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ค�ำน�ำ
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
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ส่งเสริมและสนับสนุนให้กับประชาชนทุกคน เพื่อให้

ประชาชนมคีวามรู ้ความเข้าใจ รวมถงึมทีกัษะและสามารถ

น�าไปปฏบิตัไิด้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้สขุภาพดทีัง้ร่างกาย

และจิตใจ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 

ท�าให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวมีความปลอดภัย ไม่เกิดอันตราย 

ต่อตนเองและสังคม รวมทั้งไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายของ

เชื้อโรค

ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จึงได้ 

จัดท�าสื่อความรู ้  “สุขภาพดี มีชัยไปกว่าครึ่ง” ขึ้น 

เพือ่สนบัสนนุและส่งเสริมให้ประชาชนมคีวามรู ้ความเข้าใจ 

น�าไปใช้ประโยชน์ได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อความรู้นี้

จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้ประชาชน 

มีสุขภาพดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อไป

กรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข
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ควำมสุข กับ สุขภำพ
เอำอะไรก่อนดี ??

ความสุขคืออะไร ?

วีนโฮเฟ่น (นักจิตวิทยา,1997) ให้นิยาม 

“ความสุข” ว่าหมายถึงการประเมินของแต่ละ

คนว่าชื่นชอบชีวิตโดยรวมของตนเองมากแค่ไหน 

การทีเ่ราบอกว่าเรามคีวามสขุ จงึหมายถงึเรารูส้กึชอบ 

หรอืพงึพอใจกบัชวีติเรานัน่เอง คนทีม่คีวามสขุนัน้ เป็นคนทีแ่ทบจะไม่รู้สึกวติกกังวล

กบัชวีติตนเอง ชอบสนกุสนานอยู่กบัเพือ่นฝงู และชอบประสบการณ์ใหม่ ๆ  มอีารมณ์

มั่นคงไม่เปล่ียนแปลงข้ึนลงง่าย และมักจะหวังว่าตนจะพบเจอสิ่งดี ๆ ในอนาคต  

ส่วนคนทีไ่ม่มีความสุขนัน้ มกัจะรูส้กึว่าชวีติตวัเองย�า่แย่ ไม่สนใจความรูส้กึของคนอืน่ 

เพราะฉะนั้นความสุขจึงเหมือนสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตเรา                       

? ?
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แล้วอะไรท�าให้เรามีความสุขได้

อันดบัแรกของคนทีม่คีวามสขุ คอื เป็นคนทีช่อบตวัเอง มองตวัเองในแง่บวก 

เช่น มองว่าตวัเองมีเสน่ห์ ฉลาดกว่าผูอ้ืน่ เข้ากบัผูอ้ืน่ได้ด ีสขุภาพร่างกายแขง็แรงกว่า

ผู้อื่น ซึ่งบางครั้งเป็นการคิดเข้าข้างตัวเองฝ่ายเดียว

อันดับ 2 ของคนที่มีความสุข คือ รู้สึกว่าตัวเองควบคุมชีวิตของตัวเอง 

เป็นคนที่เชื่อว่าชีวิตเป็นของเรา จะดี จะร้าย จะประสบความส�าเร็จหรือไม่ 

อยู่ที่ตัวเราเองไม่รอโชคชะตา เชื่อว่าเราควบคุมสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเองได้ 

นักจิตวิทยาพบว่า คนที่ เชื่อแบบนี้จะเรียนได้ดี ท�างานประสบความส�าเร็จ 

และแก้ปัญหาความเครียดของตัวเองได้ดีกว่า จึงเป็นคนที่มีความสุข                      

อันดับ 3 ของคนที่มีความสุข คือ เป็นคนมองโลกในแง่ดี ไม่ว่าจะท�าอะไร

ก็มองหาแง่มุมที่ท�าให้ตนเองมีก�าลังใจ ท�างานส�าเร็จก็มองว่าเป็นเพราะตัวเองเก่ง 

ไม่ใช่เพราะโชคช่วย ถ้าต้องเจอกับงานใหม่ ท่ีเรียนใหม่ ก็มองว่าตัวเองจะท�าได้ดี 

จะไปได้สวยแน่ ๆ  เพยีงคิดในแง่ดเีช่นนี ้คณุกม็โีอกาสประสบความส�าเร็จ มสุีขภาพดี 

และมีความสุขกว่าคนอื่น ๆ

อันดับ 4 บุคลิกภาพของคนที่มีความสุข คือ เป็นคนเปิดเผย ชอบแสดงออก

ทางความรู้สึก เช่น ยิ้มหน้าบานเมื่อรู้สึกดีใจ เป็นคนชอบเข้าสังคม สังสรรค์เฮฮา 

มีเพื่อนฝูงมากมายให้พูดคุย ไม่ใช่เก็บตัวเงียบอยู่คนเดียว
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 ความสุขกับสุขภาพ” ค�าว่า 

