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คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาเลือก สาระทักษะการดําเนินชีวิต
สําหรับกลุมประชากรขามชาติ ผูม ีปญหาสถานะและสิทธิบนพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน 5 หนวยกิต 200 ชั่วโมง
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐานที่ 1 มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสงเสริมสุขภาพ
อนามัย และความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต
มาตรฐานที่ 2 มีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม
มาตรฐานที่ 3 มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และสิทธิ
ในการเขาถึงบริการที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในสังคมไทย
ศึกษาและฝกทักษะ
ศึก ษาข อมูล เกี่ ยวกั บอาชีว อนามัย การดู แ ลสุขภาพของตนเองและทัก ษะที่จํา เป น ในการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนสิทธิและหนาที่ของประชากรขามชาติ
การจัดประสบการณการเรียนรู
เปนการใหความรูแกนักศึกษาในเรื่องการดูแ ลสุขภาพของตนเอง และทักษะที่จําเปนในการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนสิทธิและหนาที่ของประชากรขามชาติ โดยครูรวมกับเจาหนาที่สาธารณสุขเปน
ผูถายทอดความรู และจากสื่อตางๆ รวมทั้งศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูสถานที่ประกอบการจริง เพื่อ
นําความรูมาบูรณาการและประยุกตใชในการดําเนินชีวิตใหมีความสุข
การจัด ชั้นเรียนตามหลัก สูตร ใชการจัดชั้น เรียนเปนกลุมโดยใชสถานที่ที่เปนสัดสวน มีวัส ดุ
อุปกรณอํานวย ความสะดวกสําหรับการเรียนตามสาระการเรียนรู และการอานเขียนภาษาไทยได
สะดวกพอสมควร เพื่อใหเกิดการ แลกเปลี่ยน ทําความเขาใจ และเรียนรูทั้ง ดานเนื้อหาและภาษา
รวมกัน
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การจัดการเรียนการสอนจะใชการสอนในรูปของโครงงานที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง ตามเนื้อหาใน
โครงสรางหลักสูตร เนื้อหาในแตละโครงงานประกอบไปดวยกลุมคําหลักที่เกี่ยวของ ตามที่ครูผูสอน
และผูเรียนจะรวมกัน คัดเลือกใหเหมาะสมกับสถานการณ ความสนใจของผูเรียน และความตองการ
ของผูมีสวนไดเสีย ที่สอดคลองกับโครงสรางเนื้อหาและสาระมาตรฐานของหลักสูตร โดยการจัดการ
เรียนการสอนแตล ะโครงงานจะเริ่มจากการ จัดทําขอเสนอโครงงานโดยกลุมผูเรียน ผูสอนจะชว ย
แนะนําพูดคุย สนทนาทําความเขาใจสาระการเรียน และการผันคําในภาษาไทยในสาระที่เกี่ยวของกับ
โครงงานที่ผูเรียนเสนอขึ้นมา จากนั้นจะใหกลุมเรียนไดดําเนินงานตามเปาหมายและแนวทางที่ตกลง
รวมตามโครงงาน ในชวงนี้ผูสอนจะชวยแนะนําพูดคุย สนทนา ทําความเขาใจสาระ การเรียน และการ
ผันคําในภาษาไทยในสาระที่เกี่ยวของเพิ่มเติมเปนระยะๆ จนการดําเนินโครงงานบรรลุตามวัตถุประสงค
กอนจะเริ่มกระบวนการโครงงานชิ้นตอไปรวมไมนอยกวา 3 โครงงานจนจบภาคเรียน ผูสอน อาจได
จาก (1) ครู กศน. (2) เครือขายในชุมชน หรือ (3) อาสาสมัครจากเครือขายภายนอก ที่ผานการอบรม
ทั้งดานวิธีการใชหลักสูตรและการปรับเนื้อหารายละเอียดใหเ หมาะกับบริบทของกลุมเปาหมายและ
ชุมชน เปนระยะเวลา 2 วัน โดยอาจมีผูเรียนชาวไทยและ จาก สปป.ลาว ที่เปนอาสาสมัครชวยฝก
ทัก ษะใหคําแนะนําเปน พี่เลี้ยงใหแ กผูเรียนตามโอกาส และอาจใชบุคลากรที่มีความรูเฉพาะทางที่
เกี่ยวของในชุมชน หรือจากเครือขายที่เขารวมมาเปนวิทยากรนําการพูดคุยในเนื้อหาที่ถนัดก็จะเกิด
ประโยชนมากยิ่งขึ้น
การวัดและประเมินผล
ประเมินผลการเรียนเปนการประเมินจากสภาพจริง authentic assessment จากผลงานที่เกิด
จากการทําโครงงานที่ผูเรียนไดจัดทําขึ้น
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา
รายวิชาเลือก สาระทักษะการดําเนินชีวิต
สําหรับกลุมประชากรขามชาติ ผูมีปญหาสถานะและสิทธิบนพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน 5 หนวยกิต 200 ชั่วโมง
มาตรฐานการเรียนรูระดับ
มาตรฐานที่ 1 มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสงเสริมสุขภาพ
อนามัย และความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต
มาตรฐานที่ 2 มีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม
มาตรฐานที่ 3 มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และสิทธิ
ในการเขาถึงบริการที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในสังคมไทย
หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

จํานวน
ชั่วโมง

1.1 ความหมายและความสํ า คั ญ

1.อาชีวอนามัย 1.1 ผูเรียนสามารถบอก
ความหมายและความสําคัญ

ของอาชี ว อนามั ย ความเสี่ ย ง

ของอาชีวอนามัยได

อั น ตร าย ด าน โร ค จากก าร

1.2 ผูเรียนสามารถจําแนก

ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ภ า ค

สารเคมีทางการเกษตรที่

เกษตรกรรม
1.2 ความเสี่ยงอัน ตรายจากปจ จัย

เกี่ยวของกับตนเองได
1.3 ผูเรียนอธิบายความปลอดภัย

ทางเคมี
1.3 ความเสี่ยงอัน ตรายจากปจ จัย

ในการทํางานได
1.4 ผูเรียนสามารถอธิบายถึง

ทางชีวภาพ

อันตรายจากสารเคมีในภาค 1.4 ความเสี่ยงอัน ตรายจากปจ จัย
การเกษตรได

ทางกายภาพ เออร โ กมิ ค ส
3
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หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1.5 ผูเรียนมีความรูในการ

จํานวน
ชั่วโมง

และภัยธรรมชาติ
1.5 ความเสี่ยงอัน ตรายจากปจ จัย

ปองกันอันตรายจากการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช

ทางจิตวิทยาสังคม

1.6 ผูเรียนสามารถบอก
ผลกระทบจากการใชสารเคมี
ที่มีผลตอตนเองและ
สิ่งแวดลอมได
1.7 ผูเรียนมีทักษะในการดูแล
สุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวได
2.อนามัย
เจริญพันธุ

2.1 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศโดยไม

2.1 ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ
ทักษะและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับ

พรอม
2.2 ทักษะชีวิต ความรับผิด ชอบตอ

การดูแล สงเสริมสุขภาพ
อนามัย และความปลอดภัย

ตนเอง และเพศตรงกันขาม
2.3 การวางแผนชีวิตครอบครัว

ในเรื่องพฤติกรรมทางเพศ

2.4 ความเชื่ อ และข อ เท็ จ จริ ง ใน

2.2 มีความรู ความเขาใจ ทักษะ
เจตคติทดี่ ีเกี่ยวกับการดูแล

เรื่องเพศ

สงเสริมสุขภาพอนามัย และ

2.5 สุขอนามัยทางเพศ

ความปลอดภัยในเรื่อง

2.6 การคุมกําเนิด

พฤติกรรมทางเพศ และการ

2.7 ทักษะการใชถุงยางอนามัย

จัดการความเสี่ยงดานเพศ

2.8 เพศสัมพันธ การตั้งครรภและ

2.3 มีความรู ความเขาใจ ทักษะ

การคลอด
2.9 การแทง

และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการ

ดูแล สงเสริมสุขภาพอนามัย 2.10 การเขาถึงบริการดานอนามัย
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หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

และความปลอดภัยในเรื่อง

จํานวน
ชั่วโมง

การเจริญพันธุ

พฤติกรรมทางเพศ ให
คําปรึกษาแนะนําปญหาที่
เกี่ยวกับเพศใหผูอื่นได
ถูกตอง
3.โรคไมตดิ ตอ 3.1 ผูเรียนมีความรูความเขาใจ

3.1 สถานการณโรคไมติดตอ

ความหมาย ประเภท ชนิด

3.2 โรคไมติดตอ

สาเหตุ วิธีการปองกันโรคไม 3.3 แนวทางการป อ งกั น โรคไม
ติดตอได

ติดตอ

3.2 ผูเรียนสามารถบอกชื่อโรคไม 3.4 ปจจัยของการเกิดโรคไมติดตอ
ติดตอได

3.5 การดู แ ลสุ ข ภาพป อ งกั น การ

3.3 ผูเรียนสามารถบอกและเขียน

เกิดโรคไมติดตอ

แนวทางการปองกันโรคไม

3.6 การดูแลผูปวยโรคไมติดตอ

ติดตอเรื้อรังและไมเรื้อรังได

3.7 สถานการณของโรคไมติด ต อ

3.4 ผูเรียนมีสุขภาพดีและลด

ในชุมชน

ปญหาการเกิดโรคไมตดิ ตอ

3.8 การเสริมสรางสุขภาพ

3.5 ผูเรียนอาน เขียน ภาษาไทย

3.9 อาหารและโภชนาการของโรค

ในการสื่อสารเกี่ยวกับโรคไม

ไมติดตอ

ติดตอได

3.10 การจัดการโรคไมติดตอใน

3.6 ผูเรียนมีความรูความเขาใจ

ชุมชน

เรื่องการดูแลสุขภาพการ
ตนเองและปองกันการเกิด
โรคไมติดตอได
3.7 ผูเรียนมีความรูความเขาใจ
การดูแลผูปวยโรคไมติดตอ

5
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หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

จํานวน
ชั่วโมง

ไดอยางถูกตอง
3.8 ผูเรียนมีความรูความเขาใจ
ถึงสถานการณของโรคไม
ติดตอที่เกิดขึ้นในชุมชนได
3.9 ผูเรียนมีความรูความเขาใจใน
เรื่องการวางแผนพัฒนาและ
เสริมสรางสุขภาพของตนเอง
ครอบครัวและชุมชนได
3.10 ผูเรียนมีความรูความเขาใจ
ถึงหลักการปฏิบตั ิตามหลัก
สุขาภิบาลดานอาหารและ
โภชนาการของโรคไมติดตอ
ไดอยางเหมาะสม
3.11 ผูเรียนสามารถจัดการการ
เกิดโรคไมตดิ ตอในชุมชนได
3.12 ผูเรียนสามารถอานและ
เขียนภาษาไทยในการ
สื่อสารที่เกี่ยวของกับโรคไม
ติดตอได
4 . อ า ชี พ 3.1 ผูเรียนมีความรู

4.1 ความหมายและความสําคัญใน

ทั ก ษ ะ แ ล ะ

ความสามารถ และทักษะ ใน

การประกอบอาชีพ

การมีงานทํา

การประเมินความถนัด ความ 4.2 คุณสมบัติของอาชีพที่ดี
สนใจ และความพรอมของ

4.3 การตัดสินใจเลือกอาชีพ

ตนเอง

4.4 การประกอบอาชีพอิสระ

6

40

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

3.2 ผูเรียนมีความรู

จํานวน
ชั่วโมง

4.5 การเปนคนงาน/ลูกจางที่ดี

ความสามารถ และทักษะ ใน 4.6 แหล ง อบรมอาชี พ ในจั ง หวั ด
การเปนคนงาน/ลูกมือการ

หนองคาย

ทํางานที่ดี
3.3 ผูเรียนมีความรู
ความสามารถ และทักษะ ใน
การประกอบอาชีพอิสระ
3.4 ผูเรียนมีความรู
ความสามารถ และทักษะ ใน
การวางแผนและจัดการ
ธุรกิจ
3.5 ผูเรียนมีความรู
ความสามารถ และทักษะ ใน
การพัฒนาการประกอบ
อาชีพของตนเอง
3.6 ผูเรียนมีความรู
ความสามารถ และทักษะ ใน
การทบทวนและประเมิน
ตนเองในการประกอบอาชีพ
5.สิทธิและ

5.1 ผูเรี ยนมี ความรู ความเข าใจ 5.1 ความหมายของสถานะบุคคล

หนาที่ของ

เกี่ยวกับการประเมิน บุคคล 5.2 การพัฒนาสถานภาพการเปน

ประชากร

แ ล ะ ก า ร เ ป น บุ ค ค ล ต า ม

ขามชาติ

สถานะของตนเอง

พลเมืองตามกฎหมายไทย
5.3 ก าร เ ข า สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ชน ขั้ น
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40

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

5.2 ผูเรี ยนมี ความรู ความเข าใจ

พื้น ฐานของคนต างด า ว สิ ท ธิ

เ กี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า

ด า น สุ ข ภ า พ สิ ท ธิ ด า น

สถานภาพการเปนพลเมือง

การศึ ก ษา สวั ส ดิ ก ารในการ

5.3 ผูเรี ยนมี ความรู ความเข าใจ

ทํางาน

เกี่ ย วกั บ การเข า ถึ ง สิ ท ธิ ขั้ น 5.4 การดํารงชีวิต อยูในสัง คมไทย
พื้ น ฐานที่ พึ ง จะได รั บ ตาม
กฎหมาย
5.4 ผูเรี ยนมี ความรู ความเข าใจ
เกี่ ย วกั บ ค า นิ ย มหลั ก 1 2
ประการ
5.5 ผูเรี ยนมี ความรู ความเข าใจ
เกี่ ย วกั บ การเป น ปฏิ บั ติ ตั ว
เป น พลเมื อ งในสั ง คมไทย
อยางมีความสุข
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ไทยไดอยางมีความสุข

