่ให้ตกสู่ความช่ัว 
  ช่วยให้สํานึก ตระหนักในหน้าที่เสมอ 

   สติ ช่วยให้ประพฤติทางกาย วาจา และใจ ถูกต้อง ( เป็นสุจิต ) 
   สติ ช่วยให้ความคิด และการรับรู้วัตถุภายนอก แจ่มใส 
    สติ ช่วยให้จิตใจบริสุทธ์ิ 
   สติ ช่วยให้ไม่หลงใหลอารมณ์ต่างๆ ที่มากระทบ 

  สติ มีคุณมากเหมือนหัวใจ ในการทํางานทุกอย่าง และเป็นหลักสําคัญในการดําเนินชีวิต ให้ถูกต้องและดี
งามแม้ผู้มีความรู้มาก เป็นพหูสูตมีศิลปะ หากขาดสติ ก็อาจทําผิดพลาด ยังความเสียหายให้เกิดขึ้นได้เสมอ 
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ตอนท่ี 6.2 การประเมินระดับของการมีสติ 
เทคนิคเตือนจิตตนเองในช่วงที่จิตถูกกระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กายและจิต ในระยะที่เราฝึกสมาธิ 

1. เมื่อดวงตากระทบรูป ก็เตือนตนเองว่า "ตา" แค่เห็นคลื่นแสงและสี ไม่ประเมินภาพ ดึงจิตกลับมา
อยู่ในปัจจุบัน 

2. เมื่อหูกระทบเสียง ก็เตือนตนเองว่า "หู" แค่ได้ยินคลื่นเสียง ไม่ประเมินเสียง ดึงจิตกลับมาอยู่ใน
ความเป็นกลาง 

3. เมื่อจมูกกระทบกลิ่น ก็เตือนตนเองว่า "จมูก" แค่ได้กลิ่น ไม่ประเมินกลิ่น ดึงจิตกลับมาอยู่ใน
ปัจจุบัน 

4. เมื่อลิ้นกระทบรส ก็เตือนตนเองว่า "ลิ้น" แค่รู้รส ไม่ประเมินรส ดึงจิตกลับมาอยู่ในความเป็นกลาง 
5. เมื่อกายกระทบเคร่ืองสัมผัส ก็เตือนตนเองว่า "กาย" แค่สัมผัส รู้สึก ไม่ประเมินการกระทบทาง

กาย ดึงจิตกลับมาอยู่ในปัจจุบัน 
6. เมื่อจิตกระทบกับข้อมูล ก็เตือนตนเองว่า "จิต" แค่รู้สึกใจ ไม่ประเมินการกระทบ ดึงจิตกลับมาอยู่

ในปัจจุบัน 
7. ในช่วงที่เราฝึกสมาธิ ถ้าเราเตือนตนเองได้ เราก็จะไม่ค่อยหลงไปกับความคิดหรืออารมณ์ การ

เตือนจิตจะช่วยให้เรากลับมาอยู่ในความเป็นกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



34 
 

 

แผนการเรียนรู้ประจําบท 
บทท่ี 7 การพักผ่อนและนันทนาการ 
 

สาระสําคัญ  
การพักผ่อนเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อมนุษย์ทุกคน การพักผ่อนมีอยู่หลายลักษณะ ทั้งการหยุดพักช่ัวคราว

ขณะปฏิบัติกิจกรรม การนอนหลับ และรวมถึงการทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่ทําให้เกิดความเพลิดเพลินด้วย 
 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต่อการป้องกันโรคการสร้างเสริมสุขภาพของ
ครอบครัวและชุมชน 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 

ออกกําลังกายพักผ่อน ฝึกจิตและร่วมกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมจนเป็นกิจนิสัย 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ศึกษาเอกสาร 

2. ทํากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

สื่อประกอบการเรียนรู้ 
1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
2. สื่อ VCD  
3. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 
ประเมินผล 
 - 
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ตอนท่ี 7.1 ความหมายความสําคัญของการพักผ่อนการใช้เวลาว่างและกิจกรรมนันทนาการ 
การพักผ่อน หมายถึง การหยุดพักการปฏิบัติกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะความตึงเครียดหรือความ

เมื่อยล้าที่เกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจของคนเรา 
นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่เราปฏิบัติด้วยความสมัครใจในเวลาว่างโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

นอกจากความพอใจและความเพลิดเพลิน 
ประโยชน์ของการพักผ่อนและนันทนาการ 

1. อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายได้พักผ่อน  ขณะท่ีเรานอนหลับ ร่างกายจะผ่อนคลาย หัวใจเต้นช้าลง 
ความดันโลหิตจะลดลง การทํางานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายจะลดลง จึงถือว่าอวัยวะต่าง ๆ ได้พักผ่อนไป
ด้วย ซึ่งทําให้หลังจากนอนหลับอย่างเพียงพอจะมีความสดช่ืน กระปรี้กระเปร่าเมื่อต่ืนขึ้นมา และพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ  
 2. คลายความเหน็ดเหน่ือยเมื่อยล้า  เพราะขณะที่คนเราปฏิบัติกิจกรรมจะทําให้ร่างกายและจิตใจมี 
ความเหน็ดเหน่ือยเกิดขึ้น   เน่ืองจากมีการใช้พลังงานของร่างกาย   ทําให้พลังงานในกล้ามเน้ือมีปริมาณลดลง 
รวมท้ังจะมีการสะสมของเสีย ได้แก่ กรดแลคติกในเซลล์กล้ามเนื้อและในกระแสเลือดเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการทํางานของร่างกายลดลง แต่ถ้ามีการหยุดพักช่ัวขณะหน่ึงหรือเปล่ียนอิริยาบถเป็นระยะ ๆ 
จะทําให้กล้ามเน้ือบริเวณน้ันได้ผ่อนคลาย และสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่อไป 
 3. ผ่อนคลายความเครียด จากการปฏิบัติภารกิจงานต่าง ๆ และแต่ละวัน โดยเฉพาะการปฏิบัติงานที่
ซ้ําซากเหมือนเดิมทุกวัน งานที่ต้องรีบเร่ง งานบริการท่ีต้องคอยดูแลเอาใจใส่ลูกค้า การที่ต้องทํางานหนัก
ติดต่อกัน แม้กระทั่งการเรียนหนังสืออย่างขยันขันแข็ง  อาจทําให้เกิดความเบ่ือหน่ายหรือเกิดความเครียด
สะสมขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ และยังทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานหรือการเรียนลดลง   
การพักผ่อนโดยการปฏิบัติกิจกรรมที่ทําให้เกิดความเพลิดเพลินในเวลาว่าง  หรือเมื่อทํางานอย่างหนักมา
ช่วงหน่ึงแล้ว หรือในช่วงโรงเรียนปิดเทอม จะช่วยผ่อนคลายความเครียดที่เกิดขึ้นลงไปได้และทําให้เกิดความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนหนังสือหรือปฏิบัติงานต่อไป 
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ตอนท่ี 7.2 แหล่งบริการนันทนาการ 
แหล่งนันทนาการหมายถึง สถานที่ที่จัดเตรียมเครื่องอํานวยความสะดวกและการให้บริการในด้านการจัด
กิจกรรมนันทนาการ ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน  
  สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการ 

1. สวนหย่อมและสวนไม้ตอกไม้ประดับ จัดไว้เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจทั้งในบ้าน สํานักงานสถานที่
ราชการ  และในชุมชน 

2. สวนสาธารณะ  เป็นแหล่งที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปใช้บริการเป็นที่พักผ่อน  ออกกําลังกาย   
3. อุทยานแห่งชาติ  เป็นแหล่งทางธรรมชาติที่มีทิวทัศน์สวยงาน  มีพันธ์ุไม้  พันธ์ุสัตว์ป่าที่หายาก                

มีสภาพเป็นป่าเขาตามธรรมชาติ  พ้ืนที่กว้างขวาง   มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใน  เป็นสถานที่จัดแคมป์ เพ่ือ
ศึกษาธรรมชาติ  การเดินทางไกล 