“สุขภาพอนามยั”ไม่ได้หมายถงึเพยีงความปราศจาก

โรคหรือการไม่เจ็บไข ้ได ้ป ่วยเท่านั้น หากแต่

หมายรวมถึงการมีร่างกายแข็งแรง คล่องแคล่ว 

กระฉับกระเฉง การมีจิตใจเข้มแข็ง ร่าเริง เบิกบาน 

สงบเย็น การอยู ่ร ่วมกับผู ้ อ่ืนด ้วยดี  มีความ 

กลมเกลียวเอ้ืออาทรต่อกัน ตลอดจนการมีสติและ

ปัญญาอนัสมบรูณ์มองภาพตามความเป็นจรงิ รูเ้ท่าทนั 

ตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมและจริยธรรม    

 ดงันัน้ กำรมสีขุภำพดจีงึเป็นส่วนส�ำคญัทีท่�ำให้เรำมคีวำมสขุได้เช่นกัน 

ลักษณะเหลำ่นี้ก็ฝึกฝนเพิ่มพูนกันได้ เพรำะฉะนั้น ลองมำเริ่มนับถือตนเอง 

มองโลกในแง่ดี ดูแลสุขภำพของคุณให้แข็งแรง แล้วคุณก็จะพบวำ่ควำมสุข

อยู่ไม่ไกลตัวเลย  

ควำมสุข กับ สุขภำพ
เอำอะไรก่อนดี ??
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    หลายคนคิดว่าการมีสุขภาพดี คือได้รับ 

การส่งเสริมให้มีสุขภาพดี ซึ่งมักจะเน้นไปที่ 

การกนิอาหารเพื่อสุขภาพ ออกก�าลังกายมากขึ้น 

และหลีกเลีย่งสิง่อันตรายต่าง ๆ  เช่น แอลกอฮอล์

และบุหรี่ วิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีน้ันมีประโยชน์

ทั้งทางร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ซึ่งน�าไปสู่ 

การปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยรวม และเพิ่ม 

ความมั่นใจในตนเอง หากท่านต้องการเปลี่ยน 

วิถีชีวิตและสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพอาจเป็น

เรื่องที่ท้าทาย ท่านต้องเปลี่ยนความคิดฝึกใจ

ยอมรบั ทกุคนสามารถรูส้กึถงึประโยชน์ของการมี 

สุขภาพดีได้ หากปฏิบัติกิจวัตรด้วยการดูแล 

สขุอนามยัพืน้ฐานกบัตนเองได้ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี          
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การดูแลร่างกายให้สะอาดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า สวมใส่เส้ือผ้าท่ีสะอาด 

ตลอดจนแต่งกายเรยีบร้อย เป็นการรกัษาสขุอนามยัส่วนบคุคล เป็นสขุนสัิยขัน้พ้ืนฐาน

ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เป็นเรื่องส�าคัญที่ไม่เพียงแต่จะท�าให้คุณดูสะอาด แต่ยังช่วย

ป้องกนัการแพร่กระจายของโรคติดเชือ้อกีด้วย การดแูลป้องกนัตัวเองอย่างเหมาะสม

จะช่วยให้คุณห่างไกลจากการเจ็บป่วย และการแพร่โรคภัยไปสู่คนรอบข้างได้                   
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1. ไม่อาบน�้าได้ไหม ถ้าใจเราสะอาด ??

 หากใครเป็นคนขี้เกียจอาบน�า้ และ

มกัจะไม่อาบน�า้ตอนเช้า แบบนีม้โีทษอะไรไหม 

คนทีใ่จฝักใฝ่ในการซกัแห้งต้องรูไ้ว้ ไม่อาบน�า้

ตอนเช้าได้หรือเปล่า

 การอาบน�้าเป็นกิจวัตรประจ�าวัน

ที่ควรท�าอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เป็นการ

ท�าความสะอาดร่างกายทีง่่ายมาก รวมถึงการ

สระผม 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่มีคนจ�านวน

ไม่น้อยที่รู้สึกว่าตอนนอนเราไม่ได้เหงื่อออก 

ร่างกายไม่ได้สกปรกตรงไหน ดังนั้นไม่ต้อง

อาบน�้าตอนเช้าก็ได้ 

ลองมารู้ประโยชน์ของการอาบน�้ากันสักหน่อย
1) เ พ่ิมความรู ้สึกสดช่ืน พร ้อมเริ่ม 

วันใหม่อย่างเต็มที่

2) ช�าระล้างร่างกาย ลดความเหนียว

เหนอะหนะ ช่วยให้สบายตัว 

3 )  เพิ่ มสมา ธิ ให ้ ตั ว เอง  ในช ่ ว ง ท่ี 

อาบน�า้ เราจะมเีวลาอยูก่บัตวัเองมากข้ึน ท�าให้เกิด

สมาธิได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ

กำรดูแลร่ำงกำยตัวเอง
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4) คลายความเครียดด้วยวิธีธาราบ�าบัด ช่วยผ่อนคลาย 

กล้ามเนื้อ อุณหภูมิร่างกายลดลง ท�าให้รู้สึกดีขึ้นได้ง่าย ๆ          

5) ช่วยเพิ่มความมั่นใจในระหว่างวัน

นอกจากนี้ ยังต้องดูแลเล็บมือ เล็บเท้า ต้องตัดสั้น

และรักษาความสะอาดเป็นประจ�า ห้ามกัดเล็บ ส่วนผู้ชาย

ควรโกนหนวดให้เรียบร้อย    

2. รหัสลับฟันดี

คนเราไม่ได้ดูกันที่หน้าตา แต่การมีหน้าตาดีและรอยยิ้มสวยงาม ท�าให้คนที่

พูดคุยด้วย รู้สึกประทับใจเมื่อแรกเจอ การมีรอยยิ้มที่สวยงาม คือการที่เรามีสุขภาพ

ช่องปากที่ดี ในการดูแลสุขภาพช่องปาก เรามีรหัสลับมาฝาก นั่นคือ 2-2-2 ที่ช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันฟันผุ มาดูว่าคืออะไรบ้าง

