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คําอธบิายรายวชิา 

รายวชิาเลอืก สาระทักษะการดําเนนิชีวติ 

สําหรับกลุมประชากรขามชาต ิผูมปีญหาสถานะและสทิธบินพ้ืนท่ีชายแดนไทย-ลาว 

ระดับประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนตน มัธยมศกึษาตอนปลาย 

จํานวน 5 หนวยกติ 200 ช่ัวโมง 

 

มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี 1 มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสงเสริมสุขภาพ

อนามัย และความปลอดภัยในการดําเนนิชีวติ 

มาตรฐานท่ี 2 มีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถประยุกตใช

ในการดําเนนิชีวติไดอยางเหมาะสม 

มาตรฐานท่ี 3 มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคตทิี่ดีเกี่ยวกับระเบยีบ กฎหมาย และสิทธิ

ในการเขาถงึบรกิารที่จําเปนตอการดํารงชีวติในสังคมไทย 

 

ศกึษาและฝกทักษะ 

ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับอาชีวอนามัย การดูแลสุขภาพของตนเองและทักษะที่จําเปนในการ

ประกอบอาชีพ ตลอดจนสทิธแิละหนาที่ของประชากรขามชาติ  

 

การจัดประสบการณการเรียนรู 

 เปนการใหความรูแกนักศึกษาในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง และทักษะที่จําเปนในการ

ประกอบอาชีพ ตลอดจนสทิธแิละหนาที่ของประชากรขามชาต ิโดยครูรวมกับเจาหนาที่สาธารณสุขเปน

ผูถายทอดความรู และจากสื่อตางๆ รวมทัง้ศกึษาดูงานจากแหลงเรยีนรูสถานที่ประกอบการจริง เพื่อ

นําความรูมาบูรณาการและประยุกตใชในการดําเนนิชีวติใหมีความสุข 

 การจัดช้ันเรียนตามหลักสูตร ใชการจัดช้ันเรียนเปนกลุมโดยใชสถานที่ที่เปนสัดสวน มีวัสดุ

อุปกรณอํานวย ความสะดวกสําหรับการเรียนตามสาระการเรียนรู และการอานเขียนภาษาไทยได

สะดวกพอสมควร เพื่อใหเกิดการ แลกเปลี่ยน ทําความเขาใจ และเรียนรูทั้งดานเนื้อหาและภาษา

รวมกัน   
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 การจัดการเรยีนการสอนจะใชการสอนในรูปของโครงงานที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง ตามเนื้อหาใน

โครงสรางหลักสูตร เนื้อหาในแตละโครงงานประกอบไปดวยกลุมคําหลักที่เกี่ยวของ ตามที่ครูผูสอน

และผูเรยีนจะรวมกัน คัดเลอืกใหเหมาะสมกับสถานการณ ความสนใจของผูเรียน และความตองการ

ของผูมีสวนไดเสยี ที่สอดคลองกับโครงสรางเนื้อหาและสาระมาตรฐานของหลักสูตร โดยการจัดการ

เรียนการสอนแตละโครงงานจะเริ่มจากการ จัดทําขอเสนอโครงงานโดยกลุมผูเรียน ผูสอนจะชวย

แนะนําพูดคุย สนทนาทําความเขาใจสาระการเรียน และการผันคําในภาษาไทยในสาระที่เกี่ยวของกับ

โครงงานที่ผูเรยีนเสนอข้ึนมา จากนั้นจะใหกลุมเรียนไดดําเนินงานตามเปาหมายและแนวทางที่ตกลง

รวมตามโครงงาน ในชวงนี้ผูสอนจะชวยแนะนําพูดคุย สนทนา ทําความเขาใจสาระ การเรียน และการ

ผันคําในภาษาไทยในสาระที่เกี่ยวของเพ่ิมเตมิเปนระยะๆ จนการดําเนนิโครงงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

กอนจะเริ่มกระบวนการโครงงานช้ินตอไปรวมไมนอยกวา 3 โครงงานจนจบภาคเรียน  ผูสอน อาจได

จาก (1) ครู กศน. (2) เครอืขายในชุมชน หรอื (3) อาสาสมัครจากเครือขายภายนอก ที่ผานการอบรม

ทัง้ดานวิธีการใชหลักสูตรและการปรับเนื้อหารายละเอียดใหเหมาะกับบริบทของกลุมเปาหมายและ

ชุมชน เปนระยะเวลา 2 วัน โดยอาจมีผูเรียนชาวไทยและ จาก สปป.ลาว ที่เปนอาสาสมัครชวยฝก

ทักษะใหคําแนะนําเปนพ่ีเลี้ยงใหแกผูเรียนตามโอกาส และอาจใชบุคลากรที่มีความรูเฉพาะทางที่

เกี่ยวของในชุมชน หรือจากเครือขายที่เขารวมมาเปนวิทยากรนําการพูดคุยในเนื้อหาที่ถนัดก็จะเกิด

ประโยชนมากยิ่งข้ึน 

 

การวัดและประเมนิผล 

 ประเมินผลการเรียนเปนการประเมินจากสภาพจริง authentic assessment จากผลงานที่เกิด

จากการทําโครงงานที่ผูเรยีนไดจัดทําข้ึน  
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รายละเอยีดคําอธิบายรายวชิา  

รายวชิาเลอืก สาระทักษะการดําเนนิชวีติ 

สําหรับกลุมประชากรขามชาต ิผูมีปญหาสถานะและสทิธิบนพื้นท่ีชายแดนไทย-ลาว 

ระดับประถมศกึษา มัธยมศกึษาตอนตน มัธยมศกึษาตอนปลาย 

จํานวน 5 หนวยกติ 200 ชั่วโมง 

 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ 

มาตรฐานท่ี 1 มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสงเสริมสุขภาพ

อนามัย และความปลอดภัยในการดําเนนิชีวติ 

มาตรฐานท่ี 2 มีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถประยุกตใช

ในการดําเนนิชีวติไดอยางเหมาะสม 

มาตรฐานท่ี 3 มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคตทิี่ดเีกี่ยวกับระเบยีบ กฎหมาย และสิทธิ

ในการเขาถงึบรกิารที่จําเปนตอการดํารงชีวติในสังคมไทย 
 

หัวเร่ือง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จํานวน

ช่ัวโมง 

1.อาชีวอนามัย 

 

1.1 ผูเรยีนสามารถบอก

ความหมายและความสําคัญ

ของอาชีวอนามัยได 

1.2 ผูเรยีนสามารถจําแนก

สารเคมีทางการเกษตรที่

เกี่ยวของกับตนเองได 

1.3 ผูเรยีนอธบิายความปลอดภัย

ในการทํางานได 

1.4 ผูเรยีนสามารถอธบิายถงึ

อันตรายจากสารเคมีในภาค

การเกษตรได 

1.1 ความหมายและความสําคัญ

ของอาชีวอนามัยความเสี่ยง

อันตร ายด าน โรคจากก าร

ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ภ า ค

เกษตรกรรม 

1.2 ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัย

ทางเคมี  

1.3 ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัย

ทางชีวภาพ  

1.4 ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัย

ทางกายภาพ  เออรโกมิคส  

40 
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หัวเร่ือง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จํานวน

ช่ัวโมง 

1.5 ผูเรยีนมีความรูในการ

ปองกันอันตรายจากการใช

สารเคมีกําจดัศัตรูพชื 

1.6 ผูเรยีนสามารถบอก

ผลกระทบจากการใชสารเคมี

ที่มีผลตอตนเองและ

สิ่งแวดลอมได 

1.7 ผูเรยีนมีทักษะในการดูแล

สุขภาพของตนเองและ

ครอบครัวได 

 

และภัยธรรมชาต ิ

1.5 ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัย

ทางจติวทิยาสังคม 

 

2.อนามัย 

เจรญิพันธุ 

2.1 ผูเรยีนมีความรู ความเขาใจ  

ทักษะและเจตคตทิี่ดเีกี่ยวกับ

การดแูล สงเสรมิสุขภาพ

อนามัย และความปลอดภัย

ในเรื่องพฤตกิรรมทางเพศ 

2.2 มีความรู ความเขาใจ ทักษะ 

เจตคตทิีด่เีกี่ยวกับการดูแล  

สงเสรมิสุขภาพอนามัย และ

ความปลอดภัยในเรื่อง

พฤตกิรรมทางเพศ และการ

จัดการความเสี่ยงดานเพศ 

2.3 มีความรู ความเขาใจ ทักษะ

และเจตคตทิี่ดเีกี่ยวกับการ

ดูแล  สงเสรมิสุขภาพอนามัย 

2.1 พฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศโดยไม

พรอม 

2.2 ทักษะชีวิตความรับผิดชอบตอ

ตนเอง และเพศตรงกันขาม 

2.3 การวางแผนชีวติครอบครัว  

2.4 ความเช่ือและขอเท็จจริงใน

เรื่องเพศ 

2.5 สุขอนามัยทางเพศ 

2.6 การคุมกําเนดิ 

2.7 ทักษะการใชถุงยางอนามัย 

2.8 เพศสัมพันธ การตั้งครรภและ

การคลอด 

2.9 การแทง 

2.10  การเขาถงึบรกิารดานอนามัย

40 
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หัวเร่ือง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จํานวน

ช่ัวโมง 

และความปลอดภัยในเรื่อง

พฤตกิรรมทางเพศ ให

คําปรกึษาแนะนําปญหาที่

เกี่ยวกับเพศใหผูอ่ืนได

ถูกตอง 

การเจรญิพันธุ 

 

3.โรคไมตดิตอ 

 

3.1 ผูเรยีนมีความรูความเขาใจ

ความหมาย ประเภท ชนดิ

สาเหตุ วธิกีารปองกนัโรคไม

ตดิตอได 

3.2 ผูเรยีนสามารถบอกช่ือโรคไม

ตดิตอได 

3.3 ผูเรยีนสามารถบอกและเขียน

แนวทางการปองกันโรคไม

ตดิตอเรื้อรังและไมเรื้อรังได 

3.4 ผูเรยีนมีสุขภาพดแีละลด

ปญหาการเกดิโรคไมตดิตอ 

3.5 ผูเรยีนอาน เขียน ภาษาไทย

ในการสื่อสารเกี่ยวกับโรคไม

ตดิตอได 

3.6 ผูเรยีนมีความรูความเขาใจ

เรื่องการดูแลสุขภาพการ

ตนเองและปองกันการเกดิ

โรคไมตดิตอได 

3.7 ผูเรยีนมีความรูความเขาใจ

การดแูลผูปวยโรคไมตดิตอ

3.1 สถานการณโรคไมตดิตอ 

3.2 โรคไมตดิตอ 

3.3 แนวทางการปองกัน โรคไม

ตดิตอ 

3.4 ปจจัยของการเกดิโรคไมตดิตอ 

3.5 การดูแลสุขภาพปองกันการ

เกดิโรคไมตดิตอ 

3.6 การดูแลผูปวยโรคไมตดิตอ 

3.7 สถานการณของโรคไมติดตอ

ในชุมชน 

3.8 การเสรมิสรางสุขภาพ 

3.9 อาหารและโภชนาการของโรค

ไมตดิตอ 

3.10 การจัดการโรคไมติดตอใน

ชุมชน 

 

40 
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หัวเร่ือง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จํานวน

ช่ัวโมง 

ไดอยางถกูตอง 

3.8 ผูเรยีนมีความรูความเขาใจ

ถงึสถานการณของโรคไม

ตดิตอที่เกดิข้ึนในชุมชนได  

3.9 ผูเรยีนมีความรูความเขาใจใน

เรื่องการวางแผนพัฒนาและ

เสรมิสรางสุขภาพของตนเอง

ครอบครัวและชุมชนได 

3.10 ผูเรยีนมีความรูความเขาใจ

ถงึหลักการปฏิบตัติามหลกั

สุขาภิบาลดานอาหารและ

โภชนาการของโรคไมตดิตอ

ไดอยางเหมาะสม  

3.11 ผูเรยีนสามารถจัดการการ

เกดิโรคไมตดิตอในชุมชนได  

3.12 ผูเรยีนสามารถอานและ

เขียนภาษาไทยในการ

สื่อสารที่เกี่ยวของกับโรคไม

ตดิตอได 

 

4 .  อ า ชี พ 

ทั ก ษ ะ  แ ล ะ

การมีงานทํา 

 

3.1 ผูเรยีนมีความรู 

ความสามารถ และทักษะ ใน

การประเมินความถนัด ความ

สนใจ และความพรอมของ

ตนเอง 

4.1 ความหมายและความสําคัญใน

การประกอบอาชีพ 

4.2 คุณสมบัตขิองอาชีพที่ดี 

4.3 การตัดสนิใจเลอืกอาชีพ 

4.4 การประกอบอาชีพอิสระ 

40 
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หัวเร่ือง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จํานวน

ช่ัวโมง 

3.2 ผูเรยีนมีความรู 

ความสามารถ และทักษะ ใน

การเปนคนงาน/ลกูมือการ

ทํางานที่ด ี

3.3 ผูเรยีนมีความรู 

ความสามารถ และทักษะ ใน

การประกอบอาชีพอิสระ 

3.4 ผูเรยีนมีความรู 

ความสามารถ และทกัษะ ใน

การวางแผนและจดัการ

ธุรกจิ 

 

3.5 ผูเรยีนมีความรู 

ความสามารถ และทักษะ ใน

การพัฒนาการประกอบ

อาชีพของตนเอง 

3.6 ผูเรยีนมีความรู 

ความสามารถ และทักษะ ใน

การทบทวนและประเมิน

ตนเองในการประกอบอาชีพ 

 

4.5 การเปนคนงาน/ลูกจางที่ดี 

4.6 แหลงอบรมอาชีพในจังหวัด

หนองคาย 

5.สทิธแิละ

หนาที่ของ

ประชากร 

ขามชาต ิ

5.1 ผูเรียนมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการประเมินบุคคล 

และ ก า ร เป นบุ คคล ตา ม

สถานะของตนเอง 

5.1 ความหมายของสถานะบุคคล 

5.2 การพัฒนาสถานภาพการเปน

พลเมืองตามกฎหมายไทย 

5.3 ก าร เ ข า สิ ทธิ ป ร ะ โยชน ข้ั น

40 
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หัวเร่ือง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จํานวน

ช่ัวโมง 

5.2 ผูเรียนมีความรูความเขาใจ

เ กี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า

สถานภาพการเปนพลเมือง 

5.3 ผูเรียนมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการเขาถึงสิทธิข้ัน

พื้นฐานที่ พึงจะไดรับตาม

กฎหมาย  

5.4 ผูเรียนมีความรูความเขาใจ

เกี่ ยวกับค านิ ยมหลัก  1 2 

ประการ 

5.5 ผูเรียนมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการเปนปฏิบัติตัว

เปนพลเมืองในสังคมไทย

อยางมีความสุข 

 

พื้นฐานของคนตางดาว สิทธิ

ด า น สุ ข ภ า พ  สิ ท ธิ ด า น

การศึกษา สวัสดิการในการ

ทํางาน 

5.4 การดํารงชีวิตอยูในสังคมไทย

ไทยไดอยางมีความสุข 
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รายวชิาเลอืก สาระทักษะการดําเนนิชีวติ 

สําหรับกลุมประชากรขามชาต ิผูมปีญหาสถานะและสทิธบินพ้ืนท่ีชายแดนไทย-ลาว 

ระดับประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนตน มัธยมศกึษาตอนปลาย 

จํานวน 5 หนวยกติ 200 ช่ัวโมง 

ความนํา 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดพัฒนาข้ึนให

เหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของบุคคลที่อยูนอกโรงเรียน ซ่ึงเปนผูมีความรู

และประสบการณจากการทํางานและการประกอบอาชีพ โดยกําหนดสาระการเรียนรู มาตรฐานการ

เรยีนรู การจัดการเรยีนรู การวัดและประเมินผล ตามหลักปรัชญา “คิดเปน” โครงสรางของหลักสูตร

ไดแบงออกเปนออกเปน 3 ระดับ ไดแก 1 ระดับประถมศึกษา 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ 

3 ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย รวมทัง้ไดกําหนดวา วชิาเลอืกในแตละระดับ สถานศึกษาตองจัดใหกับ

ผูเรยีน เรยีนรูจากการทําโครงงาน จํานวนอยางนอย  3 หนวยกติ  

 จังหวัดหนองคายเปนจังหวัดชายแดน มีพื้นที่ตดิตอกับ สปป.ลาว จงึมีประชาชนที่เดมิมีสัญชาติ

ลาวเปนจํานวนมากเขามาอยูอาศัย เปนแรงงานทัง้ในสถานประกอบการและเปนผูประกอบการ หลาย

คนในจํานวนนี้ไดรับสัญชาตไิทยแลวก็มี และมีจํานวนหนึ่งที่อยูในกระบวนการดังกลาว คนกลุมนี้ไดมี

สวนในการพัฒนา ผลิตสินคาและบริการใหแกจังหวัดอยูไมนอย จากการสรุปสถานการณและการ

เขาถงึการศกึษาเบื้องตนของประชากรขามชาติ ผูมีปญหาสถานะและสิทธิบนพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว 

พบวา มีจํานวนผูตองการศกึษา กศน. ข้ันพื้นฐาน 2551 เปนจํานวนมากพอสมควร 

สํานักงาน กศน. จังหวัดหนองคาย โดยสถานศึกษาในสังกดั สํานักงาน กศน. จังหวัดหนองคาย 

ไดใหการสนับสนนุในการจดัหลักสูตร กศน. ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหแกกลุมเปาหมายดังกลาว

มาตามลําดับ แตยังมีขอจํากัดในการเรยีนรูเรื่องราวที่เปนประโยชนตอทัง้กลุมเปาหมายและสังคมไทย

โดยรวม โดยเฉพาะการรูหนังสือไทยเพื่อใชในการสื่อสาร อาชีวอนามัย สุขภาวะทางเพศ สิทธิในการ

เขาถงึบรกิารตางๆ หนาที่ที่ตองรับผิดชอบ และเรื่องอ่ืนๆ  

สถานศกึษาในสังกดั สํานักงาน กศน. จังหวัดหนองคาย จงึไดพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษานี้ข้ึน 

ใหเปนวชิาเลอืกสําหรับนักศกึษาการศกึษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่

เปนแรงงานขามชาตจิาก สปป.ลาว ในครัง้นี้ข้ึน เพื่อจะนําไปใชใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ ปญหา 

และความตองการของกลุมเปาหมายนี้ตอไป 
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หลักการ 

ยดึหลักปรัชญา “คิดเปน” ตามปรัชญาของหลักสูตร กศน. ข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีผูเรียนเปน

ศูนยกลาง โดยเนนหลักการดานความยืดหยุน และหลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับ

สถานการณและสอดคลองกับความตองการและวิถีชีวิตของกลุมเปาหมายเฉพาะ โดยการมีสวนรวม

ของภาคีเครอืขาย แหลงความรูในชุมชน และเครอืขายผูเรียน กศน. ในพื้นที่ ใหความสําคัญในการบูร

ณาการความรูจากภายนอกเขากับพื้นฐานความรูที่มีอยูเดมิในตัวกลุมเปาหมาย เพื่อนําไปสูการพัฒนา

คนเองอยางม่ันคง ยั่งยนื และมีวถิชีีวติที่พอเพียง 

เปาหมาย 

 เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวติครบถวนทุกดาน มีสุขภาพด ีเปนพลเมืองดีมี

คุณธรรม มีความรูที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการประกอบอาชีพที่เลี้ยงตนเอง

และครอบครัวได มีความสามารถในการอานเขียนภาษาไทยที่ใชงานในชีวิตประจําวันและสามารถ

พ่ึงตนเองได ตลอดจนสามารถใชชีวติอยูรวมกับชุมชนไดอยางมีความสุข 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องราวที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ ปองกันและ

ดูแลสุขภาพของตนเองไดอยางถูกตอง 

2. เพื่อใหผูเรยีนมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพอยางเบ็ดเสร็จ 

3. เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยูรวมกับสมาชิกอ่ืนในชุมชนไดอยางมี

ความสุข 

4. เพื่อใหผูเรยีนมีความรูเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และสิทธิในการเขาถึงบริการที่จําเปนตอ

การดํารงชีวติในสังคมไทย 

5. เพื่อใหผูเรยีนมีความสามารถในการอานและเขียนภาษาไทยเพื่อใชประโยชนในการสื่อสารได

อยางถูกตอง 

กลุมเปาหมายผูเรียน 

 หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใชกับผูที่มาจาก สปป. ลาว ที่สามารถฟง พูดภาษาไทยไดบางแลว 

และสามารถอานออกเขียนไดพอสมควรในภาษาแมของตนเอง โดยกลุมเปาหมายผูเรียนจะครอบคลุม
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ถงึแรงงานจาก สปป.ลาวที่อาศัยในพื้นที่ คูครอง และสมาชิกอ่ืนในครอบครัว รวมไปถึงเจาของสถาน

ประกอบการหรอืนายจางทัง้ที่มาจาก สปป.ลาว หรอืเปนคนไทย 

โครงสรางหนวยกติรายวชิา 

 หลักสูตรวชิาเลอืกนี้กําหนดใหเรยีนเนื้อหาจนครบทัง้ 5 เรื่องในทุกระดับการศกึษา  

แตละเนื้อหาใชเวลาเรยีนรวม 40 ช่ัวโมง หรอืคิดเปน 1 หนวยกติ รวมทั้ง 5 เนื้อหาใชเวลารวม 

200 ช่ัวโมง คิดเปนหนวยกติ รวม 5 หนวยกติ 
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โครงสรางเนื้อหาและมาตรฐานการเรียนรู 

1. อาชีวอนามัย 

1.1 โครงสรางเนื้อหา 

1) ความหมายและความสําคัญของอาชีวอนามัย 

2) ความเสี่ยงอันตรายดานโรคจากการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม 

3) ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางเคมี  

4) ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางชีวภาพ  

5) ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางกายภาพ เออรโกมิคส และภัยธรรมชาติ 

6) ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางจติวทิยาสังคม 

1.2 คําหลัก 

สุขภาพอนามัย อาชีวอนามัย ความเสี่ยง อันตราย อาชีพเกษตร ปจจัย สารเคมี ชีวภาพ 

โรค การเจ็บปวย การดูแล การปองกัน การรักษา การสงเสริมสุขภาพ ปจจัยทางเคมี ปจจัยทาง

ชีวภาพ ปจจัยทางกายภาพ  เออรโกมิคส  และภัยธรรมชาต ิปจจัยทางจติวทิยาสังคม 

1.3 มาตรฐานการเรียนรู 

ประถม 

1) ผูเรยีนสามารถบอกความหมายและความสําคัญของอาชีวอนามัยได 

2) ผูเรยีนสามารถจําแนกสารเคมีทางการเกษตรที่เกี่ยวของกับตนเองได 

3) ผูเรยีนอธบิายความปลอดภัยในการทํางานได 

มัธยมศกึษาตอนตน 

1) ผูเรยีนสามารถอธบิายถงึอันตรายจากสารเคมีในภาคการเกษตรได 

2) ผูเรยีนมีความรูในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพชื 

มัธยมศกึษาตอนปลาย 

1) ผูเรยีนสามารถบอกผลกระทบจากการใชสารเคมีที่มีผลตอตนเองและสิ่งแวดลอมได 

2) ผูเรยีนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได 
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2. อนามัยเจริญพันธุ 

2.1 โครงสรางเนื้อหา 

1) พฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศโดยไมพรอม 

2) ทักษะชีวติความรับผิดชอบตอตนเองและเพศตรงกันขาม 

3) การวางแผนชีวติครอบครัว  

4) ความเช่ือและขอเท็จจรงิในเรื่องเพศ 

5) สุขอนามัยทางเพศ 

6) การคุมกําเนดิ 

7) ทักษะการใชถุงยางอนามัย 

8) เพศสัมพันธ การตัง้ครรภ และการคลอด  

9) การแทง 

10) การเขาถงึบรกิารดานอนามัยการเจรญิพันธุ 

2.2 คําหลัก 

พฤตกิรรมเสี่ยง ความคิดเรื่องเพศ พฤตกิรรมทางเพศ การคบเพื่อนตางเพศ ทักษะชีวิต 

การสรางครอบครัวใหม การวางแผนชีวิตครอบครัว การดูแลรักษาความสะอาดของรางกาย การ

คุมกําเนดิ ยาเม็ดคุมกําเนดิ ถุงยางอนามัย การตัง้ครรภเม่ือไมพรอม การแทงและภาวะแทรกซอน 

2.3 มาตรฐานการเรียนรู 

ประถม   

มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการดูแล สงเสริมสุขภาพอนามัย 

และความปลอดภัยในเรื่องพฤตกิรรมทางเพศ 

มัธยมศกึษาตอนตน 

มีความรู ความเขาใจ ทักษะ เจตคติที่ดีเกี่ยวกับการดูแล สงเสริมสุขภาพอนามัย และ

ความปลอดภัยในเรื่องพฤตกิรรมทางเพศ และการจัดการความเสี่ยงดานเพศ 

มัธยมศกึษาตอนปลาย 

มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการดูแล สงเสริมสุขภาพอนามัย 

และความปลอดภัยในเรื่องพฤติกรรมทางเพศ ใหคําปรึกษาแนะนําปญหาที่เกี่ยวกับเพศใหผูอ่ืนได

ถูกตอง 
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3. โรคไมตดิตอ 

3.1 โครงสรางเนื้อหา 

1) สถานการณโรคไมตดิตอ 

2) โรคไมติดตอ 

3) แนวทางการปองกันโรคไมตดิตอ 

4) ปจจัยของการเกดิโรคไมตดิตอ 

5) การดูแลสุขภาพปองกันการเกดิโรคไมตดิตอ 

6) การดูแลผูปวยโรคไมตดิตอ 

7) สถานการณของโรคไมตดิตอในชุมชน 

8) การเสรมิสรางสุขภาพ 

9) อาหารและโภชนาการของโรคไมตดิตอ 

10) การจัดการโรคไมติดตอในชุมชน 

3.2 คําหลัก 

สถานการณ โรคไมติดตอ การปองกัน ปจจัย สุขภาพ ผูปวย ชุมชน เสริมสราง 

โภชนาการ 

3.3 มาตรฐานการเรียนรู 

ประถมศกึษา 

1) ผูเรยีนมีความรูความเขาใจ ความหมาย ประเภท ชนิด สาเหตุ วิธีการปองกันโรคไม

ตดิตอได 

2) ผูเรยีนสามารถบอกช่ือโรคไมตดิตอได 

3) ผูเรยีนสามารถบอกและเขียนแนวทางการปองกันโรคไมตดิตอเรื้อรังและไมเรื้อรังได 

มัธยมศกึษาตอนตน 

1) ผูเรยีนมีสุขภาพดแีละลดปญหาการเกดิโรคไมตดิตอ 

2) ผูเรยีนอาน เขียน ภาษาไทยในการสื่อสารเกี่ยวกับโรคไมตดิตอได 

3) ผูเรยีนมีความรูความเขาใจเรื่องการดูแลสุขภาพการตนเองและปองกันการเกิดโรค

ไมตดิตอได 

4) ผูเรยีนมีความรูความเขาใจการดูแลผูปวยโรคไมตดิตอไดอยางถูกตอง 
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มัธยมศกึษาตอนปลาย 

1) ผูเรยีนมีความรูความเขาใจถงึสถานการณของโรคไมตดิตอที่เกดิข้ึนในชุมชนได  

2) ผูเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องการวางแผนพัฒนาและเสริมสรางสุขภาพของ

ตนเองครอบครัวและชุมชนได 

3) ผูเรียนมีความรูความเขาใจถึงหลักการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลดานอาหารและ

โภชนาการของโรคไมตดิตอไดอยางเหมาะสม  

4) ผูเรยีนสามารถจัดการการเกดิโรคไมตดิตอในชุมชนได  

5) ผูเรยีนสามารถอานและเขียนภาษาไทยในการสื่อสารที่เกี่ยวของกับโรคไมตดิตอได 

4. อาชีพ ทักษะ และการมงีานทํา 

4.1 โครงสรางเนื้อหา 

1) ความหมายและความสําคัญในการประกอบอาชีพ 

2) คุณสมบัตขิองอาชีพที่ดี 

3) การตัดสนิใจเลอืกอาชีพ 

4) การประกอบอาชีพอิสระ 

5) การเปนคนงาน/ลูกจางที่ดี 

6) แหลงอบรมอาชีพในจังหวัดหนองคาย 

4.2 คําหลัก 

อาชีพ รายได การดํารงชีวิต ทักษะฝมือ ความสนใจ ความถนัด ความสามารถพิเศษ 

อาชีพอิสระ การทําธุรกจิ คนงานที่ด ีพัฒนาตนเอง โลกของอาชีพ การเตรยีมตัวเขาสูอาชีพ 

4.3 มาตรฐานการเรียนรู 

ประถมศกึษา 

1) มีความรู ความสามารถ และทักษะ ในการประเมินความถนัด ความสนใจ และความ

พรอมของตนเอง 

2) มีความรู ความสามารถ และทักษะ ในการเปนคนงาน/ลูกมือการทํางานที่ดี 

มัธยมศกึษาตอนตน 

1) มีความรู ความสามารถ และทักษะ ในการประกอบอาชีพอิสระ 

2) มีความรู ความสามารถ และทักษะ ในการวางแผนและจัดการธุรกจิ 
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มัธยมศกึษาตอนปลาย 

1) มีความรู ความสามารถ และทักษะ ในการพัฒนาการประกอบอาชีพของตนเอง 

2) มีความรู ความสามารถ และทักษะ ในการทบทวนและประเมินตนเองในการ

ประกอบอาชีพ 

5. สทิธแิละหนาท่ีของประชากรขามชาต ิ

5.1 โครงสรางเนื้อหา 

1) ความหมายของสถานะบุคคล 

2) การพัฒนาสถานภาพการเปนพลเมืองตามกฎหมายไทย 

3) การเขาสิทธิประโยชนข้ันพื้นฐานของคนตางดาว สิทธิดานสุขภาพ สิทธิดาน

การศกึษา สวัสดกิารในการทํางาน 

4) การดํารงชีวติอยูในสังคมไทยไทยไดอยางมีความสุข 

5.2 คําสําคัญ 

สทิธ ิสถานะบุคคล การพัฒนาสถานะ คนตางดาว ทะเบยีนราษฎร กฎหมาย การเขาถงึ

สิทธิ   สุขภาพ การศึกษา สวัสดิการ บัตรประชาชน สัญชาติ คานิยมหลัก 12 ประการ คุณธรรม 

วัฒนธรรม 

5.3 มาตรฐานการเรียนรู 

ระดับประถมศกึษา 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินบุคคล และการเปนบุคคลตามสถานะของ

ตนเอง 

ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาสถานภาพการเปนพลเมือง 

2) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขาถงึสทิธข้ัินพื้นฐานที่พึงจะไดรับตามกฎหมาย  

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคานยิมหลัก 12 ประการ 

2) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเปนปฏิบัติตัวเปนพลเมืองในสังคมไทยอยางมี

ความสุข 
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วธิกีารการจัดการเรียนรู 

 หลักสูตรนี้เปนหลกัสตูรการรูหนังสอืไทยเพื่อการสื่อสาร Communicative Thai Language และ

เปนหลักสูตรการศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จ Functional Literacy มีระบบการจัดการเรียนการสอน

เหมาะกับสภาพของผูเรยีน ที่ผนวกการจัดการศกึษาเพื่อการรูหนังสือเขากับสาระความรูดาน อาชีวอ

นามัย อนามัยการเจรญิพันธุ โรคไมติดตอ อาชีพและการมีงานทํา สิทธิและหนาที่ของประชากรขาม

ชาต ิเพื่อประโยชนโดยตรงแกทัง้กลุมเปาหมายและชุมชน สังคมไทยโดยรวม  

การจัดช้ันเรยีนตามหลักสูตรใชการจัดช้ันเรยีนเปนกลุม โดยใชสถานที่ที่เปนสัดสวน มีอุปกรณ

อํานวยความสะดวกสําหรับการเรียนตามสาระการเรียนรูและการอานเขียนภาษาไทยไดสะดวก

พอสมควร เพื่อใหเกดิการแลกเปลี่ยน ทําความเขาใจและเรยีนรูทัง้ดานเนื้อหาและภาษารวมกัน 

 การจัดการเรยีนการสอนจะใชการสอนในรูปของโครงงาน ที่เบ็ดเสร็จในตัวเองตามเนื้อหาใน

โครงสรางหลักสูตร เนื้อหาในแตละโครงงานประกอบไปดวยกลุมคําหลักที่เกี่ยวของตามที่ครูผูสอน

และผูเรยีนจะรวมกันคัดเลอืกใหเหมาะสมกับสถานการณ ความสนใจของผูเรยีนและความตองการของ

ผูมีสวนไดเสยี ที่สอดคลองกับโครงสรางเนื้อหา และสาระมาตรฐานของหลักสูตร โดยการจัดการเรยีน

การสอนแตละโครงงานจะเริ่มจากการจัดทําขอเสนอโครงงานโดยกลุมผูเรียน ผูสอนจะชวยแนะนํา

พูดคุย สนทนา ทําความเขาใจสาระการเรียน และการผันคําในภาษาไทยในสาระที่เกี่ยวของกับ

โครงงานที่ผูเรยีนเสนอข้ึนมา จากนัน้จะใหกลุมผูเรยีนไดดําเนนิงานตามเปาหมายและแนวทางที่ตกลง

รวมตามโครงงาน ในชวงนี้ผูสอนจะชวยแนะนําพูดคุย สนทนา ทําความเขาใจสาระการเรียน และการ

ผันคําในภาษาไทยในสาระที่เกี่ยวของเพ่ิมเตมิเปนระยะๆจนการดําเนนิโครงงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

กอนจะเริ่มกระบวนการโครงงานช้ินตอไปรวมไมนอยกวา 3 โครงงานจนจบภาคเรยีน 

 ผูสอน อาจไดจาก (1) ครู กศน. (2) เครือขายในชุมชน หรือ (3) อาสาสมัครจากเครือขาย

ภายนอก ที่ผานการอบรมทัง้ดานวธิกีารใชหลักสูตรและการปรับเนื้อหารายละเอียดใหเหมาะกับบรบิท

ของกลุมเปาหมายและชุมชนเปนระยะเวลา 2 วัน โดยอาจมีผูเรียนชาวไทยและจาก สปป.ลาว ที่เปน

อาสาสมัครชวยฝกทักษะใหคําแนะนําเปนพ่ีเลี้ยงใหแกผูเรยีนตามโอกาส และอาจใชบุคลากรที่มีความรู

เฉพาะทางที่เกี่ยวของในชุมชน หรือจากเครือขายที่เขารวมมาเปนวิทยากรนําการพูด คุยในเนื้อหาที่

ถนัดก็จะเกดิประโยชนมากยิ่งข้ึน 
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ตัวอยางของโครงงานท่ีกลุมนักศกึษาสามารถดําเนนิการได 

โครงงานที่ผูเรียนสามารถทําไดตามเจตนารมณของหลักสูตรมีไดมากมาย โครงงานเหลานี้

อาจกําหนดขอบเขตเปาหมายระดับในกลุมผูเรียนเอง หรือกินขอบเขตไปถึงครอบครัวของผูเรียน 

สมาชิกในชุมชนที่สนใจ ครอบคลุมทั้งชุมชน ขยายไปยังชุมชนใกลเคียง หรือกิจกรรมที่กินพื้นที่และ

กลุมเปาหมายที่กวางกวานัน้หากมีความพรอม 

โครงงานอาจดําเนินเองตามลําพัง หรือบูรณาการเขากับกิจกรรมในชุมชน ทองถิ่น ที่เปน

กจิกรรมที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนในหลักสูตร ครูมีบทบาทเปนผูใหคําแนะนํา ดูแล ชวยเหลือทั้ง

ดานเทคนคิ การบริหารจัดการ สอนเสริม ผูเรียนมีบทบาทในการวางแผน ออกแบบกิจกรรม ระดม

ทรัพยากร ดําเนนิงาน ประเมินผลงาน นําเสนอผลงานอยางครบวงจร นอกจากครูแลวการทําโครงงาน 

กลุมผูเรยีนสามารถขอความชวยเหลือแนะนําจากผูรู และเจาหนาที่ในชุมชน หรือจากพื้นที่ใกลเคียง 

โดยคําแนะนําของครู ที่ทําหนาที่ที่ปรกึษาการดําเนนิโครงงาน 

ลักษณะโครงงานที่จะทําอาจทําเฉพาะดานเชน งานวิเคราะห การออกแบบริเริ่ม การพัฒนา 

การลงมือจัดการกับปญหา หรอืประเมินงานที่เกี่ยวของในชุมชน หรือทํางานแบบครบวงจร (ADDIE?) 

ที่เกี่ยวกับสาระการเรยีนรูตามหลักสูตร  

ตัวอยางงานศกึษาวเิคราะหคนหาทําความเขาใจ 

ปญหา สาเหตุ และ/หรือ ผลกระทบจาก เรื่องตอไปนี้ในกลุมผูเรียน ในระดับครัวเรือนของ

ผูเรยีน ในระดับชุมชน หรอืกนิขอบเขตเปาหมายที่กวางกวานัน้ 

o อาชีวอนามัย 

o การใชสารเคมีในภาคการเกษตร 

o อนามัยเจรญิพันธุ 

o พฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศโดยไมพรอม 

o การมีทักษะชีวติความรบัผิดชอบตอตนเองและเพศตรงกันขาม 

o ความเช่ือและขอเท็จจรงิในเรื่องเพศ 

o สุขอนามัยทางเพศ 

o การคุมกําเนดิ 

o ทักษะการใชถุงยางอนามัย 

o เพศสัมพันธ การตัง้ครรภและการคลอด 

o การแทง 
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o การเขาถงึบรกิารดานอนามัยการเจรญิพันธุ 

o สถานการณโรคไมตดิตอ 

o การดแูลสุขภาพปองกันการเกดิโรคไมตดิตอ 

o การดแูลผูปวยโรคไมตดิตอ 

o สถานการณของโรคไมตดิตอในชุมชน 

o การเสรมิสรางสุขภาพ 

o อาหารและโภชนาการของโรคไมตดิตอ 

o การจดัการโรคไมตดิตอในชุมชน 

o การประกอบอาชีพที่ม่ันคง 

o กาประกอบอาชีพอิสระ 

o การเปนคนงาน/ลกูจาง 

o การเขาสทิธปิระโยชนข้ันพื้นฐานของคนตางดาวดานสุขภาพ 

o การเขาสทิธปิระโยชนข้ันพื้นฐานของคนตางดาวดานการศกึษา 

o การเขาสทิธปิระโยชนข้ันพื้นฐานของคนตางดาวดานสวัสดกิารในการทํางาน 

o การดํารงชีวติอยูในสังคมไทยไดอยางปรกตสิุข 

o ฯลฯ 

ตัวอยางงานออกแบบเพื่อจดัการกับปญหาที่เกี่ยวของ 

แนวทางการรเิริ่มจัดการ ควบคุม ลดผลกระทบ หรือสงเสริม เรื่องตอไปนี้ในกลุมผูเรียน ใน

ระดับครัวเรอืนของผูเรยีน ในระดับชุมชน หรอืกนิขอบเขตเปาหมายที่กวางกวานัน้ 

o อาชีวอนามัย 

o การใชสารเคมีในภาคการเกษตรใหถูกตอง 

o การลดผลกระทบตอสุขภาพจากสารเคมีกําจดัศัตรูพชื 

o การปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศตัรูพชื 

o การปองกันอันตรายจากอันตรายในการทํางานดานอ่ืน 

o งานอนามัยเจรญิพันธุในชุมชน 

o พฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศของกลุมเฉพาะ  

o การเพ่ิมทักษะชีวติดานเพศ การปฏิเสธ หลกีเลี่ยง สถานการณเสี่ยงตอการละเมิดทางเพศ 

o การวางแผนชีวติครอบครัวสําหรับคูสมรสใหม 

o การแกไขความเช่ือและขอเท็จจรงิในเรื่องเพศใหถกูตองใหแกกลุมเปาหมาย 
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o การดแูลสุขอนามัยทางเพศ 

o การคุมกําเนดิสําหรับผูที่ไมพรอม 

o การฝกทกัษะการใชถุงยางอนามัยใหถูกตอง 

o การอบรมเรื่องเพศสัมพันธ การตัง้ครรภและการคลอดใหกลุมเปาหมาย 

o การเขาถงึบรกิารดานอนามัยการเจรญิพันธ 

o แนวทางการปองกันโรคไมตดิตอ 

o การควบคุมปจจัยของการเกดิโรคไมตดิตอ 

o การดแูลสุขภาพปองกันการเกดิโรคไมตดิตอ 

o การดแูลผูปวยโรคไมตดิตอ 

o การเสรมิสรางสุขภาพ 

o การใหความรูเรื่องอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมของโรคไมตดิตอ 

o การจดัการโรคไมตดิตอในชุมชน 

o การวางแผนและตดัสนิใจเลอืกอาชีพเสรมิ หรอืเปลี่ยนอาชีพใหม 

o กาประกอบอาชีพอิสระ 

o การพัฒนากลุมเปาหมายใหเปนคนงาน/ลูกจางที่ด ี

o การใชประโยชนจากแหลงอบรมอาชีพในจังหวัดหนองคาย 

o การชวยเหลอืบุคคลในการพัฒนาสถานะ การเปนพลเมืองตามกฎหมายไทย 

o การสงเสรมิการเขาถงึสทิธปิระโยชนข้ันพื้นฐานของคนตางดาว สทิธดิานสุขภาพ สทิธดิาน

การศกึษา สวัสดกิารในการทํางาน 

o ฯลฯ 

จากตัวอยางงานศกึษาวเิคราะหคนหาทําความเขาใจและตัวอยางงานออกแบบเพื่อจัดการกับ

ปญหาที่เกี่ยวของครูและผูเรยีนสามารถปรับใชในการพัฒนาปรับปรงุ ดําเนนิกจิกรรม และการประเมิน

งานในลักษณะเดยีวกับตัวอยางขางบน หรอื ลงในรายละเอียดตามความสนใจของกลุมผูเรยีน เชนการ

ปรับปรุงผลผลิต และการตลาดของพืชผลทางการเกษตร หรือทํางานแบบครบวงจรตั้งแตวิเคราะห 

ออกแบบ พัฒนา ดําเนนิการ และประเมินกิจกรรมสําคัญในชุมชนเชน การใชสารเคมีทางการเกษตร 

การจัดการการเจ็บปวยจากโรคที่ไมติดตอ เปนตน ขอใหม่ันใจวาม่ีทางเลือกมากมายในการจัดการ

เรียนการสอนในรูปโครงงาน และตองมีหลายทางเลือกที่เปนที่สนใจและเปนประโยชนตอผู เรียน 

ครอบครัว ชุมชน 
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การจัดกระบวนการเรียนรู 

วิธีการจัดกระบวนการเรียนรูในแตละครั้ง ครูจะเริ่มจากการสนทนาพูดคุยในประเด็นที่

เกี่ยวของตามลําดับความกาวหนาของโครงงาน โดยลําดับเรื่องเรงดวนตามสถานการณที่กลุมกําลัง

เผชิญอยู เปนเรื่องที่มีความสําคัญสูง เรื่องใกลตัว และจากเรื่องที่งายตามลําดับ เปาหมายคือ การ

เรียนรูเนื้อหาจากการสนทนา ซักถาม แลกเปลี่ยนเปนหลัก ไมตองรอใหอานเขียนภาษาไทยไดกอน 

ชวงการเรียนเนื้อหานี้อาจใชภาษาแมของแรงงานตางชาติมาใชไดบางเพื่อทําความเขาใจเนื้อหาได

ถูกตองชัดเจนและสามารถเทยีบเคียงคําที่ใชในภาษาไทยไดทันท ีหลังจากสนทนา พูดคุยตามสาระการ

เรียนแลว จึงสอนอานเขียนตามลําดับ การสอนเพื่อการรูหนังสือใชวิธีการอานเปนคํา และฝกผัน

พยัญชนะ สระ วรรณยุกตตามเนื้อหาคําหลักที่เกี่ยวกับโครงงานที่ผูเรยีนรับผิดชอบ จากนั้นจึงใหกลุม

ผูเรยีนไปดําเนนิโครงงานตอเนื่องจนกวาผลงานจะแลวเสร็จ 

 ข้ันตอนโดยสังเขปในการจัดการเรียนการสอนในรูปโครงงาน 

1) การจดักลุมผูเรยีนที่มีความสนใจรวมกัน จํานวนกลุมไมควรมากนกั เพราะครตูองชวยสอน

เนื้อหา และภาษาไทยเปนการเบื้องตนกอนเริ่มจดัทําโครงงาน 

2) สอนเนื้อหาและภาษาไทยที่เกี่ยวของกับโครงงานในแตละกลุม 

3) อธบิายแนวทางการจัดทําโครงงาน และเอกสารโครงงานเพื่อใชเปนแนวควบคุมกํากับการ

ทําโครงงานใหเปนไปตามที่ตัง้ใจ 

4) จัดทําเอกสารโครงงานที่ไมซับซอน ช่ือโครงงาน ที่มา วัตถุประสงค วิธีดําเนินงาน ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ ทรัพยากรและงบประมาณที่จําเปน เอกสารนี้ตองสั้นกระชับตามระดับ