4. วนอุทยาน  เป็นสถานที่ธรรมชาติที่มีทิวทัศน์สวยงาม แต่มีพ้ืนที่น้อยกว่าอุทยานแห่งชาติเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีสิ่งอํานวยความสะดวกเหมาะสมกับสภาพ  เช่น จัดทําโต๊ะ ม้าน่ังทางเดิน เป็นต้น 
เป็นที่ที่ไม่ห่างไกลจากชุมชนมากนัก 

5. สวนรุกขชาติ  เป็นสวนที่สร้างขึ้นเพ่ือรวบรวมพันธ์ุไม้ต่างๆ โดยเฉพาะไม้ยืนต้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจ  
รวมทั่งไม้ดอกที่มีในท้องถิ่นต่างๆ  เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ  และยังได้รับความรู้ 

6. ศูนย์เยาวชน  เป็นแหล่งส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถจัดกิจกรรม        
หลายอย่าง  มีทั้งงานด้านศิลปหัตถกรรม ดนตรี กีฬา  การอ่าน  การเขียน เป็นต้น 

7. ค่ายลูกเสือ  ดําเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน  เป็นแหล่งจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชน เพ่ือให้มี 
สุขภาพดี  ปลูกฝังนิสัยรักชาติ มีความซื่อสัตย์ สุจริต  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชนส์่วนตัว 

8. ชายหาด  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ   
9. พิพิธภัณฑ์  เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุต่างๆ   
10. สนามกีฬา  เป็นสถานที่ให้คนมาเล่นกีฬา  มาออกกําลังกาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

 

แผนการเรียนรู้ประจําบท 
บทท่ี 8 การทดสอบและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 

สาระสําคัญ  
สมรรถภาพทางกายเป็นความสามารถของบุคคลในอันที่จะใช้ระบบต่างๆ  กระทํากิจกรรมใดๆ อัน

เก่ียวกับการแสดงออกซึ่งความสามารถทางร่างกายได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถฟ้ืนตัวกลับสู่สภาวะ
ปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว  เราจะทราบได้ว่าเรามีสมรรถภาพทางกายในด้านในมากหรือน้อย  ก็โดยการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายด้วย แบบทดสอบมาตรฐาน เมื่อเรามีสมรรถภาพทางกายในด้านใดน้อย เราก็สามารถ
เสริมสร้างขึ้นมาได้ด้วยการกําหนดการฝึกหรือออกกําลังกายต่อไป 

 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

ประเมินสร้างเสริมและดํารงสมรรถภาพทางกายและทางจิตตามหลักการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพ 

ขอบข่ายเนื้อหา 
1. หลักและวิธีการสร้างเสริม สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 
2. การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ศึกษาเอกสาร 
2. ทํากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

สื่อประกอบการเรียนรู้ 
1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
2. สื่อ VCD  
3. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

ประเมินผล 
 

 - 
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ตอนท่ี 8.1หลักและวิธีการเสริมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
ความหมายของสมรรถภาพทางกาย 

สมรรถภาพทางกาย (Physical fitness) หมายถึง ภาพความสามารถของร่างกายในการประกอบการ
งานหรือ กิจกรรมทางกาย อย่างใดอย่างหน่ึงเป็นอย่างดีโดยไม่เหน่ือยเร็ว สมรรถภาพทางกายเป็นส่วนสําคัญใน
การพัฒนาการทางด้านร่างกาย ของมนุษย์    สมรรถภาพทางกายของบุคคลท่ัวไป   จะเกิดขึ้นได้จากการ
เคลื่อนไหวร่างกาย หรือออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ 
องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย 

1. ความทนทานของระบบไหลเวียนเลือด  
     (Cardiovascular Endurance) 
2. ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ  (Muscular Strength) 
3. ความทนทานของกล้ามเน้ือ  (Muscular Endurance) 
4. กําลัง  (Power) 
5. ความเร็ว  (Speed)  
6. ความคล่องตัว  (Agility) 
7. ความอ่อนตัว  (Flexibility) 
8. การทรงตัว  (Balance) 

          ความสําคัญและความจําเป็นในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

ปัจจัยที่ทําให้คนเราดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุข ได้แก่  อาหาร นํ้า อากาศ แสงแดด  การออก
กําลังกาย การพักผ่อน และสิ่งยึดเหน่ียวทางจิตใจ จะเห็นได้ว่าการออกกําลังกายนับเป็นปัจจัยที่สําคัญมาก 
เพราะเป็นกิจกรรมที่ทําให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวอันเป็นบ่อเกิดแห่งพัฒนาการด้านต่างๆ 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้มนุษย์ได้รับความสะดวดสบายย่ิงขึ้น ผลทางมุมกลับที่เกิดขึ้นก็คือ 
การขาดการออกกําลังกาย ซึ่งความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะตามมา เช่น ความอ้วน โรคความดันเลือดสูง โรคเก่ียวกับ
หัวใจ เป็นต้น 

การออกกําลังกาย นอกจากจะช่วยเพ่ิมพูนสมรรถภาพทางกายแล้ว ยังมีประโยชน์อ่ืนๆ อีก เช่น 
รูปร่างดีขึ้น ชะลอความเสื่อมของอวัยวะ ช่วยให้ผู้มีอาการผิดปกติมีอาการดีขึ้น  ระบบขับถ่ายดีขึ้น  นอนหลับ
ได้ดีขึ้น พลังทางเพศดีขึ้น หัวใจ ปอดและหลอดเลือดทําหน้าที่ได้ดีขึ้น   ช่วยให้อาการของโรคหลายโรคดีขึ้น    
ช่วยให้ต้ังครรภ์และคลอดได้ง่ายขึ้น ช่วยประหยัดค่ารักษาพยาบาลเพราะมีแอนติบอดีสูง สรุปแล้วก็คือความมี
สุขภาพดีน่ันเอง 
ประเภทของสมรรถภาพทางกาย 
       ประเภทของสมรรถภาพทางกายแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

1.สมรรถภาพทางกลไก หมายถึง สมรรถภาพที่ประกอบด้วยความทนทานของระบบหายใจ และ
ระบบไหลเวียนเลือด  ความแข็งแรงอดทนของกล้ามเน้ือ  ความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือหรือความอ่อนตัว   และ
สัดส่วนของร่างกาย 

2. สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  หมายถึง  ความสามารถของระบบต่าง ๆ ในร่างกายที่เป็นความ 
สามารถเชิงสรีรวิทยาของระบบที่จะช่วยป้องกันบุคคลจากโรคต่างๆ ซึ่งมีสาเหตุจากภาวะของการขาดการออก
กําลังกาย และถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้คนเรามีสุขภาพที่ดี  
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คุณค่าการมีสมรรถภาพทางกายที่ดี 
สมรรถภาพทางกายจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อร่างกายได้มีการเคลื่อนไหวออกกําลังกายเป็นประจํา 

สม่ําเสมอ การที่บุคคลมีสมรรถภาพทางกายที่ดี มีคุณค่าและประโยชน์ดังน้ี 
1. ผู้มีสมรรถภาพทางกายดีจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี 
2. ผู้มีสมรรถภาพทางกายที่ดีจะช่วยให้มีบุคลิกลักษณะสง่าผ่าเผย คล่องแคล่วกระฉับกระเฉง 
3. ผู้มีสมรรถภาพทางกายที่ดีจะมีการทํางานประสานกันระหว่างระบบต่างๆ 
4. ผู้มีสมรรถภาพทางกายที่ดีจะทํางานสําเร็จได้โดยใช้แรงน้อยกว่า เหน่ือยน้อยกว่า ทําให้ร่างกาย