จํานวน
ชั่วโมง

รายวิชาเลือก สาระทักษะการดําเนินชีวิต
สําหรับกลุมประชากรขามชาติ ผูม ีปญหาสถานะและสิทธิบนพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน 5 หนวยกิต 200 ชั่วโมง
ความนํา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดพัฒนาขึ้นให
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของบุคคลที่อยูนอกโรงเรียน ซึ่งเปนผูมีความรู
และประสบการณจากการทํางานและการประกอบอาชีพ โดยกําหนดสาระการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล ตามหลักปรัชญา “คิดเปน” โครงสรางของหลักสูตร
ไดแ บง ออกเป น ออกเปน 3 ระดับ ไดแ ก 1 ระดับประถมศึก ษา 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ
3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งไดกําหนดวา วิชาเลือกในแตละระดับ สถานศึกษาตองจัดใหกับ
ผูเรียน เรียนรูจากการทําโครงงาน จํานวนอยางนอย 3 หนวยกิต
จังหวัดหนองคายเปนจังหวัดชายแดน มีพื้นที่ติดตอกับ สปป.ลาว จึงมีประชาชนที่เดิมมีสัญชาติ
ลาวเปนจํานวนมากเขามาอยูอาศัย เปนแรงงานทั้งในสถานประกอบการและเปนผูประกอบการ หลาย
คนในจํานวนนี้ไดรับสัญชาติไทยแลวก็มี และมีจํานวนหนึ่งที่อยูในกระบวนการดังกลาว คนกลุมนี้ไดมี
สวนในการพัฒนา ผลิตสินคาและบริการใหแ กจังหวัด อยูไมนอย จากการสรุปสถานการณและการ
เขาถึงการศึกษาเบื้องตนของประชากรขามชาติ ผูมีปญหาสถานะและสิทธิบนพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว
พบวา มีจํานวนผูตองการศึกษา กศน. ขั้นพื้นฐาน 2551 เปนจํานวนมากพอสมควร
สํานักงาน กศน. จังหวัดหนองคาย โดยสถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน กศน. จังหวัดหนองคาย
ไดใหการสนับสนุนในการจัดหลักสูตร กศน. ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหแกกลุมเปาหมายดังกลาว
มาตามลําดับ แตยังมีขอจํากัดในการเรียนรูเรื่องราวที่เปนประโยชนตอทั้งกลุมเปาหมายและสังคมไทย
โดยรวม โดยเฉพาะการรูหนังสือไทยเพื่อใชในการสื่อสาร อาชีวอนามัย สุขภาวะทางเพศ สิทธิในการ
เขาถึงบริการตางๆ หนาที่ที่ตองรับผิดชอบ และเรื่องอื่นๆ
สถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน กศน. จังหวัดหนองคาย จึงไดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษานี้ขึ้น
ใหเปนวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่
เปนแรงงานขามชาติจาก สปป.ลาว ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อจะนําไปใชใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ ปญหา
และความตองการของกลุมเปาหมายนี้ตอไป
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หลักการ
ยึดหลักปรัชญา “คิดเปน” ตามปรัชญาของหลักสูตร กศน. ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีผูเรียนเปน
ศูนยกลาง โดยเนนหลักการดานความยืดหยุน และหลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับ
สถานการณและสอดคลองกับความตองการและวิถีชีวิตของกลุมเปาหมายเฉพาะ โดยการมีสวนรวม
ของภาคีเครือขาย แหลงความรูในชุมชน และเครือขายผูเรียน กศน. ในพื้นที่ ใหความสําคั ญในการบูร
ณาการความรูจากภายนอกเขากับพื้นฐานความรูที่มีอยูเดิมในตัวกลุมเปาหมาย เพื่อนําไปสูการพัฒนา
คนเองอยางมั่นคง ยั่งยืน และมีวิถีชีวิตที่พอเพียง
เปาหมาย
เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตครบถวนทุกดาน มีสุขภาพดี เปนพลเมืองดีมี
คุณธรรม มีความรูที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการประกอบอาชีพที่เลี้ยงตนเอง
และครอบครัวได มีความสามารถในการอานเขียนภาษาไทยที่ใชงานในชีวิต ประจําวัน และสามารถ
พึ่งตนเองได ตลอดจนสามารถใชชีวิตอยูรวมกับชุมชนไดอยางมีความสุข
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องราวที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ ปองกันและ
ดูแลสุขภาพของตนเองไดอยางถูกตอง
2. เพื่อใหผูเรียนมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพอยางเบ็ดเสร็จ
3. เพื่อใหผูเรียนมีคุณ ธรรม จริยธรรม สามารถอยูรวมกับสมาชิก อื่น ในชุมชนไดอย างมี
ความสุข
4. เพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และสิทธิในการเขาถึงบริการที่จําเปนตอ
การดํารงชีวิตในสังคมไทย
5. เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการอานและเขียนภาษาไทยเพื่อใชประโยชนในการสื่อสารได
อยางถูกตอง
กลุมเปาหมายผูเรียน
หลักสูต รนี้ออกแบบเพื่อใชกับผูที่มาจาก สปป. ลาว ที่สามารถฟง พูดภาษาไทยไดบางแลว
และสามารถอานออกเขียนไดพอสมควรในภาษาแมของตนเอง โดยกลุมเปาหมายผูเรียนจะครอบคลุม
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ถึงแรงงานจาก สปป.ลาวที่อาศัยในพื้นที่ คูครอง และสมาชิกอื่นในครอบครัว รวมไปถึงเจาของสถาน
ประกอบการหรือนายจางทั้งที่มาจาก สปป.ลาว หรือเปนคนไทย
โครงสรางหนวยกิตรายวิชา
หลักสูตรวิชาเลือกนี้กําหนดใหเรียนเนื้อหาจนครบทั้ง 5 เรื่องในทุกระดับการศึกษา
แตละเนื้อหาใชเวลาเรียนรวม 40 ชั่วโมง หรือคิดเปน 1 หนวยกิต รวมทั้ง 5 เนื้อหาใชเวลารวม
200 ชั่วโมง คิดเปนหนวยกิต รวม 5 หนวยกิต
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โครงสรางเนื้อหาและมาตรฐานการเรียนรู
1. อาชีวอนามัย
1.1 โครงสรางเนื้อหา
1) ความหมายและความสําคัญของอาชีวอนามัย
2) ความเสี่ยงอันตรายดานโรคจากการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม
3) ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางเคมี
4) ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางชีวภาพ
5) ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางกายภาพ เออรโกมิคส และภัยธรรมชาติ
6) ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางจิตวิทยาสังคม
1.2 คําหลัก
สุขภาพอนามัย อาชีวอนามัย ความเสี่ยง อันตราย อาชีพเกษตร ปจจัย สารเคมี ชีวภาพ
โรค การเจ็บปวย การดูแ ล การปองกัน การรัก ษา การสง เสริมสุขภาพ ปจ จัยทางเคมี ปจ จัยทาง
ชีวภาพ ปจจัยทางกายภาพ เออรโกมิคส และภัยธรรมชาติ ปจจัยทางจิตวิทยาสังคม
1.3 มาตรฐานการเรียนรู
ประถม
1) ผูเรียนสามารถบอกความหมายและความสําคัญของอาชีวอนามัยได
2) ผูเรียนสามารถจําแนกสารเคมีทางการเกษตรที่เกี่ยวของกับตนเองได
3) ผูเรียนอธิบายความปลอดภัยในการทํางานได
มัธยมศึกษาตอนตน
1) ผูเรียนสามารถอธิบายถึงอันตรายจากสารเคมีในภาคการเกษตรได
2) ผูเรียนมีความรูในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
มัธยมศึกษาตอนปลาย
1) ผูเรียนสามารถบอกผลกระทบจากการใชสารเคมีที่มีผลตอตนเองและสิ่งแวดลอมได
2) ผูเรียนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได
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2. อนามัยเจริญพันธุ
2.1 โครงสรางเนื้อหา
1) พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศโดยไมพรอม
2) ทักษะชีวิตความรับผิดชอบตอตนเองและเพศตรงกันขาม
3) การวางแผนชีวิตครอบครัว
4) ความเชื่อและขอเท็จจริงในเรื่องเพศ
5) สุขอนามัยทางเพศ
6) การคุมกําเนิด
7) ทักษะการใชถุงยางอนามัย
8) เพศสัมพันธ การตั้งครรภ และการคลอด
9) การแทง
10) การเขาถึงบริการดานอนามัยการเจริญพันธุ
2.2 คําหลัก
พฤติกรรมเสี่ยง ความคิดเรื่องเพศ พฤติกรรมทางเพศ การคบเพื่อนตางเพศ ทักษะชีวิต
การสรางครอบครัวใหม การวางแผนชีวิตครอบครัว การดูแลรัก ษาความสะอาดของรางกาย การ
คุมกําเนิด ยาเม็ดคุมกําเนิด ถุงยางอนามัย การตั้งครรภเมื่อไมพรอม การแทงและภาวะแทรกซอน
2.3 มาตรฐานการเรียนรู
ประถม
มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการดูแล สงเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยในเรื่องพฤติกรรมทางเพศ
มัธยมศึกษาตอนตน
มีความรู ความเขาใจ ทักษะ เจตคติที่ดีเกี่ยวกับการดูแล สงเสริมสุขภาพอนามัย และ
ความปลอดภัยในเรื่องพฤติกรรมทางเพศ และการจัดการความเสี่ยงดานเพศ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติที่ดีเกี่ยวกั บการดูแล สงเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยในเรื่องพฤติก รรมทางเพศ ใหคําปรึกษาแนะนําปญหาที่เกี่ยวกับเพศใหผูอื่น ได
ถูกตอง
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3. โรคไมติดตอ
3.1 โครงสรางเนื้อหา
1) สถานการณโรคไมติดตอ
2) โรคไมติดตอ
3) แนวทางการปองกันโรคไมติดตอ
4) ปจจัยของการเกิดโรคไมติดตอ
5) การดูแลสุขภาพปองกันการเกิดโรคไมติดตอ
6) การดูแลผูปวยโรคไมติดตอ
7) สถานการณของโรคไมติดตอในชุมชน
8) การเสริมสรางสุขภาพ
9) อาหารและโภชนาการของโรคไมติดตอ
10) การจัดการโรคไมติดตอในชุมชน
3.2 คําหลัก
สถานการณ โรคไม ติ ด ตอ การป อ งกั น ป จ จั ย สุ ข ภาพ ผู ปว ย ชุ ม ชน เสริ ม สร า ง
โภชนาการ
3.3 มาตรฐานการเรียนรู
ประถมศึกษา
1) ผูเรียนมีความรูความเขาใจ ความหมาย ประเภท ชนิด สาเหตุ วิธีการปองกันโรคไม
ติดตอได
2) ผูเรียนสามารถบอกชื่อโรคไมติดตอได
3) ผูเรียนสามารถบอกและเขียนแนวทางการปองกันโรคไมติดตอเรื้อรังและไมเรื้อรังได
มัธยมศึกษาตอนตน
1) ผูเรียนมีสุขภาพดีและลดปญหาการเกิดโรคไมติดตอ
2) ผูเรียนอาน เขียน ภาษาไทยในการสื่อสารเกี่ยวกับโรคไมติดตอได
3) ผูเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องการดูแลสุขภาพการตนเองและปองกันการเกิดโรค
ไมติดตอได
4) ผูเรียนมีความรูความเขาใจการดูแลผูปวยโรคไมติดตอไดอยางถูกตอง
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มัธยมศึกษาตอนปลาย
1) ผูเรียนมีความรูความเขาใจถึงสถานการณของโรคไมติดตอที่เกิดขึ้นในชุมชนได
2) ผูเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องการวางแผนพัฒนาและเสริมสรางสุขภาพของ
ตนเองครอบครัวและชุมชนได
3) ผูเรียนมีความรูความเขาใจถึงหลักการปฏิบัติต ามหลักสุขาภิบาลดานอาหารและ
โภชนาการของโรคไมติดตอไดอยางเหมาะสม
4) ผูเรียนสามารถจัดการการเกิดโรคไมติดตอในชุมชนได
5) ผูเรียนสามารถอานและเขียนภาษาไทยในการสื่อสารที่เกี่ยวของกับโรคไมติดตอได
4. อาชีพ ทักษะ และการมีงานทํา
4.1 โครงสรางเนื้อหา
1) ความหมายและความสําคัญในการประกอบอาชีพ
2) คุณสมบัติของอาชีพที่ดี
3) การตัดสินใจเลือกอาชีพ
4) การประกอบอาชีพอิสระ
5) การเปนคนงาน/ลูกจางที่ดี
6) แหลงอบรมอาชีพในจังหวัดหนองคาย
4.2 คําหลัก
อาชีพ รายได การดํารงชีวิต ทักษะฝมือ ความสนใจ ความถนัด ความสามารถพิเศษ
อาชีพอิสระ การทําธุรกิจ คนงานที่ดี พัฒนาตนเอง โลกของอาชีพ การเตรียมตัวเขาสูอาชีพ
4.3 มาตรฐานการเรียนรู
ประถมศึกษา
1) มีความรู ความสามารถ และทักษะ ในการประเมินความถนัด ความสนใจ และความ
พรอมของตนเอง
2) มีความรู ความสามารถ และทักษะ ในการเปนคนงาน/ลูกมือการทํางานที่ดี
มัธยมศึกษาตอนตน
1) มีความรู ความสามารถ และทักษะ ในการประกอบอาชีพอิสระ
2) มีความรู ความสามารถ และทักษะ ในการวางแผนและจัดการธุรกิจ
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มัธยมศึกษาตอนปลาย
1) มีความรู ความสามารถ และทักษะ ในการพัฒนาการประกอบอาชีพของตนเอง
2) มีค วามรู ความสามารถ และทั ก ษะ ในการทบทวนและประเมิน ตนเองในการ
ประกอบอาชีพ
5. สิทธิและหนาที่ของประชากรขามชาติ
5.1 โครงสรางเนื้อหา
1) ความหมายของสถานะบุคคล
2) การพัฒนาสถานภาพการเปนพลเมืองตามกฎหมายไทย
3) การเขา สิท ธิป ระโยชนขั้ น พื้ น ฐานของคนตา งด าว สิ ทธิ ด านสุข ภาพ สิท ธิด า น
การศึกษา สวัสดิการในการทํางาน
4) การดํารงชีวิตอยูในสังคมไทยไทยไดอยางมีความสุข
5.2 คําสําคัญ
สิทธิ สถานะบุคคล การพัฒนาสถานะ คนตางดาว ทะเบียนราษฎร กฎหมาย การเขาถึง
สิทธิ สุขภาพ การศึกษา สวัสดิการ บัต รประชาชน สัญชาติ คานิยมหลัก 12 ประการ คุณ ธรรม
วัฒนธรรม
5.3 มาตรฐานการเรียนรู
ระดับประถมศึกษา
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมิน บุคคล และการเปน บุคคลตามสถานะของ
ตนเอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาสถานภาพการเปนพลเมือง
2) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขาถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงจะไดรับตามกฎหมาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคานิยมหลัก 12 ประการ
2) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเปน ปฏิบั ติตัวเปนพลเมืองในสังคมไทยอยางมี
ความสุข
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วิธีการการจัดการเรียนรู
หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรการรูหนังสือไทยเพื่อการสื่อสาร Communicative Thai Language และ
เปนหลักสูต รการศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จ Functional Literacy มีระบบการจัดการเรียนการสอน
เหมาะกับสภาพของผูเรียน ที่ผนวกการจัดการศึกษาเพื่อการรูหนังสือเขากับสาระความรูดาน อาชีวอ
นามัย อนามัยการเจริญพันธุ โรคไมติดตอ อาชีพและการมีงานทํา สิทธิและหนาที่ ของประชากรขาม
ชาติ เพื่อประโยชนโดยตรงแกทั้งกลุมเปาหมายและชุมชน สังคมไทยโดยรวม
การจัดชั้นเรียนตามหลักสูตรใชการจัดชั้นเรียนเปนกลุม โดยใชสถานที่ที่เปนสัดสวน มีอุปกรณ
อํานวยความสะดวกสําหรับการเรียนตามสาระการเรียนรูแ ละการอานเขียนภาษาไทยไดส ะดวก
พอสมควร เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน ทําความเขาใจและเรียนรูทั้งดานเนื้อหาและภาษารวมกัน
การจัดการเรียนการสอนจะใชการสอนในรูปของโครงงาน ที่เบ็ดเสร็จในตัวเองตามเนื้อหาใน
โครงสรางหลักสูตร เนื้อหาในแตละโครงงานประกอบไปดวยกลุมคําหลักที่เกี่ยวของตามที่ครูผูสอน
และผูเรียนจะรวมกันคัดเลือกใหเหมาะสมกับสถานการณ ความสนใจของผูเรียนและความตองการของ
ผูมีสวนไดเสีย ที่สอดคลองกับโครงสรางเนื้อหา และสาระมาตรฐานของหลักสูตร โดยการจัดการเรียน
การสอนแตละโครงงานจะเริ่มจากการจัดทําขอเสนอโครงงานโดยกลุมผูเรียน ผูสอนจะชวยแนะนํา
พูด คุย สนทนา ทําความเขาใจสาระการเรีย น และการผัน คําในภาษาไทยในสาระที่เกี่ย วของกั บ
โครงงานที่ผูเรียนเสนอขึ้นมา จากนั้นจะใหกลุมผูเรียนไดดําเนินงานตามเปาหมายและแนวทางที่ตกลง
รวมตามโครงงาน ในชวงนี้ผูสอนจะชวยแนะนําพูดคุย สนทนา ทําความเขาใจสาระการเรียน และการ
ผันคําในภาษาไทยในสาระที่เกี่ยวของเพิ่มเติมเปนระยะๆจนการดําเนินโครงงานบรรลุตามวัตถุประสงค
กอนจะเริ่มกระบวนการโครงงานชิ้นตอไปรวมไมนอยกวา 3 โครงงานจนจบภาคเรียน
ผูสอน อาจไดจาก (1) ครู กศน. (2) เครือขายในชุมชน หรือ (3) อาสาสมัครจากเครือขาย
ภายนอก ที่ผานการอบรมทั้งดานวิธีการใชหลักสูตรและการปรับเนื้อหารายละเอียดใหเหมาะกับบริบท
ของกลุมเปาหมายและชุมชนเปนระยะเวลา 2 วัน โดยอาจมีผูเรียนชาวไทยและจาก สปป.ลาว ที่เปน
อาสาสมัครชวยฝกทักษะใหคําแนะนําเปนพี่เลี้ยงใหแกผูเรียนตามโอกาส และอาจใชบุคลากรที่มีความรู
เฉพาะทางที่เกี่ยวของในชุมชน หรือจากเครือขายที่เขารวมมาเปนวิทยากรนําการพูด คุยในเนื้อหาที่
ถนัดก็จะเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น
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ตัวอยางของโครงงานที่กลุมนักศึกษาสามารถดําเนินการได
โครงงานที่ผูเรียนสามารถทําไดตามเจตนารมณของหลักสูตรมีไดมากมาย โครงงานเหลานี้
อาจกําหนดขอบเขตเปาหมายระดับในกลุมผูเรียนเอง หรือกิน ขอบเขตไปถึง ครอบครัวของผูเรียน
สมาชิกในชุ มชนที่สนใจ ครอบคลุมทั้งชุมชน ขยายไปยังชุมชนใกลเคียง หรือกิจกรรมที่กินพื้นที่และ
กลุมเปาหมายที่กวางกวานั้นหากมีความพรอม
โครงงานอาจดําเนิน เองตามลําพัง หรือบูร ณาการเขากับกิจ กรรมในชุมชน ทองถิ่น ที่เปน
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนในหลักสูตร ครูมีบทบาทเปนผูใหคําแนะนํา ดูแล ชวยเหลือทั้ง
ดานเทคนิค การบริหารจัดการ สอนเสริม ผูเรียนมีบทบาทในการวางแผน ออกแบบกิจกรรม ระดม
ทรัพยากร ดําเนินงาน ประเมินผลงาน นําเสนอผลงานอยางครบวงจร นอกจากครูแลวการทําโครงงาน
กลุมผูเรียนสามารถขอความชวยเหลือแนะนําจากผูรู และเจ าหนาที่ในชุมชน หรือจากพื้นที่ใกลเคียง
โดยคําแนะนําของครู ที่ทําหนาที่ที่ปรึกษาการดําเนินโครงงาน
ลักษณะโครงงานที่จะทําอาจทําเฉพาะดานเชน งานวิเคราะห การออกแบบริเริ่ม การพัฒนา
การลงมือจัดการกับปญหา หรือประเมินงานที่เกี่ยวของในชุมชน หรือทํางานแบบครบวงจร (ADDIE?)
ที่เกี่ยวกับสาระการเรียนรูตามหลักสูตร
ตัวอยางงานศึกษาวิเคราะหคนหาทําความเขาใจ
ปญหา สาเหตุ และ/หรือ ผลกระทบจาก เรื่องตอไปนี้ในกลุมผูเรียน ในระดับครัวเรือนของ
ผูเรียน ในระดับชุมชน หรือกินขอบเขตเปาหมายที่กวางกวานั้น
o อาชีวอนามัย
o การใชสารเคมีในภาคการเกษตร
o อนามัยเจริญพันธุ
o พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศโดยไมพรอม
o การมีทักษะชีวิตความรับผิดชอบตอตนเองและเพศตรงกันขาม
o ความเชื่อและขอเท็จจริงในเรื่องเพศ
o สุขอนามัยทางเพศ
o การคุมกําเนิด
o ทักษะการใชถุงยางอนามัย
o เพศสัมพันธ การตั้งครรภและการคลอด
o การแทง
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o การเขาถึงบริการดานอนามัยการเจริญพันธุ
o สถานการณโรคไมตดิ ตอ
o การดูแลสุขภาพปองกันการเกิดโรคไมตดิ ตอ
o การดูแลผูปวยโรคไมติดตอ
o สถานการณของโรคไมติดตอในชุมชน
o การเสริมสรางสุขภาพ
o อาหารและโภชนาการของโรคไมตดิ ตอ
o การจัดการโรคไมตดิ ตอในชุมชน
o การประกอบอาชีพที่มั่นคง
o กาประกอบอาชีพอิสระ
o การเปนคนงาน/ลูกจาง
o การเขาสิทธิประโยชนขั้นพืน้ ฐานของคนตางดาวดานสุขภาพ
o การเขาสิทธิประโยชนขั้นพืน้ ฐานของคนตางดาวดานการศึกษา
o การเขาสิทธิประโยชนขั้นพืน้ ฐานของคนตางดาวดานสวัสดิการในการทํางาน
o การดํารงชีวิตอยูในสังคมไทยไดอยางปรกติสุข
o ฯลฯ

ตัวอยางงานออกแบบเพื่อจัดการกับปญหาที่เกี่ยวของ
แนวทางการริเริ่มจัดการ ควบคุม ลดผลกระทบ หรือสงเสริม เรื่องตอไปนี้ในกลุมผูเรียน ใน
ระดับครัวเรือนของผูเรียน ในระดับชุมชน หรือกินขอบเขตเปาหมายที่กวางกวานั้น
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

อาชีวอนามัย
การใชสารเคมีในภาคการเกษตรใหถูกตอง
การลดผลกระทบตอสุขภาพจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
การปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
การปองกันอันตรายจากอันตรายในการทํางานดานอื่น
งานอนามัยเจริญพันธุในชุมชน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุมเฉพาะ
การเพิ่มทักษะชีวิตดานเพศ การปฏิเสธ หลีกเลี่ยง สถานการณเสี่ยงตอการละเมิดทางเพศ
การวางแผนชีวิตครอบครัวสําหรับคูส มรสใหม
การแกไขความเชื่อและขอเท็จจริงในเรื่องเพศใหถกู ตองใหแกกลุมเปาหมาย
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การดูแลสุขอนามัยทางเพศ
การคุมกําเนิดสําหรับผูที่ไมพรอม
การฝกทักษะการใชถุงยางอนามัยใหถูกตอง
การอบรมเรื่องเพศสัมพันธ การตั้งครรภและการคลอดใหกลุมเปาหมาย
การเขาถึงบริการดานอนามัยการเจริญพันธ
แนวทางการปองกันโรคไมตดิ ตอ
การควบคุมปจจัยของการเกิดโรคไมติดตอ
การดูแลสุขภาพปองกันการเกิดโรคไมตดิ ตอ
การดูแลผูปวยโรคไมติดตอ
การเสริมสรางสุขภาพ
การใหความรูเรื่องอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมของโรคไมติดตอ
การจัดการโรคไมตดิ ตอในชุมชน
การวางแผนและตัดสินใจเลือกอาชีพเสริม หรือเปลี่ยนอาชีพใหม
กาประกอบอาชีพอิสระ
การพัฒนากลุมเปาหมายใหเปนคนงาน/ลูกจางที่ดี
การใชประโยชนจากแหลงอบรมอาชีพในจังหวัดหนองคาย
การชวยเหลือบุคคลในการพัฒนาสถานะ การเปนพลเมืองตามกฎหมายไทย
การสงเสริมการเขาถึงสิทธิประโยชนขนั้ พื้นฐานของคนตางดาว สิทธิดานสุขภาพ สิทธิดาน
การศึกษา สวัสดิการในการทํางาน
o ฯลฯ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

