สุขปฏิบัติเพือ่ ชีวิตที่ดีกวา
การมีสุขภาพทีดี หมายถึง สุ ขภาวะทางร่ างกาย จิตใจ และสังคม ทังนี แต่ละคนจะมีสุขภาพเป็ นอย่างไร จึงขึนอยูก่ บั
พฤติกรรมการดําเนิ นชี วิตประจําวัน สภาพแวดล้อมในทีอยูอ่ าศัย โรงเรี ยน ทีทํางาน ชุ มชน โอกาสการได้รับความรู ้
เกียวกับการปฏิบตั ิตวั เพือให้มีสุขอนามัยทีดี และการดูแลสุ ขภาพของตนเอง ตลอดจนการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพทีมีคุณภาพ
ทุกคนสามารถเลือกวิถีชีวิตทีดี และช่วยส่ งเสริ มให้ผใู ้ กล้ชิดมีสุขภาพทีดีได้ ถ้าหาก “รู ้เท่าทัน” และมีสุขปฏิบตั ิทีช่วยให้
ขจัดโรคภัย และส่ งเสริ มสุ ขภาพให้ดี ซึ งทําให้ไม่ตอ้ งเจ็บป่ วย และพิการจากภาวะทีป้ องกันได้ ทังนี เด็ก เป็ นกลุ่มทีมีความ
เสี ยงต่อภาวะโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าประชากรกลุ่มอายุอืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิงโรคภัยทีเกิดจากการขาดสุ ขลักษณะทีดี อัน
ได้แก่ นําดืม นําใช้ทีไม่สะอาด การประกอบอาหารทีสกปรก จากสถิติทวโลกเด็
ั
กอายุตากว่
ํ า ๕ ปี เสี ยชี วิตด้วย โรคท้องร่ วง
สู งทีสุ ด เป็ นจํานวนถึง ร้อยละ ๙๐ จากการตายทังหมด
การสร้างอนามัยทีง่ายทีสุ ดคือการล้างมือด้วยสบู่ ซึ งสามารถจะลดการเกิดโรคท้องร่ วงได้ถึง ร้อยละ ๕๐ และยังสามารถลด
การเจ็บป่ วย จากโรคอืน ๆ เช่น อาการปอดบวม โรคตาแดง และอืนๆ อีกด้วย
พ่อแม่และผูด้ ูแลเด็ก ควรจะล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิง
๑. ภายหลัง จากทําความสะอาดเด็กเมือเด็กถ่ายอุจจาระ
๒. ภายหลังจากการใช้หอ้ งนํา ห้องส้วม
๓. ก่อนการประกอบอาหารให้เด็ก หรื อเมือจะป้ อนอาหารให้เด็ก
๔. ภายหลังสัมผัสสิ งปฏิกลู และขยะต่างๆ
การสร้ างเสริ มสุ ขนิ สัยให้เด็กรู ้จกั การล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ เสมอๆ โดยเฉพาะอย่างยิงก่อนกิน อาหารและหลังการใช้
ห้องนํา ห้องส้วมเป็ นสิ งทีพ่อ แม่ และผูด้ ูแลเด็กควรจะทํา
สิ งสําคัญทีพ่อแม่ ผูด้ ูแล เด็ก ต้องคอยดูแลคือ อุจจาระของสัตว์ทงหลาย
ั
ต้องถูกกําจัดให้พน้ จาก สนามเด็กเล่น ทางเดิ น
บริ เวณบ้านและแหล่งนําดืม นําใช้
อนึ ง การดูแลสุ ขภาพทีดี หมายถึ ง การดูแลให้เด็กและผูเ้ กี ยวข้องมีร่างกายทีเจริ ญเติบโต สมวัย และแข็งแรง จิ ตใจที
มันคง และอารมณ์ทีแจ่มใส อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้ดี ปรับตัว และแก้ไขความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ ทุกคนไม่วา่ จะเป็ น
ผูห้ ญิง ผูช้ าย ผูพ้ ิการ หรื อในวัยต่างๆ กัน มีความเสมอภาคทีจะดูแลสุ ขภาพให้ดีได้
การสร้างสุ ขนิ สัยทีดีนนั นอกจากพ่อแม่ และผูด้ ูแลเด็กต้องปฏิบตั ิแล้ว คนในชุ มชนทุกคนก็ตอ้ งร่ วมมือกัน ให้มีการสร้าง
ห้องนํา ห้องส้วมทีถูกสุ ขลักษณะ มีการใช้ทีถูกต้อง มีการกําจัดขยะมูลฝอยทีปลอดภัย และต้องดูแลแหล่งนําดืมนําใช้ให้
ปลอดภัย ปราศจากการติดเชือ

บทบาทหน้าทีทีสําคัญของรัฐบาล และองค์กรท้องถิน คือ การสร้างสังคมทีเหมาะสมสําหรับเด็ก ทีจะเติบโต และพัฒนา
ไปได้เต็มตามศักยภาพ ซึ งรวมถึงการจัดให้มีระบบสาธารณู ปโภคทีถูกสุ ขลักษณะ บริ การสุ ขภาพทีมีคุณภาพอย่างทัวถึง
และสื อสารความรู ้เกียวกับสุ ขปฏิบตั ิให้ประชาชนเข้าใจ ตระหนัก และนําไปปฏิบตั ิ
การเผยแพร่ สาระสําคัญเพือการปฏิบตั ิเรื องสุ ขปฎิ บตั ิขจัดโรคภัย สร้ างเสริ มสุ ขภาพอย่างกว้างขวาง เป็ นการสร้างเสริ ม
ให้กบั ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่ น พัฒนาความฉลาดทางสุ ขภาวะ (Health Literacy) เพือให้สามารถคิดวิเคราะห์
พฤติกรรมสุ ขภาพของตนเอง แสวงหา และเข้าถึงความรู ้ทีจําเป็ นด้านสุ ขภาพ ความเป็ นอยู่และการบริ โภค สร้างความ
เข้าใจ และประเมินข้อมูลข่าวสารทีต้องการ รู ้จกั แยกแยะและสังเคราะห์เป็ นความรู ้ทีสามารถนําไปปฏิบตั ิ เพือปรับปรุ งเพิม
พฤติกรรมสุ ขภาพ และคุณภาพชี วิต แก้ไข ลด ละ เลิกพฤติกรรมทีไม่เป็ นคุณต่อสุ ขภาพของตนเอง และสังคม รวมทัง
สามารถสื อสารข่าวสารความรู ้ดา้ นสุ ขภาพขยายออกไปให้กบั ผูอ้ ืนได้

ข้ อมูลสนับสนุน
ทังผูใ้ หญ่และเด็กล้างมือให้สะอาดด้วยนํากับสบู่ทุกครัง หลังการขับถ่ายหรื อสัมผัสอุจจาระ ก่อนจับต้องและปรุ งอาหาร
ก่อนป้ อนอาหารให้เด็กหรื อรับประทานอาหาร
ดูแลรักษาความสะอาดของร่ างกาย เสื อผ้า เครื องใช้ เป็ นประจํา และควรล้างหน้า แปรงฟันอย่างถูกต้องทุกวัน ดูแลทีอยู่
อาศัยให้สะอาด ปลอดภัย กําจัดแหล่งขยะ มูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
กินอาหารทีสุกใหม่ สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลียงอาหารสุ กๆ ดิบๆ รสจัด รสหวานมากหรื อทีใส่ สีฉูดฉาด
ภาชนะที ใช้ปรุ งหรื อใส่ อาหารควรรักษาให้สะอาดและเก็บอาหารให้มิดชิ ดมีฝาปิ ด และใช้ชอ้ นกลางเมือกินอาหารร่ วม
สํารับ
ดืมนําสะอาดทีต้มสุกหรื อผ่านการกรอง ภาชนะทีใช้บรรจุนาดื
ํ มนําใช้ตอ้ งสะอาด ทังภายใน ภายนอกและมีฝาปิ ดให้มิดชิด
เพือป้ องกันสิ งปนเปื อนทังไม่ให้เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ
ขับถ่ายในส้วมกําจัดอุจจาระ รวมทังอุจจาระของเด็ก โดยเทลงในส้วมและรักษาความสะอาด ด้วยการราดนําทุกครังให้
สะอาดถูกสุขลักษณะ ในกรณี ทีไม่มีสว้ ม ควรกําจัดอุจจาระด้วยวิธีฝังกลบ
ทุกคนทังเด็กและผูใ้ หญ่ จําเป็ นต้องนอนหลับให้พอเหมาะกับความต้องการ ซึงแตกต่างกันตามวัย เพราะการนอนหลับที
เพียงพอ ทําให้ร่างกายได้ซ่อมแซมให้แข็งแรงมีภูมิตา้ นทานดี เด็กเติบโตเพิมส่วนสูง สมองได้จดั เก็บความจําช่วย เพิม
ประสิ ทธิภาพในการเรี ยนรู ้และการทํางาน และจิตใจแจ่มใสไม่หงุดหงิดง่าย

สร้างและส่งเสริ มความสัมพันธ์ทีอบอุ่นในครอบครัว ให้เกิดความผูกพันเป็ น “สายใยรัก” ของพ่อแม่ลูก พีน้อง กับปู่ ย่า ตา
ยาย และญาติๆ ซึ งแสดงออกเป็ นการเอาใจใส่ ดูแลความเป็ นอยู่ ติดต่อสื อสารด้วยความรักความเข้าใจต่อกัน ช่วยเหลือ
เกือกูลร่ วมทุกข์ร่วมสุข ใช้เวลาทํากิจกรรมทีสร้างสรรค์ร่วมกันอย่างสมําเสมอ
จัดเวลาออกกําลังกายอย่างสมําเสมอ พักผ่อนหย่อนใจ ให้สมดุ ลกับการทํางานและการศึ กษา รู ้จักใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม และทําจิ ตใจให้ร่าเริ ง ผ่อนคลายความตึงเครี ยด รวมทังรับการตรวจสุ ขภาพเป็ นระยะ และรับวัคซี นสร้าง