1) 2 ตัวแรก แปรงฟันอย่างน้อย 

วันละ 2 ครั้ง ด้วยยาสีพันผสมฟลูออไรด์ 

เช้าและก่อนนอน

2) 2 ตัวต ่อมา แปรงฟ ันนาน 

อย ่างน ้อย 2 นาที เ พ่ือให ้ฟ ันสะอาด 

ทั่วท้ังปากทุกซี่ ทุกด้าน และให้ฟลูออไรด์

ใช้เวลาท�าปฏิกิริยา เพ่ือป้องกันฟันผุอย่าง 

มีประสิทธิภาพ

3) 2 ตัวสุดท้าย งดกินอาหารหลัง

แปรงฟัน 2 ชั่วโมง เพื่อให้เวลาปากสะอาด

นานที่สุด
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4) การแปรงฟันอย่างถูกวิธี 

 (1) วางแปรงบริเวณรอยต่อของฟันกับขอบเหงือก โดยให้ขนแปรงท�า

มุม 45 องศา

 (2)  ขยับขนแปรงไป - มา สั้น ๆ 10 ครั้งแล้วปัด โดยฟันบนให้ปัดลง

ล่าง และฟันล่างให้ปัดขึ้นบน

 (3) ท�าซ�า้ทีเ่ดมิ 3 - 4 ครัง้ แล้วเปลีย่นต�าแหน่งทีแ่ปรงฟันจนทัว่ทกุซีทุ่กด้าน

 (4)  แปรงฟันด้านบดเคี้ยว โดยขยับแปรงไป - มา สั้น ๆ 10 ครั้ง

 (5)  แปรงลิ้นเบา ๆ เมื่อมีคราบสกปรก

  

งดทานอาหารหลังแปรงฟัน 2 ชม. นาน 2 นาที

2ครั้งต่อวัน

การกนิอาหารอย่างเหมาะสม กส็�าคญัต่อสขุภาพในช่องปากเช่นกนั ถ้าอยาก

มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี ควรลดกินของหวาน หรือน�้าตาล14
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3. การล้างมือบ่อย ๆ ดียังไง ??

การล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะทุกครั้งก่อน

กินอาหาร หลังการขับถ่ายและเมื่อหยิบจับขยะและ 

สิ่งสกปรก การล้างมือจะช่วยลดการแพร่กระจายของ 

โรคต่าง ๆ เช่น วัณโรค ตาแดง ท้องร่วง ซ่ึงติดต่อได้ 

โดยการหายใจ การสัมผัสน�า้มกู เสมหะ น�า้ลาย แล้วมาสมัผสั 

กบัร่างกาย หากล้างมอืบ่อยและถูกวธิเีป็นเวลา 15 วนิาที 

สามารถลดเชื้อโรคได้ถึง 90%     

 

มาลองท�าตามกันนะ
ท่าที่ 1 ฝ่ามือถูฝ่ามือ ล้างมือด้วยน�้าสะอาด ถูสบู่จนข้ึนฟอง จากนั้น

ประกบฝ่ามือทั้งสองข้าง และถูวนให้ทั่ว 

ท่าที่ 2 ถูหลังมือและซอกนิ้ว โดยใช้ฝ่ามือถูบริเวณหลังมือ และซอกนิ้ว

สลับไปมาทั้งสองข้าง 

ท่าที่ 3 ถูฝ่ามือและซอกนิ้ว ประกบมือทั้งสองข้าง ถูฝ่ามือและซอกนิ้ว

ด้านหน้าให้สะอาด 

ท่าที่ 4 หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ ให้นิ้วมือทั้งสองข้างงอเกี่ยวกัน ถูวนไปมา

ท่าที่ 5 ถูนิ้วและโคนนิ้วหัวแม่มือ กางนิ้วหัวแม่มือแยกออกมา ใช้ฝ่ามือ

อีกข้างก�ารอบนิ้วหัวแม่มือ แล้วถูหมุนไปรอบ ๆ ท�าสลับกันทั้งสองข้าง

ท่าที่ 6 ถูปลายนิ้วมือบนฝ่ามือ ให้แบมือแล้วใช้ปลายนิ้วมืออีกข้างถูวน

เป็นวงกลม จากนั้นสลับข้างท�าแบบเดียวกัน 

    ท่าที่ 7 ถูรอบข้อมือ ก�ามือรอบข้อมือข้างหนึ่ง ถูวนจนกว่าจะสะอาด 

หลังจากนั้นให้เปลี่ยนข้างท�าแบบเดียวกับมือข้างแรก 
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1
4

5

6

7

2

3

ฝ่ามือถูฝ่ามือ

หลังนิ้วถูฝ่ามือ

ถนูิว้และโคนนิว้หวัแม่มอื

ถูปลายนิ้วมือบนฝ่ามือ

 ถูรอบข้อมือ

ถูหลังมือและซอกนิ้ว

ถูฝ่ามือและซอกนิ้ว
16
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4. เมื่อไอ จาม ต้องปิดปาก

ควรใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชู ปิดปากและจมูก 

เพ่ือลดการปนเป้ือนและการแพร่กระจายเชือ้โรคเมือ่ใช้เสร็จแล้ว 

ให ้ ท้ิ งกระดาษทิชชู ในถังขยะท่ีมีฝาป ิด

มิดชิด หากไม่มีผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชู ให้จามใส่ข้อศอก 

โดยยกแขนข้างใดข้างหนึ่งมาจับไหล่ตัวเองฝั่งตรงข้าม และยกมุม 

ด้านในข้อศอกปิดปากและจมูกตนเอง ก่อนไอหรือจามทุกครั้ง       

5. แค่ปรับท่านั่งให้ถูกวิธี....ช่วยให้ขับถ่ายดีขึ้น ??