จากตัวอยางงานศึกษาวิเคราะหคนหาทําความเขาใจและตัวอยางงานออกแบบเพื่อจัดการกับ
ปญหาที่เกี่ยวของครูและผูเรียนสามารถปรับใชในการพัฒนาปรับปรุง ดําเนินกิจกรรม และการประเมิน
งานในลักษณะเดียวกับตัวอยางขางบน หรือ ลงในรายละเอียดตามความสนใจของกลุมผูเรียน เชนการ
ปรับปรุงผลผลิต และการตลาดของพืชผลทางการเกษตร หรือทํางานแบบครบวงจรตั้งแตวิเคราะห
ออกแบบ พัฒนา ดําเนินการ และประเมินกิจกรรมสําคัญในชุมชนเชน การใชสารเคมีทางการเกษตร
การจัดการการเจ็บปวยจากโรคที่ไมติดตอ เปนตน ขอใหมั่นใจวามี่ทางเลือกมากมายในการจัดการ
เรียนการสอนในรูปโครงงาน และตองมีห ลายทางเลือกที่เปน ที่ส นใจและเปน ประโยชนตอผู เรียน
ครอบครัว ชุมชน
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การจัดกระบวนการเรียนรู
วิธีก ารจัด กระบวนการเรียนรู ในแตล ะครั้ง ครูจ ะเริ่ม จากการสนทนาพูด คุยในประเด็น ที่
เกี่ยวของตามลําดับความกาวหนาของโครงงาน โดยลําดับเรื่องเรงดวนตามสถานการณที่กลุมกําลัง
เผชิญอยู เปนเรื่องที่มีความสําคัญสูง เรื่ องใกลตัว และจากเรื่องที่งายตามลําดับ เปาหมายคือ การ
เรียนรูเนื้อหาจากการสนทนา ซักถาม แลกเปลี่ยนเปนหลัก ไมตองรอใหอานเขียนภาษาไทยไดกอน
ชวงการเรียนเนื้อหานี้อาจใชภาษาแมของแรงงานตางชาติมาใชไดบางเพื่อทําความเขาใจเนื้อหาได
ถูกตองชัดเจนและสามารถเทียบเคียงคําที่ใชในภาษาไทยไดทันที หลังจากสนทนา พูดคุยตามสาระการ
เรียนแลว จึง สอนอานเขียนตามลําดับ การสอนเพื่อการรูห นัง สือใชวิธีก ารอานเปน คํา และฝก ผัน
พยัญชนะ สระ วรรณยุกตตามเนื้อหาคําหลักที่เกี่ยวกับโครงงานที่ผูเรียนรับผิดชอบ จากนั้นจึงใหกลุม
ผูเรียนไปดําเนินโครงงานตอเนื่องจนกวาผลงานจะแลวเสร็จ
ขั้นตอนโดยสังเขปในการจัดการเรียนการสอนในรูปโครงงาน
1) การจัดกลุมผูเรียนที่มีความสนใจรวมกัน จํานวนกลุมไมควรมากนัก เพราะครูตองชวยสอน
เนื้อหา และภาษาไทยเปนการเบื้องตนกอนเริ่มจัดทําโครงงาน
2) สอนเนื้อหาและภาษาไทยที่เกี่ยวของกับโครงงานในแตละกลุม
3) อธิบายแนวทางการจัดทําโครงงาน และเอกสารโครงงานเพื่อใชเปนแนวควบคุมกํากับการ
ทําโครงงานใหเปนไปตามที่ตั้งใจ
4) จัดทําเอกสารโครงงานที่ไมซับซอน ชื่อโครงงาน ที่มา วัตถุประสงค วิธีดําเนินงาน ตัวชี้วัด
ความสํ าเร็จ ทรัพยากรและงบประมาณที่จําเปน เอกสารนี้ตองสั้น กระชับตามระดั บ
ความสามารถทางภาษาไทยของผูเรียน หรือถาจําเปนอาจใหผูเรียนทําเอกสารโครงงาน
ฉบับแรกเปนภาษาลาวก็ไดหากครูมีความสามารถในการอาน เชาใจภาษาลาวอยูบาง แตก็
ควรสอนภาษาไทยเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถทําเอกสารโครงงานเปนภาษาไทยไดเมื่อผูเรียนมี
ความกาวหนามากขึ้น
5) ครูมีหนาที่ตรวจสอบ ใหคําแนะนําในการปรับปรุงเอกสารโครงงานใหชัดเจน มีความเปน
เหตุเปนผลสอดคลองกัน เหมาะสมกับเงื่อนไข เปนไปไดจริง งานนี้อาจตองทํา หลายรอบ
เพื่อใหผูเรียนมีความแมนยําในการทํางานในรูปโครงงาน
6) ภายหลังจากโครงงานไดรับรองใหดําเนินการไดแลว ครูมีหนาที่ติดตามควบคุม และสอน
ความรูเนื้อหาที่เกี่ยวของที่รวมการสอนการรูหนังสือไทยแบบเบ็ดเสร็จ เปนระยะๆ ใหมี
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ความรูทั้งเนื้อหาและภาษาไทยตามเจตนารมณของหลักสูตร การสอนนี้ควรจะมีการสอน
ทั้งชั้น สลับกับการสอนเปนรายกลุมเพื่อใหไดทั้งผลงานที่ดี และบรรลุวัตถุประสงครวมของ
หลักสูตรไปพรอมกัน
7) การประเมินผลการเรียน เปนการประเมินทั้งผลงานจากโครงงานซึ่งควรจะใหน้ําหนักสูง
และความรูในเนื้อหา และภาษาไทยควบคูกันไป
สื่อการเรียนรู
สื่อการสอน ประกอบดวยสื่อสามประเภท
ประเภทแรก คือ การใชชุดบัต รคําจากคําหลักตามเนื้อหาเปนสื่อในการนําใหเกิดการพูดคุย
ซักถาม ทําความเขาใจ อภิปราย เนื้อหา และเรียนรูคําที่จําเปนตองใชทั้งในที่ทํางาน ครัวเรือน ชุมชน
และสังคม
ประเภทที่สอง คือ ภาพ คลิปวีดีโอ หรือสื่อดิจิตอลอื่นที่มีสาระเกี่ยวของกับหัวขอที่เรียน
ประเภทที่สาม คือ สื่อกระบวนการมีความสําคัญที่เปนสาระของการเรียนการสอนที่จะทําให
กลุมเปาหมายเกิดการเรียนรูเนื้อหาสาระไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยครูควรไดรับการฝกฝนใหมีทักษะ
การเปนกระบวนกร
การวัดและประเมินผลการเรียน
การประเมินผลการเรียนเปนการประเมินจากสภาพจริง Authentic assessment จากผลงานที่
เกิดจากแตละโครงงานที่ผูเรียนไดดําเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค
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บทที่ 1
อาชีวอนามัย
1.1 ความเสี่ยงอันตรายดานโรคจากการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม
ความเสี่ยงอันตรายดานโรคจากการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม แบงไดเปน 4 ดาน ดังนี้
1) ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางเคมี โดยเฉพาะอยางยิ่งอันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ที่มีผลกระทบตอสุขภาพทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
2) ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางชีวภาพ ซึ่งปจจุบันมีปญหาโรคติดตอที่เกิดจากการเลี้ยง
สัตว ไดแกไขหวัดนก
3) ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางกายภาพ เออรโกมิคส และภัยธรรมชาติ ซึ่งมีผลกระทบ
ตอสุขภาพแตกตางกันตามลักษณะของปจจัยเสี่ยง เชน การเสียน้ําในรางกายและเปนลมเมื่อทํางานใน
ที่รอนอบ-อาว การบาดเจ็บกลามเนื้อเมื่อยกของหนัก เปนตน
4) ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางจิตวิทยาสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเครียดที่อาจเปน
สาเหตุของการพยายามฆาตัวตาย
1.2 ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางเคมี
ปจจุบันเกษตรกรมีการใชสารเคมีทางการเกษตรอยางแพรหลาย เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
ในปริมาณมาก รวมทั้งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดทันเวลาตรงกับ ความตองการของตลาดเพื่อใหได
ราคาสูง ถึงแมวาการนําเขาปุยเคมีในประเทศไทยจะมีปริมาณสูงมากกวาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช แต
เมื่อเปรียบเทียบถึงผลกระทบตอสุขภาพทั้งแบบเฉียบพลันรุนแรงและแบบสะสม ระยะยาวแลวนับวา
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเปนปญหาที่สําคัญที่สุดดานปจจัยทางเคมี และปญหาที่ไดรับความสนใจในระดับ
สากล เนื่องจากมีรายงานการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดลอม
ของโลก
1.2.1 สถานการณการนําเขาสารกําจัดศัตรูพืช
วัตถุอันตรายที่มีการนําเขาในประเทศไทยในลําดับสูงอยางตอเนื่องรวม 12 ชนิด ไดแก
Glyphosate isopropylamine salt (สารกําจัดวัชพืชกลุมไกลโฟเซท), 2, 4 - D sodium salt (สารกําจัด
วัชพืช), Methamidophos (สารกําจัดแมลงกลุมออรกา-โนฟอสเฟต พิษรายแรงระดับความเปนพิษ 1
บี), Atrazine (สารกําจัดวัชพืช), Ametryn (สารกําจัดวัชพืช), Parathion methyl (สารกําจัดแมลงกลุม
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ออรกาโนฟอสเฟต พิษรายแรงยิ่งระดับความเปนพิษ 1 เอ), Mancozeb (สารปองกันกําจัดโรคพืชกลุม
ไธโอคารบาเมต), Endosulfan (สารกําจัดแมลงกลุม ออรกาโนคลอรีน),Paraquat dichloride (สารกําจัด
วัชพืชกลุมพาราควอท), Butachor (สารกําจัดวัชพืชมีผลการศึกษาพบวาเปนสารกอมะเร็ง), Sulfur
(หรือกํามะถันซึ่งสารปองกันกําจัดโรคพืช), และ Chlorpyrifos (สารกําจัดแมลงกลุมออรกาโนฟอสเฟต)
จะเห็นวาเปน สารที่มีความเปนพิษหรือเปน อันตรายสูงจํานวน 6 ชนิดไดแก เมธามิโด
ฟอส (Methamidophos) ซึ่งปจจุบันมีการประกาศหามจําหนายแลว, อะทราซีน (Atrazine), พาราไธ
ออน-เมทิล (Parathion methyl), เอ็น โดซัลแฟน (Endosulfan), พาราวอท ไดคลอไรด (Paraquat
dichloride), และ บิวทาคลอร (Butachor)
1.2.2 ผลกระทบตอสุขภาพจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ผลกระทบตอสุขภาพ ประการแรกคือ ผูที่ไดรับสารเคมีที่มีค วามเปนพิษรุนแรงเขาสู
รางกายในปริมาณที่มากพอจะเกิดอาการอยางเฉียบพลัน ซึ่งมีอาการที่แตกตางกันขึ้นอยูกับชนิดของ
สารเคมีและทางเขาสูรางกาย อาทิ การระคายเคืองผิวหนังหากไดรับทางผิวหนัง เคืองตา แสบตา
บริเวณที่สัมผัส และเมื่อสารเคมีถูกดูดซึมเขาสูรางกายอาจมีผลทําใหเกิดความผิดปกติในระบบตาง ๆ
ของรางกาย เชน ทําใหออนเพลียและเหนื่อย เกิดอาการเกร็งของกลามเนื้อ ระบบทางเดินอาหาร
ผิดปกติทําใหทองรวงหรือทองอืด เปนตน นอกจากนี้การไดรับสารเคมีเขาสูรางกายทีละนอย อาจมี
การสะสมอยูในอวัยวะของรางกายจนกระทั่งเกิดอาการในที่สุด สารเคมีบางชนิดมีผลทําใหเกิดความ
ผิดปกติของตอมไรทอ เชน บางชนิดมีผลตอพัฒนาการเจริญเติบโตในเด็ก เชน เอ็นโดซัลแฟน ซึ่งเปน
สารกําจัดแมลง และบางชนิดมีผลการศึกษา พบวา เปนสารกอมะเร็ง เชน Atrazine ซึ่งเปนสารกําจัด
วัชพืช เปนตน
กลุ ม เสี่ ย งต อ โรคพิ ษ สารกํ า จั ด ศั ต รู พื ช ได แ ก ผู ป ระกอบอาชี พ ภาคเกษตรกรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เกษตรกรผูทํานา เพาะปลูกผักผลไม และผูรับจางฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
1.2.3 การคัดกรองผูเสี่ยงตอโรคพิษสารกําจัดศัตรูพชื
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดลอม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เปนผูพัฒนาวิธีการคัดกรองผูเสี่ยงตอโรคพิษสารกําจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนฟอสเฟต และคารบาเมต
โดยการเจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อหาปฏิกริ ิยาการทดสอบเอนไซมซูโดคลอรีเนสเตอเรสจากซีรัมของเลือด
กับกระดาษตรวจคัดกรองที่พัฒนาขึ้น การแปลผลแบงเปน 4 ระดับ โดยเรียงลําดับจากระดับปกติ
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จนถึงระดับไมปลอดภัย ไดแก ปกติ ปลอดภัย มีความเสี่ยง และไมปลอดภัย ปจ จุบันมีการใชอยาง
แพรหลายในสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขจนถึงสถานีอนามัยในระดับตําบล
1.2.4 สรุปสถานการณผลกระทบตอสุขภาพจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ถึง แมวาสถานการณผูปวยโรคพิษสารกําจัดศัตรูพืชจากระบบการเฝาระวัง โรค (รง.
506) มีแนวโนมลดลง แตจากผลการตรวจคัดกรองผูเสี่ยงตอโรคพิษสารกําจัดศัตรู พบวา มีผูมีระดับ
เอ็ น ไซม อยู ในระดับ มี ค วามเสี่ย งและไมป ลอดภั ยสู ง ขึ้ น ในพื้ น ที่ ที่ มีก ารดํา เนิ น การตรวจคัด กรอง
ประกอบกับการคํานวณอัตราปวยจากฐานประชากรทั้งหมดไมไดแยกเฉพาะฐานประชากรผูป ระกอบ
อาชีพเกษตรกรรมกลุมเสี่ยง จึงไมสามารถยืนยันไดวาปญหาโรคพิษสารกําจัดศัตรูพืชลดลงในความ
เปนจริง
1.2.5 ผลกระทบจากการตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดลอม
ปญหาการตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดลอม เกิดจากการแพรกระจายของ
สารเคมีในระหวางการฉีดพน เนื่องจากสารเคมีสวนใหญจะกระจายจากบริเวณของพืชที่ตองการฉีดพน
ลงสูพื้น และบางสวนระเหยอยูในอากาศ ทําใหมีการสะสมอยูในพื้นดินและน้ํา ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของ
สัตวเลี้ยงและสัตวในธรรมชาติ ในที่สุดจะสงผลใหเกิดการสะสมของสารเคมีในหวงโซอาหาร สารเคมี
กํ า จั ด ศั ต รู พื ช บางชนิ ด สะสมอยู ใ นสิ่ ง แวดล อ มนานหลายป โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง สารเคมี ก ลุ ม
ออรกาโนคลอรีน เชน ดีดีที สามารถอยูในสิ่งแวดลอมไดถงึ 30 ป ดีลดริน สามารถอยูในสิ่งแวดลอมได
ถึง 25 ป เปนตน
อยางไรก็ตามปจจุบันยังไมมีโครงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในชุมชนที่เกี่ยวของ
กับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รวมทั้งยังไมมีการตรวจระดับสารเคมีในสิ่งแวดลอมในชุมชน
1.2.6 ขอเสนอแนะเพื่อการจัดการแกไขปญหาจากปจจัยทางเคมี
การจัดการแกไขปญหา ควรใหมีการดําเนินการดังตอไปนี้
1) การบังคับใชกฎหมายการหามนําเขาสารเคมีที่มีพิษรายแรงที่มีการประกาศใหเกิด
ผลไดจริง และประกาศการหามเพิ่มเติมสําหรับสารเคมีตัวอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอสุขภาพชัดเจน
2) เรงรัดการแกไขปญหาการใชสารเคมี โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอัตราการปวยสูง เพราะมี
การใชสารเคมีในนาขาว และพืชไรหลาย ๆ ชนิดในปริมาณสูง และสารเคมีเหลานี้มีความหลากหลาย
รวมทั้งมีระดับความเปนพิษรายแรงมากจนถึงรายแรงนอย เปนพิษทั้งเฉียบพลัน และพิษเรื้อรัง
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3) การสํารวจและจัดทําขอมูลการใชสารเคมีในระดับจังหวัด เพื่อประโยชนในการศึกษา
ผลกระทบตอสุขภาพเกษตรกรได สําหรับระบบรายงานการเฝาระวังโรคพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหทัน
เหตุการณ
4) การใหความรูแกเกษตรกรและผูเกี่ยวของใหทราบถึงพิษภัยที่แทจริง มีความเขาใจใน
การใชและปฏิบัติงานอยางปลอดภัย อันจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เชน การเลือกใช
สารเคมีอยางเหมาะสม ไมใชสารเคมีเมื่อไมจําเปน สังเกตอาการผิดปกติที่เกิดจากการใชสารเคมีพรอม
กับดําเนินการแกไข เปนตน
5) หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรฯ ควรดําเนินการและสงเสริมใหมี
การศึกษาวิจัยเพื่อลดการใชสารเคมีดว ยวิธีการตาง ๆ และถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ สู
เกษตรกร
6) กระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพประชาชน
จําเปนจะตองเฝาระวังสุขภาพเกษตรกรทั้งเชิงรุกและเชิงรับ พัฒนาใหมีความครอบคลุมมากที่สุดและ
รายงานสถานการณไดอยางรวดเร็ว
1.3 ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางชีวภาพ
ประเทศไทยตั้งอยูในพื้นที่รอนชื้น เหมาะสมกับ การเจริญเติบโตของเชื้อโรคตางๆ จากการ
ทํางานในภาคเกษตรกรรม อันตรายจากปจจัยทางชีวภาพ ไดแก ความเสี่ยงตอโรคติดตอระหวางสัตว
และคน การติดเชื้อโรคทั่วไป รวมถึงการบาดเจ็บจากการถูกสัตวรายกัด และงูหรือสัตวมีพิษ กัดตอย
โรคติดเชื้อในเกษตรกรที่สําคัญในประเทศไทย ไดแก โรคเลปโตสไปโรซิส ซึ่งมีรายงานการ
ปวยสูงเมื่อเปรียบเทียบกับโรคอื่น ปจจุบันสํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค เปนหนวยงานหลักใน
การดําเนินการปองกันควบคุมโรคโรคเลปโตสไปโรซิส, โรคไขหวัดนก นับเปนปญหาสําคัญในปจจุบัน
เนื่องจากเปนโรคที่มีอัตราการปวยตายสูง เปนโรคที่สรางความตระหนกแกคนทั่วไปถึงอันตรายและ
ความเสี่ยงในการติดเชื้อ รวมถึงมีผลกระทบที่มีตอเศรษฐกิจของประเทศ และโรคเมลิออยโดซิส ซึ่ง
โรคที่มีอัตราการปวยตายสูงและมีแนวโนมของการปวยสูงขึ้น
1.3.1 โรคเลปโตสไปโรซิส หรือ ฉี่หนู
โรคเลปโตสไปโรซิสเปนโรคติดตอระหวางสัตวและคน เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Leptospira
ผูปวยจะมีอาการไขสูง ปวดศีรษะรุนแรง หนาวสั่น ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ปวดทอง อาเจียน ทองรวง ตา
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แดง หรือเปนผื่น บางครั้งอาจมีอาการตัวเหลืองตาเหลือง สาเหตุสําคัญการติดเชื้อจากการสัมผัสฉี่หนู
ที่เปนสัตวพาหะนําโรค จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งวา โรคฉี่หนู
1.3.2 โรคไขหวัดนก
โรคไขหวัดนก ถือเปนโรคจากการประกอบอาชีพในกลุมผูเลี้ยงที่ติดเชื้อจากไกที่เปนโรค
ซึ่งนับเปนโรคที่มีอันตรายถึงแกชีวิตและมีอัตราตายสูงในกลุมผูปวย พื้นที่เสี่ยง ไดแก พื้นที่เปนที่อยู
อาศัยหรือมีการเลี้ยงสัตวปกและมีสัตวปกที่เปนโรค
วิเคราะหสาเหตุการติดเชื้อ
1) มาจากสัตวปกที่เลี้ยงในบริเวณบาน เชน ไก ไกชน หรือเปดไลทุง ซึ่งเปนตัวการนําเชื้อ
ไปแพรระบาด
2) เมื่อสัต วปก เหลานี้เกิดอาการเจ็บปวย เกษตรกรผูเลี้ยงมัก จะไมทราบ ไมมีก าร
ระมัดระวัง กําจัดไมถูกตอง ไมดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง จึงมีโอกาสติดเชื้อไดหากภูมิตานทาน
ขณะนั้นต่ํา
3) เมื่อเกิด สัต วปก ตาย เกษตรกรผูเลี้ยงไมไดแ จง ใหปศุสัต วอําเภอหรือเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบทราบ หรือแจงใหทราบเมื่อเกิดเหตุลุกลามมากขึ้ นแลว เชน ที่จังหวัดสระบุรี กําแพงเพชร
เปนตน
4) ขาดการวางเครือขายการเฝาระวังโดยประชาชนผูเลี้ยงมีสวนรวม ยังไมทราบขอมูล
ขาวสารที่ถูกตองชัดเจน อีกทั้งยังไมไดประสานการทํางานของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของมากนัก
โอกาสการไดรับ/สัมผัส
1) จากการสัมผัสโดยตรงกับไก เปด นก หงส หาน และสัตวปกอื่นๆ ที่เปนโรคหรือเปน
พาหะของโรค
2) จากการจับ แตะ เดิน หรือสัมผัสบริเวณที่มีการปนเปอน
3) จากละอองตางๆ ที่กระเด็นใส หรือปลิวตกปนเปอนเสื้อผา
4) ปนเปอนจากอาหารสด ไกสด ไขสด ที่ยังไมไดทําลายเชื้อ
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1.3.3 โรคเมลิออยโดซิส (Melioidosis)
เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเขาสูรางกายผานทางบาดแผล หรือดื่มน้ําที่ปนเปอน กลุมเสี่ยง คือ
ผูมีอาชีพที่ตองสัมผัสกับคน ฝุน น้ํา หรือโคลน อาการปวย คือ เปนไขไมสม่ําเสมอ เจ็บหนาอก เกิด
หนองอักเสบที่ปอด ถายภาพรังสีจะพบรอยปนใหญ อาจมีอาการแทรก คือ เลือดเปนพิษ
1.4 ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางกายภาพ เออรโกโนมิคส และภัยทางธรรมชาติ
ปจจัยทางกายภาพ เออรโกโนมิคส และภัยทางธรรมชาติ เปนสิ่งคุกคามสุขภาพที่สําคัญในผู
ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม ทั้งในการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว และประมง
1.4.1 การประเมินสิ่งแวดลอมการทํางานทางกายภาพ และเออรโกโนมิคส
ความเสี่ยงจากสิ่ ง คุก คามสุข ภาพทางกายภาพและเออรโ กมิคส ที่มีมากที่สุด ไดแ ก
ทํางานกลางแดดตลอดทั้งวัน อากาศรอนอบอาว ความเสี่ยงจากการใชของมีคม ปนปายหรือทํางานใน
ที่สูง ทํางานกับเครื่องจักรกล หรือไฟฟา ยืนนานติดตอกันมากกวา 1 ชั่วโมง เดินนานติดตอกันมากกวา
1 ชั่วโมง ทํางานที่คุกเขาหรือนั่งยอง ๆ ซ้ํา ๆ ดันลากหรือยกของหนักเปนประจํา กมหลัง หรือกมศีรษะ
ซ้ํา ๆ และเคลื่อนไหวของมือหรือขอมือซ้ํา ๆ มีผลใหเกษตรกรมีปญหาการบาดเจ็บกลามเนื้อและขอ
บริเวณหลังสวนลาง บริเวณสะโพกและหัวเขา บริเวณไหล และบริเวณขา
1.5 ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางจิตวิทยาสังคม
สภาพสัง คมเศรษฐกิจปจ จุบันสรางความกดดันและทําใหสุขภาพจิต เสื่อมลงมาก อาจเปน
สาเหตุประการหนึ่งที่สงผลตอการพยายามฆาตัวตาย
1.5.1 การพยายามฆาตัวตายดวยการรับประทานยาหรือสารพิษ
จากการทบทวนขอมูลสรุปรายงานการเฝาระวังโรค (รง 506) ของสํานักระบาดวิทยา
ระหวางป พบวา ผูปวยจากการพยายามฆาตัวตายดวยการรับประทานยาหรือสารพิษมีแนวโนมสูงขึ้น
(ทีม่ าwww.hiso.or.th/hiso/picture/reportHealth/pro-5_Chapter2(1).doc)
1.5.2 การปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
การเจ็บปวยจากการใชสารเคมีเพื่อกําจัดศัตรูพืช ไมเพียงสงผลกระทบทางสุขภาพของ
เกษตรกรเฉพาะเพียงกลุมเดียว แตยัง สง ผลกระทบตอกลุมผูบริ โ ภคอีก ดวย รวมถึง สารเคมีทาง