ภูมิคุม้ กันตามกําหนด
มีสาํ นึกแห่งความปลอดภัย ตังสติให้ดีไม่ตกอยูใ่ นความประมาท ป้ องกันอุบตั ิภยั การบาดเจ็บและโรคติดต่อต่างๆ งดบุหรี
สุรา สิ งเสพติด การพนัน รวมทังคิดไตร่ ตรองคํานึ งถึงความปลอดภัยและความรับผิดชอบ ก่อนจะมีเพศสัมพันธ์ เนื องจาก
พฤติกรรมเสี ยงเหล่านี นําไปสู่ปัญหาร้ายแรงของตนเอง ครอบครัว และสังคมได้
มีความเป็ นพลเมือง รับผิดชอบร่ วมสร้างสรรค์สังคม รู ้จกั ใช้สิทธิ ของตนโดยไม่ไปละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ืน มีระเบียบวินยั ใช้
พลังงานอย่างประหยัด ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ แหล่งนํา และสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนความปลอดภัยของ
ส่วนรวม เป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ อย่างยังยืน สําหรับตนเอง และผูอ้ ืนโดยเฉพาะเด็กๆ ในชุมชน

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

ทังผู้ใหญ่ และเด็กล้ างมือให้ สะอาดด้ วยนํากับสบู่ทุกครั ง หลังการขับถ่ ายหรื อสั มผัสอุจจาระ ก่ อนจับต้ องและปรุ ง
อาหาร ก่ อนป้อนอาหารให้ เด็กหรือรับประทานอาหาร
๑.๑ มือเป็ นอวัยวะที ใช้ทาํ กิ จกรรมต่างๆ และเป็ นสื อนําโรคมาสู่ ตวั เราและผูใ้ กล้ชิด ฉะนัน การล้างมื อให้ สะอาด
ปราศจากเชื อโรค จึงเป็ นการป้ องกันทีสําคัญ ทีจะช่ วยหยุดยังการแพร่ กระจายเชื อโรคเข้าสู่ ร่างกายได้ ๓ ทาง คือ
ทางตา ทางจมูก และทางปาก ดังนัน การล้างมือก่อนสัมผัสอาหาร และหลังขับถ่าย หลังทําความสะอาดอุจจาระเด็ก
เล็ก และหลังสัมผัสกับสัตว์ จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง เพราะไข่พยาธิ สามารถพบได้ทงในคนและสั
ั
ตว์ จากปั สสาวะ
และอุจจาระ ตามผิวนํา ผิวดิน และ เนือดิบ
๑.๒ ทุกคนควรเรี ยนรู ้ วิธีการล้างมือทีถูกต้อง ๗ ขันตอนและสอนบุตรหลานให้รู้จกั การล้างมือด้วย สบู่และนําเช่ นกัน
เพราะส่ วนใหญ่ลกั ษณะนิสัยของเด็กเล็กมักใช้มือหยิบอาหารเข้าปากโดยตรงหรื อดูดนิ วมือ ทีมักจะมีสิงสกปรกติด
อยู่เป็ นประจํา เช่ น บริ เวณนิ วโป้ ง ปลายนิ วทุกนิ ว ฝ่ ามือ ซอกนิ วมือและบริ เวณหลังมือ ซึ งเป็ นบริ เวณทีคนส่ วน
ใหญ่มกั จะล้างมือไม่ทวถึ
ั ง สําหรับเด็กเล็กการล้างมืออย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อการป้ องกันโรค ควรจะมีการ
ทําความสะอาดร่ างกายด้วย เพือป้ องกันการติดเชือโรคทีผิวหนัง
๑.๓ เด็กเล็กไม่ควรเล่นในบริ เวณทีใกล้หอ้ งส้วม หรื อสถานทีทีมีการขับถ่ายทังของคนและสัตว์ และควรสวมใส่ รองเท้า
เมือต้องเล่นในบริ เวณดังกล่าว เพือป้ องกันพยาธิ ไชสู่ เท้าและผิวหนัง สําหรับเด็กทีอาศัยใกล้กบั แหล่งทีมีความเสี ยง
ต่อการติดเชือโรคดังกล่าว ควรได้รับการถ่ายพยาธิ อย่างน้อย ๒ - ๓ ครังต่อปี

๑.๔ ถ้าไม่สามารถ ล้างมือด้วยนําและสบู่ได้ สามารถใช้ แอลกอฮอล์เจล ล้างมือแทนสบู่และนํา เพือป้ องกันโรคติดต่อที
แพร่ ระบาดในปั จจุบนั เช่น ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ๒๐๐๙ โรคมือ เท้า ปาก ซึ งเป็ นโรคติดต่อที
เกิดขึนในเด็กเล็กทีมีอายุตากว่
ํ า ๑๐ ปี ควรป้ องกัน โดยกินร้อน(อาหารปรุ งสุ กใหม่) ใช้ชอ้ นกลาง(ไม่ใช้ชอ้ นตนเอง
ตักอาหารทีกินร่ วมกับผูอ้ ืน) ล้างมือ(ลดการแพร่ เชือโรค)
ข้ อปฏิบัติ

•

•

•

•

เมือใดควรล้ างมือ
o ทุกครัง ก่อนและหลังการเตรี ยมอาหาร
o ทุกครัง ก่อนและหลังรับประทานอาหาร
o ทุกครัง ก่อนและหลังการใช้หอ
้ งนําและห้องส้วม และล้างก้นให้ทารก
o หลังจากการจามหรื อไอหรื อไปสัมผัสสารคัดหลังของผูป
้ ่ วย
o ก่อนและหลังการทํากิจกรรมต่างๆ ทีต้องมีการสัมผัสสิ งของทีใช้ร่วมกับผูอ
้ ืน
o หลังทําความสะอาดบ้านและบริ เวณบ้าน
o หลังสัมผัสหรื อเล่นกับสัตว์เลียง
o หลังจากออกไปปฏิบต
ั ิภารกิจนอกบ้าน
ล้ างด้ วยอะไร
้ นเหมาะสําหรับใช้เป็ นการส่ วนตัวในบ้าน แต่ในทีสาธารณะควรจะเป็ น
o สบู่ หรื อสบู่เหลว สบู่กอ
สบู่เหลว
o หากไม่ มี ส บู่ อ าจจะใช้แ อลกอฮอล์ เมื อไม่ แ น่ ใ จในความสะอาดของนํา หรื อ ต้อ งการฆ่ า เชื อ
อาจจะใช้ยาฆ่าเชือซึ งส่ วนใหญ่มีแอลกอฮอลล์เหลวเป็ นส่ วนผสม
o ล้างด้วยนําเปล่าให้นาไหลผ่
ํ
านมือ
วิธีการล้ างมือทีถูกต้ อง ๗ ขันตอน คือ
ั
o ให้ใช้ฝ่ามือถูกน
o ให้ใช้ฝ่ามือถูทีหลังมือ และใช้นิวถูทีซอกนิ ว
o ใช้ฝ่ามือถูทีฝ่ ามือและใช้นิวถูทีซอกนิ ว
o ใช้นิวมือถูทีฝ่ ามือ
o ให้ถูนิวหัวแม่มือโดยรอบ ด้วยฝ่ ามือ
o ให้ใช้ปลายนิ วมือถูขวางฝ่ ามือ
o ให้ถูรอบข้อมือ
ข้ อควรระวังเกียวกับการล้ างมือ
o ผ้าเช็ดมือควรจะใช้สาํ หรับคนแต่ละคน ไม่ควรใช้ร่วมกัน
o ให้ใช้ผา้ หรื อกระดาษทีใช้ครังเดียว
o ไม่ตอ
้ งใช้ฟองนํา หรื อผ้าในการล้างมือ เพราะสิ งเหล่านันอาจจะมีเชื อโรคอยู่

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

ดูแลรักษาความสะอาดของร่ างกาย เสื อผ้ า เครืองใช้ เป็ นประจํา และควรล้ างหน้ า แปรงฟันอย่ างถูกต้ องทุกวัน ดูแลที
อยู่อาศัยให้ สะอาด ปลอดภัย กําจัดแหล่ งขยะ มูลฝอยให้ ถูกสุ ขลักษณะ
๒.๑ การดูแลรักษาร่ างกาย ของใช้ รวมทังห้องนํา และส้วมให้สะอาด เป็ นสิ งจําเป็ นเบืองต้นทีทุกคนต้องทํา
๒.๒ การเสริ มสร้างและปลูกฝังการรักษาความสะอาดร่ างกายและของใช้ให้บุตรหลานตังแต่เยาว์วยั เป็ นการปลูกฝัง
สุ ขนิ สัยทีดี ทีสําคัญ ผูใ้ หญ่ตอ้ งทําเป็ นแบบอย่างในการรักษาความสะอาด และความเป็ นระเบียบแก่สมาชิ กใน
ครอบครัวด้วย
๒.๓ ฟันนํานมและฟั นแท้ มีหน้าทีบดเคียวอาหาร และช่วยในการออกเสี ยง ทัง ยังช่วยเสริ มใบหน้าให้สวยงาม เสริ ม
บุคลิกภาพ การดูแลสุ ขภาพช่องปากจึงเป็ นเรื องสําคัญ เพือถนอมฟันให้อยูใ่ นสภาพทีดี และใช้งานได้ตลอดไป
๒.๔ ปั จจุบนั พบว่าคนส่ วนใหญ่ยงั ขาดการดูแลรักษาฟั นให้สะอาด จึงเป็ นสาเหตุสําคัญทีทําให้เป็ นโรคฟั นผุและโรค
เหงื อก โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย มักจะกินของหวาน ดูดนมจนหลับคาจุกนม ทําให้ฟันผุ สู ญเสี ยฟั นและเหงื อก
อักเสบ ทําให้เจ็บป่ วย กินอาหารได้ไม่ดี และมีปัญหาการออกเสี ยง
๒.๕ การป้ องกันโรคฟั น โรคเหงือก และปั ญหาอืนๆ ซึ งเกิดจากการสู ญเสี ยฟั น ฟั นผุ และเป็ นโรคเหงือกรุ นแรง ทํา
ให้ไม่สามารถบดเคียวอาหารได้ดี ทําให้มีปัญหาสุ ขภาพทังร่ างการและจิตใจ้
๒.๖ ทีอยู่อาศัยเป็ นปั จจัยพืนฐานทีสําคัญที มี ส่วนในการสร้ างเสริ มสุ ขภาพให้แข็งแรง ทีอยู่อาศัยที ดี ตอ้ งสะอาด
ปลอดภัย ไม่สาํ คัญว่า จะเล็กหรื อใหญ่
๒.๗ ขยะทีถูกทิงเ รี ยราด หรื อกําจัดอย่างไม่ถูกสุ ขลักษณะ จะเป็ นแหล่งเพาะเชื อโรค ซึ งถูกกระจายไปสู่ คนได้ โดย
แมลงวัน หนู แมลงสาบ และสัตว์กดั แทะ อืนๆ ดังนัน ทุกชุมชน ต้องจัดการเรื องการกําจัดขยะให้ถูกต้อง
๒.๘ ขยะบางชนิดต้องได้รับการกําจัดทีถูกต้อง ได้แก่ ขยะทีเป็ นสารพิษ เช่น ยาฆ่าแมลง แบตเตอรี ชนิดต่างๆเป็ นต้น
ข้ อปฏิบัติ
• อาบนําให้สะอาดทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๑ ครัง
• สระผมให้สะอาด อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครัง
• ตัดเล็บมือ เล็บเท้าให้สนอยู
ั เ่ สมอ
• ถ่ายอุจจาระลงในโถส้วมทีถูกสุ ขลักษณะทุกครัง
• ใส่ เสื อผ้าทีสะอาด ไม่อบั ชืน เหมาะสมกับอากาศ
• จัดเก็บของใช้ให้เป็ นระเบียบ
• การดูแลความสะอาดในช่องปากให้ทารก ให้ใช้ผา้ ชุบนําเช็ด สําหรับเด็กทีมีฟัน ควรแปรงฟั นให้สะอาด
อย่างทัวถึงทุกซี ทุกด้าน ๒ นาที ขึนไป อย่างน้อยวันละ ๒ ครัง เช้าและก่อนเข้านอน และแปรงลินทุก
ครังทีแปรงฟัน
• เลือกใช้ยาสี ฟันทีผสมฟลูออไรด์ ยกเว้นในพืนทีทีมีระดับฟลูออไรด์ในนําสู ง