ความสามารถทางภาษาไทยของผูเรียน หรือถาจําเปนอาจใหผูเรียนทําเอกสารโครงงาน

ฉบับแรกเปนภาษาลาวก็ไดหากครูมีความสามารถในการอาน เชาใจภาษาลาวอยูบาง แตก็

ควรสอนภาษาไทยเพ่ิมเตมิเพื่อใหสามารถทําเอกสารโครงงานเปนภาษาไทยไดเม่ือผูเรยีนมี

ความกาวหนามากข้ึน 

5) ครูมีหนาที่ตรวจสอบ ใหคําแนะนําในการปรับปรุงเอกสารโครงงานใหชัดเจน มีความเปน

เหตุเปนผลสอดคลองกัน เหมาะสมกับเงื่อนไข เปนไปไดจริง งานนี้อาจตองทําหลายรอบ

เพื่อใหผูเรยีนมีความแมนยําในการทํางานในรูปโครงงาน 

6) ภายหลังจากโครงงานไดรับรองใหดําเนินการไดแลว ครูมีหนาที่ติดตามควบคุม และสอน

ความรูเนื้อหาที่เกี่ยวของที่รวมการสอนการรูหนังสือไทยแบบเบ็ดเสร็จ เปนระยะๆ ใหมี
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ความรูทัง้เนื้อหาและภาษาไทยตามเจตนารมณของหลักสูตร การสอนนี้ควรจะมีการสอน

ทัง้ช้ัน สลับกับการสอนเปนรายกลุมเพื่อใหไดทัง้ผลงานที่ด ีและบรรลุวัตถุประสงครวมของ

หลักสูตรไปพรอมกัน 

7) การประเมินผลการเรยีน เปนการประเมินทั้งผลงานจากโครงงานซ่ึงควรจะใหน้ําหนักสูง 

และความรูในเนื้อหา และภาษาไทยควบคูกันไป 

สื่อการเรียนรู 

 สื่อการสอน ประกอบดวยสื่อสามประเภท 

ประเภทแรก คือ การใชชุดบัตรคําจากคําหลักตามเนื้อหาเปนสื่อในการนําใหเกิดการพูดคุย 

ซักถาม ทําความเขาใจ อภิปราย เนื้อหา และเรียนรูคําที่จําเปนตองใชทั้งในที่ทํางาน ครัวเรือน ชุมชน 

และสังคม 

ประเภทที่สอง คอื ภาพ คลปิวดีโีอ หรอืสื่อดจิติอลอ่ืนที่มีสาระเกี่ยวของกับหัวขอที่เรยีน 

ประเภทที่สาม คอื สื่อกระบวนการมีความสําคัญที่เปนสาระของการเรียนการสอนที่จะทําให

กลุมเปาหมายเกดิการเรยีนรูเนื้อหาสาระไดอยางมีประสทิธภิาพ โดยครูควรไดรับการฝกฝนใหมีทักษะ

การเปนกระบวนกร 

การวัดและประเมนิผลการเรียน 

 การประเมินผลการเรยีนเปนการประเมินจากสภาพจริง Authentic assessment จากผลงานที่

เกดิจากแตละโครงงานที่ผูเรยีนไดดําเนนิการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค 

 

 

 

 

 

 

 



 

 23 

บทท่ี 1 

อาชวีอนามัย 

1.1 ความเสี่ยงอันตรายดานโรคจากการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม 

ความเสี่ยงอันตรายดานโรคจากการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม แบงไดเปน 4 ดาน ดงันี้ 

1) ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางเคมี โดยเฉพาะอยางยิ่งอันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพชื

ที่มีผลกระทบตอสุขภาพทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว 

2) ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางชีวภาพ ซ่ึงปจจุบันมีปญหาโรคติดตอที่เกิดจากการเลี้ยง

สัตว ไดแกไขหวัดนก 

3) ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางกายภาพ เออรโกมิคส และภัยธรรมชาติ ซ่ึงมีผลกระทบ

ตอสุขภาพแตกตางกันตามลักษณะของปจจัยเสี่ยง เชน การเสยีน้ําในรางกายและเปนลมเม่ือทํางานใน

ที่รอนอบ-อาว การบาดเจ็บกลามเนื้อเม่ือยกของหนัก เปนตน 

4) ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางจติวทิยาสงัคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเครยีดที่อาจเปน

สาเหตุของการพยายามฆาตัวตาย 

1.2 ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางเคม ี 

ปจจุบันเกษตรกรมีการใชสารเคมีทางการเกษตรอยางแพรหลาย เพื่อใหไดผลผลติที่มีคุณภาพ

ในปรมิาณมาก รวมทัง้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดทันเวลาตรงกับความตองการของตลาดเพื่อใหได

ราคาสูง   ถงึแมวาการนําเขาปุยเคมีในประเทศไทยจะมีปริมาณสูงมากกวาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช แต

เม่ือเปรยีบเทยีบถงึผลกระทบตอสุขภาพทั้งแบบเฉียบพลันรุนแรงและแบบสะสม ระยะยาวแลวนับวา

สารเคมีกําจัดศัตรูพชืเปนปญหาที่สําคัญที่สุดดานปจจัยทางเคมี และปญหาที่ไดรับความสนใจในระดับ

สากล เนื่องจากมีรายงานการเกดิผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดลอม

ของโลก 

1.2.1 สถานการณการนําเขาสารกําจัดศัตรูพืช 

วัตถุอันตรายที่มีการนําเขาในประเทศไทยในลําดับสูงอยางตอเนื่องรวม 12 ชนิด ไดแก  

Glyphosate isopropylamine salt  (สารกําจัดวัชพชืกลุมไกลโฟเซท), 2, 4 - D sodium salt (สารกําจัด

วัชพชื),  Methamidophos (สารกําจัดแมลงกลุมออรกา-โนฟอสเฟต พิษรายแรงระดับความเปนพิษ 1

บ)ี, Atrazine (สารกําจัดวัชพชื), Ametryn (สารกําจัดวัชพืช), Parathion methyl (สารกําจัดแมลงกลุม
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ออรกาโนฟอสเฟต พิษรายแรงยิ่งระดับความเปนพิษ 1 เอ), Mancozeb (สารปองกันกําจัดโรคพืชกลุม

ไธโอคารบาเมต),  Endosulfan  (สารกําจัดแมลงกลุมออรกาโนคลอรนี),Paraquat dichloride (สารกําจัด

วัชพืชกลุมพาราควอท), Butachor (สารกําจัดวัชพืชมีผลการศึกษาพบวาเปนสารกอมะเร็ง), Sulfur 

(หรอืกํามะถันซ่ึงสารปองกันกาํจัดโรคพชื),  และ Chlorpyrifos (สารกําจัดแมลงกลุมออรกาโนฟอสเฟต) 

จะเห็นวาเปนสารที่มีความเปนพิษหรือเปนอันตรายสูงจํานวน 6 ชนิดไดแก เมธามิโด

ฟอส (Methamidophos) ซ่ึงปจจุบันมีการประกาศหามจําหนายแลว, อะทราซีน (Atrazine), พาราไธ

ออน-เมทิล (Parathion methyl),  เอ็นโดซัลแฟน (Endosulfan),  พาราวอท ไดคลอไรด (Paraquat 

dichloride),  และ บวิทาคลอร (Butachor) 

1.2.2 ผลกระทบตอสุขภาพจากสารเคมกํีาจัดศตัรูพืช 

ผลกระทบตอสุขภาพ ประการแรกคือ ผูที่ไดรับสารเคมีที่มีความเปนพิษรุนแรงเขาสู

รางกายในปรมิาณที่มากพอจะเกดิอาการอยางเฉยีบพลัน ซ่ึงมีอาการที่แตกตางกันข้ึนอยูกับชนิดของ

สารเคมีและทางเขาสูรางกาย  อาทิ การระคายเคืองผิวหนังหากไดรับทางผิวหนัง เคืองตา แสบตา

บรเิวณที่สัมผัส และเม่ือสารเคมีถูกดูดซึมเขาสูรางกายอาจมีผลทําใหเกิดความผิดปกติในระบบตาง ๆ 

ของรางกาย  เชน  ทําใหออนเพลียและเหนื่อย เกิดอาการเกร็งของกลามเนื้อ ระบบทางเดินอาหาร

ผิดปกตทิําใหทองรวงหรือทองอืด เปนตน นอกจากนี้การไดรับสารเคมีเขาสูรางกายทีละนอย อาจมี

การสะสมอยูในอวัยวะของรางกายจนกระทั่งเกิดอาการในที่สุด สารเคมีบางชนิดมีผลทําใหเกิดความ

ผิดปกตขิองตอมไรทอ เชน บางชนดิมีผลตอพัฒนาการเจริญเติบโตในเด็ก เชน เอ็นโดซัลแฟน ซ่ึงเปน

สารกําจัดแมลง และบางชนดิมีผลการศกึษา พบวา เปนสารกอมะเร็ง เชน Atrazine ซ่ึงเปนสารกําจัด

วัชพชื เปนตน 

กลุมเสี่ยงตอโรคพิษสารกําจัดศัตรูพืช ไดแก ผูประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม

โดยเฉพาะอยางยิ่ง เกษตรกรผูทํานา เพาะปลูกผักผลไม และผูรับจางฉดีพนสารเคมีกําจัดศัตรูพชื 

1.2.3 การคัดกรองผูเสี่ยงตอโรคพิษสารกําจัดศัตรูพืช 

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดลอม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เปนผูพัฒนาวธิกีารคัดกรองผูเสี่ยงตอโรคพิษสารกําจัดศัตรูพชืกลุมออรกาโนฟอสเฟต และคารบาเมต 

โดยการเจาะเลอืดปลายนิ้วเพื่อหาปฏิกริยิาการทดสอบเอนไซมซูโดคลอรเีนสเตอเรสจากซีรัมของเลอืด 

กับกระดาษตรวจคัดกรองที่พัฒนาข้ึน  การแปลผลแบงเปน 4 ระดับ โดยเรียงลําดับจากระดับปกติ
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จนถึงระดับไมปลอดภัย ไดแก ปกติ ปลอดภัย มีความเสี่ยง และไมปลอดภัย ปจจุบันมีการใชอยาง

แพรหลายในสถานบรกิารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขจนถงึสถานอีนามัยในระดับตําบล  

1.2.4 สรุปสถานการณผลกระทบตอสุขภาพจากสารเคมกํีาจัดศัตรูพืช 

 ถึงแมวาสถานการณผูปวยโรคพิษสารกําจัดศัตรูพืชจากระบบการเฝาระวังโรค (รง. 

506) มีแนวโนมลดลง แตจากผลการตรวจคัดกรองผูเสี่ยงตอโรคพิษสารกําจัดศัตรู พบวา มีผูมีระดับ

เอ็นไซมอยูในระดับมีความเสี่ยงและไมปลอดภัยสูงข้ึนในพื้นที่ที่ มีการดําเนินการตรวจคัดกรอง 

ประกอบกับการคํานวณอัตราปวยจากฐานประชากรทัง้หมดไมไดแยกเฉพาะฐานประชากรผูประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมกลุมเสี่ยง จึงไมสามารถยืนยันไดวาปญหาโรคพิษสารกําจัดศัตรูพืชลดลงในความ

เปนจรงิ 

1.2.5 ผลกระทบจากการตกคางของสารเคมกํีาจัดศตัรูพืชในสิ่งแวดลอม 

 ปญหาการตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพชืในสิ่งแวดลอม เกดิจากการแพรกระจายของ

สารเคมีในระหวางการฉดีพน เนื่องจากสารเคมีสวนใหญจะกระจายจากบรเิวณของพชืที่ตองการฉดีพน

ลงสูพื้น และบางสวนระเหยอยูในอากาศ ทําใหมีการสะสมอยูในพื้นดินและน้ํา ซ่ึงเปนที่อยูอาศัยของ

สัตวเลี้ยงและสัตวในธรรมชาต ิในที่สุดจะสงผลใหเกดิการสะสมของสารเคมีในหวงโซอาหาร สารเคมี

กําจัดศัตรูพืชบางชนิดสะสมอยู ในสิ่งแวดลอมนานหลายป  โดยเฉพาะอยางยิ่งสารเคมีกลุม

ออรกาโนคลอรนี เชน ดดีทีี สามารถอยูในสิ่งแวดลอมไดถงึ 30 ป ดลีดรนิ สามารถอยูในสิ่งแวดลอมได

ถงึ 25 ป เปนตน 

 อยางไรก็ตามปจจุบันยังไมมีโครงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในชุมชนที่เกี่ยวของ

กับสารเคมีกําจัดศัตรูพชื รวมทัง้ยังไมมีการตรวจระดับสารเคมีในสิ่งแวดลอมในชุมชน 

1.2.6 ขอเสนอแนะเพ่ือการจัดการแกไขปญหาจากปจจัยทางเคมี 

การจัดการแกไขปญหา ควรใหมีการดําเนนิการดังตอไปนี้ 

1) การบังคับใชกฎหมายการหามนําเขาสารเคมีที่มีพิษรายแรงที่มีการประกาศใหเกิด

ผลไดจรงิ และประกาศการหามเพ่ิมเตมิสําหรับสารเคมีตัวอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบตอสุขภาพชัดเจน 

2) เรงรัดการแกไขปญหาการใชสารเคมี โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอัตราการปวยสูง เพราะมี

การใชสารเคมีในนาขาว และพชืไรหลาย ๆ ชนิดในปริมาณสูง และสารเคมีเหลานี้มีความหลากหลาย 

รวมทัง้มีระดับความเปนพิษรายแรงมากจนถงึรายแรงนอย เปนพิษทัง้เฉยีบพลัน และพิษเรื้อรัง  
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3) การสํารวจและจัดทําขอมูลการใชสารเคมีในระดับจังหวัด เพื่อประโยชนในการศึกษา

ผลกระทบตอสุขภาพเกษตรกรได สําหรับระบบรายงานการเฝาระวังโรคพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพชืใหทัน

เหตุการณ 

4) การใหความรูแกเกษตรกรและผูเกี่ยวของใหทราบถงึพิษภัยที่แทจริง มีความเขาใจใน

การใชและปฏิบัตงิานอยางปลอดภัย อันจะสงผลใหเกดิการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดข้ึีน เชน การเลือกใช

สารเคมีอยางเหมาะสม ไมใชสารเคมีเม่ือไมจําเปน สังเกตอาการผิดปกตทิี่เกดิจากการใชสารเคมีพรอม

กับดําเนนิการแกไข เปนตน 

5) หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรฯ ควรดําเนินการและสงเสริมใหมี

การศกึษาวจิัยเพื่อลดการใชสารเคมีดวยวธิกีารตาง ๆ และถายทอดองคความรูและเทคโนโลยตีาง ๆ สู

เกษตรกร 

6) กระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพประชาชน 

จําเปนจะตองเฝาระวังสุขภาพเกษตรกรทัง้เชิงรุกและเชิงรับ พัฒนาใหมีความครอบคลุมมากที่สุดและ

รายงานสถานการณไดอยางรวดเร็ว 

 1.3 ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางชีวภาพ 

 ประเทศไทยตั้งอยูในพื้นที่รอนช้ืน เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเช้ือโรคตางๆ จากการ

ทํางานในภาคเกษตรกรรม อันตรายจากปจจัยทางชีวภาพ ไดแก ความเสี่ยงตอโรคติดตอระหวางสัตว

และคน การตดิเช้ือโรคทั่วไป รวมถงึการบาดเจ็บจากการถูกสัตวรายกัด และงูหรอืสัตวมีพิษ กัดตอย 

โรคตดิเช้ือในเกษตรกรที่สําคัญในประเทศไทย ไดแก  โรคเลปโตสไปโรซิส ซ่ึงมีรายงานการ

ปวยสูงเม่ือเปรยีบเทยีบกับโรคอ่ืน ปจจุบันสํานักโรคตดิตอทั่วไป กรมควบคุมโรค เปนหนวยงานหลักใน

การดําเนนิการปองกนัควบคุมโรคโรคเลปโตสไปโรซิส,  โรคไขหวัดนก นับเปนปญหาสําคัญในปจจุบัน

เนื่องจากเปนโรคที่มีอัตราการปวยตายสูง เปนโรคที่สรางความตระหนกแกคนทั่วไปถึงอันตรายและ

ความเสี่ยงในการตดิเช้ือ รวมถงึมีผลกระทบที่มีตอเศรษฐกิจของประเทศ และโรคเมลิออยโดซิส ซ่ึง

โรคที่มีอัตราการปวยตายสูงและมีแนวโนมของการปวยสูงข้ึน 

1.3.1 โรคเลปโตสไปโรซสิ หรือ ฉ่ีหนู 

โรคเลปโตสไปโรซิสเปนโรคตดิตอระหวางสัตวและคน เกดิจากเช้ือแบคทีเรีย Leptospira   

ผูปวยจะมีอาการไขสูง ปวดศรีษะรุนแรง หนาวสั่น ปวดเม่ือยกลามเนื้อ ปวดทอง อาเจียน ทองรวง ตา
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แดง หรอืเปนผ่ืน บางครั้งอาจมีอาการตัวเหลอืงตาเหลอืง สาเหตุสําคัญการตดิเช้ือจากการสัมผัสฉี่หนู

ที่เปนสัตวพาหะนําโรค จงึเรยีกอีกช่ือหนึ่งวา โรคฉี่หนู 

1.3.2 โรคไขหวัดนก 

โรคไขหวัดนก ถอืเปนโรคจากการประกอบอาชีพในกลุมผูเลี้ยงที่ตดิเช้ือจากไกที่เปนโรค 

ซ่ึงนับเปนโรคที่มีอันตรายถึงแกชีวิตและมีอัตราตายสูงในกลุมผูปวย พื้นที่เสี่ยง ไดแก พื้นที่เปนที่อยู

อาศัยหรอืมีการเลี้ยงสัตวปกและมีสัตวปกที่เปนโรค  

วเิคราะหสาเหตุการตดิเช้ือ   

1) มาจากสัตวปกที่เลี้ยงในบรเิวณบาน เชน ไก ไกชน หรอืเปดไลทุง ซ่ึงเปนตัวการนําเช้ือ

ไปแพรระบาด 

2) เม่ือสัตวปกเหลานี้เกิดอาการเจ็บปวย เกษตรกรผูเลี้ยงมักจะไมทราบ ไมมีการ

ระมัดระวัง กําจัดไมถูกตอง ไมดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง จึงมีโอกาสติดเช้ือไดหากภูมิตานทาน

ขณะนัน้ต่ํา 

3) เมื่อเกิดสัตวปกตาย เกษตรกรผูเลี้ยงไมไดแจงใหปศุสัตวอําเภอหรือเจาหนาที่ที่

รับผิดชอบทราบ หรอืแจงใหทราบเม่ือเกิดเหตุลุกลามมากข้ึนแลว เชน ที่จังหวัดสระบุรี กําแพงเพชร 

เปนตน 

4) ขาดการวางเครือขายการเฝาระวังโดยประชาชนผูเลี้ยงมีสวนรวม ยังไมทราบขอมูล

ขาวสารที่ถูกตองชัดเจน อีกทัง้ยังไมไดประสานการทํางานของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของมากนัก 

โอกาสการไดรับ/สัมผัส  

1) จากการสัมผัสโดยตรงกับไก เปด นก หงส หาน และสัตวปกอ่ืนๆ ที่เปนโรคหรือเปน

พาหะของโรค 

2) จากการจับ แตะ เดนิ หรอืสัมผัสบรเิวณที่มีการปนเปอน 

3) จากละอองตางๆ ที่กระเด็นใส หรอืปลวิตกปนเปอนเสื้อผา 

4) ปนเปอนจากอาหารสด ไกสด ไขสด ที่ยังไมไดทําลายเช้ือ 
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1.3.3 โรคเมลอิอยโดซสิ (Melioidosis) 

เกดิจากเช้ือแบคทเีรยีเขาสูรางกายผานทางบาดแผล หรอืดื่มน้ําที่ปนเปอน กลุมเสี่ยง คือ 

ผูมีอาชีพที่ตองสัมผัสกับคน ฝุน น้ํา หรือโคลน อาการปวย คือ เปนไขไมสมํ่าเสมอ เจ็บหนาอก เกิด

หนองอักเสบที่ปอด ถายภาพรังสจีะพบรอยปนใหญ  อาจมีอาการแทรก คอื เลอืดเปนพิษ  

1.4 ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางกายภาพ เออรโกโนมคิส และภัยทางธรรมชาต ิ

 ปจจัยทางกายภาพ เออรโกโนมิคส และภัยทางธรรมชาติ เปนสิ่งคุกคามสุขภาพที่สําคัญในผู

ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม ทัง้ในการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว  และประมง 

1.4.1 การประเมนิสิ่งแวดลอมการทํางานทางกายภาพ และเออรโกโนมคิส 

ความเสี่ยงจากสิ่งคุกคามสุขภาพทางกายภาพและเออรโกมิคสที่มีมากที่สุด ไดแก 

ทํางานกลางแดดตลอดทัง้วัน อากาศรอนอบอาว ความเสี่ยงจากการใชของมีคม ปนปายหรอืทํางานใน

ที่สูง ทํางานกับเครื่องจักรกล หรอืไฟฟา ยนืนานตดิตอกันมากกวา 1 ช่ัวโมง เดนินานตดิตอกันมากกวา 

1 ช่ัวโมง ทํางานที่คุกเขาหรอืนั่งยอง ๆ ซํ้า ๆ ดันลากหรอืยกของหนักเปนประจํา กมหลัง หรอืกมศีรษะ

ซํ้า ๆ และเคลื่อนไหวของมือหรือขอมือซํ้า ๆ  มีผลใหเกษตรกรมีปญหาการบาดเจ็บกลามเนื้อและขอ 