28

การเกษตร นอกจากจะปนเปอน ในพืช ผัก ผลไม แลวยังเกิดการสะสมในสิ่งแวดลอม เชน น้ํา ดิน
บรรยากาศ
การเจ็บปวยที่เกิดจากการใชสารเคมีในการกําจัดศัต รูพืช จึงจําเปน จะตองไดรับการ
ดําเนินการควบคุม แกไข เพื่อที่ลดจํานวนผูปวยทั้งเกษตรกรและผูบริโภค ซึ่งตองอาศัยความรวมมือ
จากทุกฝายโดยเฉพาะเกษตรกรเองตอง ซึ่งตอง ลด ละ เลิกการใชสารเคมี หากหลีกเลี่ยงไดใหใชวิธี
เกษตรแผนใหม หรือเกษตรอินทรียเนนการใชสารชีวภาพ ลดปริมาณการใชสารเคมี หากมีความจําเปน
ที่ตองใชสารเคมีอยู ควรมีพฤติกรรมที่ปลอดภัย ดวยการ “อาน ใส ถอด ทิ้ง”


อาน : ใหเกษตรกรอานฉลากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกอนใชและปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด



ใส : ใสอุปกรณเครื่องมือปองกันอันตรายจากสารเคมีขณะทํางาน เชน เสื้อผา
มิดชิดรัดกุม หนากาก ถุงมือ รองเทา เปนตน



ถอด : ถอดชุดและอุปกรณทุกชิ้นที่ใชขณะฉีดพน หรือทํางาน แยกซักจากเสื้อผา
อื่นๆแลวรีบอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผาทันที



ทิ้ง : ทิ้งผลิตภัณฑบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหถูกตอง คัดแยกออกจากขยะ
ทั่วไป ใหอยูในกลุมขยะอันตราย ทิ้งใหหางไกลจากแหลงน้ํา ปองกันการปนเปอนใน
สิ่งแวดลอม

การใชสารเคมีทําใหเสียสองตอ กลาวคือ นอกจากจะเสียเงินในการซื้อสารเคมีเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต เพิ่มรายได ในอนาคตตองนําเงินที่ไดนั้นมารักษาสุขภาพที่เสียไปจากสารเคมี เสียทั้งสุขภาพ
เสียเงิน เสียเวลา ไดไมคุมเสีย ดังนั้น จึงควรลดละเลิกการใชสารเคมีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ ดีของตนเอง
และคนรอบขาง
1.6 การปองกันอันตรายจากอันตรายในการทํางานดานอื่นๆ
1.6.1 การบาดเจ็บกลามเนื้อและขอ
การบาดเจ็บกลามเนื้อเกิดจากการใชงานกลามเนื้อมากเกินไป เชน ออกแรงยกลาก เข็น
ของที่มีน้ําหนักมากๆ หรือทํางานอยูในทาซ้ําตลอดทั้งวัน ทําใหกลามเนื้อเกิ ดการอักเสบ ปวด บวม
การเคลื่อนไหวผิดปกติ
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วิธีการปองกัน
1) ไมควรออกแรงยกผลัก เข็น ลาก ทูน เกินกําลัง ถาเปนสิ่งของที่มีน้ําหนักมากตองใช
เครื่องมือหรือคนอื่นๆชวย
2) ยกของดวยทาทางที่ถูกตอง ยอตัวลงใหสิ่งของนั้นแนบชิดลําตัวใชกําลังของขาดันตัว
ขึ้น ไมกมงอหลังขณะยกของ
3) ทํากายบริหารในทาตางๆ เพื่อใหรางกายเกิดความยืดหยุน ลดความเมื่อยลาได
4) ควรเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อตองทํางานทาหนึง่ ทาใดนานๆ เชน ยืนนานๆ ก็นั่งพัก นั่งยองๆ
นานๆ ก็ลุกยืนเดินไปมาบาง เปนตน
1.6.2 โรคติดเชื้อ สัตว/แมลงมีพิษ
การทําการเพาะปลูก นอกจากทานจะเสี่ยงตอสัตวมีพิษ เชน งู ตะขาบ แมงปอง ตอ แตน
แลวบางครั้งหากทานตองทํางานในที่ที่มีน้ําขัง ทานอาจตองเสี่ยงตอโรคฉี่หนู ซึ่งทําใหเกิดอาการไข
หนาวสั่นปวดศีรษะ ออนเพลีย ปวดกลามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณนอง ตาเหลือง ตัวเหลือง หากมีอาการ
ดังกลาวตองรีบพบแพทยเพื่อรับการรักษาทันที นอกจากนี้ การเกิดบาดแผลขณะทํางาน เชน ถูกตะปู
ตํา กิ่งไม แหลมคม ทิ่มตํา ฯลฯ ทําให เกิดบาดแผลสกปรกก็เปนสาเหตุทําใหเกิดโรคบาดทะยักได โดย
จะมีอาการเสียวที่บาดแผล ปวดศีรษะ กลามเนื้อกระตุก อาปากไม ได อาการกระตุกจะมากขึ้น ถามี
เสียงดังหรือแสงสวางมากระตุนและอาจเสียชีวิตได
วิธีการปองกัน
1) สวมรองเทายางหุมสนเพื่อปองกันของแหลมคม เชน เศษแกว กิ่งไมแข็งๆ ทิ่มตําจน
เกิดบาดแผลและปองกันสัตว เชน งู หรือสัตวมีพิษอื่นๆ กัด
2) เมื่อเกิดบาดแผล ตองลางแผลทําความสะอาด โดยเฉพาะแผลจากของแหลมทิ่มตํา
และควรไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคบาดทะยักทันที
3) หากที่บาดแผลที่เทาไมควรเดิน หรือย่ําน้ําเทาเปลา หากจํา เปนควรสวมรองเทาให
มิดชิด
1.6.3 ความรอน
อัน ตรายจากความรอนอาจทําให เกิด อาการหนามืด คลื่ น ไส เวีย นศีร ษะ ปวดศีร ษะ
เปน ตะคริว เปน ลม หรืออาจเกิ ด อาการผิด ปกติที่ผิวหนัง เชน ผื่ น ตุมแดงๆ เกิด อาการเหนื่อยล า
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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วิธีการปองกัน
1) การสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว เพื่อปองกันอันตรายจากรังสีอัลตราไวโอเลท ซึ่ง
เปนสาเหตุของมะเร็งผิวหนัง
2) การสวมหมวกปกกวางปองกันแสงจะสองเขาดวงตาโดยตรง ซึ่งเปนสาเหตุของโรคตอ
กระจก เพื่อปองกันสาเหตุของตอกระจก
3) ดื่มน้ําใหเพียงพอ และจัดเตรียมน้ําดื่มใหเพียงพอตลอดระยะเวลาทํางาน
4) เมื่อเกิดอาการผิดปกติ เชน หนามืดเวียนศีรษะ ฯลฯ ควรพักในที่รมทันที
1.6.4 เสียงดังและความสัน่ สะเทือน
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
อาจทํ า ให เ กิ ด อั น ตรายต อ ระบบการได ยิ น ทํ า ให เ กิ ด อาการสู ญ เสี ย การได ยิ น แบบชั่ ว คราว
ซึ่งอาการจะกลับเปนปกติได แตหากทํางานในที่ที่มี เสียงดัง เปน เวลานานโดยไมใชอุปกรณปองกัน
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 ซึ่ ง ไ ม ส า ม า ร ถ รั ก ษ า
ไดก ารทํา งานกับ เครื่อ งจั ก รที่ มีค วามสั่ น สะเทื อนนานๆ เช น ขับ รถยนต รถแทรกเตอร จะทํ าให
ร า งกายเกิ ด อาการเมื่ อ ยล า เช น แขน ขา หรื อ เกิ ด อาการปวดเหมื อ นมี เ ข็ ม แทงในกล า มเนื้ อ
เกิดการอักเสบของกระดูกเสนเอ็นและขอตอตางๆ
วิธีการปองกัน
1) หลีกเลี่ยงการทํางานกับเครื่องจักรกล อุปกรณเครื่องมือที่มีเสียงดัง หรือมีความ
สั่นสะเทือนเปนเวลานานๆ
2) หากจําเปนตองสวมใสอุปกรณปองกัน เชน ที่อุดหู
3) ลดระยะเวลาการทํางานกับเครื่องจักรกล อุปกรณเครื่องมือที่มีเสียงดังหรือมีความ
สั่นสะเทือน
1.6.5 อุบัติเหตุ
เนื่องจากการทํางานเพาะปลูก ตองใช เครื่องยนต เครื่องจัก ร ของมีคมตางๆ ในการ
ทํางาน เชน การดายหญาเพื่อกําจัดวัชพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิต การตัดการสับ เปนตน นอกจากของมี
คมแลวเกษตรกรที่ตองทํางานในที่สูงเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตตางๆ จากปจจัยเหลานี้ เกษตรกรจึงมีความ
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานได
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วิธีการปองกัน
1) ใชเครื่องมือใหเหมาะสมกับชนิดของงาน
2) หมั่นศึกษาวิธกี ารใชเครื่องมือที่ถกู ตอง
3) ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ เครื่องจักรชํารุด และซอมแซมใหอยูในสภาพที่ใชงานได
4) จัดวางสิง่ ของตางๆให เปนระเบียบไม เกะกะกีดขวางจนเกิดอันตราย
5) สวมอุปกรณปองกันอันตรายที่เหมาะสม เชน ถุงมือ
6) เพิ่มความระมัดระวังเมื่อตองทํางานในทีส่ ูง
(ที่มา http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/407)
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บทที่ 2
อนามัยเจริญพันธุ
อนามัยเจริญพันธุ หมายถึง ภาวะความสมบูรณแข็งแรงของรางกายและจิตใจ ที่เปนผลจาก
กระบวนการและการทําหนาที่การเจริญพันธุที่สมบูรณทางเพศชายและหญิงทุกชวงอายุ อันสงผลใหมี
ชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข องคประกอบของอนามัยเจริญพันธุ มีดังนี้ คือ
2.1 การวางแผนครอบครัว
ควรปฏิบัติดงั นี้
1) ไมมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรหรือกอนที่จะแตงงานกัน แตถาไมสามารถหลีกเลี่ยงการมี
เพศสัมพันธไดตองใชถุงยางอนามัยเพื่อการคุมกําเนิด
2) ควรมีการตรวจสุขภาพกอนแตงงาน เชน ควรตรวจเลือดกอนวามีโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
หรือโรคติดตอทางพันธุกรรมหรือไม
3) เมื่อแตงงานแลวถายังไมพรอมจะมีบุตรก็ควรคุมกําเนิดแบบชั่วคราวไวกอน เชน การใช
ถุงยางอนามัย การรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด การฉีดยาคุมกําเนิด การใสหวงยางอนามัย เปนตน
4) คูสามีภรรยาควรวางแผนวาจะมีบุตรคนแรกเมื่อใด และควรจะมีบุตรกี่คน ระยะหางของ
บุตรแตละคนควรเปนเวลากี่ป และควรจะใชวิธีการคุมกําเนิดวิธีใด
2.1.1 การเลือกคูครอง
เปนการที่จะเริ่มตนของการที่จะมีครอบครัวทีด่ ี การเลือกคูครองนั้นเปนสิง่ ที่สาํ คัญมากก็
วาได เพราะการเลือกคูครองของคนสมัยนี้จะเลือกตามอารมณและความรูสึ กกันเปนสวนใหญ แตไม
นึกถึงความเปนจริง ครั้นเมื่ออายุมากสังขารก็เปลี่ยนสภาพตามกาลเวลา หากไมมีความเขาใจซึ่งกัน
และกันแลว การหยารางก็จะตามมา ทั้งนี้การเลือกคูครองที่ถูกตองนั้น เริ่มแรก คือ ใจตองรักกันกอน
จากนั้นตองมีการวางเปาหมายในชีวิตรวมกันตอไป
2.2.2 การเตรียมความพรอมดานที่อยูอาศัย และอาชีพ
ที่อยูอาศัยเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก ฉะนั้นจะตองตกลงกันตั้งแตกอนแตงงาน เชน
แยกมาอยูด วยกันตามลําพัง หรืออยูกับครอบครัวของฝายใดฝายหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเหตุผลและความ
จําเปน ของทั้ง สองฝาย สําหรับ อาชีพควรมีอาชี พที่มั่น คง มีร ายไดแ นน อน และเพียงพอที่จ ะดูแ ล
ครอบครัวได
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2.2.3 การแตงงาน
เปนประเพณีที่แสดงถึงการประกาศใหสงั คมรับรูถ ึงการตกลงใจในการใชชีวิตรวมกันของ
ชายหญิง ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติแตกตางกันในแตละทองถิ่น และการจดทะเบียนสมรสเพื่อสิทธิตาม
กฎหมายของทั้ง สองฝา ย อยา งไรก็ ต าม พิ ธีแ ตง งานควรเปน ไปตามฐานะของคู บาวสาว และไม
กอใหเกิดปญหาตามมาในภายหลัง
2.2.4 การปรับตัวเขาหากัน
การที่คนสองคนซึ่งแตกตางกันในที่มานิสัยใจคอจะตกลงมาใชชีวิตอยูรวมกันไดนั้น การ
ปรับตัวเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง การที่คูรักรูจัก "การเสียสละ" จะชวยพัฒนาความรักที่มีตอกันใหยืน
ยาวตลอดไป
2.2.5. การเงิน
คูบาวสาว จําเปนตองนําเงินเดือนของเราทั้งสองคนมารวมกันกอนเพื่อใหรูรายรับที่แนนอนของ
ครอบครัว จากนั้นใหเขียนถึงรายจายของครอบครัวในหนึ่งเดือน และควรทําตารางรายรับ-รายจายให
ชัดเจน
2.2.6 การวางแผนมีบุตร และการเวนชวงการมีบุตร
คือการเตรียมความพรอมสําหรับมีบุตรวาเมื่อแตงงานกันแลวตองการจะมีบุตรกีค่ น และ
เวน ระยะหางกันนานแคไหน เลือกวิธีอะไรจึงจะมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการคุมกําเนิด การ
วางแผนการเงิน และการวางอนาคตบุตร ตลอดจนการเวนชวงการมีบุต ร เพื่อใหผูเปน แมไดพื้น ฟู
สุขภาพรางกาย กอนการตั้งครรภครั้งตอไป ที่สําคัญก็คือ ไมควรมีบุตรเร็วเกินไป ชาเกินไป หรื อถี่
เกินไป จะทําใหเกิดปญหาในการเลี้ยงดูและใหความอบอุนแกลูกไดอยางทั่วถึง
2.2.7 การเตรียมตัวเปนพอแมที่ดี
เพื่อใหบุตรเติบโตมาเปนคนดี มีคุณภาพ และมีความสุข ผูที่เปนพอแมจะตองตองเตรียม
ตัวที่จะปฏิบัติตนเองใหเปนแบบอยางที่ดีกับบุตร โดยประพฤติอยูในศีลธรรมอันดี มีหลักการในการ
ดําเนินชีวิต เพื่อเปนประโยชนในการสอน การตักเตือนวากลาว การปรับปรุง และการอบรมแกไขบุตร
ใหดีตอไปในอนาคต
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2.2 การอนามัยแมและเด็ก
ควรปฏิบัติดงั นี้
1) มีการเตรียมตัวที่จะเปนแมที่ดีดวยการบํารุงดูแลรางกายใหแข็งแรงสมบูรณ
2) เมื่อมีการตั้งครรภตองไปฝากครรภที่โรงพยาบาล
3) ไปรับการตรวจครรภตามที่แพทยนัด
4) ควรศึกษาหาความรูจากสื่อตาง ๆ โดยเฉพาะหนังสือเกี่ยวกับการดูแลครรภ การเลี้ยงดูบุตร
เพื่อการเปนแมที่ดี และเพื่อสุขภาพของตนเองและบุตร
5) ควรเรียนรูวิธีการปฏิบัติตนเมื่อมีการตั้งครรภ ซึ่งถาไปฝากครรภแพทยและพยาบาลจะให
คําแนะนํา และควรปฏิบัติตนอยางเครงครัด
6) ไมทํากิจกรรมที่มีโอกาสเสี่ยงตอการแทง โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกิดการกระทบกระเทือน
บริเวณมดลูกหรือบริเวณทอง
7) หลังคลอดบุตรควรพักฟนประมาณ 45 วัน เพราะรางกายยังออนแออยู
8) ขณะพักฟนหลังคลอดบุตรควรบํารุงรักษารางกายโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชนหรือ
อยูกระโจมอบสมุนไพรถาทําได ซึ่งสมัยกอนผูหญิงที่คลอดบุตรแลวจะมีการ “อยูไฟ” (เปนการนอนใกล
ไฟ โดยคนสมัยโบราณเชื่อวาความรอนจะทําใหมดลูเขาสูภาวะปกติไดเร็วหลังคลอดบุตรแลว) แตสมัย
นี้แทบจะไมมีแลว
9) แมควรใหนมบุตรเพราะนมแมมีประโยชนตอทารกมาก และแมก็ควรรับประทานอาหารที่
บํารุงน้ํานมดวย เชน แกงเลียง เปนตน
10) ตองพาบุต รใหรับการตรวจสุ ขภาพเด็กและรับวัคซีนตามกําหนดในสมุด บันทึก สุขภาพ
เด็ก ซึ่งทางโรงพยาบาลใหมาหลังคลอดบุตร
11) ดูแลบุตรใหดีในเรื่องของความสะอาด อาหารการกินที่มีประโยชน และเหมาะสมกับวัย
12) ชวยสงเสริมพัฒนาการของเด็ก ดวยการใหเลนของเลนที่มีประโยชนตอพัฒนาการของเด็ก
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ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพระหวางการตั้งครรภ
1) บุหรี่
สารนิโคตินคารบอนมอนนอกไซดในควันบุหรี่ และทาร จะมีผลตอการทํางานของสารสื่อ
ประสาทอะเซติลโคลีน (acetylcholine) โดปามีน (dopamine) และนอรอีพิเนฟริน (nor epinephrine)
สงผลใหมีการขัดขวางการพัฒนาของเซลลประสาทของทารก มีการหดตัวของหลอดเลือดดํามดลูก ทํา
ใหเลือดผานรกลดลง ทารกจึงไดรับอาหารและออกซิเจนไมเพียงพอ มีผลใหน้ําหนักแรกเกิดนอย ขาด
สารอาหารในระยะตั้งครรภและเพิ่มอัตราการตายในวัยทารก นอกจากนี้ยังกอใหเกิดปญหาพัฒนาการ
และพฤติกรรม เชน เชาวนปญญาบกพรอง มีปญหาการเรียน ซุกซนมากผิดปกติ สมาธิสั้น พฤติกรรม
กาวราว ตลอดจนมีปญหาดานการเขาสังคม ผลดังกลาวจะพบไดตั้งแตในระยะแรกของการตั้งครรภ
จนกระทั่งทารกเกิด มีผูศึกษาพบวาหากมารดาสูบบุหรี่ในชวง 4 สัปดาหกอนคลอด แมจะเปนการสูบ
บุหรี่เพียงครั้งเดียวก็จะสงผลใหมีการยับยั้งการสราง DNA ของทารกไดนานหลายชั่วโมง
นอกจากผลกระทบตอลูกแลว ในสวนของผลกระทบตอมารดา คือทําใหมีอัตราเสี่ยงตอการ
เปน”โรคหลอดเลือดอุดตัน” เพิ่มขึ้น โดยอาจกอใหเกิดหลอดเลือดสมองอุดตัน ภาวะลิ่มเลือดอุดหลอด
เลือดดําชั้นลึก (deep vein thrombosis) หรือเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ การติด
เชื้อทางเดินหายใจที่พบบอยที่สุด คือ “หลอดลมอักเสบ” (ซึ่งพบไดมากกวาหญิงตั้งครรภที่ไมสูบบุหรี่
ถึง 15 เทา ปอดอักเสบ ไขหวัดใหญ ภาวะหอบหืด 3 เทา สวนผลตอการตั้งครรภพบวา เพิ่มอัตราการ
ตั้งครรภนอกมดลูก 5 เทา)
2) แอลกอฮอล (เหลา เบียร ไวนหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบ)
ผลกระทบของแอลกอฮอลตอทารกในครรภ พบเมื่อแมดื่มแอลกอฮอลชวงปฏิสนธิห รือ
ในชวง 3 เดือนแรก ความรุนแรงขึ้นอยูกับปริมาณแอลกอฮอลที่ดื่ม หากดื่มในปริมาณมากจะสงผลให
ทารกเมื่อคลอดมีลัก ษณะของโรคกลุมอาการของทารกที่เกิด จากมารดาที่ดื่มแอลกอฮอล (Fetal
alcohol syndrome, FAS) ซึ่งมีลักษณะทางรางกายที่ผิดปกติ คือ
- ชองตาสั้น
- รองริมฝปากบน (Phil rum) เรียบ
- ริมฝปากบนยาวและบาง
- หนังคลุมหัวตามาก (epicanthal folds)
- จมูกแบน
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- ปลายจมูกเชิดขึ้น
- บริเวณสวนกลางใบหนามีการพัฒนานอยกวาปกติ (midface hypoplasia)
แอลกอฮอล ทําใหเกิดการทําลายของเซลลประสาท สงผลใหมีการเจริญเติบโตบกพรอง
น้ําหนัก แรกเกิ ด นอย และมี อัต ราการเพิ่ม น้ําหนั ก หลัง เกิด นอย ศีร ษะเล็ก เกิด ความผิด ปกติของ
โครงสรางสมอง เชน ไมมีสมองใหญ (anencephaly) สมองใหญมีรองผิดปกติ (schizencephaly) เยื่อหุม
สมองและเนื้อสมองเลื่อน (lumbarmeningomyelocele) สวนดานพัฒนาการของสติปญญาก็มีความ
บกพรอง มีปญหาดานความจํา การเคลื่อนไหวผิด ปกติ มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคทางจิตเวช เชน
ภาวะวิตกกังวล (anxiety disorder) มีภาวะซึมเศรา (depression) พฤติกรรมอัน ธพาล (conduct
disorder) และมีปญหาพฤติกรรมอื่น ๆ เชน อาการซุกซนไมอยูนิ่ง และสมาธิสั้น
3) แอมเฟตามีนและอนุพันธ
ไดแก เมตแอมเฟตามีน (ยาไอซ สปด) และ 3,4-เมทิลีนไดออกซีเมตแอมเฟตามีน (ยาอี
Ectasy) จะสงผลใหมีน้ําหนักแรกเกิดนอย มีความผิดปกติของหัวใจแตกําเนิด ภาวะเลือดออกในสมอง
ภาวะสมองตาย ทําใหมีการทําลายเซลลประสาท เสนรอบศีรษะมีขนาดเล็ก ซึ่งมีผลตอสมาธิ ความจํา
และมิติสัมพันธ (spatial skills) และมีผลทําใหเด็กมีปญหาพฤติกรรมในระยะยาวอีกดวย
การปองกันที่ดีที่สุด คือ หลีกเลี่ยงการเขาไปยุงเกี่ ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด ไมวาคุณจะ
ตั้งครรภหรือไมก็ตาม เพราะผลกระทบที่ตามมาเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไดยาก สวนในรายที่ตั้งครรภแลว
และยังไมเลิกหรือเพิ่งจะเลิกใชสารเสพติด ก็ตองระมัด ระวังทารกในครรภเปน พิเศษ โดยระหวางที่
ตั้งครรภควร....
- หมั่นไปพบสูติแพทย เพื่อติดตามผลของพัฒนาการทารกในครรภตามนัดอยางสม่ําเสมอ
- ปฏิบัติตามคําแนะนําของสูติแพทยอยางเครงครัด
- งด ละ เลิก สิ่งเสพติดทุกชนิดอยางเด็ดขาด
- หากคนในครอบครัวสูบบุหรี่ ควรพูดจาขอความรวมมือใหไปสูบบุหรี่ภายนอกบาน เพราะ
ควันบุหรี่มีสารพิษที่เรียกวา “ทาร” ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอทารกในครรภและวาที่คุณแม รวมถึง
สมาชิกในครอบครัวมากกวาผูที่สูบเองเสียเอง
เมื่อ คลอดแล วก็ ไมค วรละเลย ควรพาทารกไปพบกุมารแพทยเ พื่อ เฝา ระวัง คั ด กรอง
ประเมินพัฒนาการและพฤติกรรมเปนระยะ เพื่อหาความผิดปกติรวมที่พบไดบอย เชน ปญหาดานการ
มองเห็น การไดยินบกพรอง เพื่อใหการชวยเหลือ กระตุนพัฒนาการโดยเร็วเพื่อลดปญหาทางดานการ
เรียนรูและปญหาสังคมที่จะตามมา
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2.4 เพศศึกษา
ควรปฏิบัติดงั นี้
1) ศึกษาหาความรูเรื่องเพศศึกษาจากสื่อตาง ๆ ซึ่งคําวาเพศศึกษานั้นมิไดหมายถึงเรื่องของ
การมี เ พศสั ม พั น ธ กั น เท า นั้ น แต มี ข อบข า ยกว า งขวางมาก ได แ ก