ท่าน่ังขับถ่ายถือเป็นส่วนส�าคัญในการขับถ่าย ท่านั่งที่ถูกต้องจะช่วยให้

ล�าไส้ตรง ท�ามุมดีต่อการขับถ่าย ช่วยให้กล้ามเนื้อท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ท่าน่ังที่ขับถ่ายได้สะดวก คือท่านั่งยองหรืองอเข่า แต่การนั่งยองนาน ๆ ท�าให้เกิด

การเสื่อมของข้อเข่า และเส้นเลือดท่ีไปเลี้ยงขาถูกกดทับ ท�าให้ขาชา อ่อนแรง 

เมื่อลุกขึ้นยืน อาจท�าให้หน้ามืด ล้ม หัวฟาดได้ การใช้ส้วมนั่งราบหรือส้วมชักโครก 

จะช่วยชะลอการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม และช่วยให้ผู ้มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่าหรือ 

ผู้สูงอายุได้ใช้ส้วมอย่างสะดวก สบายมากขึ้น              
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หลายคนไม่คุ้นเคยกับการใช้ส้วมนั่งราบหรือ

ส้วมชักโครก วิธีใช้อย่างถูกต้อง คือนั่งให้ก้นสัมผัส 

ฝารองนั่งบนโถส้วม เท้าวางที่พื้น หากขึ้นไปนั่งยอง ๆ 

บนฝารองน่ัง เท้าอาจลื่น พลัดตกลงมา ขาหักหรือ

โถส้วมแตกบาดเอาได้     

หลงัจากใช้ส้วมแล้ว ต้องราดน�า้หรือกดชกัโครก 

ทกุครัง้ และอย่าลมืล้างมอืด้วยน�า้และสบู่ และทีส่�าคญั 

ส้วมสะอาด ไม่มกีลิน่เหมน็ ใคร ๆ  กอ็ยากเข้า ทุกคนจงึควรช่วยกนัรกัษาความสะอาด 

ไม่ให้เป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมทั้ง ดูแลภาชนะเก็บกักน�า้และอุปกรณ์ 

ให้สะอาด ไม่ท�าลายวัสดุอุปกรณ์หรือขีดเขียนบนพื้นหรือฝาผนัง                              

ใช้ส้วมอย่างไร ปลอดภัยจากเชื้อโรค
 ส้วม เป็นที่ขับทุกข์ คนเรามีการขับถ่ายปัสสาวะ 

5-7 ครั้งต่อวัน และอุจจาระมากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 

และเมื่อต้องใช้ส้วมร่วมกับผู้อื่นก็ยิ่งต้องช่วยกันดูแล 

ให้สะอาดและพร้อมใช้งานได้ตลอด การใช้ส้วมอย่าง 

ถูกสุขอนามัย ท�าได้ดังนี้

1. นั่งส้วมอย่างถูกต้องทั้งส้วมนั่งราบหรือ

ชักโครก และส้วมนั่งยอง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

และรกัษาความสะอาด ลดการปนเป้ือนเช้ือโรคจากอจุจาระ 

และยังเป็นการรักษาอายุการใช้งานของสุขภัณฑ์
18
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 2. ทิชชใูห้ท้ิงลงถังขยะ การทิง้ลงในโถ อาจท�าให้ท่ออดุตัน 

หรือมีผลต่อระบบเก็บกักสิ่งปฏิกูล ท�าให้เต็มเร็ว

 3. หลังใช ้ เสร็จให ้ราดน�้ าหรือกดชักโครกทุกคร้ัง 

เพือ่สขุอนามยัท่ีด ีเพราะอจุจาระมเีชือ้โรคปนเป้ือนจ�านวนมาก 

เป็นแหล่งอาหารของพาหะน�าโรค เช่น แมลงสาบ แมลงวัน 

 4. ล้างมือทุกครั้งหลังใช้ส้วม โดยเฉพาะหลังการขับถ่าย 

เนื่องจากมืออาจปนเปื้อนอุจจาระ ซึ่งสามารถแพร่กระจาย 

เชื้อโรคได้ เช่น อุจจาระร่วง อหิวาตกโรค เป็นต้น              

6. ออกก�าลังกายง่าย ๆ ..... ไม่ต้องใช้อุปกรณ์

การออกก�าลังกายหลาย ๆ คนคิดว่าจะต้องใช้เวลามาก จึงจะได้ประโยชน์

สูงสุด ดังน้ัน การไม่ค่อยมีเวลา จึงเป็นข้ออ้างที่คนส่วนใหญ่ยกมาเป็นเหตุผล 

ท่ีไม่ออกก�าลังกาย ซึ่งไม่เป็นความจริง การออกก�าลังกายไม่จ�าเป็นต้องมีเคร่ือง 

ออกก�าลงักายกไ็ด้ อย่างเช่น การยดืเหยยีดกล้ามเนือ้ การเดินแกว่งแขน กจิกรรมโยคะ  

หรือการท�าสมาธิก�าหนดลมหายใจ ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายและสุขภาพจิตแข็งแรง 

มีอารมณ์ที่มั่นคงช่วงที่เครียดสามารถก�าหนดลมหายใจ เพื่อผ่อนคลาย ท�าให้เครียด

น้อยลง โกรธน้อยลงรู้สึกเหงาน้อยลงได้ 
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7. การท�าจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอ 

การท�าให้จิตใจแจ่มใส ท�าได้ง่าย ๆ ด้วยการนั่งสมาธิ เราพบประโยชน์

จากการฝึกสมาธิบ�าบัด โดยเฉพาะประโยชน์ด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และช่วย 

ส่งเสรมิการท�างานของระบบสมอง เกดิความสมดลุต่อร่างกาย การท�าสมาธ ิจะท�าให้

จิตปลอดโปร่ง ไม่เครียด เมื่อไม่เครียด ไม่โกรธง่าย คุณภาพของเซลล์ในร่างกายก็จะ

ดีขึ้น ส่งผลทั้งต่อร่างกายและผิวพรรณด้วย      

นอกจากนี้ ผู้มีสุขภาพจิตดี จะสามารถจัดระเบียบชีวิตของตนได้เหมาะสม 

กับตัวเองและสังคมทั่วไป ท�าให้เกิดความพอใจในชีวิต แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได ้

เป็นคนรู้จักยอมรับความจริงของชีวิต รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง ปรับตัวให้เข้ากับ 

สังคมและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี จึงมีโอกาสประสบความส�าเร็จในชีวิตได ้

เป็นอย่างมาก
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กำรดูแลของใช้
การดูแลสุขอนามัยตนเองให้สะอาด แข็งแรงจาก

ภายในแล้ว ภายนอกก็ต้องดูสะอาดและหอมสดชื่นด้วย

เช่นกนั แถมยงัช่วยป้องกนัการก่อเกิดโรคและแพร่กระจาย

ของโรคติดเชื้ออีกด้วย ส�าหรับการดูแลความสะอาดของใช้ 

เรารวบรวมข้อแนะน�ามาฝากทุกคน

1. ใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ไม่อับชื้น และให้ความอบอุ่นเพียงพอ 

2. ซักท�าความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้าเป็นประจ�า

3. ท�าความสะอาดเครื่องนอน โดยน�าไปผ่ึงแดด 

ผึง่ลมอย่างสม�า่เสมอ ส�าหรบัท่ีนอนให้ใช้ผ้าชบุน�า้สบูอ่่อน ๆ  

บิดให้หมาด ท�าความสะอาดจุดที่เปื้อน และน�าไปผึ่งลม 

เพื่อสุขอนามัยที่ดีและป้องกันการเกิดเชื้อราและไรฝุ ่น 

อันเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคภูมิแพ้และโรคผิวหนังต่าง ๆ  

4. รักษาความสะอาดพื้นที่ใช้งาน เช่น ปัด กวาด 

เช็ด ถูเรือนนอน ท�าความสะอาดห้องส้วม เป็นต้น รวมทั้ง

จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เก็บขยะทุกวันไม่ให้ตกค้าง

5. เปิดหน้าต่าง ประตู เพื่อระบายอากาศ
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ขึ้นชื่อว่าขยะ ทุกคนคงไม่คิดว่าจะ 

มีประโยชน์ แต่ถ้าเราคัดแยกขยะ จะรู้ว่า

ขยะยังน�าไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย มาท�า 

ความรู้จักขยะกันสักนิด

ขยะคืออะไร ขยะ คือ เศษกระดาษ 

เศษอาหาร ถุงพลาสติก มูลสัตว์ หรืออ่ืนใด 

ทีเ่ก็บกวาดจากถนน ตลาด หรอืทีอ่ื่น และรวมถงึ 

ขยะที่เป็นพิษหรืออันตราย หรือขยะติดเชื้อ     

ท�าไมเราต้องแยกขยะ เพราะเป็นการลดปริมาณขยะท่ีต้นทาง ลดภาระ

การส่งไปก�าจัดให้น้อยลง โดยมีหลัก ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) เลือกใช้วัสดุ 

จากธรรมชาติ ลดการใช้กล่องโฟมและพลาสติก การใช้ซ�้า (Reuse) เช่น ใช้ถุงผ้า

หรือถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก และการน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เป็นการ 

น�าสิ่งของใช้แล้วไปผ่านกระบวนการแปรรูป เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่                  

ทิง้ขยะอย่ำงไรให้ได้ประโยชน์
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ทิ้งขยะให้ถูกถัง ถูกประเภท 
      1. ขยะเปียก เช่น เศษผกั เปลอืกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนือ้สตัว์ เป็นต้น 

น�าไปท�าปุ๋ยหมักชีวภาพหรือใช้เป็นอาหารสัตว์

      2. ขยะรไีซเคลิ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครือ่งดืม่ เศษพลาสติก เศษโลหะ 

อลมูเินยีม ยางรถยนต์ กล่องเครือ่งดืม่แบบ UHT เป็นต้น น�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 

      3. ขยะท่ัวไป เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนมหรือลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป 

ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม เป็นต้น ให้ทิ้งลงในภาชนะรองรับขยะ 