สามารถนํากําลังไปใช้ในงานอ่ืนได้ต่อไป 
 

วิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
การทดสอบสมรรถภาพทางกลไก 
ก้าวขาออกด้านข้าง ผู้ทดสอบยืนคร่อมเส้นกลาง  เท้าทั้งสองห่างกันพอประมาณ  เมื่อได้รับสัญญาณ

เริ่มให้เริ่มก้าวเท้าออกด้านข้างคร่อมเส้นทางด้านขวา กลับมาคร่อมเส้นกลาง และก้าวไปคร่อมเส้นทางด้านซ้าย
สลับไปสลับมาทั้งสามเส้น โดยทําให้เร็วที่สุดในเวลา 20 วินาที ให้ทํา 2 ครั้ง เอาครั้งที่ดีที่สุดเป็นผลการทดสอบ 
บันทึกผลการทดสอบเป็นจํานวนคร้ังที่ทําได้ 

 
ยืนกระโดดสูง  
ยืนชิดกําแพง ยกแขนข้างหน่ึงเหยียดขึ้นด้านบนเหนือหัว ทําเคร่ืองหมายวัดให้สูงกว่าแขนประมาณ 20 

เซนติเมตร แล้วกระโดดให้สุดที่สุด ทําอย่างน้ีกลายๆคร้ัจะพบว่า ย่ิงกระโดดยิ่งสูงขึ้น 
 

กล้ามเนื้อหลัง 
ยืนบนเคร่ืองวัดจับคานแบบควํ่ามือ หลังทํามุม 30 องศากับแนวด่ิง แขนและขาเหยียดตรง เกร็ง

กล้ามเน้ือหลังเหยียดตัวขึ้น บันทึกผลเป็นกิโล 
แรงบีบมือ 
การทดสอบโดยใช้มือลูบแม็กนีเซียมคาร์บอเนต(magnesium carbonate) เพ่ือกันหล่อลื่น แล้วปรับ

เครื่องวัด จับเคร่ืองวัดให้เหมาะสม โดยใช้ข้อน้ิวที่ 2 รับนํ้าหนักของเคร่ืองวัด ยืนตรงปล่อยแขนห้อยข้างลําตัว 
พร้อมแขนออกห่างลําตัวเล็กน้อย บีบให้สุดแรงห้ามไม่ให้ส่วนใดของร่างกายโดนเคร่ืองวัด ทําอย่างน้ีสองครั้ง 2
ครั้ง และบันทึกผลเพ่ือวัดการทดลองที่ดีที่สุด 

ยืนก้มตัวลงข้างหน้า 
ยืนให้เท้าห่างกนพอประมาณ ขาแขนยืดตรงและชิดกัน ก้มตัวไปข้างหน้าให้มากที่สุด ทําอย่างน้ี 2 ครั้ง 

แล้วบันทึกและเลือกผลที่ดีที่สุด 
ก้าวขึ้นม้า 
ก้าวขึ้นและลงบันไดเป็น 4 จังหวะ ใน 1นาที ต้องทําให้ได้ 30 ครั้งต่อกันเป็นเวลา 3 นาที พักหน่ึงนาที 

แล้วจับชีพจร ทําอย่างน้ี 3 ครั้ง รวมชีพจรทั้ง 3ครั้ง 
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ตอนท่ี 8.2 การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 

แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีนิยมใช้กันและเป็นที่ยอมรับจากประเทศต่าง ๆทั่วโลกว่าเป็น
แบบทดสอบที่เหมาะสมสําหรับผู้สนใจทั่วไปและสามารถทดสอบด้วยตนเองได้ คือแบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกายมาตรฐานนานาชาติ  ใช้ช่ือย่อว่า  ICSPFT 

( International  Committee  Standard  of  Physical  Fitness  Test )  ใช้วัดสมรรถภาพทางกาย
โดยทั่วไปประกอบด้วยแบบทดสอบย่อย 8 รายการ  ได้แก่ 

1. ว่ิงเร็ว  50 เมตร   ( 50 Meter  Sprint )  
2.  ยืนกระโดดไกล  ( Standing  Board Jump) 
3.  แรงบีบของมือ    ( Grip Strength) 
4.  ลุก – น่ัง  30  วินาที  ( 30 Second Sit Up) 
5.  ดึงข้อ  งอแขนห้อยตัว (Pull  Up) 
6.  ว่ิงเก็บของ   ( Shuttle Run) 
7.  น่ังงอตัว/งอตัวไปข้างหน้า ( Trunk Forward Flexion)                     
8.  ว่ิงระยะไกล ( Long Distance Run) 

ข้อควรคํานึงในการสร้างเสริมสรรถภาพทางกาย 
การสร้างเสริมสรรถภาพทางกายโดยใช้กิจกรรมออกกําลังกายหรือการเล่นกีฬา เป็นสิ่งที่มีประโยชน์

ต่อร่างกาย ทําให้ร่างกายแข็งแรง มีบุคคิลภาพที่ดีขึ้น 
1. อายุ  วัยต่างๆ จะมีความเหมาะสมกับการออกกําลังกาย หรือการเล่นกีฬาไม่เหมือนกัน การเลือก 

กิจกรรมจึงแตกต่างกันในแต่ละวัย 
2. เพศ สมรรถภาพทางกายของหญิงและชายย่อมมีความแตกต่างกัน  
3. สภาพร่างกาย จิตใจ และ พรสวรรค์ เป็นเรื่องของตัวบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากกรรมพันธ์ุและ

อิทธิพล 
ของสิ่งแวดล้อมขนาดรูปร่าง ลักษณะทางกาย 

4.อาหาร มีผลต่อการสร้างเสริมสรรถภาพทางกาย 
5. ภูมิอากาศ  มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมสรรถภาพทางกายมาก    ความร้อนทําให้ความอดทนลดลง 

เพราะทําให้การระบายความร้อนที่เกิดจากการทํางานของกล้ามเน้ือทําได้ยากขึ้น ดังน้ันกลางวันเหมาะสําหรับ
การฝึกความอดทน 

6. เครื่องแต่งกาย ลักษณะของเสื้อผ้า เช่น แขนสั้น แขนยาว เน้ือผ้า สีของเสื้อผ้า จะมีผลกระทบต่อ
การออกกําลังการของในแง่ของความคล่องตัว การระบายความร้อน 

7. แอลกอฮอล์ มีผลต่อสรรถภาพโดยตรง แอลกอฮอล์ที่สะสมอยู่ในเลือดจะกระตุ้นให้ส่วนประสาท
ส่วนที่เก่ียวกับการควบคุมการเคลื่อนไหว การมองเห็นด้อยประสิทธิภายลดลง 

8. บุหรี่ ในควันบุหรี่มีสารที่เป็นพิษต่อร่างกาย 
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แผนการเรียนรู้ประจําบท 
บทท่ี 9 ความปลอดภัยในชีวิต 

สาระสําคัญ  
ในสภาวะสังคมปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันในทุกๆด้านความปลอดภัยในการดํารงชีวิต ก็นับเป็นดัชนี

อย่างหน่ึงที่สะท้อนถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งปัญหาความปลอดภัยน้ัน ส่วนหน่ึง 
เกิดจากอุบัติภัยต่างๆ และอีกส่วนหน่ึงเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของตนเองด้วยเหตุน้ีเราจึงต้องเรียนรู้ว่า มี
พฤติกรรมลักษณะใดบ้างที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยหลักการเสริมสร้างความปลอดภัย วิธีการรับมือ
เมื่อเผชิญกับภัยอันตรายต่างๆ 

 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและแสวงหาแนวทางป้องกันอันตรายเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต 

ขอบข่ายเนื้อหา 
1. ปัจจัยเสี่ยงในการดํารงชีวิต 
2. การป้องกันและหลีกเลี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ศึกษาเอกสาร 
2. ทํากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

สื่อประกอบการเรียนรู้ 
1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
2. สื่อ VCD  
3. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 