เรื่ อ งของสุ ข วิ ท ยาทาง

เพศ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเพศในลั ก ษณะเพื่ อ น คู รั ก การปรั บ ตั ว เข า กั บ เพศตรงข า มและเพศ
เดียวกัน ความผิดปกติทางเพศ การเลือกคูครอง การแตงงาน การวางแผนครอบครัว คานิยมทาง
เพศ โรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส อารมณทางเพศ การจัดการกับอารมณทางเพศ การมี
เพศสัมพันธอยางมีความรับผิดชอบปลอดภัย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางเพศ
2) เมื่อรูแลวก็ปฏิบัติตนในเรื่องเพศใหเหมาะสมกับวัยและสถานภาพของตนเอง ไมควรไป
ทดลองมีเพศสัมพันธหรือปลอยตัวปลอยใจใหไปตามแรงขับทางเพศที่เกิดขึ้นกับวัยรุนทุกคน
3) คิดใหรอบคอบ คิด ถึงพอแม ผูปกครอง คิดถึงความเสียหายหรือผลกระทบเมื่อคิดจะมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร
4) ถามีโอกาสควรเขารวมกิจกรรมคายเพศศึกษา ซึ่งปจจุบันมีบางหนวยงานที่จัดขึ้นเพื่อจะไดมี
ความรู และมีความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องความถูกตองและเหมาะสมในเรื่องการปฏิบัติตนในเรื่องเพศ
2.5 อนามัยวัยรุน
ควรปฏิบัติดงั นี้
1) ดูแลอนามัยดานตาง ๆ ของรางกาย เชน อนามัยเกี่ยวกับอาหาร อนามัยเกี่ยวกับน้ําหนักของ
รางกาย อนามั ยเกี่ยวกับอวัย วะของรางกาย อนามั ยเกี่ยวกั บทรวดทรงของรางกาย อนามัยทาง
เพศ เปนตน
2) ในเรื่องของอนามัยทางเพศนัน้ ควรดูแลในเรื่องตอไปนี้
- การปองกันการเกิดสิว และการปฏิบัติตนขณะเปนสิว ซึ่งจะเนนถึงการทําความสะอาด
ใบหนา และการดูแลใบหนามิใหสกปรก ทําความสะอาดโดยการลางดวยน้ําสะอาดหรือสบู ไมแกะหรือ
เกาบริเวณที่เปนสิว เพราะมือสกปรก
- การปองกันการมีก ลิ่นตัวและการปฏิบัติตน ถามีกลิ่น ตัวแรงควรใชส ารสมระงับกลิ่น
ตัว และดูแลความสะอาดของรักแรใหดีโดยใชสบูอาบน้ําฟอกใหสะอาด เสื้อผาที่สวมใสตองสะอาด
- ขณะที่มีประจําเดือนควรเปลี่ยนผาอนามัยบอย ๆ ดูแลในเรื่องความสะอาดบริเวณอวัยวะ
เพศใหดี หลังขับถายควรลางทําความสะอาดอวัยวะเพศทุกครั้ง
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- เมื่อผูชายเกิดการฝนเปยกอยาตกใจ ใหชําระลางอวัยวะเพศใหสะอาดและเปลี่ยนกางเกง
ตัวใหม
- การสําเร็จความใครดวยตนเองเปนเรื่องธรรมชาติ แตก็ควรเปนไปอยางเหมาะสม และไม
หมกมุนจนเกินไป
- ควรดูแลเกี่ยวกับสุขปฏิบัติเกี่ยวกับอวัยวะเพศทั้งชายและหญิงใหดี
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บทที่ 3
โรคไมติดตอ
โรคไมติด ตอ คือ โรคที่ไมมีเชื้อจุลินทรียเปนตัวกอโรค จึงไมส ามารถถายทอดติดตอถึงกัน
ระหวางบุคคลได สาเหตุของการเกิดคือ พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของมนุษย โดยที่อาจมีสิ่งแวดลอม
ภายนอกรางกายที่ไมใชจุลินทรียเปนปจจัยรวม ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจโรค
ไตโรคมะเร็ง หลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง
3.1 ลักษณะเฉพาะของโรคไมตดิ ตอ
1) ปจจัยตางๆในสิ่งแวดลอมสิ่งแวดลอมที่ไมดี (Unhealthful lifestyles and environment)
2) วิถีการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพมีผลตอการเกิดโรคไดแกการกินการเคลื่อนไหวการ
พักผอน
3) ปจจัยการดําเนินพฤติกรรมตางๆเหลานีเ้ ปนสิง่ ที่กระทําจนเคยชินและกลายเปนสิ่งจําเปนตอ
การดํารงชีวิตในปจจุบัน
4) การแฝงตั วการกอ โรคและผลกระทบของโรคใชเวลานานขณะเดียวกั น การแกไขก็ใ ช
เวลานานกวาจะเห็นผล
5) พบกลุมโรคนี้ในกลุมวัยทํางานและวัยสูงอายุมากกวาวัยเด็ก
3.2. ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคไมตดิ ตอ
ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอ หมายถึง ปจจัยตาง ๆ ที่มีความเปนไปไดที่จะเกิดผลลัพธใน
การปวยเปนโรคไมติดตอ (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง) โดย
ปกติสุขภาพของบุคคลเชื่อมโยงกับปจจัยหลัก 2 ดานไดแก
1) ปจจัยสวนบุคคล คือ พฤติกรรมสวนบุคคล พันธุกรรม
2) ปจจัยนอกตัวบุคคล คือ เศรษฐกิจ สังคม
นอกจากนี้ ยังแยกระบบบริการทางการแพทย ซึ่งมีอิทธิพลอยางมากตอสุขภาพของประชาชน
ออกมาจากปจจัยสิ่งแวดลอม ดังนัน้ ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพของบุคคล เรียกวา ปจจัยกําหนดดาน
สุขภาพ
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3.3. ปจจัยกําหนดดานสุขภาพ (Health determination)
ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคไมตดิ ตอแบงออกเปน 2 ประเภทไดแก
1) ปจจัยเสีย่ งที่เปลี่ยนแปลงไมได
- เพศชาย จัดเปนปจจัยเสี่ยง เนื่องจากผูหญิงจะเกิดโรคหัวใจขาดเลือดชากวาผูชาย
ประมาณ 10 ป ทัง้ นี้เนื่องจากฮอรโมนเพศหญิง (เอสโตรเจน) ชวยชะลอการเกิดโรค แตเมื่อถึงวัยหมด
ประจําเดือนแลวความเสี่ยงจะสูงขึ้นเทียบเทาผูชาย
- อายุ เปนปจจัยเสี่ยงที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได อายุที่เพิ่มมากขึ้นมีผลใหเสนเลือดเสื่อมไป
ตามวัย
- พันธุกรรม การที่มีพอหรือแมเปนโรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด ตั้งแตอายุไมมากลูกๆ
ก็มีความเสี่ยงตอโรคนี้สูงดวยเชนกัน ความจริงแลว “ยีน” มีบทบาทมากในการเกิดโรคหลอดเลือดแดง
เพราะจะควบคุมหลาย ๆ ระบบที่สงผลเรงการสะสมของไขมัน
2) ปจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงได คือ พฤติกรรมที่สงผลดานลบตอสุขภาพ เชน การสูบบุหรี่
การไมออกกําลังกาย
3.4 สถานการณโรคไมตดิ ตอเรื้อรัง
โรคหัวใจ และหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน ภาวะความดันโลหิตสูง เปนกลุม
โรคที่เปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขและมีแ นวโนมเพิ่มขึ้น อยางตอเนื่อง กลุมโรคนี้เปน ภัยเงียบ
ระดับชาติที่สงผลใหเปนปญหาสาธารณสุขของประเทศ โดยองคการอนามัยโลกไดระบุวาในป 2548
ทั่วโลกมีผูเสียชีวิตจากโรคจากวิถีชีวิต 35 ลานคนหรือรอยละ 60 ของผูเสียชีวิตทั้งหมด 58 ลานคน
และหากไมเรงแกไขคาดวาในป 2558 จะมีผูเสียชีวิตจากโรคดังกลาวเพิ่มขึ้นรอยละ 17 หรือประมาณ
41 ล า นคนในประเทศไทย จากข อมู ล สํ า นั ก นโยบายและยุท ธศาสตร สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข พบว า อั ต ราตายต อ แสนประชากรจากโรคหัว ใจขาดเลื อ ด โรคหลอดเลื อ ดสมอง
โรคเบาหวาน มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในปพ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2551 โดยในป พ.ศ. 2551 อัตรา
ตายตอแสนประชากรเปน 21.2, 20.8 และ 12.2 ตามลําดับ
3.5 แนวทางการปองกันโรคไมติดตอเรื้อรัง
เนื่องจากสถานการณก ารระบาดของโรคกลุมนี้ทวีความรุน แรงเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ โดยเฉพาะ
ประเทศที่กําลังพัฒนา สําหรับประเทศไทยสถานการณโรคไมติดตอไดระบาดในทุกพื้นที่ทั้งเขตเมือง
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และชนบท เปนภาระกับบริการสุขภาพและครอบครัวอยางมาก จากการศึกษารวบรวมการดําเนินงาน
ปองกันและควบคุมโรคที่ผานมาโดยองคการอนามัยโลก ไดสรุปและเสนอหลักการทบทวนหลักฐานที่มี
อยูเพื่อเลือกมาตรการนโยบายและการดําเนินการ โดยคํานึง ถึงการดําเนิน การที่มีประสิทธิผลคุม
คาใชจายและจายไดในประเทศหรือชุมชนนั้นๆ องคการอนามัยโลกไดเนนย้ําถึงการแกไขปญหาสุขภาพ
ตอโรคไมติดตอเรื้อรัง ของประชากรจะเกิด ประสิทธิผลไดนั้น จําเปน ตองมุง เนน ที่ก ารปองกัน และ
ควบคุมปจจัยเสี่ยงที่เปนสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคไมติดตอ และสามารถดําเนินการไดครอบคลุม
ประชากรจํานวนมากได
3.5.1 แนวปฏิบัติการเพื่อเขาถึงและปองกันควบคุมตามเปาหมายและมาตรการหลักได
เปน 2 กลุม
1) กลุมกลยุทธขับเคลื่อนประชากร เปนกลุมกลยุทธเพื่อการลดจํานวนการเกิด โรคที่
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ไดแก
- การเฝา ระวัง สถานการณท างระบาดวิท ยา โดยการประเมิน สถานการณ ก าร
กระจายของโรค และเขาใจธรรมชาติการเกิดโรคในชุมชน
- การสื่อสารเตือนภัยการเรียนรูของสัง คม โดยการประเมิน สถานการณก ารรับรู
ประเด็นปจจัยเสี่ยงที่สําคัญของชุมชน กําหนดเปาหมายการสื่อสารรณรงค และสนับสนุนกระบวนการ
สรางการเรียนรูจัดการปจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงสําคัญของประชาชนอยางตอเนื่อง
- ขับเคลื่อนความรวมมือภาคสวนตาง ๆ และชุมชน โดยการขับเคลื่อนความรวมมือ
ในภาคประชาชนและภาคสวนตาง ๆ เพื่อสนับสนุนใหเกิดการจัดการที่มีประสิทธิผลและยั่งยืน
- ผลักดันสนับสนุนการปรับระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ สูการดูแลพื้นฐาน
ลดเสี่ยง และสรางสุขภาพระบบบริก ารการปองกันและจัดการโรค และระบบบริการสนับสนุน ที่มี
คุณภาพและบูรณาการอยางตอเนื่อง
- การติดตามกํากับประเมินและเรียนรู
2) กลุมกลยุทธเขาถึงกลุมบุคคลเสี่ยงสูง เปนกลุมกลยุทธในการจัดการเขาถึงการคัด
กรองและสนับสนุนการลดปจจัยเสี่ยงทั้งในกลุมบุคคลเสี่ยงสูงและผูเปนโรค รวมทั้งการรักษาตั้งแต
ระยะตนของการดําเนินโรคและการเพิ่มโอกาสเสี่ยงโดย
- ระบุกลุมบุคคลเสี่ยงสูง และผูที่เปนโรค
- จัดทําแนวมาตรฐานการบริการคัดกรอง ลด เสี่ยง ปองกัน รักษา และสงตอ
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- ออกแบบและจัดบริการ รวมทั้งระบบสนับสนุนการลดปจจัยเสี่ยงและรักษาตั้งแต
ระยะเริ่มแรกของการดําเนินโรค
- บริการสนับสนุนการจัดการตนเอง เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสูก ารลดเสี่ยง
อยางยั่งยืน
- ประเมิ น ความครอบคลุมการเขาถึง บริก าร และพัฒนาคุณ ภาพการดู แ ลอยา ง
ตอเนื่อง
3.5.2 การดูแลสุขภาพเพื่อปองกันโรคไมติดตอ
1) หลีกเลี่ยงการเปนโรคดวยการปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงตอโรค เชน การรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน ออกกําลังกายสม่ําเสมอ
2) สรางเสริมชีวิตครอบครัวใหมีความสุขดวยการดูแลบานใหสะอาด เปนลูกที่ดีของพอ
แม รวมกันแกปญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นดวยความเขาใจกัน การมีครอบครัวดีมีความอบอุนเปนการ
รักษาสุขภาพจิตเบื้องตน
3) ปองกันการเปนโรคจากการประกอบอาชีพ ดวยการใชเครื่องปองกันตามระเบียบ
ปฏิบัติของหนวยงานนัน้ ๆ เชน ใสหมวกนิรภัยเมื่อทํางานในเขตกอสราง
4) ชวยกันรักษาสิ่งแวดลอมของชุมชนใหสะอาด สรางบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่ดีดวยการ
ปองกันมลภาวะทั้งในน้ําและในอากาศเชนทิ้งขยะถูกที่
5) หลีกเลีย่ งสิง่ ที่เปนอันตราย เชน การใชยาผิด การสูบบุหรี่
3.6 โรคไมติดตอเรื้อรัง
3.6.1 ความดันโลหิตสูง (Hypertension)
เปนโรคที่พบบอย เกิดขึ้นเนื่องจากแรงตานทานภายใตผนังหลอดเลือดสูงกวาปกติภาวะ
ความดันโลหิตสูง คือ ความดันโลหิตที่วัดอยางถูกตองหลาย ๆ ครั้ง ในตางวาระที่ Systolic Blood
Pressure ( คาความดันหลอดเลือดขณะหัวใจบีบตัว ) มากกวาหรือเทากับ 140 มม.ปรอท และ/ หรือ
Diastolic Blood Pressure (คาความดันหลอดเลือดขณะหัวใจคลายตัว ) มากกวาหรือเทากับ 90 มม.
ปรอท อันตรายจากโรคความดันโลหิตสูงคือคําตอบของความนากลัว ถาไมรักษาจะทําใหหลอดเลือด
ตีบและแข็งตัว การไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะสวนตาง ๆ ไมเพียงพอ จึงมีผลดังนี้ ผลตออวัยวะ
สําคัญ ไดแก 1) หัวใจ ซึ่งหัวใจทํางานมากจะโตขึ้นจนกระทั่งหัวใจวาย เสนเลือดหัวใจตีบตัน 2) สมอง
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เสนเลือดในสมองตีบหรือแตกเกิดการบวมของสมอง ทําใหเปนอัมพาตหรือตายได 3) ไต เลือดไปเลี้ยง
ไตไมพอ ทําใหไตทําหนาที่เสื่อมลงไมสามารถขับสารพิษออกจากรางกายได
สาเหตุ
1) พันธุกรรม
2) บุหรี่
3) ความอวน
4) การกินอาหารเค็มจัด รสจัด
5) ภาวะเครียด
6) ภาวะไขมันในเลือดสูง
7) ขาดการออกกําลังกาย
8) อายุมาก
9) ปฏิกิริยาของยาบางชนิด เชน ยาคุมกําเนิด ยาสเตียรอยด
10) โรคตอมไรทอ เชน คอพอกเปนพิษ หรือโรคไต
อาการ
ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส อาเจียน เหนื่อยงาย ใจสัน่ ตาพรามัว หมดสติ บางครั้ง
อาจไมมีอาการแสดง
การรักษา
สามารถเลือกยาที่เหมาะสมใหแกผูปวยแตละราย
1) กลุมยาขับปสสาวะ ทําใหมีปสสาวะมากขึ้น ยาชะลอการเตนของหัวใจ ทําใหหัวใจเตน
ชาลงยาขยายหลอดเลือด ทําใหรูของหลอดเลือดกวางขึ้น เลือดจึงไหลไดดีขึ้นและมีแรงดันนอยลง
ขนาดยาโดยทั่วไปคือรับประทานยาวันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเชาแตผูปวยบางรายก็จําเปนตอง
รับประทานยาวันละ 2 ครั้งในกรณีหลังนี้ใหรับประทานยาหลังอาหารเชาและเที่ยง หามรับประทานยา
หลังอาหารเย็นหรือกอนนอนเพราะจะทําใหปวดปสสาวะตอนกลางคืนและตองลุกมาเขาหองน้ําตลอด
คืน
2) กลุมยาเอซีอีอินฮิบิเตอร (ACE inhibitors) ยานี้มีฤทธิ์ยับยัง้ เอนไซมแองจิโอเทนซินคอน
เวอรติ้ง (angiotensin converting enzymes) เชน อีนาลาพริล (enalapril), ไลซิโนพริล (lisinopril), รามิพ
ริล(ramipril), เพอรินโดพริล (perindopril) อาจทําใหเกิดอาการขางเคียงที่กอความรําคาญแกผูใชยา คือ
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อาการไอแหงๆ ได ซึ่งไมเปนอันตรายและไมใชอาการแพยาทําใหรูสึกรําคาญ ซึ่งสามารถบรรเทาได
ดวยการหมั่นจิบน้ําหรือรับประทานยาอมชนิดที่ทําใหชุมคอ รางกายจะสามารถปรับตัวได แตในกรณีที่
อาการเปนมากจนรบกวนคุณภาพชีวิต อาจจําเปนตองเปลี่ยนยาแตผูปวยไมควรหยุดยาดวยตนเองควร
ไปปรึกษาแพทยเพื่อใหแพทยพิจารณาเปลี่ยนยาให
ขอสําคัญ
คือ จะตอ งรั บ ประทานยาต อ เนื่ อ งกั น ทุ ก วั น และรั บประทานยาตรงเวลา หากลื ม
รับประทานยาและนึกขึ้นไดเมื่อใกลจะรับประทานยามื้อตอไปใหรับประทานยาของมื้อนั้นก็พอ และหาม
รับประทานยาเพิ่มเปน 2 เทา มิฉะนั้นความดันโลหิตจะลดต่ําลงอย างมาก เกิดอาการหนามืด ลมลง
หมดสติเปนอันตรายได
การดูแลตนเอง
1) ลดอาหารเค็ม
2) ลดน้ําหนักตัว: ความอวนมีผลทําใหหัวใจบีบตัวมากขึน้ เปนผลใหความดันสูงขึน้
3) ออกกําลังกายสม่ําเสมอ
4) ฝกทําสมาธิ
5) ลดปจจัยเสี่ยง เชน เหลา บุหรี่
6) ควบคุมระดับไขมันในเสนเลือด: การมีไขมันในเสนเลือดมาก มีผลโดยตรงกับความดัน
โลหิต
7) พบแพทยตามนัด และรับประทานยาตามที่แพทยสงั่
8) สําหรับคนรางกายปกติทั่วไป พยายามควบคุมความดันโลหิตใหไมเกิน 140 / 90 มม.
ปรอท
9) สําหรับผูปวยโรคไต เบาหวาน พยายามควบคุมความดันโลหิตใหไมเกิน 130 / 80 มม.
ปรอท จะชวยลดอัตราการเกิดโรคหัวใจไดรอยละ 25 ภาวะหัวใจวายรอยละ 50 และโรคหลอดเลือด
สมองรอยละ 35
3.6.2 โรคเบาหวาน (Diabetic Mellitus)
โรคเบาหวานเกิดจากตับออนไมสามารถสรางอินซูลินไดอยางเพียงพอ หรือรางกาย
ตอบสนองตออินซูลินไดนอยกวาปกติ จึงไมสามารถเผาผลาญคารโบไฮเดรตรวมถึงโปรตีนและไขมัน
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บางสวนไดอยางเหมาะสม ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติและเสี่ยงตอโรคแทรกซอนอันตราย
หลายอยาง เชน หัวใจวาย ตาบอด ไตวาย อัมพฤกษ อัมพาตและโรคติดเชื้อ
เบาหวานแบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก
1) เบาหวานชนิดที่ 1 หรือเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน ซึ่งเกิดจากตับออนไมสามารถสราง
อินซูลินไดอยางเพียงพอ เบาหวานชนิดนี้สวนใหญจะพบในเด็กและวัยรุน ประมาณ 10% ของผูปวย
เบาหวานทั้งหมดเปนเบาหวานชนิดที่ 1
2) เบาหวานชนิดที่ 2 หรือเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน ซึ่งตับออนของผูปวยเบาหวานชนิด
นี้สวนใหญสรางอินซูลินไดอยางเพียงพอ แตรางกายตอบสนองตออินซูลินไดนอยกวาปกติ ประมาณ
90% ของผูปวยเบาหวานทั้งหมดเปนเบาหวานชนิดที่ 2
อาการ
น้ําหนักลด Polyuria (ปสสาวะบอย) Polydipsia (กระหายน้ําเพิ่มขึ้น) และ Polyphagia
ความหิวเพิ่มขึ้นเปนสัปดาหหรือเปนเดือน สัญญาณและอาการอื่น ๆบงบอกถึงการเริ่มมีอาการของ
โรคเบาหวาน การมองเห็น ไมชัด ปวดศีรษะ ออนเพลีย รักษาแผลหายชา และคัน ที่ผิวหนัง ระดับ
น้ําตาลในเลื อดสู ง เปน เวลานานอาจทํา ใหเ กิด การดูด ซึ มกลู โคสในเลนสของตา ซึ่ ง นํา ไปสู ก าร
เปลี่ยนแปลงในรูปรางของเลนส เปนผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสายตา
การรักษา
1) กลุมยาทีก่ ระตุนการทํางานของตับออนใหสรางอินสุลนิ
- ยากลุมซัลโฟนิลยูเรีย เชน กลิปไซด กลิคาไซดไกลเบนคลาไมด รับประทานกอน
อาหาร 30 นาทีวันละ1-2 ครั้ง
- ยากลุมรีพาไกลไนด รับประทานกอนอาหาร 30 นาที วันละ 2-4 ครั้ง
2) กลุมยาที่สง เสริมการทํางานของอินสุลนิ
- เม็ทฟอรมิน รับประทานหลังอาหาร 15-30 นาที วันละ 2-3 ครั้ง
3) ยากลุมไธอะโซลิดีนไดโอน
- โรสิกลิตาโซน ไพโอกลิตาโซน รับประทานหลังอาหาร 15-30 นาที วันละ 1-2 ครั้ง
4) กลุมยาที่ขัดขวางการดูดซึมน้ําตาลจากทางเดินอาหารเขาสูกระแสเลือด
- เอคารโบส และ โวกลิโบส ยากลุมนีจ้ ะลดระดับน้ําตาลไดเล็กนอย จึงใชรวมกับยา
กลุมอื่นรับประทานพรอมกับอาหารคําแรกวันละ 3 ครั้ง
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โรคแทรกซอน
1) ตา อาจเปนตอกระจกกอนวัย ประสาทตาหรือจอตาเสื่อม และอาจทําใหตาบอดใน
ที่สุด
2) ระบบประสาท ผูป วยอาจจะเปนปลายประสาทอักเสบ มีอาการชาหรือปวดแสบปวด
รอนตามปลายมือปลายเทา
3) เทา ซึ่งมักจะทําใหมีแผลเกิดขึ้นที่เทาไดงายและอาจลุกลามจนเทาเนา
4) กระเพาะปส สาวะไมทํางาน ทําใหก ลั้น ปส สาวะไมอยูห รือไมมีแรงเบงปส สาวะ
กระเพาะอาหารไมทํางาน มีอาการจุกเสียด อาหารไมยอย
5) ทองผูก ทองเดิน โดยเฉพาะเชามืด ถึง กอนเที่ยง ผูปวยชายมัก มีภาวะหยอน
สมรรถภาพทางเพศ
6) ไต มักเกิดภาวะไตวาย มีอาการบวม ซีด ความดันโลหิตสูง ซึ่งเปนสาเหตุการเสียชีวิต
ของผูปวยเบาหวานที่พบไดคอนขางบอย
7) ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ทําใหเปนอัมพฤกษ อัมพาต และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
ถาหลอดเลือดแดงที่เทาแข็งและตีบ เลือดไปเลี้ยงเทาไมพออาจทําใหเทาเย็น เปนตะคริว ปวดขณะเดิน
มากๆ หรืออาจทําใหเปนแผลหายยากหรือนิ้วเทาเปนเนื้อตายเนา
8) ภูมิคุมกันต่ํา เปนโรคติดเชื้อไดงาย เชน วัณโรคปอด กระเพาะปสสาวะอักเสบ กรวย
ไตอักเสบ กลาก เปนฝหรือพุพองบอย นิ้วเทา หรือชองคลอดอักเสบ เปนตน
8) แผลที่เทา เปนภาวะแทรกซอนที่พบไดบอย เนื่องจากผูปวยเบาหวานมักมีภาวะปลาย
ประสาทอักเสบ และภาวะขาดเลือดทําใหเทาชาเกิดแผลไดงายและหายยาก หรือเปนเนื้อตายเนา
บางครัง้ จําเปนตองตัดนิ้วหรือตัดขา ทําใหเกิดภาวะพิการได
3.6.3 โรคกระเพาะอาหาร
ที่มาของโรค
สาเหตุหลัก ของโรคกระเพาะอาหารเกิดจากการเสียสมดุล ของกรดที่ห ลั่ง ออกมา ไป
ทําลายเยื่อบุกระเพาะอาหาร ซึ่งเยื่อบุกระเพาะอาหารมีความตานทานกรดไดไมดี ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การเกิดโรคที่พบมากในปจจุบัน คือ การใชชีวิต ความเครียด ความกัง วล ที่พบไดบอยในสังคมการ
ทํางาน รวมถึงวิถีชีวิตในดานการรับประทานอาหารที่ไมดีและการละเลยสุขภาพ เชน การรับประทาน
อาหารไมต รงเวลา การอดอาหาร การรับประทานอาหารรสจัด เปน ประจํา การสูบบุห รี่ การดื่ ม
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล การรับประทานยาแกปวดจําพวก Aspirin ยาลดการอักเสบเปนประจํา และอีก
หนึ่งสาเหตุของโรคที่สําคัญ คือ การติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร ไพโลไร หรือเรียกยอๆ วา เอชไพโลไร
(Helicobacter pylori หรือยอวา H.pylori) มีการถายทอดจากคนสูคน จากการรับประทานอาหาร เชื้อจะ
เขาสูกระเพาะอาหารและเลื่อนเขาสูเซลลเยื่อบุผิว ซึ่งเชื้อนี้เปนปจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะ
อาหาร
อาการ
อาการของโรคจะมีอาการปวดทองเปน ๆ หาย ๆ เรื้อรังบริเวณใตลิ้นป เวลาปวดมักจะ
สัมพันธกับมื้ออาหาร เชน กอนหรือหลังอาหาร จะมีอาการปวดแสบ จุกแนน อาจมีอาการคลื่นไส เรอ
เปรี้ยว กรณีที่มีแผลบริเวณลําไสเล็กสวนตนมักมีอาการปวดทอง หลังอาหารประมาณ 1-3 ชั่วโมง
หรือขณะทองวาง จะปวดมากขึ้นในชวงบาย เย็น ตอนดึก อาการจะดีขึ้นทันทีหลังรับประทานอาหาร
ดื่มนม รับประทานยาลดกรด
การตรวจวินิจฉัย
แพทยจะทําการซักประวัติและตรวจรางกาย และบางรายอาจสงตรวจเพิ่มเติมดวยการ
สองกลองตรวจกระเพาะอาหารและลําไสเล็กสวนตน และทําการตรวจหาเชื้อเฮลิโคแบคเตอรไพโลไร
การรักษาและการดูแลตนเอง
การรับกระทานยารวมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชชีวิต ไดแก
1) รับประทานยาตอเนื่องตามทีแ่ พทยกําหนดอยางเครงครัด
2) รับประทานอาหารใหตรงเวลาทุกมื้อ
3) รับประทานอาหารออน ยอยงาย
4) รับประทานอาหารในปริมาณทีไ่ มมากเกินไป
5) งดบุหรี่ แอลกอฮอล ชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มกาเฟอีน น้ําอัดลม
6) หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด เผ็ดจัด เปรี้ยวจัด ของหมักดอง
7) ทุกครั้งทีร่ ับประทานอาหารควรเคี้ยวใหละเอียด
8) หลีกเลี่ยงการใชยาแอสไพริน ยาตานอักเสบที่ไมใชเสตอรอยด ยาสเตอรอยด และ
ปรึกษาแพทยทุกครั้งที่ใชยา
9) หลีกเลี่ยงความเครียด ความกังวล พักผอนใหเพียงพอ
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3.6.4 โรคไทรอยด
ไทรอยดเปนตอมไรทอที่ใหญที่สุดในรางกายมนุษย สงผลเสียอยางรายกาจทีเดียวหาก
มันทํางานผิดปกติ ซึ่งตอมไทรอยดนี้มีหนาที่ผลิตฮอรโมนไทรอยด ซึ่งเปนฮอรโมนที่มีความสําคัญอยาง
ยิ่งตอการเจริญเติบโตของรางกาย รวมทั้งควบคุมการทํางานของอวัยวะอื่นๆ ทั่วรางกาย เมื่อตอม
ไทรอยดทํางานผิดปกติ จึงสงผลใหทุกระบบปรวนแปร ทั้งรางกาย จิต ใจ และสมอง โดยเฉพาะตอ
ประสาทการทํางานอัตโนมัติ ซึ่งเปนสิ่งที่เราควบคุมไมได ขนาดของตอมไทรอยดแตกตางกันไปตาม
อายุ เพศ และภาวะโภชนาการดวย ขนาดจะคอนขางโตในวัยรุน หนุมสาว และในคนที่ไดรับอาหาร
เพียงพอครบถวน ในผูหญิงตอมนี้จะโตขึ้นเล็กนอยชั่วคราวขณะตั้งครรภและขณะมีประจําเดือน
สาเหตุ
โรคไทรอยดมากกวาครึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของภูมิคุมกัน (หรือเม็ดเลือดขาว
ในกระแสเลือด หรืออิมมูนซิสเต็ม) ซึ่งโรคนี้ผูปวยมีความเจ็บปวยรุนแรงไมเทากัน การรักษาจึงทําไดใน
ระดับที่ควบคุมใหภาวะของโรคนั้นเบาลง หรือทําใหโรคสงบ และทําใหคนไขสามารถใชชีวิตไดอยางเปน
ปกติมากที่สุด ซึ่งการรักษาในปจจุบันมีแนวโนมที่จะใหกิน ยาตอเนื่องในระยะยาว ในขณะที่วงการ
แพทยยังพยายามหาทางแกไขปญหาที่ตนเหตุตอไป
สาเหตุที่มาจากพันธุกรรมและไวรัส เปนสิ่งที่ เราไมสามารถควบคุมดูแลได แตสําหรับ
ความเครียด และภูมิคุมกันนั้น เปนเรื่องที่เราสามารถดูแลปองกันตัวเองไดโดยธรรมชาติ เวลาคนเรา
เครี ยด รา งกายจะมี ก ลไกที่ ทํ าให ฮ อร โมนหลั่ ง ออกมาจากส วนต างๆ เพื่ อช ว ยให มีพ ละกํ า ลัง มี
ความสามารถ หรือมีอะไรบางอยางที่มากกวาภาวะปกติ มาขับดันตัวเราใหเอาชนะความกดดันนั้นไปได
และผลจากการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการในรางกายนั้นมีมากมาย โดยเฉพาะในตอมไรทอ ไมวาจะ
เปนตอมไทรอยด ตอมหมวกไต หรือตอมใตสมอง รวมทั้งในระดับเซลล ระดับอวัยวะ ซึ่งสงผลกระทบ
ตอการทํางานของรางกายตามมา ที่สําคัญคุณหมอยังเลาใหฟงถึงผลการวิจัยหลายชิ้นที่แสดงใหเห็นวา
ความเครียดมีสวนไปกระตุนระบบภูมิคุมกันตนเองที่อาจจะไมคอยดีอยูแลว ทําใหเกิดเปนโรคนี้ขึ้นมา
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บทที่ 4
อาชีพ ทักษะ และการมีงานทํา
4.1 ความหมายและความสําคัญของงานอาชีพ
การประกอบอาชีพเปนที่มาของรายได เพื่อนําไปใชจายในการดํารงชีวิต ซึ่งจําเปนตองอาศัย
ปจจัยสี่ ไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยารักษาโรค ในอดีตสิ่งของตาง ๆ เหลานี้เปน
หนาที่ของหัวหนาครอบครัว เปน ผูจัด หาใหแ กส มาชิก ดว ยการผลิต ขึ้น ใชเองในครอบครัว โดยไม
จําเปนตองใชเงินซื้อหา ปจจุบันการดํารงชีวิตในสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป ทุกคนจึงจําเปนที่ตองมีความรู
พื้นฐานในการประกอบอาชีพทั้ง ดานความรู ทักษะ และความสามารถอื่น เพื่อใหสามารถประกอบ
อาชี พ มี ร ายได ม าซื้ อ ป จ จั ย สี่ แ ละสิ่ ง ของอื่ น ๆ ในการดํ า รงชี วิ ต และสร า งมาตรฐานที่ ดี ใ ห แ ก
ตนเอง ครอบครัว และสังคม อาชีพมีอยูมากมายจึงควรพิจารณาเลือกประกอบอาชีพที่มีความถนัด
และความสนใจ

สุ จ ริ ต มี ค วามมั่ น คงในชี วิ ต และมี ร ายได เ พี ย งพอความจํ า เป น (ที่ ม า

https://pattarapornt.weebly.com/)
ความรูเรื่องงานอาชีพ ตองทีความรูมากกวาทักษะการทํางาน แตตองรวมถึงความรูที่เกี่ยวของ
เชน การวางแผน การตลาด การลงทุน แหลงวัตถุดิบ การจําหนาย การทําบัญชีรับจาย ฯลฯ สําหรับผู
ที่สนใจประกอบอิสระ หรือความรูเรื่อง ความรับผิดชอบ การตรงตอเวลา การปฏิบัติตัวกับนายจาง
และเพื่อนรวมงาน ฯลฯ สําหรับผูที่จะทํางานรับจางหรือเปนลูกจางในสถานประกอบการ การประกอบ
สัมมาอาชีพจะชวยใหเกิดการแลกเปลีย่ นสินคาและบริการ เปนประโยชนทั้งแกตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสังคมโดยสวนรวม
4.2 องคประกอบของอาชีพที่ดี
ตองมีองคประกอบ 4 ประการ คือ
1) เปนอาชีพที่ใหรายไดที่ดี
2) เปนอาชีพที่ใหความสุขกับตัวเรา
3) เปนอาชีพที่เปดโอกาสใหเราไดพัฒนาตัวเอง
4) เปนอาชีพที่เรารูสึกวาทําแลวมีคุณคากับผูอื่น
อาชีพที่เราเลือกทํา จึง ไมควรมีแคมิติเดียวเชน มีรายไดดี แตไมไดเปด โอกาสใหเราพัฒนา
ตัวเองทําเหมือนเดิมซ้ําซากทุกวัน ๆ อาชีพแบบนี้จะทําใหเราไมกาวหนาในระยะยาว หรือตรงขาม เปน
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อาชีพที่ทําใหเรามีความสุข แตรายไดไมดีอาชีพแบบนี้จะทําใหเราไมสามารถเลี้ยงตัวเองได และอาจ
ตองตกเปนภาระของคนรอบขาง ลองสํารวจตัวเองดูสิ วาอาชีพที่เราเลือกมีองคประกอบ 4 ขอนี้ครบ
หรือไม ถาไมครบลองพิจารณาทบทวน หรือคนหาอาชีพใหมดู และเราไมจําเปนตองทําอาชีพเดิมอาชีพ
เดียวไปทั้ง ชีวิต ทั้งชีวิตเราหมดไปกับการทํางานเปนสวนใหญ ดังนั้น การเลือกอาชีพที่ใชแ ลวชีวิต ที่
เหลืออยู จะเปนชีวิตที่มีความสุข (ที่มา http://www.boywisoot.com)
4.3 องคประกอบกอนตัดสินใจเลือกอาชีพ
การที่จะตัดสินใจวาในอนาคตตองการประกอบอาชีพใดนั้น มีองคประกอบหลายอยางที่ควร
นํามาพิจารณากันอยางรอบคอบกอนการตัดสินใจ โดยมีขอคิดในการตัดสินใจ ดังนี้
1) รูจักตนเอง
2) รูจักโลกของอาชีพ
3) รูจกั โลกของการศึกษาเตรียมตัวกอนการประกอบอาชีพ
4.3.1 รูจักตนเอง
ทําความรูจ ักตนเองในแงมุมตางๆ ไดแก
- บุคลิกภาพ
- ความชอบหรือความสนใจ
- ความถนัด
- สติปญญาและความสามารถ
- เปาหมายในชีวิต
- สภาพทางเศรษฐกิจและครอบครัว
4.3.2 รูจักโลกของอาชีพ
- ลักษณะงาน
- คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
- โอกาสกาวหนาในอาชีพ
- ตลาดแรงงาน
4.3.3 รูจักโลกของการศึกษาเตรียมตัวกอนการประกอบอาชีพ
- สาขาที่เปดสอน
- รายละเอียดของหลักสูตร