บรเิวณหลังสวนลาง บรเิวณสะโพกและหัวเขา บรเิวณไหล และบรเิวณขา  

1.5 ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางจิตวทิยาสังคม 

 สภาพสังคมเศรษฐกิจปจจุบันสรางความกดดันและทําใหสุขภาพจิตเสื่อมลงมาก อาจเปน

สาเหตุประการหนึ่งที่สงผลตอการพยายามฆาตัวตาย 

1.5.1 การพยายามฆาตัวตายดวยการรับประทานยาหรือสารพิษ 

จากการทบทวนขอมูลสรุปรายงานการเฝาระวังโรค (รง 506) ของสํานักระบาดวิทยา 

ระหวางป พบวา ผูปวยจากการพยายามฆาตัวตายดวยการรับประทานยาหรือสารพิษมีแนวโนมสูงข้ึน 

(ทีม่าwww.hiso.or.th/hiso/picture/reportHealth/pro-5_Chapter2(1).doc) 

1.5.2 การปองกันอันตรายจากการใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพืช 

การเจ็บปวยจากการใชสารเคมีเพื่อกําจัดศัตรูพืช ไมเพียงสงผลกระทบทางสุขภาพของ

เกษตรกรเฉพาะเพียงกลุมเดียว แตยังสงผลกระทบตอกลุมผูบริโภคอีกดวย รวมถึงสารเคมีทาง
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การเกษตร นอกจากจะปนเปอน ในพืช ผัก ผลไม แลวยังเกิดการสะสมในสิ่งแวดลอม เชน น้ํา  ดิน 

บรรยากาศ 

การเจ็บปวยที่เกิดจากการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช จึงจําเปนจะตองไดรับการ

ดําเนนิการควบคุม แกไข เพื่อที่ลดจํานวนผูปวยทั้งเกษตรกรและผูบริโภค ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือ

จากทุกฝายโดยเฉพาะเกษตรกรเองตอง ซ่ึงตอง ลด ละ เลิกการใชสารเคมี หากหลีกเลี่ยงไดใหใชวิธี

เกษตรแผนใหม หรอืเกษตรอินทรยีเนนการใชสารชีวภาพ ลดปรมิาณการใชสารเคมี หากมีความจําเปน

ที่ตองใชสารเคมีอยู ควรมีพฤตกิรรมที่ปลอดภัย ดวยการ “อาน ใส ถอด ท้ิง” 

 อาน : ใหเกษตรกรอานฉลากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกอนใชและปฏิบัติตาม

อยางเครงครัด 

 ใส : ใสอุปกรณเครื่องมือปองกันอันตรายจากสารเคมีขณะทํางาน เชน เสื้อผา

มิดชิดรัดกุม หนากาก ถุงมือ รองเทา เปนตน 

 ถอด : ถอดชุดและอุปกรณทุกช้ินที่ใชขณะฉดีพน หรอืทํางาน แยกซักจากเสื้อผา

อ่ืนๆแลวรบีอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผาทันที 

 ท้ิง : ทิ้งผลิตภัณฑบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหถูกตอง คัดแยกออกจากขยะ

ทั่วไป ใหอยูในกลุมขยะอันตราย ทิ้งใหหางไกลจากแหลงน้ํา ปองกันการปนเปอนใน

สิ่งแวดลอม 

การใชสารเคมีทําใหเสยีสองตอ กลาวคอื นอกจากจะเสียเงินในการซ้ือสารเคมีเพื่อเพ่ิม

ผลผลติ เพ่ิมรายได ในอนาคตตองนําเงินที่ไดนั้นมารักษาสุขภาพที่เสียไปจากสารเคมี เสียทั้งสุขภาพ 

เสยีเงนิ เสยีเวลา ไดไมคุมเสีย ดังนั้น จึงควรลดละเลิกการใชสารเคมีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเอง

และคนรอบขาง 

1.6 การปองกันอันตรายจากอันตรายในการทํางานดานอ่ืนๆ 

1.6.1 การบาดเจ็บกลามเนื้อและขอ 

การบาดเจ็บกลามเนื้อเกดิจากการใชงานกลามเนื้อมากเกนิไป เชน ออกแรงยกลาก เข็น 

ของที่มีน้ําหนักมากๆ หรือทํางานอยูในทาซํ้าตลอดทั้งวัน ทําใหกลามเนื้อเกิดการอักเสบ ปวด บวม 

การเคลื่อนไหวผิดปกติ 
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วธิกีารปองกัน 

1) ไมควรออกแรงยกผลัก เข็น ลาก ทูน เกินกําลัง ถาเปนสิ่งของที่มีน้ําหนักมากตองใช

เครื่องมือหรอืคนอ่ืนๆชวย 

2) ยกของดวยทาทางที่ถูกตอง ยอตัวลงใหสิ่งของนั้นแนบชิดลําตัวใชกําลังของขาดันตัว

ข้ึน ไมกมงอหลังขณะยกของ 

3) ทํากายบรหิารในทาตางๆ เพื่อใหรางกายเกดิความยดืหยุน ลดความเม่ือยลาได 

4) ควรเปลี่ยนอิรยิาบถเม่ือตองทํางานทาหนึง่ทาใดนานๆ เชน ยนืนานๆ ก็นั่งพัก นั่งยองๆ 

นานๆ ก็ลุกยนืเดนิไปมาบาง เปนตน 

1.6.2 โรคตดิเช้ือ สัตว/แมลงมพิีษ 

การทําการเพาะปลูก นอกจากทานจะเสี่ยงตอสัตวมีพิษ เชน งู ตะขาบ แมงปอง ตอ แตน 

แลวบางครั้งหากทานตองทํางานในที่ที่มีน้ําขัง ทานอาจตองเสี่ยงตอโรคฉี่หนู ซ่ึงทําใหเกิดอาการไข 

หนาวสั่นปวดศรีษะ ออนเพลยี ปวดกลามเนื้อโดยเฉพาะบรเิวณนอง ตาเหลอืง ตัวเหลอืง หากมีอาการ

ดังกลาวตองรบีพบแพทยเพื่อรับการรักษาทันท ีนอกจากนี้ การเกดิบาดแผลขณะทํางาน เชน ถูกตะปู

ตํา กิ่งไม แหลมคม ทิ่มตํา ฯลฯ ทําให เกดิบาดแผลสกปรกก็เปนสาเหตุทําใหเกดิโรคบาดทะยักได โดย

จะมีอาการเสยีวที่บาดแผล ปวดศีรษะ กลามเนื้อกระตุก อาปากไม ได อาการกระตุกจะมากข้ึนถามี

เสยีงดังหรอืแสงสวางมากระตุนและอาจเสยีชีวติได 

วธิกีารปองกัน 

 1) สวมรองเทายางหุมสนเพื่อปองกันของแหลมคม เชน เศษแกว กิ่งไมแข็งๆ ทิ่มตําจน

เกดิบาดแผลและปองกันสัตว เชน งู หรอืสัตวมีพิษอ่ืนๆ กัด 

 2) เม่ือเกดิบาดแผล ตองลางแผลทําความสะอาด โดยเฉพาะแผลจากของแหลมทิ่มตํา 

และควรไดรับการฉดีวัคซีนปองกันโรคบาดทะยักทันที 

 3) หากที่บาดแผลที่เทาไมควรเดินหรือย่ําน้ําเทาเปลา หากจําเปนควรสวมรองเทาให

มิดชิด 

1.6.3 ความรอน 

อันตรายจากความรอนอาจทําใหเกิดอาการหนามืดคลื่นไส เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ 

เปนตะคริว เปนลม หรืออาจเกิดอาการผิดปกติที่ผิวหนัง เชน ผ่ืนตุมแดงๆ เกิดอาการเหนื่อยลา 

แ ล ะ แ ส ง แ ด ด  อ า จ เ ป น ส า เ ห ตุ ข อ ง ต อ ก ร ะ จ ก  ห รื อ เ ป น ม ะ เ ร็ ง ที่ ผิ ว ห นั ง ไ ด 

หากทํางานกลางแดดเปนเวลานานๆ 
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วธิกีารปองกัน 

 1) การสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว เพื่อปองกันอันตรายจากรังสอัีลตราไวโอเลท ซ่ึง

เปนสาเหตุของมะเร็งผิวหนัง 

 2) การสวมหมวกปกกวางปองกนัแสงจะสองเขาดวงตาโดยตรง ซ่ึงเปนสาเหตุของโรคตอ

กระจก เพื่อปองกันสาเหตุของตอกระจก 

 3) ดื่มน้ําใหเพียงพอ และจัดเตรยีมน้ําดื่มใหเพียงพอตลอดระยะเวลาทํางาน 

 4) เม่ือเกดิอาการผิดปกต ิเชน หนามืดเวยีนศรีษะ ฯลฯ ควรพักในที่รมทันที 

1.6.4 เสยีงดังและความส่ันสะเทือน 

ก า ร ทํ า ง า น กั บ เ ค รื่ อ ง มื อ เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล ที่ มี เ สี ย ง ดั ง น า น ๆ 

อาจทําใหเกิดอันตรายตอระบบการได ยิน  ทําใหเกิดอาการสูญเสียการไดยินแบบช่ัวคราว 

ซ่ึงอาการจะกลับเปนปกติได แตหากทํางานในที่ที่มี เสียงดังเปนเวลานานโดยไมใชอุปกรณปองกัน 

จ ะ ทํ า ใ ห เ กิ ด ก า ร สู ญ เ สี ย ก า ร ไ ด ยิ น แ บ บ ถ า ว ร  ซ่ึ ง ไ ม ส า ม า ร ถ รั ก ษ า 

ไดการทํางานกับเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือนนานๆ เชน ขับรถยนต รถแทรกเตอร จะทําให 

รางกายเกิดอาการเม่ือยลา เชน แขน ขา หรือเกิดอาการปวดเหมือนมีเข็มแทงในกลามเนื้อ 

เกิดการอักเสบของกระดูกเสนเอ็นและขอตอตางๆ 

          วธิกีารปองกัน 

 1) หลีกเลี่ยงการทํางานกับเครื่องจักรกล อุปกรณเครื่องมือที่มีเสียงดัง หรือมีความ

สั่นสะเทอืนเปนเวลานานๆ 

 2) หากจําเปนตองสวมใสอุปกรณปองกนั เชน ที่อุดห ู

 3) ลดระยะเวลาการทํางานกับเครื่องจักรกล อุปกรณเครื่องมือที่มีเสียงดังหรือมีความ

สั่นสะเทอืน 

 1.6.5 อุบัตเิหต ุ

เนื่องจากการทํางานเพาะปลูกตองใชเครื่องยนต เครื่องจักร ของมีคมตางๆ ในการ

ทํางาน เชน การดายหญาเพื่อกําจัดวัชพชื การเก็บเกี่ยวผลผลติ การตัดการสับ เปนตน นอกจากของมี

คมแลวเกษตรกรที่ตองทํางานในที่สูงเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลติตางๆ จากปจจัยเหลานี้ เกษตรกรจึงมีความ

เสี่ยงในการเกดิอุบัตเิหตุจากการทํางานได 
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วธิกีารปองกัน 

1) ใชเครื่องมือใหเหมาะสมกับชนดิของงาน 

2) หม่ันศกึษาวธิกีารใชเครื่องมือที่ถกูตอง 

3) ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ เครื่องจักรชํารุด และซอมแซมใหอยูในสภาพที่ใชงานได 

4) จัดวางสิง่ของตางๆให เปนระเบยีบไม เกะกะกดีขวางจนเกดิอันตราย 

5) สวมอุปกรณปองกนัอันตรายที่เหมาะสม เชน ถงุมือ 

6) เพ่ิมความระมัดระวังเม่ือตองทํางานในทีสู่ง 

(ที่มา http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/407) 
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บทท่ี 2 

อนามัยเจริญพันธุ  

อนามัยเจรญิพันธุ หมายถึง ภาวะความสมบูรณแข็งแรงของรางกายและจิตใจ ที่เปนผลจาก

กระบวนการและการทําหนาที่การเจรญิพันธุที่สมบูรณทางเพศชายและหญิงทุกชวงอายุ อันสงผลใหมี

ชีวติอยูในสังคมอยางมีความสุข องคประกอบของอนามัยเจรญิพันธุ มีดังนี้ คอื 

2.1 การวางแผนครอบครัว   

ควรปฏิบัตดิงันี้ 

1) ไมมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรหรือกอนที่จะแตงงานกัน แตถาไมสามารถหลีกเลี่ยงการมี 

เพศสัมพันธไดตองใชถุงยางอนามัยเพื่อการคุมกําเนดิ 

2) ควรมีการตรวจสุขภาพกอนแตงงาน เชน ควรตรวจเลอืดกอนวามีโรคตดิตอทางเพศสัมพันธ 

หรอืโรคตดิตอทางพันธุกรรมหรอืไม 

3) เม่ือแตงงานแลวถายังไมพรอมจะมีบุตรก็ควรคุมกําเนิดแบบช่ัวคราวไวกอน เชน การใช

ถุงยางอนามัย การรับประทานยาเม็ดคุมกําเนดิ การฉดียาคุมกําเนดิ การใสหวงยางอนามัย เปนตน 

4) คูสามีภรรยาควรวางแผนวาจะมีบุตรคนแรกเม่ือใด และควรจะมีบุตรกี่คน ระยะหางของ

บุตรแตละคนควรเปนเวลากี่ป และควรจะใชวธิกีารคุมกําเนดิวธิใีด 

2.1.1 การเลอืกคูครอง 

เปนการที่จะเริ่มตนของการที่จะมีครอบครวัทีด่ี การเลอืกคูครองนัน้เปนสิง่ที่สาํคัญมากก็

วาได เพราะการเลอืกคูครองของคนสมัยนี้จะเลือกตามอารมณและความรูสึกกันเปนสวนใหญ แตไม

นกึถงึความเปนจรงิ ครั้นเม่ืออายุมากสังขารก็เปลี่ยนสภาพตามกาลเวลา หากไมมีความเขาใจซ่ึงกัน

และกันแลว การหยารางก็จะตามมา ทัง้นี้การเลอืกคูครองที่ถูกตองนัน้ เริ่มแรก คือ ใจตองรักกันกอน 

จากนัน้ตองมีการวางเปาหมายในชีวติรวมกันตอไป 

2.2.2 การเตรียมความพรอมดานท่ีอยูอาศัย และอาชีพ 

ที่อยูอาศัยเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก ฉะนั้นจะตองตกลงกันตั้งแตกอนแตงงาน เชน 

แยกมาอยูดวยกันตามลําพัง หรอือยูกับครอบครัวของฝายใดฝายหนึ่ง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับเหตุผลและความ

จําเปนของทั้งสองฝาย สําหรับอาชีพควรมีอาชีพที่ม่ันคง มีรายไดแนนอน และเพียงพอที่จะดูแล

ครอบครัวได 
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2.2.3 การแตงงาน 

เปนประเพณทีี่แสดงถงึการประกาศใหสงัคมรับรูถงึการตกลงใจในการใชชีวติรวมกันของ

ชายหญิง ซ่ึงมีธรรมเนียมปฏิบัติแตกตางกันในแตละทองถิ่น และการจดทะเบียนสมรสเพื่อสิทธิตาม

กฎหมายของทั้งสองฝาย อยางไรก็ตาม พิธีแตงงานควรเปนไปตามฐานะของคูบาวสาว และไม

กอใหเกดิปญหาตามมาในภายหลัง 

2.2.4 การปรับตัวเขาหากัน 

การที่คนสองคนซ่ึงแตกตางกันในที่มานสิัยใจคอจะตกลงมาใชชีวิตอยูรวมกันไดนั้น การ

ปรับตัวเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง การที่คูรักรูจัก "การเสียสละ" จะชวยพัฒนาความรักที่มีตอกันใหยืน

ยาวตลอดไป 

2.2.5. การเงนิ 

คูบาวสาว จําเปนตองนําเงนิเดอืนของเราทัง้สองคนมารวมกันกอนเพื่อใหรูรายรับที่แนนอนของ

ครอบครัว จากนัน้ใหเขียนถงึรายจายของครอบครัวในหนึ่งเดอืน และควรทําตารางรายรับ-รายจายให

ชัดเจน 

2.2.6 การวางแผนมบีุตร และการเวนชวงการมบีุตร 

คอืการเตรยีมความพรอมสําหรับมีบุตรวาเม่ือแตงงานกนัแลวตองการจะมีบุตรกีค่น และ

เวนระยะหางกันนานแคไหน เลือกวิธีอะไรจึงจะมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการคุมกําเนิด การ

วางแผนการเงิน และการวางอนาคตบุตร ตลอดจนการเวนชวงการมีบุตร เพื่อใหผูเปนแมไดพื้นฟู

สุขภาพรางกาย กอนการตั้งครรภครั้งตอไป ที่สําคัญก็คือ ไมควรมีบุตรเร็วเกินไป ชาเกินไป หรือถี่

เกนิไป จะทําใหเกดิปญหาในการเลี้ยงดูและใหความอบอุนแกลูกไดอยางทั่วถงึ 

2.2.7 การเตรียมตัวเปนพอแมท่ีด ี

เพื่อใหบุตรเตบิโตมาเปนคนด ีมีคุณภาพ และมีความสุข ผูที่เปนพอแมจะตองตองเตรียม

ตัวที่จะปฏิบัติตนเองใหเปนแบบอยางที่ดีกับบุตร โดยประพฤติอยูในศีลธรรมอันดี มีหลักการในการ

ดําเนนิชีวติ เพื่อเปนประโยชนในการสอน การตักเตอืนวากลาว การปรับปรุง และการอบรมแกไขบุตร

ใหดตีอไปในอนาคต 
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2.2 การอนามัยแมและเด็ก 

 ควรปฏิบัตดิงันี้ 

1) มีการเตรยีมตัวที่จะเปนแมที่ดดีวยการบํารุงดูแลรางกายใหแข็งแรงสมบูรณ 

2) เม่ือมีการตัง้ครรภตองไปฝากครรภที่โรงพยาบาล 

3) ไปรับการตรวจครรภตามที่แพทยนัด 

4) ควรศกึษาหาความรูจากสื่อตาง ๆ  โดยเฉพาะหนังสอืเกี่ยวกบัการดูแลครรภ การเลี้ยงดูบุตร

เพื่อการเปนแมที่ดี และเพื่อสุขภาพของตนเองและบุตร 

5) ควรเรยีนรูวธิกีารปฏิบัตตินเม่ือมีการตั้งครรภ ซ่ึงถาไปฝากครรภแพทยและพยาบาลจะให

คําแนะนํา และควรปฏิบัตตินอยางเครงครัด 

6) ไมทํากิจกรรมที่มีโอกาสเสี่ยงตอการแทง โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกิดการกระทบกระเทือน

บรเิวณมดลูกหรอืบรเิวณทอง 

7) หลังคลอดบุตรควรพักฟนประมาณ 45 วัน เพราะรางกายยังออนแออยู 

8) ขณะพักฟนหลังคลอดบุตรควรบํารุงรักษารางกายโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชนหรือ

อยูกระโจมอบสมุนไพรถาทําได ซ่ึงสมัยกอนผูหญิงที่คลอดบุตรแลวจะมีการ “อยูไฟ” (เปนการนอนใกล

ไฟ โดยคนสมัยโบราณเช่ือวาความรอนจะทําใหมดลูเขาสูภาวะปกตไิดเร็วหลังคลอดบุตรแลว) แตสมัย

นี้แทบจะไมมีแลว 

9) แมควรใหนมบุตรเพราะนมแมมีประโยชนตอทารกมาก และแมก็ควรรับประทานอาหารที่

บํารุงน้ํานมดวย เชน แกงเลยีง เปนตน 

10) ตองพาบุตรใหรับการตรวจสุขภาพเด็กและรับวัคซีนตามกําหนดในสมุดบันทึกสุขภาพ

เด็ก ซ่ึงทางโรงพยาบาลใหมาหลังคลอดบุตร 

11) ดูแลบุตรใหดใีนเรื่องของความสะอาด อาหารการกนิที่มีประโยชน และเหมาะสมกับวัย 

12) ชวยสงเสรมิพัฒนาการของเด็ก ดวยการใหเลนของเลนที่มีประโยชนตอพัฒนาการของเด็ก 
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ปจจัยท่ีมผีลตอสุขภาพระหวางการตั้งครรภ 

1) บุหร่ี  

สารนโิคตนิคารบอนมอนนอกไซดในควันบุหรี่ และทาร จะมีผลตอการทํางานของสารสื่อ

ประสาทอะเซติลโคลีน (acetylcholine) โดปามีน (dopamine) และนอรอีพิเนฟริน (nor epinephrine) 

สงผลใหมีการขัดขวางการพัฒนาของเซลลประสาทของทารก มีการหดตัวของหลอดเลอืดดํามดลูก ทํา

ใหเลอืดผานรกลดลง ทารกจงึไดรับอาหารและออกซิเจนไมเพียงพอ มีผลใหน้ําหนักแรกเกิดนอย ขาด

สารอาหารในระยะตัง้ครรภและเพ่ิมอัตราการตายในวัยทารก นอกจากนี้ยังกอใหเกดิปญหาพัฒนาการ

และพฤตกิรรม เชน เชาวนปญญาบกพรอง มีปญหาการเรยีน ซุกซนมากผิดปกต ิสมาธสิัน้ พฤติกรรม

กาวราว ตลอดจนมีปญหาดานการเขาสังคม ผลดังกลาวจะพบไดตั้งแตในระยะแรกของการตั้งครรภ

จนกระทั่งทารกเกดิ มีผูศกึษาพบวาหากมารดาสูบบุหรี่ในชวง 4 สัปดาหกอนคลอด แมจะเปนการสูบ

บุหรี่เพียงครัง้เดยีวก็จะสงผลใหมีการยับยัง้การสราง DNA ของทารกไดนานหลายช่ัวโมง 

นอกจากผลกระทบตอลกูแลว ในสวนของผลกระทบตอมารดา คอืทําใหมีอัตราเสี่ยงตอการ

เปน”โรคหลอดเลอืดอุดตัน” เพ่ิมข้ึน โดยอาจกอใหเกดิหลอดเลอืดสมองอุดตัน ภาวะลิ่มเลอืดอุดหลอด

เลอืดดําช้ันลกึ (deep vein thrombosis) หรอืเพ่ิมความเสี่ยงในการตดิเช้ือระบบทางเดินหายใจ การติด

เช้ือทางเดนิหายใจที่พบบอยที่สุด คอื “หลอดลมอักเสบ” (ซ่ึงพบไดมากกวาหญิงตั้งครรภที่ไมสูบบุหรี่

ถงึ 15 เทา ปอดอักเสบ ไขหวัดใหญ ภาวะหอบหดื 3 เทา สวนผลตอการตัง้ครรภพบวา เพ่ิมอัตราการ

ตัง้ครรภนอกมดลูก 5 เทา)  

2) แอลกอฮอล (เหลา เบยีร ไวนหรอืเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบ) 

ผลกระทบของแอลกอฮอลตอทารกในครรภ พบเม่ือแมดื่มแอลกอฮอลชวงปฏิสนธิหรือ

ในชวง 3 เดอืนแรก ความรุนแรงข้ึนอยูกับปรมิาณแอลกอฮอลที่ดื่ม หากดื่มในปริมาณมากจะสงผลให

ทารกเม่ือคลอดมีลักษณะของโรคกลุมอาการของทารกที่เกิดจากมารดาที่ดื่มแอลกอฮอล (Fetal 

alcohol syndrome, FAS) ซ่ึงมีลักษณะทางรางกายที่ผิดปกต ิคอื 

-  ชองตาสัน้   

-  รองรมิฝปากบน (Phil rum) เรยีบ 

-  รมิฝปากบนยาวและบาง   

-  หนังคลุมหัวตามาก (epicanthal folds) 

-  จมูกแบน  
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-  ปลายจมูกเชิดข้ึน 

-  บรเิวณสวนกลางใบหนามีการพัฒนานอยกวาปกต ิ(midface hypoplasia) 

 แอลกอฮอล ทําใหเกิดการทําลายของเซลลประสาท สงผลใหมีการเจริญเติบโตบกพรอง 

น้ําหนักแรกเกิดนอย และมีอัตราการเพ่ิมน้ําหนักหลังเกิดนอย ศีรษะเล็ก เกิดความผิดปกติของ

โครงสรางสมอง เชน ไมมีสมองใหญ (anencephaly) สมองใหญมีรองผิดปกต ิ(schizencephaly) เยื่อหุม

สมองและเนื้อสมองเลื่อน (lumbarmeningomyelocele) สวนดานพัฒนาการของสติปญญาก็มีความ

บกพรอง มีปญหาดานความจํา การเคลื่อนไหวผิดปกติ มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคทางจิตเวช เชน 

ภาวะวิตกกังวล (anxiety disorder) มีภาวะซึมเศรา (depression) พฤติกรรมอันธพาล (conduct 

disorder) และมีปญหาพฤตกิรรมอ่ืน ๆ เชน อาการซุกซนไมอยูนิ่ง และสมาธสิัน้  

3) แอมเฟตามนีและอนุพันธ 

ไดแก เมตแอมเฟตามีน (ยาไอซ สปด) และ 3,4-เมทิลีนไดออกซีเมตแอมเฟตามีน (ยาอี 

Ectasy) จะสงผลใหมีน้ําหนักแรกเกดินอย มีความผิดปกตขิองหัวใจแตกําเนิด ภาวะเลือดออกในสมอง 

ภาวะสมองตาย ทําใหมีการทําลายเซลลประสาท เสนรอบศรีษะมีขนาดเล็ก ซ่ึงมีผลตอสมาธิ ความจํา 

และมิตสิัมพันธ (spatial skills) และมีผลทําใหเด็กมีปญหาพฤตกิรรมในระยะยาวอีกดวย 

การปองกันที่ดีที่สุด  คือ หลีกเลี่ยงการเขาไปยุงเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด ไมวาคุณจะ

ตัง้ครรภหรอืไมก็ตาม เพราะผลกระทบที่ตามมาเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไดยาก สวนในรายที่ตั้งครรภแลว 

และยังไมเลิกหรือเพ่ิงจะเลิกใชสารเสพติด ก็ตองระมัดระวังทารกในครรภเปนพิเศษ โดยระหวางที่

ตัง้ครรภควร.... 