ประเมินผล 
 - 
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ตอนท่ี 9.1 ปัจจัยเสี่ยงในการดํารงชีวิต 
เรื่องที่ 9.1.1 สิ่งเสพติด 
      ยาเสพติดหมายถึง สารใดก็ตามท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น เมี่อนําเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่า
จะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้ว ทําให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจนอกจากน้ียังจะ
ทําให้เกิดการเสพติดได้หากใช้สารน้ันเป็นประจําทุกวัน หรือวันละหลาย ๆ ครั้ง 
        ลักษณะสําคัญของสารเสพติด จะทําให้เกิดอาการ และอาการแสดงต่อผู้เสพดังน้ี           
1. เกิดอาการด้ือยา หรือต้านยา และเมื่อติดแล้ว ต้องการใช้สารน้ันในประมาณมากขึ้น 
           2. เกิดอาการขาดยาถอนยา หรืออยากยา เมื่อใช้สารน้ันเท่าเดิม ลดลง หรือหยุดใช้ 
           3. มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา 
           4. สุขภาพร่างกายทรุดโทรมลงเกิดโทษต่อตนเอง ครอบครัว ผู้อ่ืน ตลอดจนสังคม และประเทศชาติ  
ประเภทของยาเสพติด 
ปัจจุบัน สิ่งเสพติดหรือยาเสพติดให้โทษมีหลายประเภท อาจจําแนกได้หลายเกณฑ์ นอกจากแบ่งตาม 
แหล่งที่มาแล้ว ยังแบ่งตามการออกฤทธ์ิและแบ่งตามกํากฎหมายดังน้ี 
          1. จําแนกตามสิ่งเสพติดที่มา 
              - ประเภทที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน กระท่อม กัญชา 
              - ประเภทที่ได้จากการสังเคราะห์ เช่น เฮโรอีน ยานอนหลับ ยาม้า แอมเฟตามีน สารระเหย 
          2. จําแนกสิ่งเสพติดตามกฎหมาย 
              - ประเภทถูกกฎหมาย เช่น ยาแก้ไอนํ้าดํา บุหรี่ เหล้า กาแฟ ฯลฯ 
              - ประเภทผิดกฎหมาย เช่น มอร์ฟีน ฝิ่น เฮโรอีน กัญชา กระท่อม แอมเฟตามีน ฯลฯ 
3. การจําแนกสิ่งเสพติดตามการออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทส่วนกลาง 
              -ประเภทกดประสาท เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยากล่อมประสาท ยาระงับประทสาท ยานอนหลับ  
                สารระเหย เครื่องด่ืมมึนเมา เช่นเหล้า เบียร์ ฯ 
             - ประเภทกระตุ้นประสาท เช่น แอมเฟตามีน ยาม้า ใบกระท่อม บุหรี่ กาแฟ โคคาอีน 
             - ประเภทหลอนประสาท เช่น แอล เอส ดี,เอส ที พี,นํ้ามันระเหย 
             - ประเภทออกฤทธ์ิผสมผสาน อาจกด กระตุ้น หรือหลอนประสาทผสมรวมกันได้แก่ กัญชา 
สาเหตุที่ทําให้เกิดยาเสพติด 
 1. ติดเพราะฤทธ์ิของยา  เมื่อร่างกายมนุษย์ได้รับยาเสพติดเข้าไป ฤทธ์ิของยาเสพติดจะทําให้ระบบต่างๆ 
ของร่างกายเปล่ียนแปลงไป ซึ่งถ้าการใช้ยาไม่บ่อยหรือนานครั้ง ไม่ค่อยมีผลต่อร่างกาย แต่ถ้าใช้ติดต่อเพียงช่ัว
ระยะเวลาหน่ึงจะทําให้มีผลต่อร่างกายและจิตใจ มีลักษณะ 4 ประการ คือ 
             - มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะเสพยาหรือสารน้ันอีกต่อไปเรื่อๆ 
             - มีความโน้มเอียงที่จะเพ่ิมปริมาณของยาเสพติดขึ้นทุดขณะ 
 
             - ถ้าถึงเวลาที่เกิดความต้องการแล้วไม่ได้เสพ จะเกิดอาการอยากยา หรืออาการขาดยา เช่น หาว 
อาเจียนนํ้าตานํ้ามูกไหล ทุรนทุราย คลุ้มคลั่ง โมโห ขาดสติ 
             - ยาที่เสพนั้นจะไปทําลายสุขภาพของผู้เสพทั้งร่างกาย ทําให้ซูบผอม มีโรคแทรกซ้อน และทางจิตใจ  
                เกิดอาการทางประสาท จิตใจไม่ปกติ 
             2. ติดยาเสพติดเพราะสิ่งแวดล้อม 
                - สภาพแวดล้อมภายนอกของบ้านที่อยู่อาศัย เต็มไปด้วยแหล่งค้ายาเสพติด เช่นใกล้บริเวณ
ศูนย์การค้า หน้าโรงหนัง ซึ่งเป็นการซื้อยาเสพติดทุกรูปแบบ 
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               - สิ่งแวดล้อมภายในบ้านขาดความอบอุ่น  รวมไปถึงปัญหาชีวิตคนในครอบครัวและฐานะทาง
เศรษฐกิจ   สิ่งแวดล้อมจะทําให้เด็กหันไปพ่ึงยาเสพติด การขาดความเอาใจใส่ดูแลจากพ่อแม่  และขาดการ
ยอมรับจากครอบครัว เด็กจะหันไปคบเพ่ือนร่อมกลุ่มเพ่ือต้องการความอบอุ่น สภาพของกลุ่มเพ่ือนสภาพของ
เพ่ือนบ้านใกล้เคียง 
              - สิ่งแวดล้อมทางโรงเรียน เด็กมีปัญหาทางการเรียน เน่ืองจากเรียนไม่ทันเพ่ือน เบ่ือครู เบ่ือ
โรงเรียน ทําให้หนีโรงเรียนไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ตนพอใจ เป็นเหตุให้ตกเป็นเหย่ือของการติดยาเสพติด 
          3. ติดเพราะความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจ 
 