• ควรบ้วนปาก หรื อแปรงฟันหลังรับประทานอาหารทุกมือ
• เลียงลูกด้วยนมแม่ กินอาหารตามธรรมชาติ มีแร่ ธาตุและวิตามิน ซึ งมีประโยชน์ต่อฟั น หลีกเลียงการกิน
ลูกอม หรื อขนมหวานเหนียว
• หากชุ มชนไม่มีระบบกําจัดขยะทีถูกสุ ขลักษณะ ทุกบ้านต้องมีภาชนะเก็บขยะทีมีฝาปิ ด และกําจัดขยะ
ด้วยการฝังกลบ หรื อเผาทุกวัน
• การกําจัดนําใช้แล้วภายในครั วเรื อน สามารถทําได้โดยต่อท่อหรื อทําทางนําไปสู่ สวนครัว หรื อพืนที
สวนข้างบ้าน
• การกําจัดสารเคมีทีเป็ นยาฆ่าแมลง หรื อยาฆ่าหญ้า รวมทังการทําความสะอาดเสื อผ้าทีสัมผัสสารเคมี
ดังกล่าว ต้องถูกชะล้างและกําจัดให้ห่างจากแหล่งนําดืม นําใช้ เพราะจะเป็ นอันตรายต่อทุกคนได้
• การกําจัดแบตเตอรี ชนิดต่างๆ ต้องแยกจากขยะอืนๆ และนําไปทิงตามทีหน่วยงานทางสาธารณสุ ข หรื อ
เทศบาลกําหนดไว้
ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

กินอาหารทีสุ กใหม่ สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลียงอาหารสุ กๆ ดิบๆ รสจัด รสหวานมากหรือทีใส่ สี
ฉู ดฉาด ภาชนะทีใช้ ปรุ งหรือใส่ อาหารควรรักษาให้ สะอาดและเก็บอาหารให้ มิดชิ ดมีฝาปิ ด และใช้ ช้อนกลางเมือกินอาหาร
ร่ วมสํ ารับ
๓.๑ สภาพสังคมไทยในปั จจุบนั เปลียนเป็ นสังคมเมืองมากขึน มีความเร่ งรี บในการดําเนิ นชี วิตความเป็ นอยูป่ ระจําวัน
ทําให้พฤติกรรมการกิ นเปลียนแปลงไป มีการเลือกบริ โภคอาหารปรุ งสําเร็ จ อาหารพร้อมบริ โภค หรื อการซื อ
อาหารพร้ อมปรุ ง ที มีการจัดเตรี ยมส่ วนประกอบมาปรุ งในครัวเรื อน หากอาหารทีซื อมามีการปนเปื อน ไม่
สะอาด การจัดเก็บถนอมอาหารไม่เหมาะสม ทําให้เสื อมสภาพ บูดเสี ย ก็จะทําให้ผบู ้ ริ โภคเสี ยงต่อการเจ็บป่ วย
และเสี ยชีวติ จากโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคอุจจาระร่ วง โรคอาหารเป็ นพิษ โรคพยาธิ และโรคตับอักเสบ
เป็ นต้น
๓.๒ ถ้ากินอาหารซําๆ ตามความสะดวก หรื ออาหารไม่ได้สัดส่ วนและไม่เพียงพอตามความต้องการของร่ างกายในแต่
ละช่ วงอายุ จะเกิ ดปั ญหาโภชนาการ เช่น โรคขาดสารอาหาร ขาดธาตุเหล็ก ถ้ากินแป้ ง นําตาลและไขมันมาก
เกินไป จะเป็ นโรคอ้วน โรคเบาหวาน กินอาหารรสเค็มตังแต่เด็กจะเพิมความเสี ยงต่อโรคความดันโลหิ ตสู ง เป็ น
ต้น
๓.๓ เพือให้ทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพทีดี ควรกินอาหารให้ถูกต้อง คือ ครบถ้วน เพียงพอ หลากหลายในสัดส่ วนที
เหมาะสม และเป็ นอาหารทีสะอาดปลอดภัย ปราศจากการปนเปื อนของเชือโรค และสารพิษทีเป็ นอันตราย

๓.๔ การใช้เครื องครัวทีไม่สะอาดจะทําให้อาหารไม่สะอาดและก่อให้เกิดโรคได้
ข้ อปฏิบัติ
• เลื อกซื อและกิ นอาหารที สะอาดปลอดภัยให้ครบทัง ๕ หมู่ ตามความต้องการตามวัยโดยเด็กจะต้อง
ได้รับสารอาหารโปรตีนเป็ นสัดส่ วนมากกว่า
• ปรุ ง กินอาหาร และเก็บอาหารให้ถูกสุ ขลักษณะ
• กินไข่และดืมนมให้เหมาะสมกับวัย
• ดืมนําสะอาดอย่างน้อยวัยละ ๘ แก้ว
• รักษาเครื องครัว เช่น มีด หม้อ จาน ชาม ช้อน กระทะ เป็ นต้น ให้สะอาดเสมอ
• ล้าง จาน ชาม ช้อน หลังรับประทานอาหารทันที และผึงให้แห้งก่อนเก็บเข้าตู ้
• ภาชนะทีใส่ อาหารทีปรุ งแล้ว ต้องมีฝาปิ ดเพือป้ องกันแมลงไต่ตอม
• การให้นมแม่ ใ นเด็ ก ทารกเป็ นวิธี ที ดี ที สุ ด แต่ หากจํา เป็ นต้องให้นมผสม ต้องแน่ ใ จว่า ขวดนมและ
อุปกรณ์ต่างๆ ต้องสะอาดมีการต้ม หรื อล้างด้วยนําต้มสุ กทุกครังก่อนนํามาใช้
ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

ดืมนําสะอาดทีต้ มสุ กหรือผ่ านการกรอง ภาชนะทีใช้ บรรจุนําดืมนําใช้ ต้องสะอาด ทังภายใน ภายนอกและมีฝาปิ ดให้
มิดชิ ด เพือป้องกันสิ งปนเปื อนทังไม่ ให้ เป็ นแหล่ งเพาะพันธุ์ยุง
๔.๑ คนเราอาจจะมีชีวิตอยูไ่ ด้ โดยไม่ตอ้ งรับประทานอาหารถึง ๗ วัน แต่ถา้ ไม่ได้ดืมนําเพียง ๓ วัน ก็คงจะมีชีวิตอยูไ่ ด้
ยาก นําดืมจึงเป็ นสิ งทีสําคัญทีสุ ดในชี วิตประจําวัน แต่ในนําดืม อาจมีสารเคมีปนเปื อนมาด้วย ทังนี ขึนอยูก่ บั
กรรมวิธีในการผลิตและปรับปรุ งคุณภาพนํานัน ชนิ ดและปริ มาณของสารเคมีทีใช้จะมากหรื อน้อย ขึนอยูก่ บั แหล่ง
นําดิบทีนํามาใช้ในการผลิตนําดืม หากแหล่งนําดิบเป็ นนําทีมีคุณภาพตําก็จาํ เป็ นต้องใช้สารเคมีจาํ นวนมาก หาก
แหล่งนําดิบเป็ นนําทีมีคุณภาพดี ก็ใช้สารเคมีจาํ นวนน้อยหรื อไม่ตอ้ งใช้เลย นําทีคนส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั ใช้เป็ นนํา
ดืม คือ นําฝน นําประปา และนําดืมบรรจุขวด นําทีปลอดภัยทีสุ ดสําหรับดืมคือ นําต้ม
๔.๒ คุณลักษณะของนํา ทีเป็ นนําดืม-นําใช้ ต้องเป็ นนําทีสะอาดปราศจากสิ งเจือปน หรื อสารพิษต่างๆ ได้แก่ เชื อโรค
โลหะหนัก และสารเคมี ซึ งเป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดการเจ็บป่ วย เป็ นโรคระบบทางเดินอาหาร ตามแต่ลกั ษณะของเชื อ
โรคและชนิดของสารพิษ ทีปนเปื อนอยูใ่ นนํา เช่น เชื อแบคทีเรี ยทําให้ป่วยเป็ นโรคอุจจาระร่ วงอย่างแรง ได้แก่ บิด
ไทฟอยด์ เชื อไวรัสทําให้ป่วยเป็ นโรคตับอักเสบชนิ ดเอ และบี และพยาธิ ซึ งพยาธิ ทีติดต่อสู่ คน ได้แก่ พยาธิ ใบไม้
ในเลือด พยาธิ ตวั ตืด พยาธิ ตวั กลม ทีล้วนมีผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยทังแบบเฉี ยบพลัน และแบบเรื อรัง
๔.๓ เพือให้ทุกคนในครอบครัวและชุ มชนมีสุขภาพทีดี ควรเลือกดืมนําให้ถูกต้องคือ นําทีสะอาดปลอดภัย ปราศจาก
การปนเปื อนของเชือโรค และสารพิษทีเป็ นอันตราย
ข้ อปฏิบัติ
• การจัดหาแหล่งนําทีถูกสุ ขลักษณะ ได้แก่
o ˚ระบบประปา เป็ นระบบทีนําผ่านกระบวนการทีทําให้สะอาดปราศจากเชื อโรค ได้มาตรฐานนําดื ม
แล้วจ่ายให้ประชาชนด้วยระบบท่อ ซึ งถือว่าเป็ นบริ การทีสะดวก