- หม่ันไปพบสูตแิพทย เพื่อตดิตามผลของพัฒนาการทารกในครรภตามนัดอยางสมํ่าเสมอ 

- ปฏิบัตติามคําแนะนําของสูตแิพทยอยางเครงครัด 

- งด ละ เลกิ สิ่งเสพตดิทุกชนดิอยางเด็ดขาด 

- หากคนในครอบครัวสูบบุหรี่ ควรพูดจาขอความรวมมือใหไปสูบบุหรี่ภายนอกบาน เพราะ

ควันบุหรี่มีสารพิษที่เรยีกวา “ทาร” ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอทารกในครรภและวาที่คุณแม รวมถึง

สมาชิกในครอบครัวมากกวาผูที่สูบเองเสยีเอง 

เม่ือคลอดแลวก็ไมควรละเลย ควรพาทารกไปพบกุมารแพทยเพื่อเฝาระวัง คัดกรอง 

ประเมินพัฒนาการและพฤตกิรรมเปนระยะ เพื่อหาความผิดปกตริวมที่พบไดบอย เชน ปญหาดานการ

มองเห็น การไดยนิบกพรอง เพื่อใหการชวยเหลอื กระตุนพัฒนาการโดยเร็วเพื่อลดปญหาทางดานการ

เรยีนรูและปญหาสังคมที่จะตามมา 
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2.4 เพศศกึษา 

ควรปฏิบัตดิงันี้ 

1)  ศกึษาหาความรูเรื่องเพศศกึษาจากสื่อตาง ๆ ซ่ึงคําวาเพศศึกษานั้นมิไดหมายถึงเรื่องของ

การมีเพศสัมพันธกันเทานั้น  แตมีขอบขายกวางขวางมาก ไดแก  เรื่องของสุขวิทยาทาง

เพศ ความสัมพันธระหวางเพศในลักษณะเพื่อน คูรัก การปรับตัวเขากับเพศตรงขามและเพศ

เดียวกัน ความผิดปกติทางเพศ การเลือกคูครอง การแตงงาน การวางแผนครอบครัว คานิยมทาง

เพศ โรคตดิตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส อารมณทางเพศ การจัดการกับอารมณทางเพศ การมี

เพศสัมพันธอยางมีความรับผิดชอบปลอดภัย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางเพศ 

2) เม่ือรูแลวก็ปฏิบัติตนในเรื่องเพศใหเหมาะสมกับวัยและสถานภาพของตนเอง ไมควรไป

ทดลองมีเพศสัมพันธหรอืปลอยตัวปลอยใจใหไปตามแรงขับทางเพศที่เกดิข้ึนกับวัยรุนทุกคน 

3) คิดใหรอบคอบ คิดถึงพอแม ผูปกครอง คิดถึงความเสียหายหรือผลกระทบเม่ือคิดจะมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

4) ถามีโอกาสควรเขารวมกจิกรรมคายเพศศกึษา ซ่ึงปจจุบันมีบางหนวยงานที่จัดข้ึนเพื่อจะไดมี

ความรู และมีความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องความถูกตองและเหมาะสมในเรื่องการปฏิบัตตินในเรื่องเพศ 

2.5 อนามัยวัยรุน   

ควรปฏิบัติดงันี้ 

1) ดูแลอนามัยดานตาง ๆ  ของรางกาย เชน อนามัยเกี่ยวกับอาหาร อนามัยเกี่ยวกับน้ําหนักของ

รางกาย อนามัยเกี่ยวกับอวัยวะของรางกาย อนามัยเกี่ยวกับทรวดทรงของรางกาย อนามัยทาง

เพศ เปนตน 

2) ในเรื่องของอนามัยทางเพศนัน้ ควรดูแลในเรื่องตอไปนี้ 

- การปองกันการเกิดสิว และการปฏิบัติตนขณะเปนสิว ซ่ึงจะเนนถึงการทําความสะอาด

ใบหนา และการดูแลใบหนามิใหสกปรก ทําความสะอาดโดยการลางดวยน้ําสะอาดหรอืสบู ไมแกะหรือ

เกาบรเิวณที่เปนสวิ เพราะมือสกปรก 

- การปองกันการมีกลิ่นตัวและการปฏิบัติตน ถามีกลิ่นตัวแรงควรใชสารสมระงับกลิ่น

ตัว และดูแลความสะอาดของรักแรใหดโีดยใชสบูอาบน้ําฟอกใหสะอาด เสื้อผาที่สวมใสตองสะอาด 

- ขณะที่มีประจําเดอืนควรเปลี่ยนผาอนามัยบอย ๆ ดูแลในเรื่องความสะอาดบรเิวณอวัยวะ

เพศใหดี หลังขับถายควรลางทําความสะอาดอวัยวะเพศทุกครัง้ 
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- เม่ือผูชายเกดิการฝนเปยกอยาตกใจ ใหชําระลางอวัยวะเพศใหสะอาดและเปลี่ยนกางเกง

ตัวใหม 

- การสําเร็จความใครดวยตนเองเปนเรื่องธรรมชาติ แตก็ควรเปนไปอยางเหมาะสม และไม

หมกมุนจนเกนิไป 

- ควรดูแลเกี่ยวกับสุขปฏิบัตเิกี่ยวกับอวัยวะเพศทัง้ชายและหญิงใหดี 
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บทท่ี 3 

โรคไมตดิตอ 

โรคไมติดตอ คือ โรคที่ไมมีเช้ือจุลินทรียเปนตัวกอโรค จึงไมสามารถถายทอดติดตอถึงกัน

ระหวางบุคคลได สาเหตุของการเกิดคือ พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของมนุษย โดยที่อาจมีสิ่งแวดลอม

ภายนอกรางกายที่ไมใชจุลนิทรยีเปนปจจยัรวม ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหติสูง โรคหัวใจโรค

ไตโรคมะเร็ง หลอดเลอืดหัวใจและหลอดเลอืดสมอง 

3.1 ลักษณะเฉพาะของโรคไมตดิตอ 

1) ปจจัยตางๆในสิ่งแวดลอมสิ่งแวดลอมที่ไมด ี(Unhealthful lifestyles and environment) 

2) วถิกีารดําเนนิชีวติและพฤตกิรรมสขุภาพมีผลตอการเกดิโรคไดแกการกนิการเคลื่อนไหวการ

พักผอน 

3) ปจจัยการดําเนนิพฤตกิรรมตางๆเหลานี้เปนสิง่ที่กระทําจนเคยชินและกลายเปนสิ่งจาํเปนตอ

การดํารงชีวติในปจจุบัน 

4) การแฝงตัวการกอโรคและผลกระทบของโรคใชเวลานานขณะเดียวกันการแกไขก็ใช

เวลานานกวาจะเห็นผล 

5) พบกลุมโรคนี้ในกลุมวัยทํางานและวัยสูงอายุมากกวาวัยเด็ก 

3.2. ปจจัยเสี่ยงตอการเกดิโรคไมตดิตอ 

ปจจัยเสี่ยงตอการเกดิโรคไมตดิตอ หมายถงึ ปจจัยตาง ๆ ที่มีความเปนไปไดที่จะเกดิผลลัพธใน

การปวยเปนโรคไมตดิตอ (เบาหวาน ความดันโลหติสูง หลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง) โดย

ปกตสิุขภาพของบุคคลเช่ือมโยงกับปจจัยหลัก 2 ดานไดแก 

1) ปจจัยสวนบุคคล คอื พฤตกิรรมสวนบุคคล พันธุกรรม 

2) ปจจยันอกตัวบุคคล คอื เศรษฐกจิ สงัคม 

นอกจากนี้ ยงัแยกระบบบรกิารทางการแพทย ซ่ึงมีอิทธพิลอยางมากตอสุขภาพของประชาชน

ออกมาจากปจจัยสิ่งแวดลอม ดงันัน้ ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพของบุคคล เรยีกวา ปจจัยกําหนดดาน

สุขภาพ 
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3.3. ปจจัยกําหนดดานสุขภาพ (Health determination) 

ปจจัยเสี่ยงตอการเกดิโรคไมตดิตอแบงออกเปน 2 ประเภทไดแก 

1) ปจจัยเสีย่งที่เปลี่ยนแปลงไมได 

- เพศชาย จดัเปนปจจัยเสี่ยง เนื่องจากผูหญิงจะเกดิโรคหัวใจขาดเลอืดชากวาผูชาย

ประมาณ 10 ป ทัง้นี้เนื่องจากฮอรโมนเพศหญิง (เอสโตรเจน) ชวยชะลอการเกดิโรค แตเม่ือถงึวัยหมด

ประจําเดอืนแลวความเสี่ยงจะสงูข้ึนเทยีบเทาผูชาย 

- อาย ุเปนปจจัยเสี่ยงที่ไมสามารถหลกีเลี่ยงได อายุที่เพ่ิมมากข้ึนมีผลใหเสนเลอืดเสื่อมไป

ตามวัย 

- พันธุกรรม การที่มีพอหรอืแมเปนโรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลอืด ตัง้แตอายุไมมากลูกๆ

ก็มีความเสี่ยงตอโรคนี้สูงดวยเชนกัน ความจรงิแลว “ยนี” มีบทบาทมากในการเกดิโรคหลอดเลอืดแดง 

เพราะจะควบคุมหลาย ๆ ระบบที่สงผลเรงการสะสมของไขมัน 

2) ปจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงได คอื พฤตกิรรมที่สงผลดานลบตอสุขภาพ เชน การสูบบุหรี่ 

การไมออกกําลังกาย 

3.4 สถานการณโรคไมตดิตอเร้ือรัง 

โรคหัวใจ และหลอดเลอืดโรคหลอดเลอืดสมอง โรคเบาหวาน ภาวะความดันโลหติสูง เปนกลุม

โรคที่เปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขและมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง กลุมโรคนี้เปนภัยเงียบ

ระดับชาตทิี่สงผลใหเปนปญหาสาธารณสุขของประเทศ โดยองคการอนามัยโลกไดระบุวาในป 2548 

ทั่วโลกมีผูเสยีชีวติจากโรคจากวิถีชีวิต 35 ลานคนหรือรอยละ 60 ของผูเสียชีวิตทั้งหมด 58 ลานคน 

และหากไมเรงแกไขคาดวาในป 2558 จะมีผูเสยีชีวติจากโรคดังกลาวเพ่ิมข้ึนรอยละ 17 หรือประมาณ 

41 ลานคนในประเทศไทย จากขอมูลสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข พบวา อัตราตายตอแสนประชากรจากโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง 

โรคเบาหวาน มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องในปพ.ศ. 2542 ถงึ พ.ศ. 2551 โดยในป พ.ศ. 2551 อัตรา

ตายตอแสนประชากรเปน 21.2, 20.8 และ 12.2 ตามลําดับ 

3.5 แนวทางการปองกันโรคไมตดิตอเร้ือรัง 

เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคกลุมนี้ทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพาะ

ประเทศที่กําลังพัฒนา สําหรับประเทศไทยสถานการณโรคไมติดตอไดระบาดในทุกพื้นที่ทั้งเขตเมือง
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และชนบท เปนภาระกับบรกิารสุขภาพและครอบครัวอยางมาก จากการศกึษารวบรวมการดําเนินงาน

ปองกันและควบคุมโรคที่ผานมาโดยองคการอนามัยโลก ไดสรุปและเสนอหลักการทบทวนหลักฐานที่มี

อยูเพื่อเลือกมาตรการนโยบายและการดําเนินการ โดยคํานึงถึงการดําเนินการที่มีประสิทธิผลคุม

คาใชจายและจายไดในประเทศหรอืชุมชนนัน้ๆ องคการอนามัยโลกไดเนนย้ําถงึการแกไขปญหาสุขภาพ

ตอโรคไมติดตอเรื้อรังของประชากรจะเกิดประสิทธิผลไดนั้น จําเปนตองมุงเนนที่การปองกันและ

ควบคุมปจจัยเสี่ยงที่เปนสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคไมติดตอ และสามารถดําเนินการไดครอบคลุม

ประชากรจํานวนมากได 

3.5.1 แนวปฏบิัตกิารเพ่ือเขาถงึและปองกันควบคุมตามเปาหมายและมาตรการหลักได

เปน 2 กลุม 

1) กลุมกลยุทธขับเคลื่อนประชากร เปนกลุมกลยุทธเพื่อการลดจํานวนการเกิดโรคที่

เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ไดแก 

- การเฝาระวังสถานการณทางระบาดวิทยา โดยการประเมินสถานการณการ

กระจายของโรค และเขาใจธรรมชาตกิารเกดิโรคในชุมชน 

- การสื่อสารเตือนภัยการเรียนรูของสังคม โดยการประเมินสถานการณการรับรู

ประเด็นปจจัยเสี่ยงที่สําคัญของชุมชน กําหนดเปาหมายการสื่อสารรณรงค และสนับสนุนกระบวนการ

สรางการเรยีนรูจัดการปจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะพฤตกิรรมเสี่ยงสําคัญของประชาชนอยางตอเนื่อง 

- ขับเคลื่อนความรวมมือภาคสวนตาง ๆ และชุมชน โดยการขับเคลื่อนความรวมมือ

ในภาคประชาชนและภาคสวนตาง ๆ เพื่อสนับสนุนใหเกดิการจัดการที่มีประสทิธผิลและยั่งยนื 

- ผลักดันสนับสนุนการปรับระบบสุขภาพและระบบบรกิารสุขภาพ สูการดูแลพื้นฐาน

ลดเสี่ยง และสรางสุขภาพระบบบริการการปองกันและจัดการโรค และระบบบริการสนับสนุนที่มี

คุณภาพและบูรณาการอยางตอเนื่อง 

- การตดิตามกํากับประเมินและเรยีนรู 

2) กลุมกลยุทธเขาถึงกลุมบุคคลเสี่ยงสูง เปนกลุมกลยุทธในการจัดการเขาถึงการคัด

กรองและสนับสนุนการลดปจจัยเสี่ยงทั้งในกลุมบุคคลเสี่ยงสูงและผูเปนโรค รวมทั้งการรักษาตั้งแต

ระยะตนของการดําเนนิโรคและการเพ่ิมโอกาสเสี่ยงโดย 

- ระบุกลุมบุคคลเสี่ยงสูง และผูที่เปนโรค 

- จัดทําแนวมาตรฐานการบรกิารคัดกรอง ลด เสี่ยง ปองกัน รักษา และสงตอ 
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- ออกแบบและจัดบรกิาร รวมทัง้ระบบสนับสนุนการลดปจจัยเสี่ยงและรักษาตั้งแต

ระยะเริ่มแรกของการดําเนนิโรค 

- บริการสนับสนุนการจัดการตนเอง เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสูการลดเสี่ยง

อยางยั่งยนื 

- ประเมินความครอบคลุมการเขาถึงบริการ และพัฒนาคุณภาพการดูแลอยาง

ตอเนื่อง 

3.5.2 การดูแลสุขภาพเพ่ือปองกันโรคไมตดิตอ 

1) หลกีเลี่ยงการเปนโรคดวยการปฏิบัตตินเพื่อลดความเสี่ยงตอโรค เชน การรับประทาน

อาหารที่มีประโยชน ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 

2) สรางเสรมิชีวติครอบครัวใหมีความสุขดวยการดูแลบานใหสะอาด เปนลูกที่ดีของพอ

แม  รวมกันแกปญหาครอบครัวที่เกิดข้ึนดวยความเขาใจกัน การมีครอบครัวดีมีความอบอุนเปนการ

รักษาสุขภาพจติเบื้องตน 

3) ปองกนัการเปนโรคจากการประกอบอาชีพ ดวยการใชเครื่องปองกันตามระเบยีบ

ปฏิบัตขิองหนวยงานนัน้ๆ เชน ใสหมวกนริภัยเม่ือทํางานในเขตกอสราง 

4) ชวยกันรักษาสิ่งแวดลอมของชุมชนใหสะอาด สรางบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่ดดีวยการ

ปองกันมลภาวะทัง้ในน้ําและในอากาศเชนทิ้งขยะถูกที ่

5) หลกีเลีย่งสิง่ที่เปนอันตราย เชน การใชยาผิด การสบูบุหรี ่

3.6 โรคไมตดิตอเร้ือรัง 

3.6.1 ความดันโลหิตสูง (Hypertension) 

เปนโรคที่พบบอย เกดิข้ึนเนื่องจากแรงตานทานภายใตผนังหลอดเลือดสูงกวาปกติภาวะ

ความดันโลหิตสูง คือ ความดันโลหิตที่วัดอยางถูกตองหลาย ๆ ครั้ง ในตางวาระที่ Systolic Blood 

Pressure ( คาความดันหลอดเลือดขณะหัวใจบีบตัว ) มากกวาหรือเทากับ 140 มม.ปรอท และ/ หรือ 

Diastolic Blood Pressure (คาความดันหลอดเลือดขณะหัวใจคลายตัว) มากกวาหรือเทากับ 90 มม.