ตอนที่ 2 วิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด  
        สารเสพติดมีอันตรายต่อผู้ใช้หรือผู้เสพ   ดังน้ัน   เราจึงต้องมีวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด  
        1. ครอบครัวที่อบอุ่นจะเป็นรั้วป้องกันสารเสพติดได้เป็นอย่างดี  
        2.ต้องมีใจคอหนักแน่น อาจมีเพ่ือนชักชวนให้เสพก็ต้องปฏิเสธอย่าไปเสพไม่ต้องเกรงใจเพ่ือนในทางที่ผิด  
        3. อย่าลองเป็นอันขาด  เพราะจะนําไปสู่การใช้สารเสพติดบ่อยครั้งจนเกิดการติดได้   สารเสพติด
บางอย่างเสพครั้งสองคร้ังก็ติดแล้ว  
        4. ต้องคิดใหม่ อย่าคิดแบบเก่า ๆ  คือคิดว่าการเสพสารเสพติดเป็นสิ่งที่โก้เก๋  เพ่ือนฝูงจะยอมรับ   คือ
ต้องคิดว่าคนที่เสพเป็นคนที่เสพเป็นคนที่น่าอับอาย  น่ารังเกียจเป็นคนอ่อนแอชักจูงง่าย  ถ้าเพ่ือนฝูงไม้รับ
เพราะเราไม้เสพก็ช่ังเขาไม้ต้องไปคบด้วยกับเพ่ือนคนที่ชักชวน เราไปสู่ความหายนะ  
        5. ต้องตระหนักถึงพิษภัยเพราะสารเสพติดทุกชนิดมีพิษภัยต่อร่างกายทั้งสิ้น  
        6. ต้องตระหนักว่าการที่นักเรียนไปใช้สารเสพติด   ถ้าพ่อแม่   ผู้ปกครองรู้จะทําให้ท่านเสียใจ  
        7. พยายามหลีกเลี่ยงจากสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการใช้สารเสพติด  เช่น หลีกเลี่ยงจากเพ่ือน ที่ใช้สาร 
เสพติดไม่ไปเที่ยวสถานบันเทิงเริงรมย์   เป็นต้น  
        8. ศึกษาหาความรู้เก่ียวกับสารเสพติดชนิดต่าง ๆ  เพ่ือให้รู้ถึงอันตรายและเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงและ
ป้องกัน    
        9. ไม่ใช้สารเสพติดเพ่ือการรักษาโรคด้วยตนเอง  ยาบางชนิดมีสารเสพติดผสมอยู่  เช่น ยาระงับปวดบาง
ชนิด    ยาแก้ไอบางชนิด  
         10. ควรหากิจกรรมทําอย่าให้มีเวลาว่างมาก  “ ลานกีฬาต้านยาเสพติด ’’ ซึ่งการเล่นกีฬาจะทําให้
สนุกสนาน มีเวลาว่างน้อยลง ก็จะช่วยไม่ให้คนเราหันเหไปใช้สารเสพติดได้ 
          11. ถ้ามีปัญหาไม่พ่ึงสารเสพติด   ควรปรึกษาพ่อแม่   ผู้ปกครอง   ครู   อาจารย์   ญาติผู้ใหญ่  
12.  ถ้าพบว่ามีการจําหน่าย  จ่ายแจกสารเสพติดกันในสถานศึกษาให้แจ้งครูอาจารย์  ถ้านอกให้บอก
ผู้ปกครองให้ไปแจ้งตํารวจ   แต่ต้องระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยด้วย   เพราะถ้าผู้จําหน่ายรู้ว่าใครขัดผล 
ประโยชน์หรือทําให้เขาเดือดร้อน     
สรุป  
               ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ  ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม  และปัจจัยเสี่ยง ด้าน
พฤติกรรม    
- ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม  เช่น  การเกิดอุบัติเหตุ  การเกิดภัยธรรมชาติ  เป็นต้น   
- ปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรม  เช่น  การติดสารเสพติด การบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพและถ้าคนเราสามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงดังที่กล่าวมาแล้วจะทําให้ร่างกายมี
สุขภาพแข็งแรง   และมีความปลอดภัยในชีวิต 
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เรื่องท่ี 9.1.2 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือโรคส่งผ่านทางเพศสัมพันธ์(Sexually transmitted disease; STD) อาจ
เรียกว่า"กามโรค" (Venereal disease) หรือ"วีดี"เกิดขึ้นจากการติดต่อกันผ่านทางเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการ
ร่วมเพศทางช่องคลอด ทางปาก หรือทวารหนัก 
สาเหตุของการเป็น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

สาเหตุของการติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 
            1. เกิดจากเช้ือไวรัส  ซึ่งบางชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้   บางชนิดไม่มียารักษา  และบางชนิด
ยังสามารถฝังตัวอยู่ และกลับมาเป็นซ้ําได้อีกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากเช้ือไวรัส ได้แก่   
                  - เริมที่อวัยวะเพศ  
                  - หูดหงอนไก่  
                  - ไวรัสตับอักเสบบี ฯลฯ 
            2. เกิดจากเช้ือแบคทีเรียสามารถรักษาให้หายขาดได้ ด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะ ได้แก่  
                   - ซิฟิลิส  
                   - หนองใน  
                   - หนองในเทียม  
                   - ท่อปัสสาวะอักเสบ  
                   - ช่องคลอดอักเสบ ฯลฯ 
            3. เกิดจากเช้ืออ่ืน ๆเช่น พยาธิ สามารถรักษาให้หายขาดได้ ด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะ 
 
  กลุ่มเสี่ยงต่อการเป็น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
            คนที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย หรือหญิงบริการ ใน 3 เดือนก่อนหน้า 
            คนที่มีคู่นอนมากกว่า 1 คน ในช่วง 3 เดือนก่อนหน้า 
            คนที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่คนใหม่ ในช่วง 3 เดือนก่อนหน้า 
            ผู้ที่มีประวัติป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใน 1 ปีที่ผ่านมา 
            ผู้ที่มีคู่ครองอยู่คนละที่ 
 
  อาการแบบใด สงสัยเป็น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
          หากมีอาการเหล่าน้ี สามารถสงสัยได้ว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
            ในผู้ชายจะมีอาการปัสสาวะแสบขัด ขาหนีบบวม หรือเป็นฝี เจ็บปวดอวัยวะเพศ มีผื่น ตุ่ม แผล 
บริเวณอวัยวะเพศ มีเมือกใส หรือหนองไหลออกมา 
            ในผู้หญิงจะรู้สึกเจ็บ เสียวท้องน้อย ขาหนีบบวม หรือเป็นฝี เจ็บปวด คันอวัยวะเพศ มีผื่น ตุ่ม แผล
บริเวณอวัยวะเพศ มีตกขาวสีเหลือง มีกลิ่นเหม็น 
 
 
 
 
 
 



46 
 

 