51

- โอกาสในการประกอบอาชีพ (ตลาดแรงงาน วัตถุดิบ ความตองการของผูบริโภค)
คนเรามีความถนัด ความสามารถ และความสนใจในงานอาชีพแตกตางกัน บางคน
เหมาะที่จะทํางานดานหัตถกรรม บางคนเหมาะที่จะทํางานเกี่ยวกับการเกษตร หรืองานทางดานการคา
และบริการ ขอสําคัญคือตองรูจักตนเอง และรูจักงานอาชีพตาง ๆ อยางกวางขวาง รวมทั้งพิจารณาดู
วามีงานอะไรบางที่ชอบและสนใจมากที่สุดและงานนั้น ๆเหมาะกับอุปนิสัยและบุคลิกภาพหรือไม (ที่มา
http://guidance.obec. go.th/?p=1033)
4.4 อาชีพอิสระ
อาชีพอิสระ เปนทางเลือกหนึ่งที่สาํ คัญ ซึ่งทําใหประชาชนมีงานทํา มีรายได และบรรเทาปญหา
การวางงาน การประกอบอาชีพอิส ระเปน การประกอบกิจการสวนตัวตางๆ ในการผลิตสินคา หรือ
บริการที่ถูกตองตามกฎหมาย เปนธุรกิจที่มีอิสระในการกําหนดรูปแบบและวิธีดําเนินงานของตนเอง ใน
การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอิสระควรพิจารณาอยางรอบคอบ โดยเลือกอาชีพที่ชอบหรือคิดวา
ตัวเองถนัด ตองพัฒนาความสามารถของตัวเองศึกษารายละเอียดของอาชีพ และทําการฝกอบรม ฝก
ปฏิ บัติ ให มีพื้ น ฐานความรู ความเขา ใจในการเริ่ม ประกอบอาชี พที่ ถูก ต อง รวมทั้ ง ตอ งพิ จ ารณา
องคประกอบอื่นที่เกี่ยวของ เชน ทําเลที่ตั้งของอาชีพ สภาพแวดลอม ผูรวมงาน และเงินทุนนอกจากนั้น
ผูประกอบอาชีพอิสระจะตองมีความรู ความสามารถในการจัดการดานเทคนิคและวิธีการ การวางแผน
การตลาด ซึ่งตองมีการเตรียมการอยางละเอียด การประกอบอาชีพอิสระเปนงานทาทาย แตสามารถ
สรางรายไดใหผูประกอบการและครอบครัวไดไมดอยกวาอาชีพอื่น โดยผูประสบความสําเร็จในการ
ประกอบอาชีพอิส ระสวนใหญจ ะเปน ผูที่มีความอดทนสูง มีความมุง มั่น ตั้ง ใจ กระตือรือรน กล า
ตัดสินใจ กลาเสี่ยง และพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา
4.4.1 แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ
สํารวจตัวคุณเองวาคุณพรอมที่จะมีธุรกิจของตนเองแลวหรือยัง การประกอบอาชีพ
อิส ระไม ใ ชเ รื่ อ งง า ย แต ก็ ไ ม ย ากเกิ น ความพยายาม การประกอบอาชี พ อิส ระเป น งานที่ ท า ทาย
ความสามารถ ผูที่ประกอบอาชีพอิสระจนพบกับความสําเร็จตองมี คุณสมบัติ ดังนี้
1) ตองมีความมุงมั่น ตั้งใจ เต็มใจที่จะทุมเทกําลังกาย กําลังใจทั้งหมดใหแกธุรกิจของ
ทาน
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2) ตองมีแรงจูงใจ ถาเลือกทําธุรกิจเพียงแตตองการหาอะไรทําสักอยางหนึ่ง โอกาสที่
ธุรกิจของทานจะประสบความสําเร็จจะมีนอย แตถาทานมีความตองการ มีความมุงมั่นอยางจริงจังจะ
เปนเจาของกิจการ โอกาสของทานก็จะมีมาก
3) ตองมีสุขภาพดี ไมเชนนั้นทานจะไมสามารถทุมเทใหธุรกิจไดอยางเต็มที่ และความ
กังวลเรื่องธุรกิจก็จะทําใหสุขภาพของทานยิ่งแยลงดวย
4) ตองมีการตัดสินใจ ทานตองกลาตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ มากมายหลายเรื่อง การที่
ทานไมตัดสินใจ หรือไมสามารถตัดสินใจได ธุรกิจของทานก็จะมีปญหาหรือลมเหลวได
5) ตองกลาเสี่ยง ไมมีธุรกิจใดที่ไมตองเสี่ยง ทานตองกลาที่จะเสี่ยงและเสี่ยงอยางฉลาด
กลาตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ
4.4.2 การแสวงหาชองทางในการทําธุรกิจ
ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จจะตองเริ่มที่ "มองเห็นหรือพบแนวความคิด" ที่ดีกอน การมี
แนวความคิดทางธุรกิจที่ดีจะไมทําใหตองผิดหวัง และสูญเสียเงินในภายหลัง แตถาแนวความคิดทาง
ธุรกิจไมดีพอธุรกิจก็จะลมเหลวไมวาจะใชเวลาและใช เงินไปมากเทาใดก็ตาม
ประเภทของธุรกิจ โดยทั่ว ๆ ไป แบงประเภทไดดังนี้
1) ธุรกิจการผลิต เชน ทําอาหาร ทํากรอบรูป ตัดเย็บเสื้อผา ทําแชมพู สิ่งประดิษฐ เปน
ตน
2) ธุรกิจบริการ ธุรกิจประเภทนี้เปนการขายแรงงาน หรือมีความรู ความชํานาญ เชน
ซอมมอเตอรไซด รับจางลางรถ เสริมสวย แปลเอกสาร นวดแผนไทย บริการซัก-รีด เปนตน
3) ธุรกิจซื้อมาขายไป เปนการซื้อสินคาจากผูผลิตหรือผูขายสง แลวขายใหลูกคา เชน
รานขายของชํา รานขายเสื้อผาสําเร็จรูป รานขายเฟอรนิเจอรจากโรงงาน เปนตน
4) ธุรกิจการเกษตร เปนการทําธุรกิจที่ผลิตสินคาจากการเกษตรและน้ํา เชน การปลูก
พืช เลี้ยงสัตว ทําการประมง
4.4.3 องคประกอบที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ
ผูประกอบธุรกิจที่จะประสบผลสําเร็จไดนั้น จะตองมีการพัฒนาตัวเองในดานความคิด
ซึ่งประกอบดวย
1) มีพลังปญญาความคิด เห็นถึงปญหาที่แทจริง รูถึงสาเหตุของปญหา และวิธีแกไข
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2) มีพลังวิริยะความเพียร ในการทํางานใหสําเร็จ ทั้งการลงทุน การผลิตและการตลาด
3) มีความคิดสรางสรรคของตนเอง
4) มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น คือ การดําเนินธุรกิจตองสรางความเชื่อถือ ศรัทธา
ไววางใจใหกับตนเอง องคกร และผลิตภัณฑเปนสําคัญ
5) มีพลังแหงไมตรี เอื้ออาทร ตองมีหลักการบริการที่ดี สรางความประทับใจใหเกิดขึ้น
และสามารถรักษาลูกคาเกา หาลูกคาใหม
4.4.4 องคประกอบตาง ๆ ที่ทําใหธุรกิจแตละประเภทประสบความสําเร็จ
1) องค ประกอบของธุร กิจ การผลิ ต มีร ะบบการผลิต ที่มี ประสิทธิภ าพ มีโรงงานที่
เหมาะสม จัดหาวัตถุดิบอยางมี ประสิทธิภาพ ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ และคาจางแรงงานที่เหมาะสม
2) องคประกอบของธุรกิจการบริการ ตองตรงเวลา บริการดีมีคุณภาพ ทําเลเหมาะสม
สรางความพึงพอใจใหแ กลูก คา มีลูกคาประจํา และมีบริการหลังการขายซื้อมาขายไป มีทําเลและ
สถานที่ที่เหมาะสม มีสิน คาใหเลือกหลากชนิด ราคาที่สมเหตุผลมีสินคาคงคลังพอดี และปฏิบัติตอ
ลูกคาเปนอยางดี
3) องคประกอบของธุรกิจการเกษตร ใชผืนดินหรือพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ ตนทุนการ
ผลิตต่ํา การขนสงมีประสิทธิภาพ และมีผลผลิตที่สูงและมีคุณภาพ (ที่มา http://www.mol.go.th)
4.5 การเปนคนงานที่ดี
การจะเปนคนงานทีด่ ีนนั้ มีลกั ษณะสําคัญบางประการ ดังนี้
1) มีจุดมุงหมาย เปาหมายที่ชัดเจน ในการทํางานแตละวัน รักในสิ่งที่ทํา รักในอาชีพของตนเอง
มีความตั้งใจจริงที่จะทําอาชีพของตนเอง
2) เตรียมตัวเอง เตรียมงานตัวเองใหพรอมกอนทํางานรวมกับผูอื่น วางแผนการทํางาน ทํางาน
หนัก อดทน ทุมเท ขยัน รับผิดชอบสูงตอตนเอง และตอทีม
3) ซื่อสั ต ย ตอตนเองและผูอื่น มี ร ะเบีย บวิ นัยและตรงตอ เวลา รูจัก รัก ษาเวลา ใสใ จใน
รายละเอียดของงาน เปนคนนารัก ไมห ยิ่ง ไมถือตัว มีความเปน กัน เอง มีความออนนอมถอมตน มี
ความสามารถในการควบคุมอารมณ มีความมั่นใจในตนเอง
4) ใฝเรียนใฝรู หาความรูเพิ่มเติม เปดใจยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง ใหเกียรติ และรักษา
สัญญากับตัวเองและผูอื่นอยางสม่ําเสมอ กลาพูดในสิ่งที่เปนความจริง ดวยวิธีการที่เหมาะสม มีความ
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สม่ําเสมอในการหมั่นหาความรู ความเขาใจในงาน ในธุรกิจขององคกร หาประสบการณ แลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณ กับเพื่อนรวมวิชาชีพตางองคกร มีการถายทอด แบงปนความรูตอเพื่อนรวมงาน
5) มีความมุงมั่น รูจักบริหารเวลา มีสมาธิในการทํางาน มีความคิดสรางสรรค กลายอม
รับผิดชอบ จากการกระทําของตนเอง โดยไมกลาวโทษสถานการณ หรือบุคคลอื่น และนําเอาความ
ผิดพลาดมาเปนบทเรียน เตรียมตัวใหพรอมกับการเปลีย่ นแปลงอยูเสมอๆ ทําทุกบทบาทและหนาที่ใหดี
ที่สุด (ที่มา http://www.easyroadtraining.com)
4.6 แหลงอบรมอาชีพเสริม เพื่อหางานใหมในจังหวัดหนองคาย
แหลงเรียนรูและฝกอบรมอาชีพเสริมกอนที่จะหางานในจังหวัดหนองคาย แนะนําสําหรับผูที่
ตองการเพิ่มทักษะความรูเพื่อสรางอาชีพเสริม เพิ่มรายไดพิเศษ หรือตองการหางานใหมเพื่อปรับตัว
และเตรียมพรอมใหเขากับสถานการณในพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ไดแก
1) ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดหนองคาย
มีหลักสูต รฝก อาชีพเสริมและเตรียมความพรอมกอนเขาทํางาน ผูสนใจสามารถติดตอไดที่
355 หมู 14 ถนนหนองสองหอง - ทาบอ ตําบลคายบกหวาน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100
โทร. 042-495078 โทรสาร 042-495077
2) ศูนยฝกอาชีพชุมชน
ถาตองการเปลี่ยนงานหรือหางานใหม แนะนํามาเพิ่มความรูที่นี่ เพราะมีใหเลือกเรียน 5 กลุม
อาชี พ คื อ หลัก สู ต รกลุ มอาชีพ เกษตรกรรม อุ ต สาหกรรม พาณิ ชยกรรมและบริก าร ความคิ ด
สรางสรรค และอาชีพเฉพาะทาง สถานที่ติดตอ กศน.อําเภอตางๆในจังหวัดหนองคาย
3) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
สถานศึ ก ษาที่ จั ด หลั ก สู ต รระยะสั้ น ตามความต อ งการของชุ ม ชนและความพร อ มของ
สถานศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 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 ผูส นใจอาจศึกษาความรูจากผูรูในชุมชน หรือในชุมชนที่อยู
ใกลเคียง หรือการสมัครเขาไปเปนลูกมือในธุรกิจที่สนใจ และคอยๆเรียนรูจนสามารถยึดเปนอาชีพได
ดวยตนเอง
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บทที่ 5
สิทธิ และหนาที่ของประชากรขามชาติ
5.1 สิทธิ และหนาที่กลุม ประชากรขามชาติ
สถานะของบุคคลมีความสําคัญตอชีวิตความเปนอยูของมนุษย นับตั้งแตคลอดและเริ่มมีสภาพ
บุคคล กฎหมายจะเขามามีบทบาทสําคัญในการกําหนดสถานะหรือสถานภาพของบุคคล เพื่อใหการ
รับรองและคุมครองตามกฎหมาย สถานะของบุคคลจึงเปนบอเกิดแหงสิทธิ และหนาที่ของบุคคล ซึ่ง
กอตั้งขึ้นตามกฎหมาย การดํารงชีวิตของมนุษยในสังคมปจจุบัน จึงปฏิเสธไมไดวากฎหมายไดเขามามี
บทบาทสําคัญตอการกําหนดสถานะของบุคคลตั้งแตเกิด (เริ่มสภาพบุคคล) จนกระทั่งตาย (สิ้นสภาพ
บุคคล)
สถานะ หมายถึง ความเปนไปหรือความเปนอยู ดังนั้น สถานะของบุคคล จึงหมายถึง ความ
เปนอยูของบุคคลในครอบครัวและในประเทศชาติ ซึ่งกฎหมายแหงประเทศที่ตนสังกัดหรือดํารงชีวิตอยู
ไดกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ในความเปนอยูของบุคคลไว สถานะของบุคคลจะเปนตัวกําหนดให
ทราบถึงความแตกตางและความสามารถของบุคคล ในอันที่จะใชสิทธิและการมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย ศาลปกครองสูง สุด ไดใหความหมาย คําวา “สถานะของบุคคล” ไววา “เปนสถานะตาม
กฎหมายที่ไดรับความคุมครองสิทธิในการเปนบุคคลและสิทธิที่จะไดรับความคุมครองที่เกี่ยวเนื่องกับ
การเปนบุคคล โดยบุคคลจะไดรับความคุมครอง ตามสิทธินั้นหรือไม ตองพิจารณาจากความเปน
บุคคลของผูนั้นเปนหลัก สถานะเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงสิทธิและหนาที่ของบุคคล รวมทั้งความสามารถใน
การใชสิทธิและปฏิบัติหนาที่ของแตละคนตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับผูที่มีสถานะนั้น และใชยัน
บุคคลไดทั่วไป สถานะของบุคคลจะเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปไดก็เฉพาะตามที่กฎหมายกําหนด ไว
เทานั้น
5.2 การจําแนกสถานะบุคคลตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ และกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
การจําแนกสถานะบุคคลตามกฎหมายนั้น หากพิจ ารณาตามกฎหมายวาดวยสัญญาติและ
กฎหมายคนเขาเมืองของประเทศไทย สามารถแบงกลุมออกเปน 2 ประเภท คือ คนสัญชาติไทย และ
คนตางดาว โดยการเปนคนสัญชาติไทย หมายถึง บุคคลที่มีองคประกอบแหงขอเท็จจริงของตัวเองไม
วาจะเปนการเกิด สถานที่เกิดหรือโดยการรองขอแลวกฎหมายวาดวยสัญชาติ ถือวาหากมีขอเท็จจริง
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ครบองคประกอบทีก่ ฎหมายกําหนด บุคคลนั้นก็จะมีสัญชาติไทย ซึ่งบุคคลที่มีสัญชาติไทยสามารถแบง
ออกได 3 ประเภท คือ
1) คนไทยโดยการเกิด ซึ่งเปนไปตามผลอัตโนมัติของกฎหมาย ยกตัวอยางเชน การเกิดจาก
บิดามารดาที่มีสัญชาติไทยเปนตน
2) คนไทยภายหลังการเกิด คือบุคคลที่เกิดมาโดยไมมีองคประกอบแหงการไดสัญชาติไทยตาม
กฎหมายวาดวยสัญชาติ แตไดมีการรองขอสัญชาติไทยภายหลัง เชน การขอแปลงสัญชาติเปนคนไทย
หรือการขอสัญชาติไทยโดการสมรส
3) คนไทยโดยผลของการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติแหงกฎหมายสัญชาติ ซึ่งการไดสัญชาติไทย
โดยผลของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายนั้นในเชิงวิชาการยังเปนที่ถกเถียงกันอยูวาเปนคนไทยโดยการเกิด
หรือคนไทยภายหลังการเกิด เนื่องจากสองสถานะดังกลาวสงผลตอการมีสิทธิทางการเมืองโดยตรงทั้ง
ระดับชาติ และระดับทองถิ่น
สวนการจําแนกวาบุคคลใดเปนคนตางดาวนั้น สามารถจําแนกไดโดยงายตาม กฎหมายคนเขา
เมืองซึ่งบัญญัติวาคนตางดาว หมายถึงบุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย โดยคนตางดาวสามารถแบง
ออกไดเปน 4 ประเภท
1) คนตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายและมีถิ่นที่อยูถาวรในประเทศไทย คนตางดาว
ประเภทนี้จะปรากฏเอกสาร คือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวและใบสําคัญถิ่นที่อยู
2) คนตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายและไดรับอนุญาตใหอยูในประเทศไทยไดชั่วคราว
ตางดาวประเภทนี้จะมีเอกสารแสดงตัวคือ passport VISA
3) คนตางดาวเขาเมืองโดยผิดกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหอยูในประเทศไทยไดชั่วคราว
หรือรอการสงกลับ คนตางดาวประเภทนี้จะมีจะมีเอกสารแสดงตน คือ บัตรประจําตัวและทะเบียน
ประวัติฯ ประเภทตางๆ โดยอาจรวมไปถึงทะเบียนบานประเภท ทร.13 เชน ผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา ญวน
อพยพ เนปาลอพยพ บุคคลบนพื้นที่สูงเปนตน อนึ่ง กลุมคนเหลานี้ มักมีสาถานะทางกฎหมายที่ปะปน
บางกรณีอาจเปนบุคคลที่มีสัญชาติไทย แตตกหลน ทางทะเบีย น ซึ่งจะตองเขาสูกระบวนการพิสูจ น
สัญชาติ
4) คนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมาย หมายถึง ผูหลบหนีเขาเมือง โดยไมมีการตรวจลงตราวีซา
โดยหลักแลวคนเหลานี้ จะมีสิทธิอาศัยอยูในประเทศไทย หากถูกจับกุมโดยเจาหนาที่ก็จะถูกผลักดัน
ออกนอกประเทศตามชองทางที่กฎหมายกําหนด
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5.3 บุคคลทีไ่ มมีสถานะทางทะเบียนคือใคร
บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน ก็คือ บุคคลที่รัฐไทยรับฟงวา ยังพิสูจนสถานะทางกฎหมายวา
ดวยสิทธิในสัญชาติไมได หรือพิสูจนไดแลววาเปนคนตางดาวก็ยังสงกลับประเทศตนทางไมได
โดยกฎหมายระหวางประเทศ รัฐไทยหรือนานารั ฐบนโลกจึง มีหนาที่รับรองสิทธิในสถานะ
บุคคลตามกฎหมาย (Recognition of Legal Personality) และโดยมาตรา 38 วรรค 2 แหง พ.ร.บ.การ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขและเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ซึ่งรองรับหลักกฎหมายระหวางประเทศขางตน รั ฐไทยจึงบันทึก “คนไรรัฐ ” ที่พบในประเทศไทยใน
ทะเบียนประวัติตามกฎหมายทะเบียนราษฎรประเภท ท.ร.38 ก. ซึ่งทะเบียนประวัตินี้มีชื่อวา “บุคคลที่
ไมมีสถานะทางทะเบียน” หรือหากจะเรียกใหครบถวนก็คือ “บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนราษฎร”