ปรอท อันตรายจากโรคความดันโลหติสูงคอืคําตอบของความนากลัว ถาไมรักษาจะทําใหหลอดเลือด

ตบีและแข็งตัว การไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะสวนตาง ๆ ไมเพียงพอ จึงมีผลดังนี้ ผลตออวัยวะ

สําคัญ ไดแก 1) หัวใจ ซ่ึงหัวใจทํางานมากจะโตข้ึนจนกระทั่งหัวใจวาย เสนเลือดหัวใจตีบตัน 2) สมอง 
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เสนเลอืดในสมองตบีหรือแตกเกดิการบวมของสมอง ทําใหเปนอัมพาตหรอืตายได 3) ไต เลือดไปเลี้ยง

ไตไมพอ ทําใหไตทําหนาที่เสื่อมลงไมสามารถขับสารพิษออกจากรางกายได 

สาเหต ุ

1) พันธุกรรม 

2) บุหรี ่

3) ความอวน 

4) การกนิอาหารเค็มจดั รสจดั 

5) ภาวะเครยีด 

6) ภาวะไขมันในเลอืดสูง 

7) ขาดการออกกําลังกาย 

8) อายุมาก 

9) ปฏิกริยิาของยาบางชนดิ เชน ยาคุมกําเนดิ ยาสเตยีรอยด 

10) โรคตอมไรทอ เชน คอพอกเปนพิษ หรอืโรคไต 

อาการ  

ปวดศรีษะ เวยีนศรีษะ คลื่นไส อาเจยีน เหนื่อยงาย ใจสัน่ ตาพรามัว หมดสต ิบางครัง้

อาจไมมีอาการแสดง 

การรักษา 

สามารถเลอืกยาที่เหมาะสมใหแกผูปวยแตละราย 

1) กลุมยาขับปสสาวะ ทําใหมีปสสาวะมากข้ึน ยาชะลอการเตนของหัวใจ ทําใหหัวใจเตน

ชาลงยาขยายหลอดเลือด ทําใหรูของหลอดเลือดกวางข้ึนเลือดจึงไหลไดดีข้ึนและมีแรงดันนอยลง 

ขนาดยาโดยทั่วไปคือรับประทานยาวันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเชาแตผูปวยบางรายก็จําเปนตอง

รับประทานยาวันละ 2 ครัง้ในกรณหีลังนี้ใหรับประทานยาหลังอาหารเชาและเที่ยง หามรับประทานยา

หลังอาหารเย็นหรอืกอนนอนเพราะจะทําใหปวดปสสาวะตอนกลางคนืและตองลุกมาเขาหองน้ําตลอด

คนื 

2) กลุมยาเอซีอีอินฮบิเิตอร (ACE inhibitors) ยานี้มีฤทธิ์ยับยัง้เอนไซมแองจโิอเทนซินคอน

เวอรติ้ง (angiotensin converting enzymes) เชน อีนาลาพริล (enalapril), ไลซิโนพริล (lisinopril), รามิพ

รลิ(ramipril), เพอรนิโดพรลิ (perindopril) อาจทําใหเกดิอาการขางเคียงที่กอความรําคาญแกผูใชยา คือ
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อาการไอแหงๆ ได ซ่ึงไมเปนอันตรายและไมใชอาการแพยาทําใหรูสึกรําคาญ ซ่ึงสามารถบรรเทาได

ดวยการหม่ันจบิน้ําหรอืรับประทานยาอมชนดิที่ทําใหชุมคอ รางกายจะสามารถปรับตัวได แตในกรณีที่

อาการเปนมากจนรบกวนคุณภาพชีวติ อาจจําเปนตองเปลี่ยนยาแตผูปวยไมควรหยุดยาดวยตนเองควร

ไปปรกึษาแพทยเพื่อใหแพทยพิจารณาเปลี่ยนยาให 

ขอสําคัญ 

คือ จะตองรับประทานยาตอเนื่องกันทุกวัน และรับประทานยาตรงเวลา หากลืม

รับประทานยาและนกึข้ึนไดเม่ือใกลจะรับประทานยาม้ือตอไปใหรับประทานยาของม้ือนัน้ก็พอ และหาม

รับประทานยาเพ่ิมเปน 2 เทา มิฉะนั้นความดันโลหิตจะลดต่ําลงอยางมาก เกิดอาการหนามืด ลมลง 

หมดสตเิปนอันตรายได 

การดูแลตนเอง 

 1) ลดอาหารเค็ม 

 2) ลดน้ําหนักตัว: ความอวนมีผลทําใหหัวใจบบีตัวมากข้ึน เปนผลใหความดนัสูงข้ึน 

3) ออกกําลงักายสมํ่าเสมอ 

4) ฝกทําสมาธิ 

 5) ลดปจจัยเสี่ยง เชน เหลา บุหรี ่

 6) ควบคุมระดับไขมันในเสนเลือด: การมีไขมันในเสนเลอืดมาก มีผลโดยตรงกบัความดัน

โลหิต 

 7) พบแพทยตามนัด และรับประทานยาตามที่แพทยสัง่ 

 8) สําหรับคนรางกายปกตทิั่วไป พยายามควบคุมความดันโลหติใหไมเกนิ 140 / 90 มม.

ปรอท 

 9) สําหรับผูปวยโรคไต เบาหวาน พยายามควบคุมความดันโลหติใหไมเกนิ 130 / 80 มม.

ปรอท จะชวยลดอัตราการเกดิโรคหัวใจไดรอยละ 25 ภาวะหัวใจวายรอยละ 50 และโรคหลอดเลือด

สมองรอยละ 35 

3.6.2 โรคเบาหวาน (Diabetic Mellitus) 

โรคเบาหวานเกิดจากตับออนไมสามารถสรางอินซูลินไดอยางเพียงพอ หรือรางกาย

ตอบสนองตออินซูลนิไดนอยกวาปกติ จงึไมสามารถเผาผลาญคารโบไฮเดรตรวมถึงโปรตีนและไขมัน
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บางสวนไดอยางเหมาะสม ทําใหระดับน้ําตาลในเลอืดสูงกวาปกติและเสี่ยงตอโรคแทรกซอนอันตราย

หลายอยาง เชน หัวใจวาย ตาบอด ไตวาย อัมพฤกษ อัมพาตและโรคตดิเช้ือ 

เบาหวานแบงออกเปน 2 ชนดิ ไดแก 

1) เบาหวานชนดิที่ 1 หรอืเบาหวานชนิดพ่ึงอินซูลิน ซ่ึงเกิดจากตับออนไมสามารถสราง

อินซูลินไดอยางเพียงพอ เบาหวานชนิดนี้สวนใหญจะพบในเด็กและวัยรุน ประมาณ 10% ของผูปวย

เบาหวานทัง้หมดเปนเบาหวานชนดิที่ 1 

2) เบาหวานชนดิที่ 2 หรอืเบาหวานชนดิไมพ่ึงอินซูลนิ ซ่ึงตับออนของผูปวยเบาหวานชนดิ

นี้สวนใหญสรางอินซูลนิไดอยางเพียงพอ แตรางกายตอบสนองตออินซูลินไดนอยกวาปกติ ประมาณ 

90% ของผูปวยเบาหวานทัง้หมดเปนเบาหวานชนดิที่ 2 

อาการ 

น้ําหนักลด Polyuria (ปสสาวะบอย) Polydipsia (กระหายน้ําเพ่ิมข้ึน) และ Polyphagia 

ความหิวเพ่ิมข้ึนเปนสัปดาหหรือเปนเดือน สัญญาณและอาการอ่ืนๆบงบอกถึงการเริ่มมีอาการของ

โรคเบาหวาน การมองเห็นไมชัด ปวดศีรษะ ออนเพลีย รักษาแผลหายชา และคันที่ผิวหนัง ระดับ

น้ําตาลในเลือดสูงเปนเวลานานอาจทําใหเกิดการดูดซึมกลูโคสในเลนสของตา ซ่ึงนําไปสูการ

เปลี่ยนแปลงในรูปรางของเลนส เปนผลทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงในสายตา 

การรักษา 

1) กลุมยาทีก่ระตุนการทํางานของตับออนใหสรางอินสุลนิ 

- ยากลุมซัลโฟนิลยูเรีย เชน กลิปไซด กลิคาไซดไกลเบนคลาไมด รับประทานกอน

อาหาร 30 นาทวัีนละ1-2 ครัง้ 

- ยากลุมรพีาไกลไนด รับประทานกอนอาหาร 30 นาที วันละ 2-4 ครัง้ 

2) กลุมยาที่สงเสรมิการทํางานของอินสุลนิ 

- เม็ทฟอรมิน รับประทานหลังอาหาร 15-30 นาท ีวันละ 2-3 ครัง้ 

3) ยากลุมไธอะโซลดินีไดโอน  

- โรสกิลติาโซน ไพโอกลติาโซน รับประทานหลงัอาหาร 15-30 นาท ีวันละ 1-2 ครัง้ 

4) กลุมยาที่ขัดขวางการดดูซึมน้ําตาลจากทางเดนิอาหารเขาสูกระแสเลอืด 

- เอคารโบส และ โวกลโิบส ยากลุมนี้จะลดระดับน้ําตาลไดเล็กนอย จงึใชรวมกบัยา

กลุมอ่ืนรับประทานพรอมกับอาหารคําแรกวันละ 3 ครัง้ 
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โรคแทรกซอน 

1) ตา อาจเปนตอกระจกกอนวัย ประสาทตาหรือจอตาเสื่อม และอาจทําใหตาบอดใน

ที่สุด 

2) ระบบประสาท ผูปวยอาจจะเปนปลายประสาทอักเสบ มีอาการชาหรือปวดแสบปวด

รอนตามปลายมือปลายเทา 

3) เทา ซ่ึงมักจะทําใหมีแผลเกดิข้ึนที่เทาไดงายและอาจลุกลามจนเทาเนา  

4) กระเพาะปสสาวะไมทํางาน ทําใหกลั้นปสสาวะไมอยูหรือไมมีแรงเบงปสสาวะ 

กระเพาะอาหารไมทํางาน มีอาการจุกเสียด อาหารไมยอย 

5) ทองผูก ทองเดิน โดยเฉพาะเชามืดถึงกอนเที่ยง ผูปวยชายมักมีภาวะหยอน

สมรรถภาพทางเพศ 

6) ไต มักเกดิภาวะไตวาย มีอาการบวม ซีด ความดันโลหติสูง ซ่ึงเปนสาเหตุการเสียชีวิต

ของผูปวยเบาหวานที่พบไดคอนขางบอย 

7) ภาวะหลอดเลอืดแดงแข็ง ทําใหเปนอัมพฤกษ อัมพาต และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 

ถาหลอดเลอืดแดงที่เทาแข็งและตบี เลอืดไปเลี้ยงเทาไมพออาจทําใหเทาเย็น เปนตะครวิ ปวดขณะเดิน

มากๆ หรอือาจทําใหเปนแผลหายยากหรอืนิ้วเทาเปนเนื้อตายเนา 

8) ภูมิคุมกันต่ํา เปนโรคตดิเช้ือไดงาย เชน วัณโรคปอด กระเพาะปสสาวะอักเสบ กรวย

ไตอักเสบ กลาก เปนฝหรอืพุพองบอย นิ้วเทา หรอืชองคลอดอักเสบ เปนตน 

8) แผลที่เทา เปนภาวะแทรกซอนที่พบไดบอย เนื่องจากผูปวยเบาหวานมักมีภาวะปลาย

ประสาทอักเสบ และภาวะขาดเลือดทําใหเทาชาเกิดแผลไดงายและหายยาก หรือเปนเนื้อตายเนา 

บางครัง้จําเปนตองตัดนิ้วหรอืตัดขา ทําใหเกดิภาวะพิการได 

3.6.3 โรคกระเพาะอาหาร 

ท่ีมาของโรค 

สาเหตุหลักของโรคกระเพาะอาหารเกิดจากการเสียสมดุลของกรดที่หลั่งออกมา ไป

ทําลายเยื่อบุกระเพาะอาหาร ซ่ึงเยื่อบุกระเพาะอาหารมีความตานทานกรดไดไมด ีปจจัยที่เกี่ยวของกับ

การเกิดโรคที่พบมากในปจจุบัน คือ การใชชีวิต ความเครียด ความกังวล ที่พบไดบอยในสังคมการ

ทํางาน รวมถงึวถิชีีวติในดานการรับประทานอาหารที่ไมดแีละการละเลยสุขภาพ เชน การรับประทาน

อาหารไมตรงเวลา การอดอาหาร การรับประทานอาหารรสจัดเปนประจํา การสูบบุหรี่ การดื่ม
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล การรับประทานยาแกปวดจําพวก Aspirin ยาลดการอักเสบเปนประจํา และอีก

หนึ่งสาเหตุของโรคที่สําคัญ คือ การติดเช้ือเฮลิโคแบคเตอร ไพโลไร หรือเรียกยอๆ วา เอชไพโลไร 

(Helicobacter pylori หรอืยอวา H.pylori) มีการถายทอดจากคนสูคน จากการรับประทานอาหาร เช้ือจะ

เขาสูกระเพาะอาหารและเลื่อนเขาสูเซลลเยื่อบุผิว ซ่ึงเช้ือนี้เปนปจจัยเสี่ยงในการเกดิโรคมะเร็งกระเพาะ

อาหาร 

อาการ 

อาการของโรคจะมีอาการปวดทองเปน ๆ หาย ๆ เรื้อรังบริเวณใตลิ้นป เวลาปวดมักจะ

สัมพันธกับม้ืออาหาร เชน กอนหรอืหลังอาหาร จะมีอาการปวดแสบ จุกแนน อาจมีอาการคลื่นไส เรอ

เปรี้ยว กรณีที่มีแผลบริเวณลําไสเล็กสวนตนมักมีอาการปวดทอง หลังอาหารประมาณ 1-3 ช่ัวโมง 

หรอืขณะทองวาง จะปวดมากข้ึนในชวงบาย เย็น ตอนดึก อาการจะดีข้ึนทันทีหลังรับประทานอาหาร 

ดื่มนม รับประทานยาลดกรด 

การตรวจวนิจิฉัย 

แพทยจะทําการซักประวัตแิละตรวจรางกาย และบางรายอาจสงตรวจเพ่ิมเติมดวยการ

สองกลองตรวจกระเพาะอาหารและลําไสเล็กสวนตน และทําการตรวจหาเช้ือเฮลโิคแบคเตอรไพโลไร 

การรักษาและการดูแลตนเอง 

การรับกระทานยารวมกับการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมการใชชีวติ ไดแก 

1) รับประทานยาตอเนื่องตามทีแ่พทยกําหนดอยางเครงครัด 

2) รับประทานอาหารใหตรงเวลาทกุม้ือ 

3) รับประทานอาหารออน ยอยงาย 

4) รับประทานอาหารในปรมิาณทีไ่มมากเกนิไป 

5) งดบหุรี ่แอลกอฮอล ชา กาแฟ หรอืเครื่องดื่มกาเฟอีน น้ําอัดลม 

6) หลกีเลี่ยงอาหารรสจัด เผ็ดจดั เปรี้ยวจัด ของหมักดอง 

7) ทุกครัง้ทีร่ับประทานอาหารควรเค้ียวใหละเอียด 

8) หลีกเลี่ยงการใชยาแอสไพริน ยาตานอักเสบที่ไมใชเสตอรอยด ยาสเตอรอยด และ

ปรกึษาแพทยทุกครัง้ที่ใชยา 

9) หลกีเลี่ยงความเครยีด ความกังวล พักผอนใหเพียงพอ 
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3.6.4 โรคไทรอยด 

ไทรอยดเปนตอมไรทอที่ใหญที่สุดในรางกายมนุษย สงผลเสียอยางรายกาจทีเดียวหาก

มันทํางานผิดปกต ิซ่ึงตอมไทรอยดนี้มีหนาที่ผลติฮอรโมนไทรอยด ซ่ึงเปนฮอรโมนที่มีความสําคัญอยาง

ยิ่งตอการเจริญเติบโตของรางกาย รวมทั้งควบคุมการทํางานของอวัยวะอ่ืนๆ ทั่วรางกาย เม่ือตอม

ไทรอยดทํางานผิดปกติ จึงสงผลใหทุกระบบปรวนแปร ทั้งรางกาย จิตใจ และสมอง โดยเฉพาะตอ

ประสาทการทํางานอัตโนมัติ ซ่ึงเปนสิ่งที่เราควบคุมไมได ขนาดของตอมไทรอยดแตกตางกันไปตาม

อายุ เพศ และภาวะโภชนาการดวย ขนาดจะคอนขางโตในวัยรุน หนุมสาว และในคนที่ไดรับอาหาร

เพียงพอครบถวน ในผูหญิงตอมนี้จะโตข้ึนเล็กนอยช่ัวคราวขณะตัง้ครรภและขณะมีประจําเดอืน 

สาเหต ุ

โรคไทรอยดมากกวาครึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกตขิองภูมิคุมกัน (หรือเม็ดเลือดขาว

ในกระแสเลอืด หรอือิมมูนซิสเต็ม) ซ่ึงโรคนี้ผูปวยมีความเจ็บปวยรุนแรงไมเทากัน การรักษาจงึทําไดใน

ระดับที่ควบคุมใหภาวะของโรคนัน้เบาลง หรอืทําใหโรคสงบ และทําใหคนไขสามารถใชชีวติไดอยางเปน

ปกติมากที่สุด ซ่ึงการรักษาในปจจุบันมีแนวโนมที่จะใหกินยาตอเนื่องในระยะยาว ในขณะที่วงการ

แพทยยังพยายามหาทางแกไขปญหาที่ตนเหตุตอไป 

สาเหตุที่มาจากพันธุกรรมและไวรัส เปนสิ่งที่เราไมสามารถควบคุมดูแลได แตสําหรับ

ความเครยีด และภูมิคุมกันนัน้ เปนเรื่องที่เราสามารถดูแลปองกันตัวเองไดโดยธรรมชาติ เวลาคนเรา

เครียด รางกายจะมีกลไกที่ทําใหฮอรโมนหลั่งออกมาจากสวนตางๆ เพื่อชวยใหมีพละกําลัง มี

ความสามารถ หรอืมีอะไรบางอยางที่มากกวาภาวะปกต ิมาขับดันตัวเราใหเอาชนะความกดดันนัน้ไปได 

และผลจากการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการในรางกายนัน้มีมากมาย โดยเฉพาะในตอมไรทอ ไมวาจะ

เปนตอมไทรอยด ตอมหมวกไต หรอืตอมใตสมอง รวมทัง้ในระดับเซลล ระดับอวัยวะ ซ่ึงสงผลกระทบ

ตอการทํางานของรางกายตามมา ที่สําคัญคุณหมอยังเลาใหฟงถงึผลการวจิัยหลายช้ินที่แสดงใหเห็นวา 

ความเครยีดมีสวนไปกระตุนระบบภูมิคุมกันตนเองที่อาจจะไมคอยดอียูแลว ทําใหเกดิเปนโรคนี้ข้ึนมา 
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บทท่ี 4 

อาชพี ทักษะ และการมีงานทํา 

4.1 ความหมายและความสําคัญของงานอาชีพ 

การประกอบอาชีพเปนที่มาของรายได เพื่อนําไปใชจายในการดํารงชีวิต ซ่ึงจําเปนตองอาศัย

ปจจัยสี่  ไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยารักษาโรค ในอดีตสิ่งของตาง ๆ เหลานี้เปน

หนาที่ของหัวหนาครอบครัวเปนผูจัดหาใหแกสมาชิก ดวยการผลิตข้ึนใชเองในครอบครัว โดยไม

จําเปนตองใชเงนิซ้ือหา ปจจุบันการดํารงชีวติในสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป ทุกคนจงึจําเปนที่ตองมีความรู

พื้นฐานในการประกอบอาชีพทั้งดานความรู ทักษะ และความสามารถอ่ืน เพื่อใหสามารถประกอบ

อาชีพมีรายไดมาซ้ือปจจัยสี่และสิ่งของอ่ืน ๆ ในการดํารงชีวิตและสรางมาตรฐานที่ดีใหแก

ตนเอง ครอบครัว และสังคม อาชีพมีอยูมากมายจึงควรพิจารณาเลือกประกอบอาชีพที่มีความถนัด

และความสนใจ สุ จริต  มีความ ม่ันคงในชีวิตและมีรายได เ พียงพอความจํ าเปน (ที่มา 

https://pattarapornt.weebly.com/) 

ความรูเรื่องงานอาชีพ ตองทคีวามรูมากกวาทักษะการทํางาน แตตองรวมถงึความรูที่เกี่ยวของ 

เชน การวางแผน การตลาด การลงทุน แหลงวัตถุดบิ การจําหนาย การทําบัญชีรับจาย ฯลฯ สําหรับผู

ที่สนใจประกอบอิสระ หรือความรูเรื่อง ความรับผิดชอบ การตรงตอเวลา การปฏิบัติตัวกับนายจาง 

และเพื่อนรวมงาน ฯลฯ สําหรับผูที่จะทํางานรับจางหรอืเปนลูกจางในสถานประกอบการ การประกอบ

สัมมาอาชีพจะชวยใหเกดิการแลกเปลีย่นสนิคาและบรกิาร เปนประโยชนทัง้แกตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

และสังคมโดยสวนรวม 

4.2 องคประกอบของอาชีพท่ีด ี 

ตองมีองคประกอบ 4 ประการ คอื  

1) เปนอาชีพที่ใหรายไดที่ดี 

2) เปนอาชีพที่ใหความสุขกับตัวเรา  

3) เปนอาชีพที่เปดโอกาสใหเราไดพัฒนาตัวเอง  

4) เปนอาชีพที่เรารูสกึวาทําแลวมีคุณคากับผูอ่ืน 

  อาชีพที่เราเลือกทํา จึงไมควรมีแคมิติเดียวเชน มีรายไดดี แตไมไดเปดโอกาสใหเราพัฒนา

ตัวเองทําเหมือนเดมิซํ้าซากทุกวัน ๆ อาชีพแบบนี้จะทําใหเราไมกาวหนาในระยะยาว หรือตรงขาม เปน
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อาชีพที่ทําใหเรามีความสุข แตรายไดไมดีอาชีพแบบนี้จะทําใหเราไมสามารถเลี้ยงตัวเองได และอาจ

ตองตกเปนภาระของคนรอบขาง ลองสํารวจตัวเองดูสิวาอาชีพที่เราเลือกมีองคประกอบ 4 ขอนี้ครบ

หรอืไม ถาไมครบลองพิจารณาทบทวน หรอืคนหาอาชีพใหมดู และเราไมจําเปนตองทําอาชีพเดมิอาชีพ

เดียวไปทั้งชีวิต ทั้งชีวิตเราหมดไปกับการทํางานเปนสวนใหญ ดังนั้นการเลือกอาชีพที่ใชแลวชีวิตที่

เหลอือยู จะเปนชีวติที่มีความสุข (ที่มา http://www.boywisoot.com) 

4.3 องคประกอบกอนตดัสนิใจเลอืกอาชีพ 

การที่จะตัดสนิใจวาในอนาคตตองการประกอบอาชีพใดนั้น มีองคประกอบหลายอยางที่ควร

นํามาพิจารณากันอยางรอบคอบกอนการตัดสนิใจ โดยมีขอคิดในการตัดสนิใจ ดังนี้ 

1) รูจักตนเอง 

2) รูจักโลกของอาชีพ 

3) รูจกัโลกของการศกึษาเตรยีมตัวกอนการประกอบอาชีพ 

4.3.1 รูจักตนเอง  

ทําความรูจักตนเองในแงมุมตางๆ ไดแก 

- บุคลกิภาพ  

- ความชอบหรอืความสนใจ  

- ความถนัด  

- สตปิญญาและความสามารถ  

- เปาหมายในชีวติ  

- สภาพทางเศรษฐกจิและครอบครัว  

4.3.2 รูจักโลกของอาชีพ  

- ลักษณะงาน  

- คุณสมบัตขิองผูประกอบอาชีพ  

- โอกาสกาวหนาในอาชีพ  

- ตลาดแรงงาน 

4.3.3 รูจักโลกของการศกึษาเตรียมตัวกอนการประกอบอาชีพ  

- สาขาที่เปดสอน  

- รายละเอียดของหลักสูตร  
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- โอกาสในการประกอบอาชีพ (ตลาดแรงงาน วัตถุดบิ ความตองการของผูบรโิภค)  

คนเรามีความถนัด ความสามารถ และความสนใจในงานอาชีพแตกตางกัน บางคน

เหมาะที่จะทํางานดานหัตถกรรม บางคนเหมาะที่จะทํางานเกี่ยวกับการเกษตร หรอืงานทางดานการคา

และบรกิาร ขอสําคัญคอืตองรูจักตนเอง และรูจักงานอาชีพตาง ๆ อยางกวางขวาง รวมทั้งพิจารณาดู

วามีงานอะไรบางที่ชอบและสนใจมากที่สุดและงานนัน้ ๆเหมาะกับอุปนสิัยและบุคลกิภาพหรือไม (ที่มา

http://guidance.obec. go.th/?p=1033) 