 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่สําคัญได้แก่ 
1. โรคเอดส์ (AIDS) 
          หรือกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม  เกิดจากการรับเช้ือ Human immunodeficiency virus  หรือ HIV  
เข้าไปทําลายเม็ดเลือดขาว ที่เป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทําให้ภูมิคุ้มกันโรคลดน้อยลง จึงทําให้เช้ือโรคฉวย
โอกาสแทรกซ้อนเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น เช่น มะเร็ง วัณโรค และสาเหตุการเสียชีวิตก็มักเกิดขึ้นจากโรคติดเช้ือ
ฉวยโอกาสต่างๆ เหล่าน้ี ที่จะทําให้อาการรุนแรง และเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว 
2. หนองใน (Gonorrhoea)  
          เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิดจากเช้ือแบคทีเรียช่ือ Neisseria gonorrhoeae  ทําให้เกิดอาการ
ระคายเคืองในท่อปัสสาวะ แสบขัดเวลาปัสสาวะ และมีหนองไหลออกจากท่อปัสสาวะ อาจจะทําให้เกิดการ
อักเสบในช่องท้อง หรือเป็นหมันหากไม่ได้รับการรักษา 
3. หนองในเทียม (Non-gonococcal Urethritis/Non gonococcal Cervicitis) 
          เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ทําให้มีอาการแสบปลายท่อปัสสาวะ ปัสสาวะขัดและมีหนองไหล และ
มีมูกออกเล็กน้อยโดยเฉพาะในช่วงเช้า ส่วนผู้หญิงอาจมีอาการตกขาวผิดปกติ 
4. แผลริมอ่อน (Chancroid) 
          เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิดจากเช้ือ Haemophilus Ducreyi  ทําให้เกิดแผลที่อวัยวะเพศ บวม
และเจ็บ บางคนมีต่อมนํ้าเหลืองที่ขาหนีบ หรือที่ชาวบ้านเรียกไข่ดันบวม   หากไม่รักษาหนองจะแตกออกจาก
ต่อมนํ้าเหลือง มักมีหลายแผล ขอบแผลนุ่มและไม่เรียบ ก้นแผลสกปรกมีหนอง มีเลือดออกง่าย เวลาสัมผัส
เจ็บปวดมาก บางรายต่อมนํ้าเหลืองที่ขาหนีบจะบวม และเป็นฝี เมื่อฝีแตกจะเป็นแผล 
5. เริมที่อวัยวะเพศ (Genita Herpes Simplex Virus Infection)  
          เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดเช้ือไวรัส herpes simplex virus ทําให้เกิดอาการปวดแสบบริเวณ
ขา ก้นหรืออวัยวะเพศ และตามด้วยผื่นเป็นตุ่มนํ้าใส   แผลหายได้เองใน 2-3 สัปดาห์   แต่เช้ือยังอยู่ในร่างกาย  
เมื่อร่างกายอ่อนแอ เช้ือก็จะกลับเป็นใหม่ 
6. หูดข้าวสุก (Molluscum contagiosum)  
          เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิดจากเช้ือไวรัส Molluscum contagiosum virus (MCV) ทําให้เกิด
เป็นตุ่มนูนบนผิวหนัง ผิวเรียบขนาดเล็ก ขนาดประมาณ 2-5 มิลลิเมตร จะพบมากข้ึนในรายที่มีการติดเช้ือ HIV 
จํานวนตุ่มที่เกิดขึ้นอาจมีมากหรือน้อยขึ้นกับสภาพร่างกายของผู้ป่วยขณะน้ันว่าร่างกายมีความแข็งแรงเพียงใด 
ถ้าใช้เข็มสะกิดตรงกลางแล้วบีบดูจะได้เน้ือหูดสีขาวๆ คล้ายข้าวสุก มักเป็นที่บริเวณหัวหน่าว อวัยวะเพศ
ภายนอกและโคนขาด้านใน 
7. หูดหงอนไก่ (Condyloma Acuminata)  
          เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิดจากไวรัส Human papilloma virus ลักษณะเป็นต่ิงเน้ืออ่อน ๆ สี
ชมพูคล้ายหงอนไก่   ชอบข้ึนที่อุ่นและอับช้ืน   ในผู้ชายมักพบที่อวัยวะเพศ  บริเวณใต้หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ
ชาย ตลอดทั้งบริเวณรอบรอยเปิดขอบ, ท่อปัสสาวะ และอัณฑะ  ส่วนผู้หญิงจะพบท่ีปากช่องคลอด ผนังช่อง
คลอด ปากมดลูก ปากทวารหนักและฝีเย็บ ถ้าไม่รีบรักษาจะเป็นมากขึ้น และทารกอาจติดเช้ือได้ขณะคลอด 
8. หิด (Scabies)  
          เกิดจากตัวไร Sarcoptes scabei ลักษณะจะมีตุ่มนํ้าใสและตุ่มหนองคันขึ้นกระจายทั้ง 2 ข้างของ
ร่างกาย มักพบตามง่ามน้ิวมือ ข้อศอก รักแร้ รอบหัวนม รอบสะดือ อวัยวะสืบพันธ์ุ ข้อเท้า หลังเท้า ก้น ผู้ป่วย
มักมีอาการคันมาก โดยเฉพาะเวลากลางคืน    สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสใกล้ชิด  สัมผัสทางเพศหรือ อยู่
ใกล้ชิดกับผู้ป่วย 
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9. ซิฟิลิส (Syphilis) 
          เกิดจากการติดเช้ือ Treponema pallidum   เป็นโรคที่มีอันตราย และมีอาการเรื้อรัง สามารถติดต่อ
ยาวนานกว่า 2 ปี    ลักษณะการติดเช้ือเริ่มแรกจะเป็นก้อนแข็ง แต่ไม่เจ็บที่บริเวณอวัยวะเพศ     หากไม่รักษา
จะกลายเป็นระยะที่สองที่เรียกว่า เข้าข้อหรือออกดอก  ถ้าทิ้งไว้นานจะทําให้เกิดโรค แก่ระบบต่างๆ ของ
ร่างกายหลายระบบ ทั้งซิฟิลิสระบบหัวใจและหลอดเลือด   ซิฟิลิสระบบประสาท เป็นต้น    นอกจากน้ี     
10. โลน (Pediculosis Pubis)  
          เกิดจากแมลงตัวเล็กที่เรียกว่า pediculosis pubis อาศัยอยู่ที่ขนหัวเหน่า   ชอบไชตามรากขนอ่อน  
และดูดเลือดคนเป็นอาหาร   ผู้ที่เป็นโรคน้ี จะมีอาการคัน เมื่อเกาจะทําให้เจ้าตัวเช้ือแพร่ไปยังบริเวณอ่ืนได้ 
การวินิจฉัยสามารถทําได้ด้วยตาเปล่า จะพบไข่สีขาวเกาะตรงโคนขนไข่จะมีลักษณะวงรี ส่วนตัวแมลงเมื่อกิน
เลือดเต็มที่จะออกสีนํ้าตาล ติดต่อได้จากการสัมผัสทางเพศกับผู้ป่วย หรือใช้กางเกงในร่วมกัน  การรักษา
สามารถซื้อยาทาได้ตามร้านขายยา แต่คนท้องหรือเด็กควรจะปรึกษาแพทย์ 
11. พยาธิช่องคลอด (Vaginal Trichomoniasis)  
          เกิดจากเช้ือโปรโตซัว Trichomonas vaginalis ผู้ป่วยจะมีอาการตกขาวผิดปกติ มีสีเขียวขุ่นหรือ
เหลืองเข้ม มีฟองอากาศและมีกลิ่นเหม็น   เกิดการระคายเคืองบริเวณอวัยวะเพศ   เจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์  
คันและแสบปากช่องคลอด 
12. เช้ือราในช่องคลอด (Vaginal Candidiasis)  
          เกิดจากเช้ือรากลุ่ม Candida ซึ่งร้อยละ 80 - 90 เกิดจาก Candida albicans ทําให้มีอาการระคาย
เคืองบริเวณช่องคลอด มีการตกขาวขุ่นจับเป็นก้อน อาจมีอาการปัสสาวะแสบขัด เจ็บขณะร่วมเพศ 
13. อุ้งเชิงกรานอักเสบ (Pelvic Inflammatory Diseases, PID) 
          หรือโรคปีกมดลูกอักเสบ   เกิดจากการติดเช้ือของมดลูก  รังไข่ หรือท่อรังไข่    อาจเสียชีวิตได้หากติด
เช้ือรุนแรง และหากไม่รักษา อาจเกิดโรคแทรกซ้อนจนเป็นหมันหรือเสียชีวิตได้ 
14. แผลกามโรคเรื้อรังที่ขาหนีบ (Granuloma inguinale) 
           เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย  Donovania granulomatis โดยจะมีแผลที่บริเวณอวัยวะเพศ ขาหนีบ                
ซอกขา หรือบริเวณหน้า และไม่พบในประเทศไทย มักพบในคนผิวดํา 
 
  การป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
          วิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คือ  
            1. ใส่ถุงยางอนามัย หากจะมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่แน่ใจว่ามีเช้ือหรือไม่ 
            2. รักษาความสะอาดของร่างกายและอวัยวะเพศอย่างสมํ่าเสมอ 
            3. ไม่เปลี่ยนคู่นอน ให้มีสามี หรือภรรยาคนเดียว 
            4. ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ต้ังแต่ยังอายุน้อย เน่ืองจากมีสถิติว่า ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ต้ังแต่อายุยังน้อยจะมี
โอกาสติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูง 
            5. ตรวจโรคเป็นประจําทุกปี เพ่ือหาเช้ือโรค แม้จะไม่มีอาการใด ๆ โดยเฉพาะคู่ที่กําลังจะแต่งงาน 
            6. เรียนรู้ ศึกษาอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   
            7. ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ขณะมีประจําเดือน เพราะจะทําให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ง่าย  
            8. ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก หากจําเป็นให้สวมถุงยางอนามัย 
            9. ไม่ควรสวนล้างช่องคลอด เพราะจะทําให้เกิดการติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ง่าย 
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  วิธีปฏิบัติตัวของผู้ที่เป็น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
            1. ต้องรักษาอย่างรวดเร็ว เพ่ือป้องกันการแพร่เช้ือโรค 
            2. แจ้งคู่นอนให้ทราบว่า เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพ่ือจะได้ป้องกัน ไม่ให้เช้ือแพร่ไปสู่คนอ่ืน 
            3. รักษาอาการ และปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัด 
            4. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ หรือการสําเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง เพ่ือป้องกันไม่ให้อาการอักเสบ 
                ลุกลาม 
            5. งดด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ของมึนเมาทุกชนิด 
            6. ไม่ควรซื้อยามารักษาเอง ควรปรึกษาแพทย์ เพ่ือให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง 
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เรื่องที่ 9.1.3  อุบัติเหตุ 
อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด อาจเกิดจากความประมาทของตนเองหรือจาก 
คนอ่ืนๆ หรือจากเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ฟ้าผ่า นํ้าท่วม 
           ชนิดของอุบัติเหตุภายในบ้านอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในบ้าน อาจจําแนกออกเป็นชนิดต่างๆ ได้ดังน้ี 