และผลตอมา ก็คือ การไดรับบัต รประจําตัวบุคคลตามกฎหมายทะเบียนราษฎรไทยที่มีชื่อวา “บัต ร
บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนราษฎร”
เอกสารที่รัฐไทยอาจออกในคนไรรัฐ หรือ “บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน” ที่ไดรับการบันทึก
ในทะเบียนราษฎรของรัฐไทย ถูกกําหนดรูปแบบไวในระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการสํารวจและ
จัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 ดังนั้น ผูที่ถือบัตรนี้จึงไมไรรัฐ และ
เปนบุคคลที่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวของ
5.4 บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนมีสิทธิอยางใดในประเทศไทย
5.4.1 ในเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนั้นไมมีปญหา
1) มีสิทธิในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามมาตรา 4 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2550
2) มีสิทธิทางการศึกษา เรียนได จบไดวุฒกิ ารศึกษา
3) มีสิทธิไดรับรักษาพยาบาลได แตยังไมไดหลักประกันสุขภาพแบบบังคับ แตอาจใช
หลักประกันสุขภาพทางเลือก
4) มีสิทธิทํามาหาเลี้ยงชีพได
5) มีสิทธิเดินทางเพื่อการศึกษาและรักษาพยาบาล
5.4.2 สิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายที่เหมาะสม
1) หากมีขอเท็จจริงฟงวามีสัญชาติไทย ก็รองขอพิสูจนสญ
ั ชาติไทยได
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2) หากมีขอเท็จจริงวา เปนคนตางดาวที่อาจไดรับอนุญาตใหเขาเมืองและอาศัยอยูอยาง
ถูกกฎหมาย ก็รองขอสิทธิดังกลาวได
3) ในระหวางที่ยังมีสถานะบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน ก็ไมมีสถานะของคนไรรัฐ
แลว เพราะมีสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรไทยแลว เพียงแตในขณะรอการ
กําหนดสิทธิในสถานะบุคคลที่เหมาะสมตอไป ก็ยังมีสถานะเปนคนที่เขาเมืองผิดกฎหมาย แตไดรับการ
ผอนผันใหสิทธิอาศัยในประเทศไทยในพื้นที่ที่ไดรับการทําทะเบียนประวัติ ก็คือ พื้นที่ที่ระบุในบัตร โดย
สรุป มีสถานะเปนราษฎรไทยประเภทคนอยูชั่วคราว แมจะยังไรสัญชาติและไรสถานะคนเขาเมืองที่ชอบ
ดวยกฎหมาย
5.4.3 สิทธิในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1) มีสิทธิทํางาน แตตองขออนุญาต และตองไมทําอาชีพที่สงวนใหคนสัญชาติไทย
2) มีสิทธิลงทุน ประกอบธุรกิจ แตตองขออนุญาต และตองไมทําธุร กิจ ที่ส งวนใหคน
สัญชาติไทย
3) มีสิทธิในทรัพยสิน จึงซื้อเชาหรือทํานิติกรรมตามกฎหมายเอกชนเกี่ยวกับทรัพยสินได
แตไมอาจมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย
4) ซื้อบานได แตถือครองกรรมสิทธิ์ในบานไมได
5) ซื้อรถได และถือครองกรรมสิทธิ์ในรถได เพราะรถมิใชอสังหาริมทรัพย แตในความ
เขาใจของสภาความมั่นคงแหงชาติและกรมการขนสงทางบกยังมีปญหาซึ่งในขณะนี้ มีขอเรียกรองของ
เอนจีโอใหมีการยกรางกฎมายในระดับกฎหมายปกครองใหเปนที่เขาใจตอสาธารณชน
6) มีสิทธิในการเดินทางเพื่อประกอบอาชีพ แตตองขออนุญาต
5.4.4 สิทธิในการเขารวมทางการเมือง
1) ไมมีสิทธิเขารวมทางการเมืองเลย
2) ถาเขารวม ก็จะมีโทษทางอาญา
5.4.5 สิทธิในการกระบวนการยุติธรรม
1) มีสิทธิฟองคดีทั้งแพง พาณิชย อาญา ปกครอง
2) มี โ อกาสถู ก ฟ อ งเป น จํ า เลยทั้ ง ในคดี แ พ ง พาณิ ช ย และอาญา แต ก็ มี สิ ท ธิ ใ น
กระบวนการยุติ ธรรมอยา งเสมอภาค กลาวคื อ อาจรอ งขอทนายความจากศาล ศาลตองรับฟ ง
คําใหการแกฟองอยางเทาเทียมกับคนที่มีสัญชาติ
3) จะถูกจําคุก เพราะไมชําระหนี้ทางสัญญาไมได
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5.5 ความแตกตางของหมายเลขหลักแรกของเลขบัตรประชาชน
หลักแรกของหมายเลขบัตรประชาชนเปนเลข 0 คือ บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน
บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน ก็คือ บุคคลที่รัฐไทยรับฟงวา ยังพิสูจนสถานะทางกฎหมายวา
ดวยสิทธิในสัญชาติไมได หรือพิสูจนไดแลววา เปนคนตางดาวก็ยังสงกลับประเทศตนทางไมได บัตร
ประเภทนี้จึงถูกออกใหบุคคลในสถานการณดังกลาวหลังจากการจัดทําทะเบียนประวัติตามกฎหมาย
ทะเบียนราษฎร เพื่อใหบุคคลดังกลาวไดใชเปนเอกสารรับรองตัวบุคคลในระหวางรอการกําหนดสถานะ
บุคคลตามกฎหมายใหม หรือรอการสงกลับออกนอกประเทศประสบปญหาความไรรัฐ หรือที่เรียกได
เต็มๆ วา “ไรรัฐเจาของตัวบุคคล (Personal State)” สาเหตุที่รัฐไทยยอมรับออกเอกสารรับรองตัว
บุคคลใหบุคคลในสถานการณขางตน ก็เพราะบุคคลกลาวคือ ไรสถานะบุคคลตามกฎหมายสัญชาติ
คนเขาเมือง ตลอดจนการทะเบียนราษฎร
โดยกฎหมายระหวางประเทศ รัฐไทยหรือนานารัฐบนโลกจึง มีหนาที่รับรองสิทธิในสถานะ
บุคคลตามกฎหมาย (Recognition of Legal Personality) และโดยมาตรา 38 วรรค 2 แหง พ.ร.บ.การ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขและเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ซึ่งรองรับหลักกฎหมายระหวางประเทศขางตน รัฐไทยจึงบันทึก “คนไรรัฐ ” ที่พบในประเทศไทยใน
ทะเบียนประวัติตามกฎหมายทะเบียนราษฎรประเภท ท.ร.38 ก. ซึ่งทะเบียนประวัตินี้มีชื่อวา “บุคคลที่
ไมมีสถานะทางทะเบียน” หรือหากจะเรียกใหครบถวนก็คือ “บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนราษฎร”
และผลตอมา ก็คือ การไดรับบัต รประจําตัวบุคคลตามกฎหมายทะเบียนราษฎรไทยที่มีชื่อวา “บัต ร
บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนราษฎร”
เอกสารที่รัฐไทยอาจออกใหคนไรรัฐ หรือ "บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน" ที่ไดรับการบันทึก
ในทะเบียนราษฎรของรัฐไทย ถูกกําหนดรูปแบบไวในระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการสํารวจและ
จัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 ดังนั้น ผูที่ถือบัตรนี้จึงไมไรรัฐ และ
เปนบุคคลที่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวของ
5.6 ความหมายของเลขบัตรประชาชนตัวแรกตั้งแต เลข 1-8
หลักที่ 1 (คือหมายเลข 1 ในตัวอยาง) จะหมายถึง ประเภทบุคคล ซึ่งมีอยู 8 ประเภท ไดแก
ประเภทที่ 1 คือ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย และไดแจงเกิดภายในกําหนดเวลา หมายความวา
เด็กคนใดก็ตามที่เกิดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2527 เปนตนไป อันเป นวันเริ่มแรกที่เขาประกาศให
ประชาชนทุกคน ตองมีเลขประจําตัว 13 หลัก เมื่อพอแมผูปกครองไปแจงเกิด ที่อําเภอ หรือสํานัก
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ทะเบียนในเขตที่อยูภายใน 15 วัน นับแตเกิด มา ตามที่ก ฎหมายกําหนด เด็กคนนั้น ก็ถือเปน บุคคล
ประเภท 1 และจะมีเลขประจําตัวขึ้นดวยเลข 1 เชน เด็กหญิงสมจี๊ด เกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2527 และ
พอไปแจง เกิด ที่เขตดุสิตภายในวันที่ 17 มกราคม 2527 เด็กหญิงสมจี๊ด ก็จะมีหมายเลข ประจําตัว
ขึ้นตนดวยเลข 1 และก็ตอดวยเลขหลักอื่นๆ อีก 12 ตัว เปน 1 1001 01245 29 9 เปนตน ซึ่งเลขนี้จะ
ปรากฏในทะเบียนบานและจะเปน เลขประจําตัว เมื่อสมจี๊ดไปทําบัตรประชาชนตอนอายุ 15 ป
ประเภทที่ 2 คือ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ไดแจงเกิดเกินกําหนดเวลา หมายความวา เด็กคน
ใดก็ตามที่เกิดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 เปนตนไป แลวบังเอิญวาพอแมผูปกครองลืมหรือติด
ธุร ะ ทําใหไมส ามารถไปแจง เกิ ด ที่อําเภอหรือเขตภายใน 15 วัน ตามกฎหมายกําหนด เมื่อไปแจ ง
ภายหลัง เด็กคนนั้นก็จะกลายเปนบุคคลประเภท 2 และจะมีเลขตัวแรกในทะเบียนบานขึ้นดวยเลข 2
ทันที เชน ในกรณีสมจี๊ด หากพอไปแจงเกิดให ในวันที่ 18 มกราคม 2527 หรือเกินกวานั้น สมจี๊ดก็จะมี
เลขประจําตัวเปน 2 1001 01245 29 9 ในทะเบียนบาน และเมื่อไปทําบัตรประชาชนในภายหนา
ประเภทที่ 3 คือ คนไทยและคนตางดาว ที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว และมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบาน ในสมัยเริ่มแรก (คือตั้งแตกอนวันที่ 31 พฤษภาคม 2527) หมายความวา บุคคลใดก็ตาม
ไมวาจะเปนคนไทย หรือคนตางดาว ที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ณ
ที่ใดที่หนึ่งในประเทศไทย มาตั้งแตกอนวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 คนนั้นถือวาเปนบุคคลประเภท
3 และก็จะมีเลขประจําตัวขึ้นตนดวยเลข 3 เชน สมจี๊ด เกิดเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2501 และมีชื่อ
อยูในทะเบียนบานแลว สมจี๊ด ก็จ ะมีเลขประจําตัวในทะเบียนบาน และบัต รประชาชนเปน 3 1001
01245 29 9
ประเภทที่ 4 คือ คนไทยและคนตางดาว ที่มีใบสําคัญคนตางดาวแตแจงยายเขา โดยยังไมมีเลข
ประจําตัวประชาชน ในสมัยเริ่มแรก หมายความวา คนไทยหรือคนตางดาว ที่มีใบสําคัญคนตางดาว ที่
อาจจะเปนบุคคลประเภท 3 คือมีชื่ออยูในทะเบียนบานเดิมอยูแลว แตยังไมทันไดเลขประจําตัว ก็ขอ
ยายบานไปเขตหรืออําเภออื่น กอนชวงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 ก็จะเปนบุคคลประเภท 4 ทันที
เชน สมจี๊ด มีชื่ออยูในสํานักทะเบียนเขตคลองสาน มาตั้ง แตป พ.ศ. 2501 ตอมาในเดือนกุมภาพัน ธ
2527 สมจี๊ดก็ขอยายบานไปเขตดุสิต โดยที่สมจี๊ดยังไมทันไดเลขประจําตัวจากเขตคลองสาน พอแจง
ยายเขาเขตดุสิต สมจี๊ดก็จะกลายเปนบุคคลประเภท 4 มีเลขประจําตัวขึ้นตนดวย 4 กลายเปน 4 1001
01245 29 9 ทันที แตถาสมจี๊ดยายจากเขตคลองสานเดิมไปเขตดุสิต หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2527
สมจี๊ดก็ยังเปนบุคคลประเภท 3 อยู เพราะถือวาจะไดเลขประจําตัวจากเขตคลองสานแลวจะยาย
อยางไรก็ไมเปลี่ยนแปลงการกําหนดใหบุคคลเริ่มมีเลขประจําตัว 13 หลัก ในทะเบียนบานหรือบัต ร
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ประชาชน โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2527 เปนตนไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 อันเปนวัน
สุดทาย ของการดําเนินการใหประชาชน ที่ไมมีเลขประจําตัวในบัตรหรือทะเบียนบาน ไดมีเลขประจําตัว
จนครบแลวนั้น ก็เพราะกอนหนานี้ ประเทศไทยยังไมเคยมีการกําหนดเลขประจําตัวดังกลาวมากอนเลย
ดังนั้นชวงที่วาจึงเปนระยะเวลาจัดระบบใหเขาที่เขาทาง เพราะหลังจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 แลว
ทุกคนจะตองมีเลขประจําตัวเพื่อสําแดงตนวา เปนบุคคลประเภทใด โดยดูตามเงื่อนไขในแตละกรณี ซึ่ง
มีอีก 4 ประเภท คือ
ประเภทที่ 5 คือ คนไทยที่ไดรับอนุมัติใหเพิ่มชื่อ เขาไปในทะเบียนบานในกรณีตกสํารวจ หรือ
กรณีอื่นๆ เชน สมจี๊ดมีชื่ออยูในทะเบียนบานเขตดุสิตอยูแลว แตบังเอิญวาตอนที่มีการสํารวจรายชื่อผู
อยูในบาน เกิดความผิด พลาดทางเทคนิค ทําใหชื่อของสมจี๊ด หายไปจากทะเบียนบาน เมื่อไปแจง
เจาหนาที่และตรวจสอบแลววาตกสํารวจจริง หรือจะเปนเพราะกรณีอื่นใดก็ตามเจาหนาที่ก็จะเพิ่มชื่อ
ให แตสมจี๊ดก็จะมีหมายเลขในทะเบียนบานเปนบุคคลประเภท 5 และบัตรประชาชนจะขึ้นตนดวยเลข 5
ทันที คือ กลายเปน 5 1001 01245 29 9
ประเภทที่ 6 คือ ผูที่เขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมาย และผูที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย
แตอยูในลักษณะชั่วคราว กลาวคือคนที่มาอาศัยอยูในประเทศไทย แตยัง ไมไดสัญชาติไทย เพราะ
ทางการยังไมรับรองทางกฎหมาย เชนชนกลุมนอยตามชายแดนหรือชาวเขา กลุมนี้ถือวาเปนผูเขาเมือง
โดยไมชอบดวยกฎหมาย สวนบุคคลที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย แตอยูชั่วคราว เชน นักทองเที่ยว
หรือชาวตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทย แมบางคนจะถือพาสปอรตประเทศ ของตน แตอาจจะมีสามี
หรือภริยาคนไทย จึงไปขอทําทะเบียนประวัติ เพื่อใหมีชื่ออยูในทะเบียนบานสามีหรือภริยา คนทั้งสอง
แบบที่วา ถือวาเปนบุคคลประเภท 6 เลขประจําตัวในบัตรจะขึ้นตนดวยเลข 6 เชน 6 1012 23458 12
ประเภทที่ 7 คือ บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย คนกลุมนี้ในทะเบียนประวัติ
จะมีเลขประจําตัวขึ้นตนดวยเลข 7 เชน 7 1012 2345 133
ประเภทที่ 8 คื อ คนตา งดา วที่ เข าเมื องโดยถู ก ต อ งตามกฎหมาย คือ ผู ที่ไ ด รับ ใบสํา คั ญ
ประจําตัวคนตางดาว หรือคนที่ไดรับการแปลงสัญชาติเปนสัญชาติไทย และคนที่ไดรับการใหสัญชาติ
ไทย ตั้งแตหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 เปนตนไปจนปจจุบัน คนกลุมนี้เลขในทะเบียนประวัติจะขึ้น
ดวยเลข 8 เชน 8 1018 01234 24 7
คนทั้ง 8 ประเภทนี้ จะมีเพียงประเภทที่ 3, 4 และ 5 เทานั้น ที่จะมีบัตรประชาชนไดเลย สวน
ประเภทที่ 1 และ 2 จะมี บัตรประชาชนได ก็ตอเมื่อมีอายุถึงเกณฑทําบัตรประจําตัวประชาชน คืออายุ
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15 ป แตสําหรับบุคคลประเภทที่ 6, 7 และ 8 จะมีเพียงทะเบียนประวัติเลมสีเหลืองเทานั้น จะไมมีการ
ออกบัตรประชาชนให
5.7 หนาที่พลเมือง
หนาที่ของพลเมืองดีของสังคม หมายถึง หนาที่เปนภารกิจที่บุคคลตองกระทําเพื่อสรางคุณคา
ของความเปนมนุษย เมื่อเกิดมาเปนคนและคาของคนอยูที่การปฏิบัติหนาที่ โดยมีความรับผิดชอบเปน
หัวใจสําคัญ และตองสอดคลองกับบทบาททางสังคมที่แตละบุ คคลดํารงอยู หนาที่จึง เปน ภารกิจ ที่
จะตองกระทําเพื่อใหชีวิตดํารงอยูอยางมีคุณคา และเปนที่ยอมรับของสังคม ซึ่งอาจเปนหนาที่ตามหลัก
ศีลธรรม กฎหมาย หรือจิตสํานึกที่ถูกตองเหมาะสม หนาที่ที่เปนภารกิจของพลเมืองดีโดยทั่วไปพึง
ปฏิบัติ มีดังนี้
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2) ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอดุ มการณในสิ่งทีด่ ีงามเพือ่ สวนรวม
3) กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
4) ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม
5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
7) เขาใจเรียนรูก ารเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถกู ตอง
8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจกั การเคารพผูใหญ
9) มีสติรตู ัว รูคดิ รูทํา รูปฏิบตั ิตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
10) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจกั อดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็
แจกจายจําหนาย และพรอมทีจ่ ะขยายกิจการเมื่อมีความพรอม เมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี
11) มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
12) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง
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pro-5_Chapter2(1).doc สืบคนเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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คณะผูจัดทําหลักสูตร
ผอ. ธนากร ดอนเหนือ