4.4 อาชีพอิสระ 

อาชีพอิสระ เปนทางเลอืกหนึ่งที่สาํคัญ ซ่ึงทําใหประชาชนมีงานทํา มีรายได และบรรเทาปญหา

การวางงาน การประกอบอาชีพอิสระเปนการประกอบกิจการสวนตัวตางๆ ในการผลิตสินคา หรือ

บรกิารที่ถูกตองตามกฎหมาย เปนธุรกจิที่มีอิสระในการกาํหนดรปูแบบและวธิดีําเนนิงานของตนเอง ใน

การตัดสนิใจเลอืกประกอบอาชีพอิสระควรพิจารณาอยางรอบคอบ โดยเลือกอาชีพที่ชอบหรือคิดวา

ตัวเองถนัด ตองพัฒนาความสามารถของตัวเองศกึษารายละเอียดของอาชีพ และทําการฝกอบรม ฝก

ปฏิบัติ ใหมีพื้นฐานความรูความเขาใจในการเริ่มประกอบอาชีพที่ถูกตอง รวมทั้งตองพิจารณา

องคประกอบอ่ืนที่เกี่ยวของ เชน ทําเลที่ตัง้ของอาชีพ สภาพแวดลอม ผูรวมงาน และเงนิทุนนอกจากนัน้ 

ผูประกอบอาชีพอิสระจะตองมีความรู ความสามารถในการจัดการดานเทคนคิและวธิกีาร การวางแผน 

การตลาด ซ่ึงตองมีการเตรยีมการอยางละเอียด การประกอบอาชีพอิสระเปนงานทาทาย แตสามารถ

สรางรายไดใหผูประกอบการและครอบครัวไดไมดอยกวาอาชีพอ่ืน โดยผูประสบความสําเร็จในการ

ประกอบอาชีพอิสระสวนใหญจะเปนผูที่มีความอดทนสูง มีความมุงม่ัน ตั้งใจ กระตือรือรน กลา

ตัดสนิใจ กลาเสี่ยง และพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา 

4.4.1 แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ 

สํารวจตัวคุณเองวาคุณพรอมที่จะมีธุรกิจของตนเองแลวหรือยัง การประกอบอาชีพ

อิสระไมใชเรื่องงาย แตก็ไมยากเกินความพยายาม การประกอบอาชีพอิสระเปนงานที่ทาทาย

ความสามารถ ผูที่ประกอบอาชีพอิสระจนพบกับความสําเร็จตองมี คุณสมบัต ิดังนี้ 

1) ตองมีความมุงม่ัน ตั้งใจ เต็มใจที่จะทุมเทกําลังกาย กําลังใจทั้งหมดใหแกธุรกิจของ

ทาน 
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2) ตองมีแรงจูงใจ ถาเลือกทําธุรกิจเพียงแตตองการหาอะไรทําสักอยางหนึ่ง โอกาสที่

ธุรกจิของทานจะประสบความสําเร็จจะมีนอย แตถาทานมีความตองการ มีความมุงม่ันอยางจริงจังจะ

เปนเจาของกจิการ โอกาสของทานก็จะมีมาก 

3) ตองมีสุขภาพดี ไมเชนนั้นทานจะไมสามารถทุมเทใหธุรกิจไดอยางเต็มที่ และความ

กังวลเรื่องธุรกจิก็จะทําใหสุขภาพของทานยิ่งแยลงดวย 

4) ตองมีการตัดสินใจ ทานตองกลาตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ มากมายหลายเรื่อง การที่

ทานไมตัดสนิใจ หรอืไมสามารถตัดสนิใจได ธุรกจิของทานก็จะมีปญหาหรอืลมเหลวได 

5) ตองกลาเสี่ยง ไมมีธุรกจิใดที่ไมตองเสี่ยง ทานตองกลาที่จะเสี่ยงและเสี่ยงอยางฉลาด

กลาตัดสนิใจในเรื่องตาง ๆ 

4.4.2 การแสวงหาชองทางในการทําธุรกจิ 

ธุรกจิที่ประสบความสําเร็จจะตองเริ่มที่ "มองเห็นหรือพบแนวความคิด" ที่ดีกอน การมี

แนวความคิดทางธุรกจิที่ดจีะไมทําใหตองผิดหวัง และสูญเสียเงินในภายหลัง แตถาแนวความคิดทาง

ธุรกจิไมดพีอธุรกจิก็จะลมเหลวไมวาจะใชเวลาและใช เงนิไปมากเทาใดก็ตาม 

 

ประเภทของธุรกิจ โดยทั่ว ๆ ไป แบงประเภทไดดังนี้ 

1) ธุรกจิการผลติ เชน ทําอาหาร ทํากรอบรูป ตัดเย็บเสื้อผา ทําแชมพู สิ่งประดิษฐ เปน

ตน 

2) ธุรกิจบริการ ธุรกิจประเภทนี้เปนการขายแรงงาน หรือมีความรู ความชํานาญ เชน 

ซอมมอเตอรไซด รับจางลางรถ เสรมิสวย แปลเอกสาร นวดแผนไทย บรกิารซัก-รดี เปนตน 

3) ธุรกิจซ้ือมาขายไป เปนการซ้ือสินคาจากผูผลิตหรือผูขายสง แลวขายใหลูกคา เชน 

รานขายของชํา รานขายเสื้อผาสําเร็จรูป รานขายเฟอรนเิจอรจากโรงงาน เปนตน 

4) ธุรกจิการเกษตร เปนการทําธุรกจิที่ผลิตสินคาจากการเกษตรและน้ํา เชน การปลูก

พชื เลี้ยงสัตว ทําการประมง  

4.4.3 องคประกอบท่ีทําใหธุรกจิประสบความสําเร็จ 

ผูประกอบธุรกจิที่จะประสบผลสําเร็จไดนั้น จะตองมีการพัฒนาตัวเองในดานความคิด 

ซ่ึงประกอบดวย 

1) มีพลังปญญาความคิด เห็นถงึปญหาที่แทจรงิ รูถงึสาเหตุของปญหา และวธิแีกไข 
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2) มีพลังวริยิะความเพียร ในการทํางานใหสําเร็จ ทัง้การลงทุน การผลติและการตลาด 

3) มีความคิดสรางสรรคของตนเอง 

4) มีความซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน คอื การดําเนนิธุรกจิตองสรางความเช่ือถอื ศรัทธา

ไววางใจใหกับตนเอง องคกร และผลติภัณฑเปนสําคัญ 

5) มีพลังแหงไมตร ีเอ้ืออาทร ตองมีหลักการบริการที่ดี สรางความประทับใจใหเกิดข้ึน

และสามารถรักษาลูกคาเกา หาลูกคาใหม  

4.4.4 องคประกอบตาง ๆ ท่ีทําใหธุรกจิแตละประเภทประสบความสําเร็จ 

1) องคประกอบของธุรกิจการผลิต มีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ มีโรงงานที่

เหมาะสม จัดหาวัตถุดบิอยางมี ประสทิธภิาพ ผลผลติสูงและมีคุณภาพ และคาจางแรงงานที่เหมาะสม 

2) องคประกอบของธุรกจิการบรกิาร ตองตรงเวลา บริการดีมีคุณภาพ ทําเลเหมาะสม 

สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา มีลูกคาประจํา และมีบริการหลังการขายซ้ือมาขายไป มีทําเลและ

สถานที่ที่เหมาะสม มีสินคาใหเลือกหลากชนิด ราคาที่สมเหตุผลมีสินคาคงคลังพอดี และปฏิบัติตอ

ลูกคาเปนอยางดี 

3) องคประกอบของธุรกจิการเกษตร ใชผืนดนิหรอืพื้นที่อยางมีประสทิธภิาพ ตนทุนการ

ผลติต่ํา การขนสงมีประสทิธภิาพ และมีผลผลติที่สูงและมีคุณภาพ  (ที่มา http://www.mol.go.th) 

4.5 การเปนคนงานท่ีดี 

การจะเปนคนงานทีด่นีัน้ มีลกัษณะสําคัญบางประการ ดังนี้ 

1) มีจุดมุงหมาย เปาหมายที่ชัดเจน ในการทํางานแตละวัน รักในสิ่งที่ทํา รักในอาชีพของตนเอง 

มีความตัง้ใจจรงิที่จะทําอาชีพของตนเอง 

2) เตรยีมตัวเอง เตรยีมงานตัวเองใหพรอมกอนทํางานรวมกับผูอ่ืน วางแผนการทํางาน ทํางาน

หนัก อดทน ทุมเท ขยัน รับผิดชอบสูงตอตนเอง และตอทมี 

3) ซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน มีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา รูจักรักษาเวลา ใสใจใน

รายละเอียดของงาน เปนคนนารัก ไมหยิ่งไมถือตัว มีความเปนกันเอง มีความออนนอมถอมตน มี

ความสามารถในการควบคุมอารมณ มีความม่ันใจในตนเอง 

4) ใฝเรยีนใฝรู หาความรูเพ่ิมเตมิ เปดใจยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง ใหเกยีรต ิและรักษา

สัญญากับตัวเองและผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ กลาพูดในสิ่งที่เปนความจรงิ ดวยวธิกีารที่เหมาะสม มีความ
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สมํ่าเสมอในการหม่ันหาความรู ความเขาใจในงาน ในธุรกิจขององคกร หาประสบการณ แลกเปลี่ยน

ความรู ประสบการณ กับเพื่อนรวมวชิาชีพตางองคกร มีการถายทอด แบงปนความรูตอเพื่อนรวมงาน 

5) มีความมุงม่ัน รูจักบริหารเวลา มีสมาธิในการทํางาน มีความคิดสรางสรรค กลายอม

รับผิดชอบ จากการกระทําของตนเอง โดยไมกลาวโทษสถานการณหรือบุคคลอ่ืน และนําเอาความ

ผิดพลาดมาเปนบทเรยีน เตรยีมตัวใหพรอมกับการเปลีย่นแปลงอยูเสมอๆ ทําทุกบทบาทและหนาที่ใหดี

ที่สุด (ที่มา http://www.easyroadtraining.com) 

4.6 แหลงอบรมอาชีพเสริม เพ่ือหางานใหมในจังหวัดหนองคาย 

แหลงเรยีนรูและฝกอบรมอาชีพเสริมกอนที่จะหางานในจังหวัดหนองคาย แนะนําสําหรับผูที่

ตองการเพ่ิมทักษะความรูเพื่อสรางอาชีพเสริม เพ่ิมรายไดพิเศษ หรือตองการหางานใหมเพื่อปรับตัว

และเตรยีมพรอมใหเขากับสถานการณในพื้นที่เศรษฐกจิชายแดน ไดแก 

1) ศูนยพัฒนาฝมอืแรงงานจังหวัดหนองคาย  

มีหลักสูตรฝกอาชีพเสริมและเตรียมความพรอมกอนเขาทํางาน ผูสนใจสามารถติดตอไดที่ 

355 หมู 14 ถนนหนองสองหอง - ทาบอ ตําบลคายบกหวาน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100 

โทร. 042-495078 โทรสาร 042-495077 

2) ศูนยฝกอาชีพชุมชน  

ถาตองการเปลี่ยนงานหรอืหางานใหม แนะนํามาเพ่ิมความรูที่นี่ เพราะมีใหเลือกเรียน 5 กลุม

อาชีพ คือ หลักสูตรกลุมอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ ความคิด

สรางสรรค และอาชีพเฉพาะทาง สถานที่ตดิตอ กศน.อําเภอตางๆในจังหวัดหนองคาย 

3) วทิยาลัยเทคนคิหนองคาย  

สถานศึกษาที่จัดหลักสูตรระยะสั้นตามความตองการของชุมชนและความพรอมของ

สถานศกึษา สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิไดที่ วทิยาลัยเทคนคิหนองคาย  เลขที่  306  หมูที่  5  ถนน

มิตรภาพ  ตําบลโพธิ์ชัย  อําเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย เบอรโทรศัพท 042-411776 
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4) ศูนยฝกอบรมอาชีพชนบทหนองคาย 

แหลงบมเพาะและใหความรูในการสรางงานสรางอาชีพ สถานที่ติดตอ เลขที่ 155 หมูที่ 7 

ตําบลโพธิ์ชัย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 

5) โรงเรียนฝกอาชีพณภัทรหนองคาย 

แหลงอบรมอาชีพที่เปนของเอกชน เปดสอนหลักสูตรอาชีพระยะสั้นหลายวิชา สถานที่ติดตอ 

461 ถนนมิตรภาพ ซอยโกวิทศิริกุล ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ. หนองคาย 43000 โทร. 085-483-8526, 

086-236-2901  

(ที่มา https://educate-career.blogspot.com/2015/03/nongkhai-job-training.html) 

นอกจากแหลงอาชีพดังกลาวแลว ผูสนใจอาจศกึษาความรูจากผูรูในชุมชน หรอืในชุมชนที่อยู

ใกลเคียง หรอืการสมัครเขาไปเปนลกูมือในธรุกจิที่สนใจ และคอยๆเรยีนรูจนสามารถยดึเปนอาชีพได

ดวยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 57 

บทท่ี 5 

สทิธิ และหนาท่ีของประชากรขามชาต ิ

5.1 สทิธ ิและหนาท่ีกลุมประชากรขามชาต ิ

สถานะของบุคคลมีความสําคัญตอชีวติความเปนอยูของมนุษย นับตัง้แตคลอดและเริ่มมีสภาพ

บุคคล  กฎหมายจะเขามามีบทบาทสําคัญในการกําหนดสถานะหรือสถานภาพของบุคคล เพื่อใหการ

รับรองและคุมครองตามกฎหมาย สถานะของบุคคลจึงเปนบอเกิดแหงสิทธิและหนาที่ของบุคคล ซ่ึง

กอตัง้ข้ึนตามกฎหมาย การดํารงชีวติของมนุษยในสังคมปจจุบัน จึงปฏิเสธไมไดวากฎหมายไดเขามามี

บทบาทสําคัญตอการกําหนดสถานะของบุคคลตัง้แตเกดิ (เริ่มสภาพบุคคล) จนกระทั่งตาย (สิ้นสภาพ

บุคคล) 

สถานะ หมายถึง ความเปนไปหรือความเปนอยู ดังนั้น สถานะของบุคคล จึงหมายถึง ความ

เปนอยูของบุคคลในครอบครัวและในประเทศชาต ิซ่ึงกฎหมายแหงประเทศที่ตนสังกัดหรอืดํารงชีวิตอยู

ไดกําหนดเกี่ยวกับสทิธแิละหนาที่ในความเปนอยูของบุคคลไว สถานะของบุคคลจะเปนตัวกําหนดให

ทราบถงึความแตกตางและความสามารถของบุคคล ในอันที่จะใชสิทธิและการมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม

กฎหมาย ศาลปกครองสูงสุดไดใหความหมาย คําวา “สถานะของบุคคล” ไววา “เปนสถานะตาม

กฎหมายที่ไดรับความคุมครองสทิธใินการเปนบุคคลและสิทธิที่จะไดรับความคุมครองที่เกี่ยวเนื่องกับ

การเปนบุคคล โดยบุคคลจะไดรับความคุมครอง ตามสิทธินั้นหรือไม ตองพิจารณาจากความเปน

บุคคลของผูนัน้เปนหลัก สถานะเปนเครื่องช้ีใหเห็นถงึสทิธแิละหนาที่ของบุคคล รวมทัง้ความสามารถใน

การใชสิทธิและปฏิบัติหนาที่ของแตละคนตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับผูที่มีสถานะนั้น และใชยัน

บุคคลไดทั่วไป สถานะของบุคคลจะเกิดข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงไปไดก็เฉพาะตามที่กฎหมายกําหนด ไว

เทานัน้ 

5.2 การจําแนกสถานะบุคคลตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ และกฎหมายวาดวยคนเขาเมอืง 

การจําแนกสถานะบุคคลตามกฎหมายนั้น หากพิจารณาตามกฎหมายวาดวยสัญญาติและ

กฎหมายคนเขาเมืองของประเทศไทย สามารถแบงกลุมออกเปน 2 ประเภท คือ คนสัญชาติไทย และ

คนตางดาว โดยการเปนคนสัญชาตไิทย หมายถงึ บุคคลที่มีองคประกอบแหงขอเท็จจริงของตัวเองไม

วาจะเปนการเกดิ สถานที่เกดิหรอืโดยการรองขอแลวกฎหมายวาดวยสัญชาติ ถือวาหากมีขอเท็จจริง
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ครบองคประกอบทีก่ฎหมายกําหนด บุคคลนัน้ก็จะมีสัญชาตไิทย ซ่ึงบุคคลที่มีสัญชาตไิทยสามารถแบง

ออกได 3 ประเภท คอื  

1) คนไทยโดยการเกิด ซ่ึงเปนไปตามผลอัตโนมัติของกฎหมาย ยกตัวอยางเชน การเกิดจาก

บดิามารดาที่มีสัญชาตไิทยเปนตน 

2) คนไทยภายหลังการเกดิ คอืบุคคลที่เกดิมาโดยไมมีองคประกอบแหงการไดสัญชาตไิทยตาม

กฎหมายวาดวยสัญชาต ิแตไดมีการรองขอสัญชาตไิทยภายหลัง เชน การขอแปลงสัญชาติเปนคนไทย 

หรอืการขอสัญชาตไิทยโดการสมรส 

3) คนไทยโดยผลของการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัตแิหงกฎหมายสัญชาติ ซ่ึงการไดสัญชาติไทย

โดยผลของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายนัน้ในเชิงวชิาการยังเปนที่ถกเถียงกันอยูวาเปนคนไทยโดยการเกดิ

หรอืคนไทยภายหลังการเกดิ เนื่องจากสองสถานะดังกลาวสงผลตอการมีสทิธทิางการเมืองโดยตรงทั้ง

ระดับชาต ิและระดับทองถิ่น  

สวนการจําแนกวาบุคคลใดเปนคนตางดาวนัน้ สามารถจําแนกไดโดยงายตาม กฎหมายคนเขา

เมืองซ่ึงบัญญัตวิาคนตางดาว หมายถงึบุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีสัญชาตไิทย โดยคนตางดาวสามารถแบง

ออกไดเปน 4 ประเภท  

1) คนตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายและมีถิ่นที่อยูถาวรในประเทศไทย คนตางดาว

ประเภทนี้จะปรากฏเอกสาร คอืใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวและใบสําคัญถิ่นที่อยู 

2) คนตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายและไดรับอนุญาตใหอยูในประเทศไทยไดช่ัวคราว 

ตางดาวประเภทนี้จะมีเอกสารแสดงตัวคอื passport VISA 

3) คนตางดาวเขาเมืองโดยผิดกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหอยูในประเทศไทยไดช่ัวคราว 

หรือรอการสงกลับ คนตางดาวประเภทนี้จะมีจะมีเอกสารแสดงตน คือ บัตรประจําตัวและทะเบียน

ประวัตฯิ ประเภทตางๆ โดยอาจรวมไปถงึทะเบยีนบานประเภท ทร.13 เชน ผูพลัดถิ่นสัญชาตพิมา ญวน

อพยพ เนปาลอพยพ บุคคลบนพื้นที่สูงเปนตน อนึ่ง กลุมคนเหลานี้ มักมีสาถานะทางกฎหมายที่ปะปน 

บางกรณีอาจเปนบุคคลที่มีสัญชาติไทย แตตกหลนทางทะเบียน ซ่ึงจะตองเขาสูกระบวนการพิสูจน

สัญชาต ิ

4) คนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมาย หมายถงึ ผูหลบหนเีขาเมือง โดยไมมีการตรวจลงตราวีซา

โดยหลักแลวคนเหลานี้ จะมีสทิธอิาศัยอยูในประเทศไทย หากถูกจับกุมโดยเจาหนาที่ก็จะถูกผลักดัน

ออกนอกประเทศตามชองทางที่กฎหมายกําหนด 

 



 

 59 

5.3 บุคคลท่ีไมมสีถานะทางทะเบยีนคอืใคร  

บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบยีน ก็คอื บุคคลที่รัฐไทยรับฟงวา ยังพิสูจนสถานะทางกฎหมายวา

ดวยสทิธใินสัญชาตไิมได หรอืพิสูจนไดแลววาเปนคนตางดาวก็ยังสงกลับประเทศตนทางไมได 

โดยกฎหมายระหวางประเทศ รัฐไทยหรือนานารัฐบนโลกจึงมีหนาที่รับรองสิทธิในสถานะ

บุคคลตามกฎหมาย (Recognition of Legal Personality) และโดยมาตรา 38 วรรค 2 แหง พ.ร.บ.การ

ทะเบยีนราษฎร พ.ศ.2534 ซ่ึงแกไขและเพ่ิมเตมิโดย พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

ซ่ึงรองรับหลักกฎหมายระหวางประเทศขางตน รัฐไทยจึงบันทึก “คนไรรัฐ” ที่พบในประเทศไทยใน

ทะเบยีนประวัตติามกฎหมายทะเบยีนราษฎรประเภท ท.ร.38 ก. ซ่ึงทะเบียนประวัตินี้มีช่ือวา “บุคคลที่

ไมมีสถานะทางทะเบยีน” หรอืหากจะเรยีกใหครบถวนก็คอื “บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนราษฎร” 

และผลตอมา ก็คือ การไดรับบัตรประจําตัวบุคคลตามกฎหมายทะเบียนราษฎรไทยที่มีช่ือวา “บัตร

บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบยีนราษฎร” 

เอกสารที่รัฐไทยอาจออกในคนไรรัฐ หรอื “บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบยีน” ที่ไดรับการบันทกึ

ในทะเบยีนราษฎรของรัฐไทย ถูกกําหนดรปูแบบไวในระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวาดวยการสาํรวจและ

จัดทําทะเบยีนสําหรับบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบยีน พ.ศ. 2548 ดังนัน้  ผูที่ถือบัตรนี้จึงไมไรรัฐ และ

เปนบุคคลที่มีสถานะทางทะเบยีนราษฎรตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวของ 

5.4 บุคคลท่ีไมมสีถานะทางทะเบยีนมสีทิธอิยางใดในประเทศไทย  

5.4.1 ในเร่ืองสทิธมินุษยชนข้ันพ้ืนฐานนั้นไมมปีญหา 

1) มีสทิธใินศักดิ์ศรคีวามเปนมนุษยตามมาตรา 4 แหงรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ.2550 