1) การพลัดตกหกล้ม 
2) ไฟไหม้ นํ้าร้อนลวด 
3) การถูกของแหลมคมอุปกรณ์และอาวุธปืน 
4) การได้รับสารพิษ 
5) การได้รับแก๊สหุงต้ม 
6) ทางเดินหายใจอุดตัน 
7) การจมนํ้า 

สถานที่เกิดอุบัติเหตุที่บ้าน 
- อุบัติเหตุที่บ้านมักเกิดขึ้นตามสถานที่ต่าง ๆ ดังน้ี 
- สนามและลานหน้าบ้าน 
- รั้วบ้าน ประตู หน้าต่าง 
- พ้ืนบ้านระเบียงบ้าน 
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แผนการเรียนรู้ประจําบท 
บทท่ี 10 การป้องกันหลีกเลี่ยงและทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ 
 

สาระสําคัญ  
 ปัจจุบันอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ทุกคนพยายามหลีกเลี่ยงและหาวิธีป้องกัน  แต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้ทุกกรณี
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือผู้ที่ป่วยกะทันหัน จําเป็นต้องได้รับการปฐมพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือให้พ้นจากความพิการหรืออันตรายแก่ชีวิตก่อนนําส่งโรงพยาบาลการปฐมพยาบาลจึงเป็นสิ่งสําคัญ และ
จําเป็นเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยเบ้ืองต้นโดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เท่าที่มีอยู่ หรือจัดหาได้ในที่เกิดเหตุ 

 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 แสดงทักษะการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์คับขันและการช่วยฟ้ืนคืนชีพได้อย่างถูกต้อง 

ขอบข่ายเนื้อหา 
การป้องกันหลีกเลี่ยงและการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุอัคคีภัยและ อันตรายจากมลพิษและ

สารเคมี 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ศึกษาเอกสาร 
 2. ทํากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

สื่อประกอบการเรียนรู้ 
1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
2. สื่อ VCD  
3. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 
ประเมินผล 
 
 - 
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ตอนท่ี 10.1 การปฐมพยาบาลและทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ 
การปฐมพยาบาล   หมายถึง  การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ  ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยใช้
อุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ในขณะน้ัน   ก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์    
หรือส่งต่อไปยังโรงพยาบาล 
       การปฐมพยาบาล มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ คือ 

1.  เพ่ือช่วยชีวิต 
2.  เพ่ือเป็นการลดความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
3.  เพ่ือทําให้บรรเทาความเจ็บปวดทรมาน และช่วยทรมาน และช่วยให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 
4.  เพ่ือป้องกันความพิการที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังการปฐมพยาบาลแบบต่าง ๆ 

 การปฐมพยาบาลการช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้ได้รับอุบัติเหตุ 
 1. ตรวจดูการหายใจ การทํางานของหัวใจ พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือ 
 2. อย่าเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บจากตําแหน่งเดิม ยกเว้น ในกรณีที่อาจมีอันตรายทั้งผู้บาดเจ็บ
และผู้ 
ปฐมพยาบาล 
 3. ห่มผ้าให้ผู้ป่วยเพ่ือป้องกันการช้อค 
 4. ขยายเข็มขัดและเสื้อผ้าให้หลวม 
 5. ถ้ามีแผลควรพันผ้าให้ และถ้ากระดูกหัก ต้องเข้าเฝือกช่ัวคราวให้ 
 6. ถ้าผู้ป่วยมีสติดี ชวนผู้ป่วยคุย เพ่ือให้เกิดความสบายใจ 
 7. อยู่กับผู้บาดเจ็บ จนกระทั่งส่งผู้บาดเจ็บแก่หน่วยกู้ภัย ตํารวจ หรือญาติ 
 8. พึงระลึกถึงขอบเขตและความสามารถของตนเองในการให้ปฐมพยาบาล 
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ตอนท่ี 10.2  ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ 
      1. อุบัติเหตุทางรถยนต์ 
 1. ผู้ให้การช่วยเหลือ ต้องต้ังสติให้ดี อย่าแสดงอาการที่ทําให้ผู้ป่วยเสียขวัญ ตัดสินใจว่าอะไรเป็นสิ่ง 
จําเป็นที่จะต้องให้การช่วยเหลือก่อน หรือหลัง หรือมีความจําเป็นต้องส่งผู้ป่วย เพ่ือรับการรักษาที่โรงพยาบาล 
ทันที 
 2. สิ่งแวดล้อม อย่าให้คนมุงดู เคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้ถูกวิธีจากสถานที่เกิดเหตุ ประเมินสถานการณ์ของ 
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 
                 ขั้นตอนประเมินสภาพผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 
       - ตรวจดูชีพจร 
     - ตรวจบาดแผลมีเลือดออกหรือไม่ 
     - ตรวจดูสีผิว 
     - ตรวจดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย 
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2. กรณีโดนไฟดูด 
             ยิ่งถ้าเป็นลูกของเรา พ่อแม่มักจะตกใจ และความรีบร้อนช่วยลูกจึงเข้าไปฉุดมือดึงแขน
หรือดึงตัวลูกโดยทันที ซ่ึงนั่นเท่ากับนําตัวเองไปเป็นเหยื่อไฟช็อตอีกคนโดยหมดโอกาสท่ีจะช่วยท้ัง
ชีวิตลูกและตนเอง 
วิธีการที่ถูกต้องก็คือ 

1)  ก่อนอ่ืนจะต้องตัดทางเดินกระแสไฟฟ้าโดยการสับฟิวส์,ยกคัทเอ๊าท์ลง หรือดึง
ปล๊ักออก 

   (การปิดสวิตซ์ในตัวเครื่องไฟฟ้าแต่เพียงอย่างเดียวจะไม่ได้ผลเพราะยังไม่ตัดกระแสไฟท่ีเข้าสู่
ตัวเครื่อง) 

2)  หากยังไม่สามารถตัดทางเดินกระแสไฟได้ทันทีให้หาวัตถุที่ไม่เป็นส่ือไฟฟ้า  
เช่น ไม้แห้งๆ,เชือก,สายยาง,แผ่นยาง,เก้าอ้ีไม้หรือ ผ้าห่ม คล้อง-ดึง หรือผลักผู้ที่โดนไฟดูด ให้หลุด
พ้นจากจุดที่โดนดูดและเพ่ือความปลอดภัย ผู้ที่ช่วยเหลือควรยืนอยู่บนพ้ืนที่แห้ง 

3) หลังจากที่ช่วยผู้เคราะห์ร้ายออกมาจากไฟดูดได้แล้วถ้าพบว่าเขาไม่หายใจ,
หัวใจไม่เต้น ก็ต้องกระตุ้นโดยการเป่าปาก และกดทรวงอก 
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3. กรณีโดนนํ้าร้อนลวก 
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกของร้อนลวก ถึง 2ขั้นตอน คือ 