และเก็บรวบรวมเพื่อส่งไปก�าจัดต่อไป

      4. ขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอร่ี 

กระป๋องสเปรย์ ยาหมดอายุ เป็นต้น     ให้ทิ้งลงในภาชนะรองรับเฉพาะ เพื่อรวบรวม

และส่งไปก�าจัดอย่างถูกวิธี

แล้วอย่าลมื ดแูลความสะอาดของถังขยะ ให้สะอาด ไม่รัว่ซมึ มฝีาปิดมดิชดิ 

ป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน�าโรคได้                                              

ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป
ขยะอนัตรำย
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ก า ร ไ ม ่ มี โ ร ค  เ ป ็ น ล า ภ

อันประเสริฐ ข้อความนี้เห็นจะจริง 

ถ้าเราสุขภาพแข็งแรง กส็ามารถท�างาน 

ท�ากิจกรรมได้หลายสิ่ง ไม่เป็นภาระ 

ของผู้อื่น การที่เราจะมีสุขภาพแข็งแรง 

การเลือกกินอาหารก็เป ็นส่วนหนึ่ง 

ในการส่งเสริมให้มีสุขภาพดี มาดูกันว่า 

การเลือกกินอย่างไรอนามัยดี

กินอาหารร้อน ปรุงสุกใหม่ ไม่กินอาหารดิบหรือกึ่งสุก กึ่งดิบ และล้างมือ

ก่อนกินอาหาร 

กินอาหารร่วมกับผู้อื่น ต้องใช้ช้อนกลาง ช่วยป้องกันโรคที่ติดต่อผ่านทาง

น�้าลาย เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบ 

กินอาหารท่ีมีการปกปิดมิดชิด เช่น เก็บในตู้อาหาร หรือมีพลาสติกหุ้ม  

เพ่ือป้องกนัสตัว์และแมลงพาหะน�าโรค ไม่วางอาหารท่ีปรงุเสรจ็แล้วใกล้กบัอาหารดบิ 

หรือสิ่งสกปรกต่างๆ ซึ่งอาจท�าให้เกิดการปนเปื้อน

กินอาหารท่ีมีประโยชน์ หลากหลาย มีคุณค่าทางอาหารในปริมาณที ่

เพียงพอและเหมาะสม กินผักและผลไม้ช ่วยในการขับถ่ายและเพิ่มวิตามิน 

ให้กับร่างกาย และหลีกเลี่ยงอาหารประเภท อาหารทอด รสจัด รสหวาน 

และหมักดอง เป็นต้น                                 

เลอืกกนิอย่ำงไร ห่ำงไกลโรค
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ลดอาหารประเภทหวาน มัน เค็ม เพื่อลดความเสี่ยงจากการป่วยด้วย 

โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมัน โรคไต ฯลฯ

ควรด่ืมน�า้สะอาด วนัละ  6 - 8 แก้ว หรอื 2 ลติรต่อวนั จะส่งผลดีต่อสุขภาพ

ร่างกายที่สุด ประโยชน์ของน�า้ดื่มมีมากมาย ได้แก่ ช่วยในเรื่องการท�างานของระบบ

สมอง ท�าให้คิดฉับไว ช่วยให้อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายท�างานได้เป็นปกติ ทั้งยังช่วย 

ดับกระหาย คลายร้อน ชื่นใจ ร่างกายกระปรี้กระเปร่า และผิวหนังไม่เหี่ยวย่น 

ใช้แก้วน�้าดื่มส่วนตัว ไม่ใช้ปะปนกัน และท�าความสะอาดทุกครั้งหลังจาก

ใช้เสร็จแล้ว
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โรคที่พบบ่อยและควรระวัง
1. ไข้หวัด 

 เกิดจากการติดเชื้อไวรัส เป็นได้

ตลอดทั้งปี พบบ่อยในช่วงฤดูฝน ฤดูหนาว 

หรือช่วงที่อากาศเปล่ียนแปลง ตัวเชื้อโรค

มกัจะอยูใ่นน�า้มูก น�า้ลาย และเสมหะ ติดต่อ

โดยการไอหรือหายใจรดกัน หรือจากการ

สัมผัส เมื่อมีเชื้อหวัดติดที่มือแล้วไปสัมผัส

ผู ้อื่น และเมื่อน�าไปขยี้ตาหรือแคะจมูก

ก็จะเข้าสู ่ร่างกายจนกลายเป็นไข้หวัดได้ 

อาการส่วนใหญ่มักมีไข้ ตัวร้อนเป็นพัก ๆ 

อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ คัดจมูก มีน�้ามูกใส 

อาจมีต่อมน�้าเหลืองบริเวณล�าคอโตขึ้น 

ไอแห้งหรือไอมีเสมหะเล็กน้อยลักษณะ 

สีขาว ถ้าไอมากอาจท�าให้เจ็บบริเวณลิ้นปี ่

ปกติแล ้วอาการจะหายได ้ เองภายใน  

3 - 5 วัน โดยไม่ต้องใช้ยา หากใช้ยาก็ให้

ใช้ยาตามอาการ กินอาหาร ดื่มน�้า และ 

นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ผู้ป่วยไม่ควร 

อยู ่ รวมกับผู ้อื่น หากหลีกเลี่ยงไม ่ ได  ้

ให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อลดการแพร ่

เช้ือโรคให้กับผู้อื่น                               
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2. โรคผิวหนัง (กลาก เกลื้อน หิด) 