o ภาชนะเก็บนําฝนประจําครอบครัว เช่น ตุ่มนําและถังเก็บนําฝน ทําด้วยคอนกรี ต หรื อสแตนเลส หรื อ
พีวซี ี เป็ นต้น ทีต้องดูแลความสะอาดอยูเ่ สมอ
o บ่อนําตืน เป็ นบ่อนําขนาดเล็กทีควรสร้ างให้ถูกหลักสุ ขาภิบาล คือ มีชานบ่อ ฝาปิ ดปากบ่อ โดยทีตัง
ของบ่อ ต้องห่างไกลจากส้วม คอกสัตว์ หลุมฝังกลบขยะ และแหล่งมลพิษอืนๆ
o บ่อนําบาดาล เป็ นบ่อนําลึก มีปริ มาณนํามาก และคุณภาพนําอยูใ่ นเกณฑ์ดี
• การต้มเป็ นวิธีทาํ นําให้สะอาดทีง่าย สะดวก ประหยัด และปลอดภัยทีสุ ดเพราะเชื อโรคในนําจะถูกความ
ร้อนทําลายหมด การต้มนําต้องต้มให้แน่ใจจนนําเดือดและปล่อยให้เดือดอยูน่ านอย่างน้อย ๕ นาที
• การกรองเป็ นวิธี ก ารปล่ อยให้นําไหลผ่านชันของวัตถุ ต่า งๆ คื อ ทรายละเอี ย ด ทรายหยาบ ถ่ า น กรวด
ละเอียด กรวดหยาบ อิฐหัก เป็ นต้น ดินหรื อฝุ่ นละอองและเชือโรคทีลอยอยูใ่ นนําจะถูกชันวัตถุต่างๆเหล่านี
กรองเอาไว้ นําทีผ่านการกรองนี จะเป็ นนําทีใสสะอาด แต่อาจจะมีเชื อโรคปะปนอยู่ ดังนัน ถ้าจะใช้ดืมก็
ควรนําไปต้มให้เดือดเสี ยก่อน
• การกลันเป็ นวิธีทาํ นําสะอาด ซึ งต้องเสี ยค่าใช้จ่ายมากแต่ได้นาที
ํ บริ สุทธิ] ทีสุ ด หลักในการทํานํากลันคือต้ม
นําให้ ก ลายเป็ นไอ แล้วปล่ อ ยให้ ไ อนําที ได้ผ่า นไปในท่ อ ที เย็นๆ ไอนําก็ จ ะกลันตัวกลายเป็ นหยดนํา
เนื องจากการทํานํากลันต้องเสี ยค่าใช้จ่ายมาก เราจึ งไม่นิยมนํานํากลันมาดื มหรื อใช้ปรุ งอาหาร แต่นิยม
นําไปใช้ในวงการแพทย์ เช่น ใช้ผสมกับยาฉี ด หรื อยารับประทาน หรื อใช้ในงานอุตสาหกรรมบางอย่าง
• การทําให้ตกตะกอน เป็ นวิธีทีง่ายและใช้กนั ทัวไป โดยการใช้สารส้มแกว่งในภาชนะทีเก็บนําแล้วตังทิงไว้
ประมาณครึ งชัวโมง สิ งสกปรกทีลอยอยูใ่ นนําจะแยกตัวจับกันเป็ นกลุ่มก้อนเล็กๆ และตกตะกอนลงไปอยู่
ทีก้นของภาชนะ นําส่ วนบนก็จะใสดีขึน แต่นาที
ํ ใสก็ยงั นับว่าไม่สะอาด และปลอดภัยพอทีจะนําไปใช้ดืม
หรื อปรุ งอาหารได้ เพราะในนํายังอาจมีเชื อโรคหรื อแร่ ธาตุต่างๆ อยู่ ก่อนนําไปใช้จึงควรต้มให้เดือดนาน
ประมาณ ๕ นาที
• การใช้สารเคมี โดยการใส่ สารเคมีบางชนิ ดลงในนําเพือต้องการฆ่าเชือโรค สารเคมีทีใช้ได้แก่
o คลอรีน เหมาะสําหรับการทํานําให้สะอาดทีละมากๆ และนํานันใสอยูแ่ ล้ว อาจใช้คลอรี นชนิ ดผงหรื อ
ชนิดนําก็ได้ เมือเติมลงในนําแล้วให้คนละลายเข้ากับนําแล้วดมกลินดู ถ้าได้กลินคลอรี นเล็กน้อยก็ถือ
ว่าใช้ได้ จากนันปล่อยทิงไว้สัก ๓๐ นาที โดยปิ ดฝาภาชนะ แล้วเปิ ดฝาเพือให้คลอรี นระเหยออกไป
ก่อนจึงนําไปใช้ได้
o ด่ างทับทิม เหมาะสําหรับการทํานําจํานวนน้อยให้สะอาด หรื อต้องการใช้ฆ่าเชื อโรคทีติดมากับผักสด
และผลไม้ หรื อนําไปล้างบาดแผล โดยละลายด่างทับทิมเข้ากับนําจนเป็ นสี ชมพูอ่อนก็นาํ ไปใช้ได้
o ทิงเจอร์ ไ อโอดีน ใช้ทิ งเจอร์ ไ อโอดี นชนิ ด ๗ % หรื อ ที ใช้ใส่ แผลสด ๒ % ก็ได้ โดยหยดลงในนํา
ประมาณ ๔ – ๖ หยดต่อนํา ๑ ลิ ตร แล้วตังทิงไว้ ๒๐ – ๓๐ นาที เชื อโรคจะถูกทําลายหมด นําก็จะ
สะอาดสามารถนําไปใช้ดืมหรื อปรุ งอาหารได้
• นําดืมบรรจุขวด ควรเลือกทีไม่มีสี ไม่มีกลิน ไม่มีการตกตะกอน

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที :
ขับถ่ ายในส้ วมกําจัดอุจจาระ รวมทังอุจจาระของเด็ก โดยเทลงในส้ วมและรักษาความสะอาด ด้ วยการราดนําทุกครัง
ให้ สะอาดถูกสุ ขลักษณะ ในกรณีทไม่
ี มีส้วม ควรกําจัดอุจจาระด้ วยวิธีฝังกลบ
๕.๑ โรคอุจจาระร่ วง มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการพบเชื อโรคในอุจจาระของคนและสัตว์ โดยปนเปื อนมากับนําและ
อาหาร ทีสัมผัสกับภาชนะบรรจุ มือ สถานทีใช้เตรี ยมอาหาร หรื อสัมผัสโดยตรงด้วยการกิน จึงควรมีกระบวนการ
กําจัดอุจจาระทังของคนและสัตว์อย่างถูกสุ ขลักษณะ ผูใ้ หญ่ตอ้ งขับถ่ายในห้องส้วมทุกครัง สําหรับเด็กเล็กหรื อผูท้ ี
ไม่ได้ขบั ถ่ายลงโถส้วมหรื อห้องส้วม ควรกําจัดด้วยการฝั งกลบ ส่ วนมูลสัตว์ควรกําจัดให้ห่างจากแหล่งทีอยู่อาศัย
ทางเดินสาธารณะ บริ เวณสนามเด็กเล่น และแหล่งนําด้วย การฝังกลบเช่นกัน
๕.๒ หลังจากขับถ่ายเรี ยบร้ อยแล้ว ขันตอนต่อไปคือการล้างมือด้วยสบู่และนํา หรื อเจลล้างมือแอลกอฮอล์แบบไม่ใช้นาํ
ด้วยวิธีการล้างมือทีถูกต้อง ๗ ขันตอน
๕.๓ หมันทําความสะอาดห้องส้วมอย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ ครัง ด้วยวิธี ๕ ขันตอนคือ ราด ขัด ราด ฉี ด เช็ด
• ราดนําทิงเพือทําความสะอาดโถส้วม บริ เวณผนังและพืน แล้วฉี ดนํายาทําความสะอาด
• ใช้แปรงขัดด้านในโถส้วม บริ เวณผนังและพืนให้ทวั
• ราดนําทิงเพือทําความสะอาดโถส้วม บริ เวณผนังและพืน
• ฉี ดนํายาทําความสะอาดบริ เวณกลอนประตู ทีฉี ดนํา สายส่ งนํา ทีกดนํา ทีพักนําฝาปิ ด ฝารองนัง และฐาน
รอบโถ
• ใช้ผา้ หมาดเช็ดให้ทวบริ
ั เวณกลอนประตู ทีฉี ดนํา สายส่ งนํา ทีกดนํา ทีพักนําฝาปิ ด ฝารองนัง ปากโถ และ
ฐานรอบโถแล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง เพือเป็ นแบบอย่างในการล้างส้วมทีถูกต้อง
๕.๔ สําหรับสถานศึกษาควรจัดพืน ผนัง เพดาน โถส้วม โถปั สสาวะ นําใช้ทีสะอาด ภาชนะเก็บกักนํา อ่างล้างทีทําด้วย
วัสดุเรี ยบ มีก๊อกนํา สภาพท่อระบายสิ งปฏิกูลและถังเก็บกัก ไม่รัว แตก หรื อชํารุ ด ห้องส้วมแยกเพศชาย-หญิง
พร้อมมีป้ายหรื อเครื องหมายบอกชัดเจน ในห้องส้วมหญิงควรมีถงั ขยะ และมีฝาปิ ดที อยูใ่ นสภาพดี ประตู มีมือจับ
ที ปิ ด-เปิ ดสะอาด สิ งเหล่านีจะช่วยลดแหล่งแพร่ กระจายของเชือโรคได้
๕.๕ ควรมีการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน โดยอาศัยความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย ทังจากเจ้าของสถานที ผูด้ ูแลทํา
ความสะอาด ผูใ้ ช้บริ การ ตลอดจนการประสานความร่ วมมื ออย่างดี ทงภาครั
ั
ฐ ภาคเอกชน ภาคีเครื อข่าย และ
ประชาชน เพือให้ได้ส้วมมาตรฐาน HAS เรื องความสะอาด (Healthy) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย
(Safety) ซึ งจะทําให้คุณภาพชีวติ และความเป็ นอยูโ่ ดยรวมของประชาชนในประเทศดีขึน
ข้ อปฏิบัติ
• รับประทานอาหารทีปรุ งสุ กใหม่ๆ มีภาชนะปิ ดมิดชิด
• ล้างมือให้สะอาด ก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องนํา
• ดืมนําสะอาดทีมีการปิ ดผนึกมิดชิด หากไม่แน่ใจควรต้มก่อนดืม
• เด็กเล็กควรดูแลวิธีการล้างขวดนม การนมชงทีถูกต้อง