ผอ.กศน. หนองคาย

ที่ปรึกษา

ผอ. ชลธิชา โคตรชมภู

ผอ.กศน. อําเภอศรีเชียงใหม

ที่ปรึกษา

ผอ. จามรี ภูเมฆ

ผอ. กศน. อําเภอทาบอ

ที่ปรึกษา

ผอ. พัฒนา ปูวัง

ผอ. กศน. อําเภอเมืองหนองคายที่ปรึกษา

รศ.ดร.ชูเกียรติ ลีสุวรรณ

ขาราชการบํานาญ

ที่ปรึกษา

อาจารยคชษิณ สุวิชา

มรภ.รอยเอ็ด

หัวหนาโครงการ

นางสาวลัดดาวัลย หลักแกว

ผูจัดการ มยช.

นายมงคล สุวรรณศิริศิลป

ผูประสานงาน มยช.

นางสาวชลธิดา บัวหา

ผูประสานงานโครงการ

นายบุญชวย มูลสาร

ผอ.รพ.สต.

นายพิบูลย อุทัยวัชรานันท

ผอ.รพ.สต.

นายเอลวิส โคตรชมภู

ผอ.สถานศึกษา

นายสมาน มงคลนํา

ครู

นายสิทธิพร คําจันทร

ครู กศน.ตําบล

นายภูวนัตย กิจประเสริฐ

ครู ศรช.

นายสุรวิช มะลิกัลป

ครู กศน.ตําบล

นางสาววรดา กุลเสน

ครู กศน.ตําบล

นายสมศักดิ์ หลาก่ํา

ครู กศน.ตําบล

นางสายฝน พาติกบุตร

ครู กศน.ตําบล

นายขวัญใจ พรมปญญา

ครู กศน.ตําบล

นางสุทธิดา มงคลนํา

ครูอาสาฯ

นางสาวอรอุมา วารีรตั น

ครู กศน.ตําบล

นางสาวกนกอร สุวรรณมาตย ครู กศน. ตําบล
นางสาวจรรยา พจนานุศลิ ป

ครู กศน.ตําบล

นายณัฐนันท ซายสุพนั ธุ

ครู กศน.ตําบล

นางสาวจุฑาภรณ โคธิเสน

ครู กศน.ตําบล
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นางพนิดา กิ้วราชแยง

ครู ศรช.

นางสาวพนิดา แกวอนงค

ครู กศน.ตําบล

นางเพ็ญลักษณ บุญเรืองเศษ ครู กศน.ตําบล
นางสาวสุนิดา สุวรรณพัฒนา ครู กศน.ตําบล
นางสุวรรณา ชาวชายโขง

ครู กศน.ตําบล

นายดวงจันทร ราชวงศ

ครู กศน.ตําบล

นายปฐมพงษ วรรณประเก

ครู กศน.ตําบล

นางวิไลพร เกตุพัด

ครู กศน.ตําบล

นายบัวไหล พานุวงศ

นักศึกษา กศน.

นางเมตตา สอสุลิด

นักศึกษา กศน.
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สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย
มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด และมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.)
ภายใตการดําเนินงานโครงการสรางเสริมสุขภาวะประชากรขามชาติโดยระบบการศึกษา
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