 1) กลาก เป็นเชื้อราบนผิวหนัง ติดต่อได้ง่าย ไม่ควรสัมผัสหรือใช้ของใช ้

ของคนที่เป็นโรคนี้ โดยเฉพาะคนที่มีเหงื่อออกมาก หรือผิวหนังอับชื้นง่าย ซึ่งพบได้ 

แทบทุกส่วนในร่างกาย เช่น กลากที่หนังศีรษะ ที่ข้ึนตามผิวหนัง เช่น ใบหู หน้า 

ซอกพับของร่างกาย บริเวณรักแร้ ขาหนีบ และซอกนิ้วเท้า เป็นต้น

 

ป้องกันโรคกลาก อย่างไร 
   ไม่สัมผัสใกล้ชิด หรือใช้ของใช้ร่วมกัน

    รักษาความสะอาดของร่างกาย อาบน�้าทุกวัน 

อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และเช็ดตัวให้แห้ง

   อย่าให้เกิดความอับชื้นในบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย 

เช่น ขาหนีบ ง่ามนิ้วเท้า หากซอกนิ้วเท้าเปียก ควรเช็ดให้แห้ง

 2) เกล้ือน เป ็นเชื้อราที่พบได้ที่ผิวหนังตามธรรมชาติ ปกติเชื้อรา

นี้จะไม ่แสดงผลจนกว่าจะมีป ัจจัยส ่งเสริม เช ่น มีเหงื่ออับชื้น นอกจากนี้ 

อาจพบในคนที่ขาดสารอาหาร โลหิตจาง เป็นโรคเรื้อรังอื่น ๆ รวมทั้งคนที่ได้รับ 

ยาสเตียรอยด์

 ลักษณะของเกลื้อน ผื่นมีลักษณะเป็นจุดเปลี่ยนสีบนผิวหนัง เป็น

ดวงกลมเล็ก ๆ หลายดวง ขนาด 4-5 มิลลิเมตร เป็นรอยด่าง

หรือแต้มสีขาวหรือน�้าตาลอ่อน ระยะที่เป็นใหม่ ๆ จะเห็นเป็น

สะเก็ดบาง ๆ เวลาขูดจะหลุดออกเป็นขุย  ถ้าเป็นเรื้อรัง ดวงของ

เกลื้อนอาจรวมกันเป็นผื่นขนาดใหญ่  โดยปกติมักไม่คัน  ยกเว้น

เวลาเหงื่อออก  มักพบผื่นตามล�าตัว เช่น หน้าอก ท้อง ไหล ่

หลัง คอ หน้า แขน ขา รักแร้ และขาหนีบ
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ป้องกันโรคเกลื้อน อย่างไร
 • อาบน�้าช�าระร่างกายให้สะอาดทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

 • ไม่ใส่เสื้อผ้าที่อับเหงื่อหรืออับชื้น และเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกวัน         

  3) หิด ติดต่อทางผิวหนัง เกิดจากตัวหิด ไร อาศัยอยู่ในร่างกายของ 

คนได้นานถึง 2 เดือน และจะเพิ่มจ�านวนขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยการมุดเข้าไปในผิวหนัง 

ชั้นก�าพร้าแล้ววางไข่ อาศัยอยู่บนผิวหนัง ส่งผลให้มีตุ่มแดงคันหรือตุ่มน�า้ใส มีอาการ

คันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะเวลากลางคืน ติดต่อกันได้ด้วยการสัมผัสตัว แต่ต้องเป็น
ระยะเวลานาน 15-20 นาที ส่วนการจับมือ การกอด หรือการสัมผัสร่างกายกัน 
ช่วงสั้น ๆ มีโอกาสท�าให้ติดต่อได้น้อยมาก นอกจากนี้ การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ป่วย
เป็นโรคนี้ก็อาจติดเชื้อหิดได้ ตัวหิดอยู่รอดได้ถึง 24-36 ชั่วโมง หากหลุดร่วงจาก
ผวิหนัง จงึอาจปนเป้ือนไปกบัผ้าเชด็ตวั เสือ้ผ้า หรือทีน่อน และแพร่กระจายต่อไปได้                         
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ป้องกันโรคหิด อย่างไร
 หดิรกัษาให้หายขาดได้ แต่เชือ้ของโรคนีติ้ดต่อได้ง่ายผ่านการสมัผสักบัผูป่้วย 
วธีิท่ีดีทีส่ดุในการป้องกันการเกดิหดิ โดยหลกีเลีย่งการสมัผสัผวิหนงัหรอืใช้ของใช้ส่วนตัว 
ร่วมกับคนที่เป็นหิด หลีกเลี่ยงการใช้เสื้อผ้าหรือนอนที่นอนเดียวกัน ควรซัก 
เครื่องนอนหรือเสื้อผ้าที่ผู้ป่วยสวมใส่ที่ความร้อน 50 องศาขึ้นไปเพื่อฆ่าหิด

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย การเว้นระยะห่าง ไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย เป็นวิธี

ป้องกันที่ปลอดภัยที่สุด หากมีอาการคัน ระคายเคือง หรือสงสัยว่าเป็นหิด ควรรีบ 

ไปพบแพทย์ผวิหนงัเพือ่วนิจิฉยัอาการ และรกัษาให้ทนัเวลา ก่อนทีเ่ชือ้จะแพร่ไปตดิผูอ้ืน่ 