• ดูแลรักษาร่ างกาย เล็บ ผม เสื อผ้าให้สะอาด
• กําจัดแหล่งขยะให้ไกลจากแหล่งชุมชน

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

ทุกคนทังเด็กและผู้ใหญ่ จําเป็ นต้ องนอนหลับให้ พอเหมาะกับความต้ องการ ซึงแตกต่ างกันตามวัย เพราะการนอน
หลับทีเพียงพอ ทําให้ ร่างกายได้ ซ่อมแซมให้ แข็งแรงมีภูมิต้านทานดี เด็กเติบโตเพิมส่ วนสู ง สมองได้ จัดเก็บความจําช่ วย
เพิมประสิ ทธิภาพในการเรี ยนรู้ และการทํางาน และจิตใจแจ่ มใสไม่ หงุดหงิดง่ าย
๖.๑ คนเราใช้เวลา ๑ ใน ๓ ของช่วงชี วิตในการนอนหลับ ซึ งมีความสําคัญต่อการดํารงชี วิตและสุ ขภาพ ระหว่างการ
นอนหลับทีเป็ นไปครบวงจรจากหลับตืน หลับลึก หลับแบบฝัน เกิดขึนหลายรอบในการนอนหลับแต่ละวัน ร่ างกาย
ส่ วนใหญ่พกั ผ่อน ลดอุณหภูมิ ลดการเผาผลาญพลังงาน ในบางช่วงมีการหลังฮอร์ โมนทีช่วยซ่ อมแซมเซลล์ ทําให้
อวัยวะในร่ างกายชะลอความเสื อม มีการเติบโตของสมองและร่ างกาย เด็กจึงเติบโตสู งขึน มีการสร้างภูมิคุม้ กันโรคทํา
ให้ลดความเสี ยงต่อการเจ็บป่ วย
๖.๒ การนอนหลับสํ าคัญมากสํ าหรั บการทํางานของสมอง โดยเฉพาะการเรี ยนรู้ และการเพิมทักษะในการเคลือนไหว เช่น
การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี เพราะแม้วา่ ร่ างกายส่ วนใหญ่จะพักผ่อน และการรับรู ้จะลดลงจนไม่รู้สึกตัวในเวลานอน
หลับ แต่ในบางช่วง สมองหลายบริ เวณจะทํางานจัดระเบียบความจําทีเกิดจากประสบการณ์ ความคิดความรู ้สึกในวัน
นัน เรี ยบเรี ยงเก็บความจําเพือใช้งาน(working memory) ในการเรี ยนรู ้และการทํางานขันต่อไป เมือตืนขึนจึงพร้อมที
จะเรี ยนรู ้สิงต่างๆ สามารถจดจ่อมีสมาธิ และแก้ปัญหาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน การนอนหลับยังช่วยผ่อนคลาย
ความเครี ยด เมือนอนเต็มอิมตืนแล้วจึงรู ้สึกสดชื น อารมณ์สงบลงไม่สับสน จึงมักจะสามารถแก้ความขัดแย้งในใจที
เดิมหาทางออกไม่ได้ ควบคุมตัวเองไม่ให้ววู่ ามหุ นหัน หรื อหงุดหงิดง่าย จึงมีสติตอบสนองกับสิ งเร้าและจัดการกับ
ความเครี ยดได้อย่างเหมาะสม
๖.๓ ความต้องการการนอนหลับในวันหนึงๆ มีความแตกต่างกันในแต่ละวัย และแม้แต่ในวัยเดียวกัน แต่ละคนอาจมีความ
ต้องการทีแตกต่างกัน จํานวนชัวโมงของการนอนหลับทีเหมาะสมของแต่ละวัย คือ
เด็กแรกเกิด (๑-๒ เดือน)

๑๖-๑๘ ชัวโมง (หลับตืนหลายครังทังกลางวันกลางคืน)

เด็กวัย ๓-๑๑ เดือน

๑๔-๑๕ ชัวโมง (หลับตืนหลายครังโดยกลางคืนนอนมากกว่า)

เด็กวัย ๑-๒ ปี

๑๒-๑๔ ชัวโมง (หลับตลอดคืน หลับกลางวัน ๑ ถึง ๓ ชัวโมง)

เด็กวัย ๓-๕ ปี

๑๑-๑๓ ชัวโมง (หลับตลอดคืน หลับกลางวัน ๑ ถึง ๒ ชัวโมง)

เด็กประถม (๖-๘ ปี )

๑๑ ชัวโมง (หลับตลอดคืน)

เด็กประถมปลาย (๙-๑๑ ปี )

๑๐ ชัวโมง

เด็กมัธยมต้น (๑๒-๑๔ ปี )

๙.๒๕ ชัวโมง

เด็กมัธยมปลาย (๑๕-๑๗ ปี )

๘.๕ ชัวโมง

ผูใ้ หญ่

๗-๘ ชัวโมง

๖.๔ จากการสํารวจพบว่าประชากรทัวโลกทังเด็กและผูใ้ หญ่ กําลังประสบปั ญหาการนอน ไม่วา่ จะเป็ นนอนไม่หลับ นอน
ไม่พอ นอนไม่มีคุณภาพอยูม่ าก สังเกตได้ง่ายจากการง่วง หลับใน สัปงกในเวลากลางวันขณะทํากิจกรรม โดยควบคุม
ตัวเองฝื นไว้ไม่ได้ชวเวลาเป็
ั
นวินาทีจนหลายนาที และการทีต้องนอนหลับชดเชย “ใช้หนี ทีสะสมไว้” จนตืนสายใน
วันหยุด ผลกระทบของการอดนอนต่อสุ ขภาพมีทงในระยะแรก
ั
คือ วันรุ่ งขึนหลังจากนอนดึกเกินไป การนอนน้อย
ติดต่อกันหลายวัน และระยะยาวหลังจากนอนไม่พอเพียงอย่างเรื อรัง
• ปั ญหาการเรี ยนรู้ สมาธิ ความจํา ความคิดสร้ างสรรค์ ทํางานช้ า ผิดพลาดบ่ อย พัฒนาทักษะทางกีฬา ดนตรี
ไม่ ได้ ดี เท่ า ทีควร ผลสั มฤทธิ> ทางการศึ ก ษาด้ อ ยกว่ า ศั กยภาพ และด้ อ ยสมรรถภาพในการทํา งาน ทังนี มี
การศึกษาพบว่าคนทีนอนเพียง ๔ ชัวโมงต่อคืน ติดต่อกัน ๔-๕ วัน จะส่ งผลให้ระดับการรับรู ้และการทํางาน
ของสมองด้อยลงเท่ากับคนทีอดนอนถึง ๒๔ ชัวโมงติดต่อกัน
• ปั ญหาสุ ขภาพ ในระยะแรก ปวดศีรษะ อ่ อนเพลีย เหนือยล้ า มึนงงซุ่ มซ่ าม ง่ วงหลับใน ร่ างกายของเด็กและ
วัยรุ่ นจะเติบโตไม่ ปกติ ความสู งน้ อยกว่ าทีควร เจ็บป่ วยติดเชื อง่ าย ในระยะยาวมีความเสี ยงต่ อการเป็ นโรค
อ้ วน เบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสู ง ปั ญหาทีสํ าคัญทีเกียวกับการอดนอนเรื อรั งอีกอย่ างหนึงคือการ
บาดเจ็บและการตาย เนืองจากอุบัติเหตุทางจราจรและในการทํางาน ทังนี ยังพบว่าครึ งหนึ งของผูเ้ สี ยชี วิตจาก
อุบตั ิเหตุทางจราจรนันมีสาเหตุมาจากการหลับใน และมีอายุระหว่าง 16-25 ปี
• ปั ญหาพฤติกรรมและอารมณ์ เด็กปฐมวัยทีมีปัญหาการนอน มีแนวโน้มจะสู บบุหรี ซึ มเศร้ า วิตกกังวล และ
เป็ นโรคอ้วนเมือเป็ นวัยรุ่ น มากกว่าเพือนๆ วัยเดี ยวกันทีได้นอนอย่างเต็มที มีการสํารวจพบว่าวัยรุ่ นทีนอน
หลับ หลัง เที ยงคื น มี ค วามเสี ยงต่ อ ความหงุ ด หงิ ด ก้า วร้ า ว และมี ค วามรุ น แรงมากกว่า อย่ า งชัด เจน เมื อ
เปรี ยบเที ยบกับกลุ่ มที นอนหลับก่ อนเที ยงคื น การนอนไม่เพียงพออย่างเรื อรั ง มี ความเกี ยวข้องกับปั ญหา
สุ ขภาพจิตได้แก่ ภาวะวิตกกังวล และโรคซึ มเศร้า
• ปัญหาสั งคมและเศรษฐกิจ ครอบครัว องค์กรและรัฐ เสี ยกําลังคนทีมีประสิ ทธิ ภาพ เสี ยค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
ปั ญหาสุ ขภาพทีเกิ ดจากการนอนหลับไม่เพียงพอ ค่าใช้จ่ายในการซื อยานอนหลับ และสังคมขาดความสงบ
สุ ขและความปลอดภัย
๖.๕ ทุกครอบครัว และทุกฝ่ ายในสังคม ควรให้ความสําคัญกับการนอนหลับให้เพียงพอ โดยเฉพาะสําหรับเด็กตังแต่ทารก
ถึงวัยรุ่ น จัดเวลา สร้างบรรยากาศ และสิ งแวดล้อมทีเอือต่อการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ ลดแสง สี เสี ยง ทีรบกวนการ
นอน จัดทีทาง และเครื องนอนทีสะอาดปราศจากสิ งรบกวน เช่น แมลง ฝุ่ น
• สํ า หรั บ ทารกและเด็ ก เล็ ก พ่ อ แม่ ค วรให้ ค วามใกล้ชิ ด ทํา กิ จ กรรมที อ่ อ นโยนช่ ว งก่ อ นนอนเป็ นกิ จ วัต ร
สมําเสมอ เช่น เล่านิทาน ร้องเพลงกล่อม หลังจากให้นม พาไปขับถ่าย และแปรงฟั นแล้ว จะช่วยสร้างนิ สัยที
ดี และลดปั ญหาการขัดแย้ง ต่ อต้า นของเด็ ก ทํา ให้ เลี ยงง่ า ย ในห้อ งนอนหรื อ บริ เวณที เด็ ก นอน ไม่ ค วรมี
โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เกมส์ หรื อของเล่นทีน่าตืนเต้น และไม่ควรให้เด็กเล่นโลดโผนคึกคักมาก หรื อดุวา่ ทํา
โทษในช่วงคําหรื ออย่างน้อยหนึงชัวโมงก่อนนอน เพราะจะทําให้นอนยากและอาจฝันร้ายได้
• สําหรับเด็กวัยประถมศึ กษาและวัยรุ่ น ครอบครั วควรตกลงกับเด็กในการแบ่งเวลา เล่ น ออกกําลังกาย ทํา
การบ้านหรื อทบทวนบทเรี ยน และเวลาทีควรเข้านอนและตืนนอน ถ้าเด็กได้นอนพอเพียงกับความต้องการ
ของร่ างกาย ตืนเช้าจะไม่งวั เงีย จะร่ วมมือเตรี ยมไปเรี ยนให้ทนั ส่ วนทางโรงเรี ยนคุณครู ควรประสานงานกัน
ระหว่า งรายวิ ช าในการให้ ง านการบ้า นที พอเหมาะกับ พัฒ นาการและเวลา ไม่ ซําซ้ อ น และสื อสารกับ