2) มีสทิธทิางการศกึษา เรยีนได จบไดวุฒิการศกึษา 

3) มีสิทธิไดรับรักษาพยาบาลได แตยังไมไดหลักประกันสุขภาพแบบบังคับ แตอาจใช

หลักประกันสุขภาพทางเลอืก 

4) มีสทิธทิํามาหาเลี้ยงชีพได 

5) มีสทิธเิดนิทางเพื่อการศกึษาและรักษาพยาบาล 

5.4.2 สทิธใินการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายท่ีเหมาะสม 

1) หากมีขอเท็จจรงิฟงวามีสัญชาตไิทย ก็รองขอพิสูจนสญัชาตไิทยได 
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2) หากมีขอเท็จจรงิวา เปนคนตางดาวที่อาจไดรับอนุญาตใหเขาเมืองและอาศัยอยูอยาง

ถูกกฎหมาย ก็รองขอสทิธดิังกลาวได 

3) ในระหวางที่ยังมีสถานะบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน ก็ไมมีสถานะของคนไรรัฐ

แลว เพราะมีสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรไทยแลว เพียงแตในขณะรอการ

กําหนดสทิธใินสถานะบุคคลที่เหมาะสมตอไป ก็ยังมีสถานะเปนคนที่เขาเมืองผิดกฎหมาย แตไดรับการ

ผอนผันใหสทิธอิาศัยในประเทศไทยในพื้นที่ที่ไดรับการทําทะเบยีนประวัต ิก็คือ พื้นที่ที่ระบุในบัตร โดย

สรุป มีสถานะเปนราษฎรไทยประเภทคนอยูช่ัวคราว แมจะยังไรสัญชาตแิละไรสถานะคนเขาเมืองที่ชอบ

ดวยกฎหมาย 

5.4.3 สทิธใินการพัฒนาคุณภาพชีวติ 

1) มีสทิธทิํางาน แตตองขออนุญาต และตองไมทําอาชีพที่สงวนใหคนสัญชาตไิทย 

2) มีสิทธิลงทุนประกอบธุรกิจ แตตองขออนุญาต และตองไมทําธุรกิจที่สงวนใหคน

สัญชาตไิทย 

3) มีสทิธใินทรัพยสนิ จงึซ้ือเชาหรอืทํานติกิรรมตามกฎหมายเอกชนเกี่ยวกับทรัพยสินได 

แตไมอาจมีกรรมสทิธิ์ในอสังหารมิทรัพย  

4) ซ้ือบานได แตถอืครองกรรมสทิธิ์ในบานไมได 

5) ซ้ือรถได และถอืครองกรรมสิทธิ์ในรถได เพราะรถมิใชอสังหาริมทรัพย แตในความ

เขาใจของสภาความม่ันคงแหงชาตแิละกรมการขนสงทางบกยังมีปญหาซ่ึงในขณะนี้ มีขอเรียกรองของ

เอนจโีอใหมีการยกรางกฎมายในระดับกฎหมายปกครองใหเปนที่เขาใจตอสาธารณชน 

6) มีสทิธใินการเดนิทางเพื่อประกอบอาชีพ แตตองขออนุญาต 

5.4.4 สทิธใินการเขารวมทางการเมอืง 

1) ไมมีสทิธเิขารวมทางการเมืองเลย 

2) ถาเขารวม ก็จะมีโทษทางอาญา 

5.4.5 สทิธใินการกระบวนการยุตธิรรม 

1) มีสทิธฟิองคดทีัง้แพง พาณชิย อาญา ปกครอง 

2) มีโอกาสถูกฟองเปนจําเลยทั้งในคดีแพง พาณิชย และอาญา แตก็มีสิทธิใน

กระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค กลาวคือ อาจรองขอทนายความจากศาล ศาลตองรับฟง

คําใหการแกฟองอยางเทาเทยีมกับคนที่มีสัญชาติ 

3) จะถูกจําคุก เพราะไมชําระหนี้ทางสัญญาไมได 
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5.5 ความแตกตางของหมายเลขหลักแรกของเลขบัตรประชาชน 

หลักแรกของหมายเลขบัตรประชาชนเปนเลข  0 คอื บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบยีน 

บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบยีน ก็คอื บุคคลที่รัฐไทยรับฟงวา ยังพิสูจนสถานะทางกฎหมายวา

ดวยสทิธใินสัญชาติไมได หรือพิสูจนไดแลววา เปนคนตางดาวก็ยังสงกลับประเทศตนทางไมได บัตร

ประเภทนี้จงึถูกออกใหบุคคลในสถานการณดังกลาวหลังจากการจัดทําทะเบียนประวัติตามกฎหมาย

ทะเบยีนราษฎร เพื่อใหบุคคลดังกลาวไดใชเปนเอกสารรับรองตัวบุคคลในระหวางรอการกําหนดสถานะ

บุคคลตามกฎหมายใหม หรอืรอการสงกลับออกนอกประเทศประสบปญหาความไรรัฐ หรือที่เรียกได

เต็มๆ วา “ไรรัฐเจาของตัวบุคคล (Personal State)” สาเหตุที่รัฐไทยยอมรับออกเอกสารรับรองตัว

บุคคลใหบุคคลในสถานการณขางตน ก็เพราะบุคคลกลาวคือ ไรสถานะบุคคลตามกฎหมายสัญชาต ิ

คนเขาเมือง ตลอดจนการทะเบยีนราษฎร 

โดยกฎหมายระหวางประเทศ รัฐไทยหรือนานารัฐบนโลกจึงมีหนาที่รับรองสิทธิในสถานะ

บุคคลตามกฎหมาย (Recognition of Legal Personality) และโดยมาตรา 38 วรรค 2 แหง พ.ร.บ.การ

ทะเบยีนราษฎร พ.ศ.2534 ซ่ึงแกไขและเพ่ิมเตมิโดย พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

ซ่ึงรองรับหลักกฎหมายระหวางประเทศขางตน รัฐไทยจึงบันทึก “คนไรรัฐ” ที่พบในประเทศไทยใน

ทะเบยีนประวัตติามกฎหมายทะเบยีนราษฎรประเภท ท.ร.38 ก. ซ่ึงทะเบียนประวัตินี้มีช่ือวา “บุคคลที่

ไมมีสถานะทางทะเบยีน” หรอืหากจะเรยีกใหครบถวนก็คอื “บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนราษฎร” 

และผลตอมา ก็คือ การไดรับบัตรประจําตัวบุคคลตามกฎหมายทะเบียนราษฎรไทยที่มีช่ือวา “บัตร

บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบยีนราษฎร” 

เอกสารที่รัฐไทยอาจออกใหคนไรรัฐ หรอื "บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบยีน" ที่ไดรับการบันทึก

ในทะเบยีนราษฎรของรัฐไทย ถูกกําหนดรปูแบบไวในระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวาดวยการสาํรวจและ

จัดทําทะเบยีนสําหรับบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบยีน พ.ศ. 2548 ดังนัน้  ผูที่ถือบัตรนี้จึงไมไรรัฐ และ

เปนบุคคลที่มีสถานะทางทะเบยีนราษฎรตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวของ 

5.6 ความหมายของเลขบัตรประชาชนตัวแรกตั้งแต เลข 1-8 

หลักที่ 1 (คอืหมายเลข 1 ในตัวอยาง) จะหมายถงึ ประเภทบุคคล ซ่ึงมีอยู 8 ประเภท ไดแก 

ประเภทที่ 1 คอื คนที่เกดิและมีสัญชาตไิทย และไดแจงเกดิภายในกําหนดเวลา หมายความวา 

เด็กคนใดก็ตามที่เกดิตัง้แตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2527 เปนตนไป อันเปนวันเริ่มแรกที่เขาประกาศให

ประชาชนทุกคน ตองมีเลขประจําตัว 13 หลัก เม่ือพอแมผูปกครองไปแจงเกิดที่อําเภอ หรือสํานัก
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ทะเบียนในเขตที่อยูภายใน 15 วันนับแตเกิดมา ตามที่กฎหมายกําหนด เด็กคนนั้นก็ถือเปนบุคคล

ประเภท 1 และจะมีเลขประจําตัวข้ึนดวยเลข 1 เชน เด็กหญิงสมจี๊ด เกดิเม่ือวันที่ 2 มกราคม 2527 และ

พอไปแจงเกิดที่เขตดุสิตภายในวันที่ 17 มกราคม 2527 เด็กหญิงสมจี๊ด ก็จะมีหมายเลข ประจําตัว

ข้ึนตนดวยเลข 1 และก็ตอดวยเลขหลักอ่ืนๆ อีก 12 ตัว เปน 1 1001 01245 29 9 เปนตน ซ่ึงเลขนี้จะ

ปรากฏในทะเบยีนบานและจะเปน เลขประจําตัว เม่ือสมจี๊ดไปทําบัตรประชาชนตอนอายุ 15 ป 

ประเภทที่ 2 คอื คนที่เกดิและมีสัญชาตไิทย ไดแจงเกดิเกนิกําหนดเวลา หมายความวา เด็กคน

ใดก็ตามที่เกดิตัง้แตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 เปนตนไป แลวบังเอิญวาพอแมผูปกครองลืมหรือติด

ธุระ ทําใหไมสามารถไปแจงเกิดที่อําเภอหรือเขตภายใน 15 วันตามกฎหมายกําหนด เม่ือไปแจง

ภายหลัง เด็กคนนัน้ก็จะกลายเปนบุคคลประเภท 2 และจะมีเลขตัวแรกในทะเบียนบานข้ึนดวยเลข 2 

ทันท ีเชน ในกรณสีมจี๊ด หากพอไปแจงเกดิให ในวันที่ 18 มกราคม 2527 หรอืเกนิกวานัน้ สมจี๊ดก็จะมี

เลขประจําตัวเปน 2 1001 01245 29 9 ในทะเบยีนบาน และเม่ือไปทําบัตรประชาชนในภายหนา 

ประเภทที่ 3 คือ คนไทยและคนตางดาว ที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว และมีช่ืออยูใน

ทะเบยีนบาน ในสมัยเริ่มแรก (คอืตัง้แตกอนวันที่ 31 พฤษภาคม 2527) หมายความวา บุคคลใดก็ตาม 

ไมวาจะเปนคนไทย หรอืคนตางดาว ที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว และมีช่ืออยูในทะเบียนบาน ณ 

ที่ใดที่หนึ่งในประเทศไทย มาตัง้แตกอนวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 คนนัน้ถอืวาเปนบุคคลประเภท 

3 และก็จะมีเลขประจําตัวข้ึนตนดวยเลข 3 เชน สมจี๊ด เกดิเม่ือวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2501 และมีช่ือ

อยูในทะเบียนบานแลว สมจี๊ดก็จะมีเลขประจําตัวในทะเบียนบาน และบัตรประชาชนเปน 3 1001 

01245 29 9 

ประเภทที่ 4 คอื คนไทยและคนตางดาว ที่มีใบสําคัญคนตางดาวแตแจงยายเขา โดยยังไมมีเลข

ประจําตัวประชาชน ในสมัยเริ่มแรก หมายความวา คนไทยหรอืคนตางดาว ที่มีใบสําคัญคนตางดาว ที่

อาจจะเปนบุคคลประเภท 3 คือมีช่ืออยูในทะเบียนบานเดิมอยูแลว แตยังไมทันไดเลขประจําตัว ก็ขอ

ยายบานไปเขตหรอือําเภออ่ืน กอนชวงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 ก็จะเปนบุคคลประเภท 4 ทันท ี

เชน สมจี๊ดมีช่ืออยูในสํานักทะเบียนเขตคลองสาน มาตั้งแตป พ.ศ. 2501 ตอมาในเดือนกุมภาพันธ 

2527 สมจี๊ดก็ขอยายบานไปเขตดุสติ โดยที่สมจี๊ดยังไมทันไดเลขประจําตัวจากเขตคลองสาน พอแจง

ยายเขาเขตดุสติ สมจี๊ดก็จะกลายเปนบุคคลประเภท 4 มีเลขประจําตัวข้ึนตนดวย 4 กลายเปน 4 1001 

01245 29 9 ทันท ีแตถาสมจี๊ดยายจากเขตคลองสานเดิมไปเขตดุสิต หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 

สมจี๊ดก็ยังเปนบุคคลประเภท 3 อยู เพราะถือวาจะไดเลขประจําตัวจากเขตคลองสานแลวจะยาย

อยางไรก็ไมเปลี่ยนแปลงการกําหนดใหบุคคลเริ่มมีเลขประจําตัว 13 หลักในทะเบียนบานหรือบัตร
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ประชาชน โดยเริ่มตัง้แตวันที่ 1 มกราคม 2527 เปนตนไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 อันเปนวัน

สุดทาย ของการดําเนนิการใหประชาชน ที่ไมมีเลขประจําตัวในบัตรหรอืทะเบยีนบาน ไดมีเลขประจําตัว

จนครบแลวนัน้ ก็เพราะกอนหนานี้ ประเทศไทยยังไมเคยมีการกําหนดเลขประจําตัวดังกลาวมากอนเลย 

ดังนั้นชวงที่วาจงึเปนระยะเวลาจัดระบบใหเขาที่เขาทาง เพราะหลังจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 แลว 

ทุกคนจะตองมีเลขประจําตัวเพื่อสําแดงตนวา เปนบุคคลประเภทใด โดยดูตามเงื่อนไขในแตละกรณ ีซ่ึง

มีอีก 4 ประเภท คอื 

ประเภทที่ 5 คอื คนไทยที่ไดรับอนุมัติใหเพ่ิมช่ือ เขาไปในทะเบียนบานในกรณีตกสํารวจ หรือ

กรณอ่ืีนๆ เชน สมจี๊ดมีช่ืออยูในทะเบยีนบานเขตดุสติอยูแลว แตบังเอิญวาตอนที่มีการสํารวจรายช่ือผู

อยูในบาน เกิดความผิดพลาดทางเทคนิค ทําใหช่ือของสมจี๊ดหายไปจากทะเบียนบาน เม่ือไปแจง

เจาหนาที่และตรวจสอบแลววาตกสํารวจจริง หรอืจะเปนเพราะกรณีอ่ืนใดก็ตามเจาหนาที่ก็จะเพ่ิมช่ือ

ให แตสมจี๊ดก็จะมีหมายเลขในทะเบยีนบานเปนบุคคลประเภท 5 และบัตรประชาชนจะข้ึนตนดวยเลข 5 

ทันท ีคอื กลายเปน 5 1001 01245 29 9 

ประเภทที่ 6 คอื ผูที่เขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมาย และผูที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย 

แตอยูในลักษณะช่ัวคราว กลาวคือคนที่มาอาศัยอยูในประเทศไทย แตยังไมไดสัญชาติไทย เพราะ

ทางการยังไมรับรองทางกฎหมาย เชนชนกลุมนอยตามชายแดนหรอืชาวเขา กลุมนี้ถอืวาเปนผูเขาเมือง

โดยไมชอบดวยกฎหมาย สวนบุคคลที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย แตอยูช่ัวคราว เชน นักทองเที่ยว

หรอืชาวตางชาตทิี่เดนิทางเขาประเทศไทย แมบางคนจะถอืพาสปอรตประเทศ ของตน แตอาจจะมีสามี

หรอืภรยิาคนไทย จงึไปขอทําทะเบยีนประวัต ิเพื่อใหมีช่ืออยูในทะเบียนบานสามีหรือภริยา คนทั้งสอง

แบบที่วา ถอืวาเปนบุคคลประเภท 6 เลขประจําตัวในบัตรจะข้ึนตนดวยเลข 6 เชน 6 1012 23458 12 

ประเภทที่ 7 คอื บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซ่ึงเกดิในประเทศไทย คนกลุมนี้ในทะเบยีนประวัติ

จะมีเลขประจําตัวข้ึนตนดวยเลข 7 เชน 7 1012 2345 133 

ประเภทที่ 8 คือ คนตางดาวที่เขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย คือ ผูที่ไดรับใบสําคัญ

ประจําตัวคนตางดาว หรอืคนที่ไดรับการแปลงสัญชาตเิปนสัญชาติไทย และคนที่ไดรับการใหสัญชาติ

ไทย ตัง้แตหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 เปนตนไปจนปจจุบัน คนกลุมนี้เลขในทะเบียนประวัติจะข้ึน

ดวยเลข 8 เชน 8 1018 01234 24 7 

คนทัง้ 8 ประเภทนี้ จะมีเพียงประเภทที่ 3, 4 และ 5 เทานั้น ที่จะมีบัตรประชาชนไดเลย สวน

ประเภทที่ 1 และ 2 จะมี บัตรประชาชนได ก็ตอเม่ือมีอายุถงึเกณฑทําบัตรประจําตัวประชาชน คืออายุ 
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15 ป แตสําหรับบุคคลประเภทที่ 6, 7 และ 8 จะมีเพียงทะเบยีนประวัตเิลมสีเหลืองเทานั้น จะไมมีการ

ออกบัตรประชาชนให 

5.7 หนาท่ีพลเมอืง 

หนาที่ของพลเมืองดขีองสังคม หมายถงึ หนาที่เปนภารกจิที่บุคคลตองกระทําเพื่อสรางคุณคา

ของความเปนมนุษย เม่ือเกดิมาเปนคนและคาของคนอยูที่การปฏิบัติหนาที่ โดยมีความรับผิดชอบเปน

หัวใจสําคัญ และตองสอดคลองกับบทบาททางสังคมที่แตละบุคคลดํารงอยู หนาที่จึงเปนภารกิจที่

จะตองกระทําเพื่อใหชีวติดํารงอยูอยางมีคุณคา และเปนที่ยอมรับของสังคม ซ่ึงอาจเปนหนาที่ตามหลัก

ศีลธรรม กฎหมาย หรือจิตสํานึกที่ถูกตองเหมาะสม หนาที่ที่เปนภารกิจของพลเมืองดีโดยทั่วไปพึง

ปฏิบัต ิมีดังนี้ 

คานยิมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 

1) มีความรักชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ  

2) ซ่ือสัตย เสยีสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งทีด่งีามเพือ่สวนรวม  

3) กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย  

4) ใฝหาความรู หม่ันศกึษาเลาเรยีนทัง้ทางตรง และทางออม  

5) รักษาวัฒนธรรมประเพณไีทยอันงดงาม  

6) มีศลีธรรม รกัษาความสัตย หวังดตีอผูอ่ืน เผ่ือแผและแบงปน  

7) เขาใจเรยีนรูการเปนประชาธปิไตย อันมีพระมหากษตัรยิทรงเปนประมุขที่ถกูตอง  

8) มีระเบยีบวนิัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจกัการเคารพผูใหญ  

9) มีสตริูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบตัิตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

10) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงตามพระราชดํารัสของ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจกัอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน มีไวพอกนิพอใช ถาเหลอืก็

แจกจายจําหนาย และพรอมทีจ่ะขยายกจิการเม่ือมีความพรอม เม่ือมีภูมิคุมกันที่ด ี 

11) มีความเขมแข็งทัง้รางกาย และจติใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรอืกเิลส มีความละอาย

เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา  

12) คํานงึถงึผลประโยชนของสวนรวม และของชาตมิากกวาผลประโยชนของตนเอง 
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ศูนยจัดฝกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคกร In-HouseTraining แหลงที่มา สืบคนเม่ือวันที่ 17 

กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ศูนยฝกอบรมอาชีพ จังหวัดหนองคาย แหลงที่มา www.educate-career.blogspot.com สบืคนเม่ือวันที่ 

17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
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คณะผูจัดทําหลักสูตร 

ผอ. ธนากร ดอนเหนอื  ผอ.กศน. หนองคาย  ที่ปรกึษา 

ผอ. ชลธชิา โคตรชมภู  ผอ.กศน. อําเภอศรเีชียงใหม ที่ปรกึษา 

ผอ. จามร ีภูเมฆ  ผอ. กศน. อําเภอทาบอ  ที่ปรกึษา 

ผอ. พัฒนา ปูวัง   ผอ. กศน. อําเภอเมืองหนองคาย ที่ปรกึษา 

รศ.ดร.ชูเกยีรต ิลสีุวรรณ ขาราชการบํานาญ  ที่ปรกึษา 

อาจารยคชษณิ สุวชิา  มรภ.รอยเอ็ด   หัวหนาโครงการ 

นางสาวลดัดาวัลย หลักแกว ผูจัดการ มยช. 

นายมงคล สุวรรณศริศิลิป ผูประสานงาน มยช. 

นางสาวชลธดิา บัวหา  ผูประสานงานโครงการ 

นายบุญชวย มูลสาร  ผอ.รพ.สต. 

นายพิบูลย อุทัยวัชรานันท ผอ.รพ.สต. 

นายเอลวสิ โคตรชมภู  ผอ.สถานศกึษา 

นายสมาน มงคลนํา  ครู 

นายสทิธพิร คําจันทร  ครู กศน.ตําบล 

นายภูวนัตย กจิประเสรฐิ ครู ศรช. 

นายสุรวชิ มะลกิัลป  ครู กศน.ตําบล 

นางสาววรดา กลุเสน  ครู กศน.ตําบล 

นายสมศักดิ์ หลาก่ํา  ครู กศน.ตําบล 

นางสายฝน พาตกิบตุร  ครู กศน.ตําบล 

นายขวัญใจ พรมปญญา  ครู กศน.ตําบล 

นางสุทธดิา มงคลนํา  ครูอาสาฯ 

นางสาวอรอุมา วารรีตัน  ครู กศน.ตําบล 

นางสาวกนกอร สุวรรณมาตย ครู กศน. ตําบล 

นางสาวจรรยา พจนานุศลิป ครู กศน.ตําบล 

นายณัฐนันท ซายสุพันธุ  ครู กศน.ตําบล 

นางสาวจุฑาภรณ โคธเิสน ครู กศน.ตําบล 
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นางพนดิา กิ้วราชแยง  ครู ศรช. 

นางสาวพนดิา แกวอนงค ครู กศน.ตําบล 

นางเพ็ญลกัษณ บุญเรอืงเศษ ครู กศน.ตําบล 

นางสาวสนุดิา สุวรรณพัฒนา ครู กศน.ตําบล 

นางสุวรรณา ชาวชายโขง ครู กศน.ตําบล 

นายดวงจนัทร ราชวงศ  ครู กศน.ตําบล 

นายปฐมพงษ วรรณประเก ครู กศน.ตําบล 

นางวไิลพร เกตุพัด  ครู กศน.ตําบล 

นายบัวไหล พานุวงศ  นักศกึษา กศน. 

นางเมตตา สอสลุดิ  นักศกึษา กศน. 

 



                  

 

 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวดัหนองคาย 

มหาวิทยาลยัราชภฎัรอยเอ็ด  และมูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท (มยช.) 

 
ภายใตการดําเนินงานโครงการสรางเสริมสุขภาวะประชากรขามชาติโดยระบบการศึกษา 

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 