3. โรคอุจจาระร่วง 

 เป็นการถ่ายอจุจาระเหลวหรือเป็นน�า้เกนิกว่า 3 ครัง้ต่อวนั หรอืถ่ายอุจจาระ 
ท่ีมีเลือดปนอย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน หากถ่ายอุจจาระในลักษณะดังกล่าวนาน
เกิน 2 สัปดาห์ ถือเป็นโรคอุจจาระร่วงเรื้อรัง ทั้งนี้การถ่ายอุจจาระบ่อยครั้ง  
แต่อจุจาระเป็นปกตไิม่ถอืว่าเป็นโรคอจุจาระร่วง สาเหตเุกดิจากเชือ้โรคหลายชนดิ เช่น 
ไวรัส แบคทีเรีย ปรสิตหรือหนอนพยาธิในล�าไส ้จากการกินอาหาร และน�า้ไม่สะอาด  

การไม ่ล ้างมือให ้สะอาดก ่อนการเตรียมหรือ 
ปรุงอาหาร และภาชนะสกปรก มีเชื้อโรคปนเปื้อน 
อนัตรายจากโรคนี ้ท�าให้ร่างกายขาดน�า้และเกลือแร่
ไปพร้อมกับการถ่ายอุจจาระจ�านวนมากกว่า 3 ครั้ง 
ในหนึ่งวันอาจคลื่นไส ้ อาเจียน อาจมีอาการ 
ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามเนื้อตัวจนอาจท�าให้ช็อก 

หมดสติ และถึงตายได้ การดูแลรักษาให้รักษา 
ตามอาการ เน้นการกินอาหารอ่อน ๆ  จิบน�้าเกลือแร่ 
เพื่อป้องกันการขาดน�้า และนอนหลับพักผ่อน 
ให้เพียงพอ     
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4. โรคเอชไอวี หรือโรคเอดส์

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ท�าให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายอ่อนแอลง ไม่สามารถ

ต้านทานโรคต่าง ๆ ได้ ท้ังยังเปิดโอกาสให้ “โรคฉวยโอกาส” หรือโรคแทรกซ้อน 

เข้ามาท�าร้ายร่างกายได้ง่าย เช่น โรควณัโรคปอด มะเรง็ต่อมน�า้เหลอืง ซ่ึงอาจรนุแรง

จนถึงขั้นเสียชีวิตได้ สาเหตุเกิดจากการเคยมีเพศสัมพันธุ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัย 

โดยเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย ๆ  การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน มักพบในผู้เสพยาเสพติด 

การติดผ่านทางบาดแผล ทั้งทางผิวหนังและช่องปาก

นอกจากนี้ ยังติดจากแม่สู่ลูก อาการที่พบ ได้แก่ มีไข้ ไอเรื้อรัง ปวดเมื่อย

ตามร่างกาย คลื่นไส้อาเจียน ผิวหนังเป็นผ่ืน ผิวหนังอักเสบ หรือมีรอยฟกช�้าเป็น

จุด ต่อมน�า้เหลืองบวม น�้าหนักลด ท้องเสียเรื้อรัง เหงื่อออกมากผิดปกติ โดยเฉพาะ 

เวลากลางคืน หากผู ้มีเช้ือเอชไอวีไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ร่างกายจะ 

ไม่สามารถต้านทานต่อเชือ้โรคใด ๆ  ได้เลย ท�าให้เกดิการตดิเชือ้และโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ   

ตามมาจนท�าให้เสียชีวิตได้ 
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สุขภำพดี  มี ชัย ไปกว ่ ำครึ่ ง  กำรดูแล

สุขภำพนั้นเป็นสิ่งที่ส�ำคัญและควรให้ควำมส�ำคัญ

เป็นอันดับแรก ๆ เพรำะกำรที่ เรำมีสุขภำพดี 

ร่ำงกำยแข็งแรง จิตใจเบิกบำน สดชื่น แจ่มใส 

จะท�ำให้เรำไม่เจบ็ป่วยด้วยโรคภยัต่ำง ๆ  มีสตใินกำร

ด�ำเนินชีวิตและท�ำสิ่งต่ำง ๆ ได้มำกขึ้น สำมำรถ

ท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทั้งยังส่งเสริม 

ให้เรำกลำยเป็นคนที่มีบุคลิกภำพดี มีแต่คนอยำก

พูดคุยด้วย ท�ำให้เรำมีสังคมมำกขึ้นไปและมีโอกำส

สร้ำงควำมส�ำเร็จในชีวิตได้ต่อไป

สุขภำพดี มีชัยไปกว่ำครึ่ง
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คณะที่ปรึกษา

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมอนามัย

นายแพทย์ดนัย  ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย

นายสมชาย  ตู้แก้ว ผู้อ�านวยการส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม

คณะผู้จัดท�า

นางสาวปรียนิตย์   ใหม่เจริญศรี ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม

นางสาวอุไรพร   ถินสถิตย์ ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม

นางสาวปาริชาติ  จ�านงการ ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม

นางสาวกัลยลักษณ์  ทับทิมใส ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม

นางสาวชไมพร  เป็นสุข ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม

นายเชิดศักดิ์  โกศัลวัฒน์   ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม

นางสาวรัตนา  เฒ่าอุดม  ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม

นางสาวภัทยา  พิมพาสีดา ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม

นางสาวศิริลักษ์  กลิ่นมาลี ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม

นางสาวฐิติพร  ผาสอน ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม

นายณัฐพงค ์ กันทะวงค์ ส�านักทันตสาธารณสุข

นางสาวชนิกา โรจน์สกุลพานิช ส�านักทันตสาธารณสุข
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สำนักอนามัยสิ�งแวดล�อม 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