ผูป้ กครอง ร่ วมกันช่วยให้เด็กเรี ยนรู ้ได้ดี มีสุขภาพดี ได้นอนหลับอย่างเพียงพอ โรงเรี ยนมัธยมอาจปรับเวลา
เข้าเรี ยนให้สายลง เพือให้สอดคล้องกับสรี ระของวัยรุ่ นทีมีการปรับระบบการควบคุมการหลับตืน นอนดึกขึน
แต่ยงั ต้องการนอน ๘.๕ ชัวโมงต่อวัน
ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

สร้ างและส่ งเสริมความสั มพันธ์ ทอบอุ
ี ่ นในครอบครัว ให้ เกิดความผูกพันเป็ น “สายใยรั ก” ของพ่ อแม่ ลูก พีน้ อง กับปู่
ย่ า ตา ยาย และญาติๆ ซึงแสดงออกเป็ นการเอาใจใส่ ดูแลความเป็ นอยู่ ติดต่ อสื อสารด้ วยความรั กความเข้ าใจต่ อกัน ช่ วยเหลือ
เกือกูลร่ วมทุกข์ ร่วมสุ ข ใช้ เวลาทํากิจกรรมทีสร้ างสรรค์ ร่วมกันอย่ างสมําเสมอ
๗.๑ การสร้างสัมพันธภาพทีอบอุ่นระหว่างสมาชิกในครอบครัวเป็ น สิ งจําเป็ นสําหรับทุกคน โดยเฉพาะเด็กๆ ทีพ่อแม่และ
ญาติๆ ให้ความรัก เข้าใจ เอาใจใส่ ดูแล ใช้เวลาทํากิจกรรมร่ วมกันอย่างมีคุณภาพ จะมีความผูกพันทําให้เด็กรู ้สึกว่า
ได้รับการยอมรับ รู ้ สึกว่าตัวเองมีคุณค่า ทําให้มีจิตใจทีมันคงเป็ นตัวของตัวเองและมีแรงจูงใจใฝ่ หาความสําเร็ จ มี
ความพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และมีจุดมุ่งหมายทีดีในการดําเนิ นชี วิตต่อไป สําหรับผูใ้ หญ่นนสั
ั มพันธภาพที
อบอุ่นในครอบครัวทําให้เกิ ดความสุ ข มีกาํ ลังใจทีจะต่อสู ้เพือครอบครัว ส่ วนผูส้ ู งอายุทีมีบทบาทและกิจกรรมกับ
ลูกหลาน จะรู ้ สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ งของครอบครัวที มีความหมาย ทําให้ร่างกาย จิตใจสดชื น ทุกคนจึงต้องช่ วยกัน
เสริ มสร้างสัมพันธภาพ บรรยากาศทีดี และช่วยดูแลซึ งกันและกันในครอบครัว
๗.๒ ครอบครัวเป็ นหน่ วยพืนฐานทีสําคัญของสังคมในการกําเนิ ดชี วิต อบรมเลี ยงดูดว้ ยความรักเอืออาทร เกือหนุ นให้
สมาชิ กเติบโต ปลูกฝังและเป็ นแบบอย่างความเป็ นมนุ ษย์ ดังนัน ครอบครัวทีอบอุ่นจะเป็ นกําลังสําคัญในการสร้าง
เสริ มภูมิคุม้ กันภัยทางสังคม เช่ น สิ งเสพติด อบายมุข และพฤติกรรมทางเพศทีไม่เหมาะสมให้กบั เด็กและสมาชิ ก
ส่ งผลให้สังคมเข้มแข็งและน่าอยู่
๗.๓ จิตใจความรู ้ สึกนึ กคิด มีผลต่อสุ ขภาพทางร่ างกาย เมือจิตใจปลอดโปร่ งแจ่มใส ร่ างกายจะแข็งแรงมีภูมิคุม้ กันโรค
และทําหน้าทีต่างๆ ได้ตามปกติ คนทีมีจิตใจร่ าเริ งแจ่มใสจะมีโอกาสสร้างเพือน มีแต่คนอยากคบหาสมาคม

๗.๔ ปั จจุ บ นั การดํา เนิ นชี วิตมี การแข่ งขันมาก ต้องเร่ งรี บเพือหารายได้มาซื อวัตถุ เพื อตนเองและครอบครั ว สัง คม
สิ งแวดล้อมทีกระตุ น้ ให้อยากได้ อยากมีเพิมขึ น จนบ่อยครังเกิ ดความคับข้องใจ ขัดแย้งในตนเองกับสมาชิ กใน
ครอบครัวหรื อเพือนร่ วมงาน มักเป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดความเครี ยด ซึ งหากบุคคลมีความเครี ยดมากเป็ นเวลาต่อเนื อง
หาทางแก้ไขไม่ได้จะกลายเป็ นเครี ยดเรื อรัง ร่ างกายจะถูกกระตุน้ ให้หลังฮอร์ โมนทีส่ งผลให้ลดการอักเสบ ลดภูมิ
ต้านทาน และลดความสามารถในการจดจํา โดยทําให้เซลล์ประสาทในสมองบริ เวณทีเก็บความจําเสื อมสลาย หาก
หญิงตังครรภ์มีภาวะเครี ยดเรื อรังจะส่ งผลกระทบต่อการเติบโต และพัฒนาการของทารกในครรภ์ ทังยังเพิมความ
เสี ยงต่อสุ ขภาพในระยะยาว ความเครี ยดเรื อรังทําให้เกิดความผิดปกติต่างๆ เช่น กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ
ปวดต้นคอ ปวดหลัง เกิ ดแผลในกระเพาะอาหาร หลอดเลื อดหัวใจอุ ดตัน ความดันโลหิ ตสู ง ภูมิ แพ้ หอบหื ด
โรคมะเร็ ง ความสามารถในการเรี ยนรู ้ และการทํางานลดน้อยลง สมรรถภาพทางเพศลดลงเกิ ดความหงุ ดหงิ ด
พฤติกรรมก้าวร้าวและความเจ็บป่ วยทางจิตใจ และเสี ยสัมพันธภาพกับคนรอบข้าง
๗.๕ การมองโลกในแง่ดี สร้ างกําลังใจให้เข้มแข็ง การผ่อนคลาย การฝึ กให้ตนเองสามารถจัดการกับความเครี ยดอย่าง
สร้างสรรค์ ควบคุมอารมณ์ให้มนคงไม่
ั
หวันไหวง่ายกับความกลัว ความโกรธ ความผิดหวัง หรื อแม้แต่ความดีใจสุ ด
ขีด ทําให้ชีวติ มีความสุ ขง่ายขึน ทําให้ลดความทุกข์ มีความสามารถอดทน ปรับตัวได้ดี ไม่ถูกรบกวนจากเรื องจุกจิก
รําคาญใจ และแก้ปัญหาต่างๆ ได้ง่ายขึน มีจิตใจเข้มแข็งและมีความสงบ ส่ งผลให้สุขภาพดีทงร่
ั างกาย และจิตใจ ทํา
ให้ไม่แก่เร็ ว
ข้ อปฏิบัติ
• เห็ นความสําคัญของสมาชิ กแต่ละคนในครอบครัว และตระหนักถึ งคุ ณค่าของการให้ความสนใจใยดี การ
สื อสารทีดีต่อกัน และการใช้เวลาทํากิจกรรมร่ วมกับสมาชิกในครอบครัว
• มีหลักเกณฑ์ในการอยูร่ ่ วมกัน หรื อการปฏิบตั ิต่อกันอย่างมีความเมตตาและคุณธรรม
• ครอบครั วต้องมี ก ารเตรี ย มวางแผนพัฒนาสัม พันธภาพของสมาชิ ก ให้ป รั บ เปลี ยนอย่า งสร้ า งสรรค์ตาม
สภาพการณ์ทีอาจจะเปลียนแปลงไป เช่น เมือมีลูกเกิดใหม่ เมือย้ายทีอยู่ หรื อเปลียนงาน
• หมันทํากิ จกรรมที สร้ างสรรค์ เป็ นการใช้เวลา พลังกาย ใจ และความคิ ด เพือเสริ มสร้ างคุ ณค่า ความสุ ข
ความร่ าเริ งแจ่มใสให้ตนเอง เช่ น ศึกษาหาความรู ้ ทีสนใจ อาสาสมัครทําสาธารณประโยชน์ ดนตรี กี ฬา
ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเทียวในธรรมชาติ
• สร้างความกระตือรื อร้นให้กบั ชีวติ โดยสร้างความคาดหมายทีอยูบ่ นพืนฐานของความเป็ นจริ ง และลงมือทํา
เพือบรรลุเป้ าหมายเป็ นขันตอน
• มองโลกในแง่ดี พัฒนาอารมณ์ขนั มองในแง่ทีให้ประโยชน์ มองจากหลายมุมทีอาจจะเป็ นไปได้ จะช่วยให้
ทํา “วิกฤติเป็ นโอกาส”ได้
• เมือมีปัญหาไม่สบายใจ ควรหาทางผ่อนคลาย อย่าหมกมุ่นเกินไป ควรปรึ กษาหารื อ ค่อย ๆ คิดหาทางออก
• พัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งและอารมณ์มนคง
ั ด้วยการฝึ กสติ รู ้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและฝึ กสมาธิ หรื อหาที
พึงทางใจตามหลักศาสนาและความศรัทธา