1. การทําให้บริเวณที่โดนของร้อนลวกให้เย็นลงโดยเร็ว เช่นให้แผลได้แช่ในอ่างนํ้าเย็น หรือปล่อยให้ 
นํ้าก๊อกไหลผ่านอย่างน้อยสัก 10นาที จากน้ันก็ใช้ผ้าก๊อซซับแผลให้แห้งแล้วใช้ผ้าก๊อซที่แห้งและสะอาด ปิด
คลุมบาดแผลแต่อย่าให้แน่น เพราะแผลท่ีโดนของร้อนลวกจะมีอาการบวม  
          2. ผิวที่โดนลวกหรือไหม้ จะมีตุ่มเล็กๆใสๆข้ึนที่แผลเสมอหลายคนเห็นเข้าเป็นต้องเอาเข็มไปเจาะให้
แตกอย่าทําเช่นน้ัน   เพราะจะทําให้เกิดการติดเช้ือได้ง่ายๆ  ซ้ํามันยังอาจเข้าสู่ผิวหนังช้ันในทําให้อักเสบเข้า
ไปใหญ่ข้อแนะนําเมื่อแผลขึ้น “ตุ่มนํ้า”ก็คือ ... ปล่อยไว้อย่างน้ันแล้วซับให้แห้ง จากน้ันก็ใช้สําลีชุบ
แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆตุ่มนํ้าน้ันอย่างเบาๆ 
 
4. กรณีจมนํ้า 
การปฐมพยาบาลเด็กจมนํ้าที่ไม่หายใจและ/หรือ หัวใจไม่เต้น 

1)  เรียกผู้อยู่ข้างเคียงให้มาช่วยเหลือและให้ผู้ช่วยโทรขอความช่วยเหลือหน่วยฉุกเฉินที่ 1669  
2)  เปิดทางเดินหายใจ โดยให้เด็กนอนราบกดหน้าผากลงและเชยคางขึ้นเบาๆ 
3)  ตรวจการหายใจโดยมองหน้าอกหรือท้องว่ามีการเคลื่อนไหวหรือไม่ฟังดูว่ามีเสียงหาย   หรือไม่ก็ 

 สัมผัส โดยแนบใบหน้าไปใกล้จมูกและปากของเด็กเพ่ือสัมผัสลมหายใจ 
4) ในกรณีอายุน้อยกว่า 1 ปี ช่วยการหายใจโดยประกบปากของผู้ช่วยเหลือครอบจมูกและปากเด็ก

และเป่าลมหายใจออก 2 ครั้งโดยให้แต่ละคร้ังยาว 1-2 วินาที และสังเกตุว่าหน้าอกของเด็กขยายตามการเป่า
ลมหรือไม่ 

5 ) คลําชีพจร บริเวณต้นแขนด้านในคร่ึงทางระหว่างข้อศอกและหัวไหล่ถ้าเด็กไม่หายใจแต่มีชีพจร 
ให้ทําการเป่าปากต่อเพียงอย่างเดียวโดยทํา 20 ครั้งต่อนาที  หรือ เป่าปาก 1 ครั้งต่อ 3 วินาที ถ้าเด็กไม่
หายใจและไม่มีชีพจรให้ทําการกระตุ้นการเต้นของหัวใจ 

6) กระตุ้นการเต้นของหัวใจโดยหาตําแหน่งของการกดหน้าอกเพ่ือกระตุ้นหัวใจได้โดยลากเส้นสมมติ
ระหว่างหัวนมท้ังสองข้าง ตําแหน่งที่จะกดคือ บนกระดูกหน้าอกใต้ต่อเส้นสมมติที่ลากระหว่างหัวนมทั้งสอง
ข้างลงมา กดโดยใช้น้ิวสองน้ิว  กดลึกให้กระดูกหน้าอกยุบลงประมาณ 1-1.5  น้ิวความถ่ีของการกดคือกด
หน้าอก 5 ครั้งสลับกับการให้ผู้ช่วยระบบหายใจเป่าปาก 1 ครั้ง 
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7) ในกรณีอายุมากกว่า 1 ปี เป่าปากได้โดยประกบปากของผู้ช่วยเหลือบนปากเด็กเท่าน้ัน (ไม่รวม
จมูก)เมื่อต้องนวดหัวใจ ให้หาตําแหน่งของการกดหน้าอกได้โดยลากน้ิวตามขอบชายโครงช้างใดข้างหน่ึงจนถึง
ก่ึงกลางซึ่งชายโครงทั้งสองข้างมาชนกัน  เรียกว่าจุดปลายล่างกระดูกหน้าอก ตําแหน่งที่จะกดคือ บนกระดูก
หน้าอกเหนือต่อจุดปลายล่างกระดูกหน้าอก 1 ความกว้างของน้ิวมือจริง กดโดยใช้ส้นมือกดลึกให้กระดูก
หน้าอกยุบลงประมาณ 1-1.5  น้ิวความถ่ีของการกดคือกดหน้าอก 5 ครัง้สลับกับการให้ผู้ช่วยระบบหายใจเป่า
ปาก 1 คร้ัง 
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คณะผู้จัดทํา 
 
ที่ปรึกษา 
 

นางสาววิจิตร      กันทาโย   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเวียงแหง 
 

ผู้จัดทํา 
 

นายพิทยา      ธาตุอินจันทร์  ครู คศ.1  กศน.อําเภอเวียงแหง 
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คณะบรรณาธิการ/ปรับปรุงแก้ไข 
 

   ท่ีปรึกษา 
 

 นายศุภกร   ศรีศักดา       ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่    
 นางมีนา กิติชานนท์      รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่    
 

คณะบรรณาธิการ/ปรับปรุงแก้ไข 
 

    นางณัชชา   ทะภูมินทร ์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอดอยเต่า ประธานกรรมการ 
 นายพิทยา ธาตุอินจันทร์  ครู คศ.1   กศน.อําเภอเวียงแหง  กรรมการ 
 นางสาวศิรพัชร์ วรเศรษฐกุลไชย  ครู คศ.1  กศน.อําเภอพร้าว   กรรมการ 
 นางปภินดา เอกชัยอาภรณ์  ครูอาสาสมัครฯ กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม่     กรรมการ 
 นายสกล ศรีนา  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอสันกําแพง  กรรมการ 
 นางสาวพัชวรรณ อําพันธ์สี  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอสันทราย  กรรมการ 
 นางเดือนฉาย แต้มมาก  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอหางดง  กรรมการ 
 นางสาวแสงระวี แก้วรากมุก  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอหางดง  กรรมการ 
     นางสาวสุรัสวดี สุวรรณพงศ์  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอหางดง  กรรมการ 
    นางสาวจันทรจ์ิรา อ่อนอ้น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่      กรรมการ
             และเลขานกุาร
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คณะผูจัดทํา 
 
ท่ีปรึกษา 
 

นางสาววิจิตร      กันทาโย   ผูอํานวยการ  กศน.อําเภอเวียงแหง 
 

ผูจัดทํา 
 

นายพิทยา      ธาตุอินจันทร  ครู คศ.1  กศน.อําเภอเวียงแหง  
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คณะบรรณาธิการ/ปรับปรุงแกไข 
 

   ที่ปรึกษา 
 

 นายศุภกร   ศรีศักดา       ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม    
 นางมีนา กิติชานนท      รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม     
 

คณะบรรณาธิการ/ปรับปรุงแกไข 
 

    นางณัชชา   ทะภูมินทร  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ ดอยเตา ประธานกรรมการ 
 นายพิทยา ธาตุอินจันทร  ครู  คศ.1   กศน.อําเภอเวียงแหง  กรรมการ 
 นาง สาวศิรพัชร วรเศรษฐกุลไชย  ครู  คศ.1  กศน.อําเภอพราว   กรรมการ 
 นางปภินดา เอกชัยอาภรณ  ครู อาสาสมัครฯ กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม     กรรมการ 
 นายสกล ศรีนา  ครู  กศน.ตําบล กศน.อําเภอสันกําแพง   กรรมการ 
 นางสาวพัชวรรณ อําพันธสี  ครู  กศน.ตําบล กศน.อําเภอสันทราย   กรรมการ 
 นางเดือนฉาย แตมมาก  ครู  กศน.ตําบล กศน.อําเภอหางดง   กรรมการ 
 นางสาวแสงระวี แกวรากมุก   ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอหางดง   กรรมการ 
     นางสาวสุรัสวด ี สุวรรณพงศ  ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอหางดง   กรรมการ 
    นางสาวจันทรจิรา ออนอน   นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม       กรรมการ
             และเลขานุการ
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