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที
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จัดเวลาออกกําลังกายอย่ างสมําเสมอ พักผ่ อนหย่ อนใจ ให้ สมดุลกับการทํางานและการศึกษา รู้ จักใช้ เทคโนโลยีอย่ าง
เหมาะสม และทําจิ ตใจให้ ร่าเริ ง ผ่ อนคลายความตึงเครี ยด รวมทังรั บการตรวจสุ ขภาพเป็ นระยะ และรั บวัคซี นสร้ าง
ภูมิค้ ุมกันตามกําหนด
๘.๑ การออกกําลังกาย เป็ นกิจกรรมทีเกิดการเคลือนไหวกล้ามเนือมัดใหญ่ของร่ างกายซําๆ กัน นานพอทีจะทําให้อตั รา
การเต้นของหัวใจทํางานเพิมขึน ซึ งอาจเป็ นกิจกรรมขณะทํางานบ้าน ทําสวน บริ หารร่ างกาย การเดินเร็ ว หรื อเล่นกีฬา
ก็ได้ การออกกําลังกายสมําเสมอเป็ นประจํา ให้ประโยชน์ต่อร่ างกายทังสิ น ทังนี ขึนอยูก่ บั ความบ่อย ความหนัก และ
ความนาน โดยจะเกิดประโยชน์ต่อร่ างกาย ดังนี
• สุ ขภาพร่ างกายแข็งแรง รู ้สึกกระปรี กระเปร่ า ได้บริ หารปอด หัวใจ กล้ามเนือ และข้อต่างๆ
• ป้ องกันการเกิดโรคเรื อรังและทําให้ร่างกายมีภูมิคุม้ กันโรค
• นอนหลับสบาย หลับนาน
• การขับถ่ายดี
• ชะลอความแก่ และความเสื อม ทําให้ดูอ่อนกว่าวัยและช่วยยืดอายุให้ยดื ยาว
• ผ่อนคลายความเครี ยด ความวิตกกังวล ทําให้จิตใจแจ่มใส
• เสริ มสร้างบุคลิกภาพทีดี รู ปร่ างดี และสร้างความเชือมันในตนเอง
• ช่วยรักษาและฟื นฟูสภาพร่ างกายจากโรคเรื อรังบางชนิ ด เช่น ช่วยลดความอ้วน อัมพฤกษ์ อัมพาต เบาหวาน
เป็ นต้น
• สร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างสมาชิ กในครอบครัวและบุคคลอืนในสังคม นอกจากนัน ทุกคนควรจะสังเกต
สุ ข ภาพของตนเอง และสมาชิ ก ในครอบครั วอย่า งสมําเสมอ และการไปรั บ การตรวจสุ ข ภาพตามความ
เหมาะสม ในแต่ ล ะวัย จะสามารถติ ด ตามสภาวะของร่ า งกาย ค้นพบความผิ ดปกติ แต่ แรกและรั ก ษาได้
ทันท่วงที
• ช่วงแม่ตงครรภ์
ั
ควรมีการตรวจสุ ขภาพอย่างน้อย ๔ ครัง
• ทารกและเด็กปฐมวัย ควรได้รับการตรวจสุ ขภาพตังแต่แรกเกิด อายุ ๑,๒,๖,๙,๑๒ เดือน และทุก ๆ ๖ เดื อน
จนถึง ๓ ปี ทุกปี ตังแต่ ๔-๖ ปี เด็กวัยประถมศึกษา และวัยรุ่ น ๑ – ๒ ปี ต่อครัง
๘.๒ การไม่ออกกําลังกายหรื อออกกําลังกายน้อย จะทําให้สุขภาพร่ างกายเสื อมโทรมลงตามสภาพอายุทีเพิมมากขึน และมี
โอกาสเสี ยงทีจะเกิดการเจ็บป่ วยด้วยโรคเรื อรัง เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ งลําไส้ และภาวะ
ความดันโลหิ ตสู ง ภาวะอ้วน หรื อไขข้อเสื อม
๘.๓ เด็กและเยาวชนในปั จจุบนั ค่อนข้างจะใช้เวลามากในแต่ละวันไปกับการใช้สือและเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่ น การดู
โทรทัศน์ การเล่นอินเทอร์ เน็ต และการใช้โทรศัพท์มือถือ ดังนัน พ่อแม่ ผูป้ กครอง ควรทําความเข้าใจกับเด็กๆ ถึงการ
ใช้เวลาทีเหมาะสม และการใช้เวลาให้ได้ประโยชน์สูงสุ ด ไม่ควรใช้วิธี ดุ ด่า ว่ากล่าว แต่ตอ้ งพูดคุยและทําข้อตกลง
กันว่าจะทําตารางการใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์สูงสุ ดได้อย่างไร

๘.๔ สําหรับเด็กเล็กกว่า ๓ ขวบ ไม่ควรให้ดูโทรทัศน์เลย
ข้ อควรปฏิบัติ
• เคลือนไหวออกแรงในชีวติ ประจําวันสะสมอย่างน้อย ๓๐ นาทีต่อวัน โดยคํานึ งถึงความปลอดภัย และค่อย ๆ
เพิมให้มากขึน และนานขึน ตามความพร้อมของร่ างกาย
• ออกกําลังกายทีเป็ นแบบแผน ๓ – ๕ วันต่อสัปดาห์
• หลีกเลียงการอยูใ่ นอิริยาบถเดียวนานๆ และพยายามใช้เครื องทุ่นแรงตามความจําเป็ น
• ตรวจสุ ขภาพตามความเหมาะสม และขอคําแนะนําเกี ยวกับการออกกําลังกายทีเหมาะกับสภาพร่ างกายและ
ภาวะสุ ขภาพ
• พูดคุยกับเด็กเรื องการใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์ และทําตารางการใช้เวลาในแต่ละวันให้เหมาะสม
• ไม่ควรให้เด็กอายุตากว่
ํ า ๓ ขวบ ดูโทรทัศน์
ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที
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มีสํานึกแห่ งความปลอดภัย ตังสติให้ ดีไม่ ตกอยู่ในความประมาท ป้องกันอุบัติภัย การบาดเจ็บและโรคติดต่ อต่ างๆ
งดบุหรี สุ รา สิ งเสพติด การพนัน รวมทังคิดไตร่ ตรองคํานึงถึงความปลอดภัยและความรั บผิดชอบ ก่ อนจะมีเพศสั มพันธ์
เนืองจากพฤติกรรมเสี ยงเหล่ านี นําไปสู่ ปัญหาร้ ายแรงของตนเอง ครอบครัว และสั งคมได้
๙.๑ บุหรี “ติดง่าย เลิกยาก” การสู บบุหรี ส่ งผลกระทบต่อตัวเองและผูท้ ีไม่สูบบุหรี ทีอยูใ่ กล้ชิด ก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่ น
โรคถุงลมโป่ งพอง โรคมะเร็ ง โรคเส้นเลือดเลียงสมองและหัวใจตีบ โรคหัวใจขาดเลือด เป็ นต้น หญิงตังครรภ์และเด็ก
ทีอยู่ในห้องทีมีคนสู บบุหรี จะได้รับผลเสี ยทางสุ ขภาพ เด็กจะป่ วยด้วยปั ญหาทางเดิ นหายใจ องค์การอนามัยโลก
คาดการณ์วา่ บุหรี เป็ นสาเหตุของการเสี ยชีวติ ประมาณ ๔ ล้านคนต่อปี ในอีก ๓๐ ปี ข้างหน้าจะเพิมขึนเป็ น ๑๐ ล้านคน
ต่อปี สําหรับประเทศไทย แต่ละปี มีผเู ้ สี ยชีวติ จากโรคทีเกิดจากการสู บบุหรี ประมาณ ๔๒,๐๐๐ คน
๙.๒ สุ ราและเครื องดื มแอลกอฮอล์ เช่ น เบียร์ ไวน์ กระแช่ มี ผลต่อสมองและระบบประสาท ทําให้ผูด้ ื ม มี พฤติ กรรม
เปลียนไป ลดสมรรถภาพการรับรู ้การตัดสิ นใจ การยังคิดและการควบคุมตนเอง จึงเพิมความเสี ยงต่ออุบตั ิเหตุ การ
ทะเลาะวิวาท ทําร้ายกัน และการมีเพศสัมพันธ์ทีไม่ปลอดภัยขาดความรับผิดชอบ เมือระดับแอลกอฮอล์สูงมากจะทํา
ให้หมดสติสัมปชัญญะ ผูด้ ืมบ่อยๆ เป็ นเวลานาน จะเป็ นโรคพิษสุ ราเรื อรัง ตับแข็ง และสมองฟันเฟื อนได้
๙.๓ สิ งเสพติด เช่น ยาบ้า เฮโรอีน สารระเหย มีฤทธิ] ต่อสมองอย่างรวดเร็ ว ทําให้ผเู ้ สพต้องใช้ในปริ มาณทีมากขึน จนต้อง
ทํา ทุ ก อย่า งเพื อจะได้เ สพ ซึ งทํา ให้ สู ญ เสี ย การควบคุ ม ตนเอง มัก เกิ ด ปั ญ หาซําซ้ อ น อุ บ ัติ เหตุ ความรุ น แรง
นอกเหนื อไปจากเสี ยสุ ขภาพ เสี ยเวลา เสี ยทรัพย์สิน ขาดโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชี พ ทังยังเป็ น
ความผิดทางกฎหมาย
๙.๔ การพนัน เป็ น อบายมุขอย่างหนึ งทีทําให้ผเู ้ ล่นถอนตัวได้ยาก เป็ นผลให้สูญเสี ยทรัพย์สิน เสี ยสุ ขภาพ เกิดปั ญหาชี วิต
ครอบครัว การเรี ยน การประกอบอาชีพ และเสี ยงต่อความรุ นแรง

๙.๕ ทุกคนควรป้ องกันตนเองโดยการศึกษาหาความรู ้เกียวกับโทษ และพิษภัยของบุหรี สุ รา สารเสพติด และการพนัน เพือ
จะได้หลีกเลียงการใช้สิงเสพติดเหล่านี เวลาเผชิ ญกับปั ญหาจะได้รู้จกั การตัดสิ นใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ไม่ตอ้ ง
พึงสิ งเสพติด หากไม่สามารถแก้ไขได้ดว้ ยตนเอง ควรปรึ กษาพ่อแม่ ครู หรื อญาติผใู ้ หญ่ทีไว้ใจ ไม่ทดลองสู บบุหรี ใช้
สุ ราหรื อ สิ งเสพติด กล้าทีจะปฏิเสธเมือมีผอู ้ ืนชักชวน และใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ พ่อแม่ตอ้ งประพฤติตนเป็ น
แบบอย่างทีดี ในการรับผิดชอบต่อครอบครัว รักเดียวใจเดียว มีการวางแผนชีวติ ครอบครัว ไม่เสพสิ งเสพติดทุกชนิด
๙.๖ ในโรงเรี ยน ครู อาจารย์ ต้องประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีดี เป็ นทีปรึ กษาแนะนําในการปฏิบตั ิตวั ในทางทีถูกต้อง
เหมาะสม จัดให้เด็กมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทีสร้างสรรค์ มีกลุ่มเพือนทีคอยดูแลซึ งกันและกัน ครู อาจารย์ตอ้ งคอยดูแล
สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน รวมทังประสานงานกับผูป้ กครอง
๙.๗ ทุกคนในชุ มชน ต้องมีส่วนร่ วมทีจะทําให้ชุมชนปลอดภัยและเอือต่อคุณภาพชี วิต และอยูร่ ่ วมกันโดย ปราศจากบุหรี
สุ รา สิ งเสพติด การพนัน และแหล่งยัวยุทางเพศ
ข้ อปฏิบัติ
• สําหรับคนทีไม่เคยสู บบุหรี ควรศึกษาเรี ยนรู ้ให้เท่าทัน รู ้จกั ปฏิเสธ และไม่ริเริ มสู บบุหรี ดืมสุ รา ใช้สิงเสพติด
• สําหรับคนทีเคยสู บบุหรี /กําลังสู บบุหรี หรื อดืมสุ รา ใช้สิงเสพติด ควรละ ลด เลิก โดยสามารถไปรับการตรวจ
รักษาได้จากสถานบริ การสุ ขภาพ
• ใช้สติใคร่ ครวญให้รอบคอบ เพือจะได้ไม่ตกเป็ นผูเ้ ล่ นการพนัน หรื อเสี ยงโชค ซึ งถื อได้ว่าเป็ นการเสพติ ด
ชนิดหนึงทีถอนตัวยาก
• สํารวมในการมีเพศสัมพันธ์ โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบ และความปลอดภัยทุกครัง
ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

มีความเป็ นพลเมือง รั บผิดชอบร่ วมสร้ างสรรค์ สังคม รู้ จักใช้ สิทธิของตนโดยไม่ ไปละเมิดสิ ทธิของผู้อืน มี
ระเบียบวินัยใช้ พลังงานอย่ างประหยัด ดูแลรั กษาสาธารณสมบัติ แหล่ งนํา และสภาพแวดล้ อมในชุ มชน ตลอดจนความ
ปลอดภัยของส่ วนรวม เป็ นการพัฒนาคุณภาพชี วติ อย่ างยังยืน สํ าหรับตนเอง และผู้อนโดยเฉพาะเด็
ื
กๆ ในชุ มชน
๑๐.๑ สภาวะแวดล้อมมีส่วนกําหนดสภาวะสุ ขภาพอนามัยของบุคคล มีอิทธิ พลต่อการสร้างความรู ้ สึก พัฒนาสติปัญญา
จิตใจและอารมณ์ ภาวะแวดล้อมทางกายภาพทีถูกสุ ขลักษณะ สดชื น ปราศจากมลภาวะ มีความเป็ นธรรมชาติทีเอือ
ต่อชีวติ และภาวะแวดล้อมเชิงสังคมทีเป็ นมิตร น่าอยู่ ปลอดภัย ทําให้มีความสงบสุ ข ช่วยผ่อนคลายความเครี ยด การ
พัฒนาสิ งแวดล้อมให้เอืออํานวยต่อชี วิตจึงเป็ นสิ งจําเป็ น เพราะมนุ ษย์กบั สิ งแวดล้อมไม่สามารถแยกออกจากกันได้
สุ ขภาพกายและจิตทีดีจึงต้องอาศัยการอยู่ในสิ งแวดล้อมเชิ งกายภาพและสังคมทีดี ซึ งจะเกิดขึนได้ เมือทุกคนใน
ชุมชนช่วยกันสร้างสรรค์

๑๐.๒ การพัฒนาสติปัญญาของเด็ก ให้สามารถรู ้เท่าทันการเปลียนแปลงของสิ งแวดล้อม ทังทางธรรมชาติ และทางสังคม
และสามารถตอบสนองต่อการเปลียนแปลงนันได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อส่ วนรวม ผูเ้ กียวข้องโดยเฉพาะพ่อแม่
ครู ผูด้ ูแลเด็ก สื อมวลชน ควรมุ่งส่ งเสริ มให้เด็กเข้าถึ งข่าวสารความรู ้ ด้านสุ ขภาพโดยการฟั ง พูด อ่าน เขี ยน
สื บค้น ทําความเข้าใจ คิดใคร่ ครวญอย่างมีเหตุผล ประเมิน และใช้ขอ้ มูลและแนวคิดเพือเลือก ลดความเสี ยง และ
เพิมคุณภาพชีวติ ของตน รวมทังมีส่วนร่ วมในการดูแลสุ ขภาพผูอ้ ืนด้วยการบอก แนะนํา เข้าร่ วมกิจกรรมสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ และการริ เริ มกิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อการเอาชนะอุปสรรคเชิ งโครงสร้างของวัฒนธรรม และสังคมทีมี
อิทธิ พล และผลกระทบเชิ งลบต่อสุ ขภาพ หรื อสุ ขภาวะ เช่น การรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงอันตรายของการกิ น
อาหารดิบ การดืมสุ รา การสู บบุหรี การไม่ใช้ชอ้ นกลาง และเลิกค่านิ ยมอาหารทีอร่ อยต้องเป็ นอาหารดิบ จะเป็ น
ชายเต็มตัวต้องดืมสุ ราสู บบุหรี การใช้ชอ้ นกลางถือว่าเป็ นสัมพันธ์ทีไม่สนิทกัน
๑๐.๓ ปั จจุบนั สิ งแวดล้อมถูกมนุ ษย์ทาํ ลายไปมาก โดยความรู ้ เท่าไม่ถึงการณ์ หรื อเกิ ดจากการขาดความรับผิดชอบต่อ
ส่ วนรวม จนเกิดเป็ นปั ญหาความไม่สมดุลทางธรรมชาติ เช่น การสะสมสิ งปฏิกูลและขยะ สารพิษและมลภาวะใน
นํา ในดิน ในอากาศ ตลอดจนสภาพแปรปรวนของลมฟ้ าอากาศจากภาวะเรื อนกระจกทีทําให้ผิวโลกร้อนขึน และ
สื อมวลชนที มี ค วามรุ นแรง ยัวยุท างเพศ และสร้ างความเป็ นวัตถุ นิยม ปั ญหาเหล่ า นี จะส่ ง ผลกลับ มาสู่ ตวั คน
ครอบครัว และสังคมส่ วนรวม ทังด้านความเป็ นอยู่ สุ ขภาพอนามัย พฤติกรรม การเกิ ดโรคภัยไข้เจ็บ เป็ นปั ญหาทัง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
๑๐.๔ ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ งแวดล้อมเมือได้รับการดูแลอนุ รักษ์ จะทําให้เกิดความสมดุลในระบบนิ เวศน์ ลด
มลภาวะ ประหยัดพลังงานของประเทศและของโลก ทําให้สังคมโดยส่ วนรวมอยูใ่ นสิ งแวดล้อมทีดี สมาชิ กในสังคม
มีความรับผิดชอบ ช่วยกันดูแลรักษาสิ งแวดล้อม เอืออาทรช่วยเหลือเกือกูลกันในสังคม และมีปฏิสัมพันธ์ทีดีต่อกัน
จะนําไปสู่ การมีคุณภาพชีวติ ทีพึงปรารถนา
ข้ อปฏิบัติ
• ลดหรื อหลีกเลียงการใช้วสั ดุอุปกรณ์ทีก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ งแวดล้อม เช่น โฟม พลาสติก สเปรย์ การเผา
ผลาญเชือเพลิง
• มีและใช้ส้วมทีถูกสุ ขลักษณะ
• ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
• อนุรักษ์ธรรมชาติและพัฒนาสิ งแวดล้อม เช่น ชุมชน ป่ า นํา สัตว์ป่า
• ทุกคนควรพัฒนาจิตสํานึกในการรับผิดชอบต่อส่ วนรวมและสิ งแวดล้อม เช่น แยกทิงขยะตามประเภท กําจัด
ของเสี ยและสิ งปฏิกลู อย่างถูกวิธี ไม่เพิมมลภาวะ ไม่เปิ ดเครื องเสี ยงให้ดงั เกินไปจนรบกวนผูอ้ ืน
• ควบคุ มการใช้สือต่างๆ ซึ งเป็ นสิ งแวดล้อมทางสังคมทีมีอิทธิ พลอย่างยิง เช่ น หลีกเลียงสื อทีเป็ นแบบอย่าง
ความรุ นแรง เพิมการใช้สือทีสร้างสรรค์ มีสุนทรี ยภาพ และเพิมโลกทัศน์
• ทุกคนต้องตระหนักว่าตนเองเป็ นสภาวะแวดล้อมเชิงสังคมของเด็ก สมาชิ กในครอบครัว เพือนร่ วมงาน และ
เพือนร่ วมสังคม ในการทําสิ งหนึงสิ งใด ทุกคนจึงควรคํานึงถึงผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนกับบุคคลอืน
• สร้างเสริ มปั ญญาให้กบั เด็กด้วยการพัฒนาความฉลาดทางสุ ขภาวะ (Health Literacy) โดยเด็กสามารถคิด
วิเคราะห์พฤติกรรมสุ ขภาพของตนเอง แสวงหา และเข้าถึงความรู ้ทีจําเป็ นด้านสุ ขภาพ สร้างความเข้าใจ และ

ประเมินข้อมูลข่าวสารความรู ้ทีต้องการนําสิ งทีได้ไปปฏิบตั ิ เพือปรับปรุ ง แก้ไข ลด ละ เลิกพฤติกรรมทีไม่
เป็ นคุณต่อสุ ขภาพของตนเอง และสังคม รวมทังสามารถสื อสารข่าวสารความรู ้ดา้ นสุ ขภาพให้กบั ผูอ้ ืนได้

