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ค าน า 

 

หนงัสืออ่านประกอบการเรียนเล่มน้ี    จดัทาํข้ึนเพ่ือใชอ่้านประกอบ 
การเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  (สุขศึกษา)   รายวิชา   
พ 22101  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2   วยัรุ่นกบัเร่ืองเพศ   
โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาระท่ี  2  ชีวิตและครอบครัว   
ไดน้าํเอาเน้ือหามาดาํเนินเป็นเร่ืองราว  เพ่ือใหเ้กิดความน่าสนใจในการเรียนรู้ 
โดยใชต้วัละครและสถานท่ีแปลกใหม่ในการดาํเนินเร่ืองราว  เพ่ือใหก้ารเรียนรู้ 
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผูจ้ดัทาํหวงัวา่หนงัสือเล่มน้ี  จะเป็นประโยชนแ์ก่ครู  นกัเรียน  และบุคคล 
ทัว่ไป  และขอขอบคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัทาํหนงัสืออ่านประกอบการเรียน 
เล่มน้ี  ใหส้าํเร็จลุล่วงดว้ยดีไว ้ ณ   โอกาสน้ี 

 

นางสาวกญัญา   สุขศิริ 
ครูชาํนาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 
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รู้หลบ  รู้หลกี 
 

 พอถึงวนัหยดุเสาร์อาทิตย ์ อรวิภามกัจะขอตามคุณแม่ไปท่ีทาํงานดว้ย   

คุณแม่ของอรวิภาเป็นพยาบาล  อยูท่ี่โรงพยาบาลแห่งหน่ึง  อรวิภาชอบไปท่ีนัน่
เพราะไดช่้วยเหลือผูป่้วยและไดค้วามรู้ในเร่ืองเก่ียวกบัสุขภาพของตนเองอีกดว้ย  
คุณป้านอ้มซ่ึงเป็นพยาบาลอยูท่ี่เดียวกนักบัคุณแม่ของอรวิภา  มกัจะใหค้วามรู้
เก่ียวกบัสุขภาพเป็นประจาํ 
 “คุณแม่ขา  วนัน้ีอรขอตามแม่ไปท่ีโรงพยาลดว้ยนะคะ”  อรวิภาพดูกบัคุณ
แม่ในเชา้วนัหยดุวนัเสาร์ 
 “อรมีการบา้นใหท้าํรายงานเร่ือง  โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์คะ  จึงจะไปหา
ความรู้ท่ีนัน่ดว้ย  จะไดเ้อามาทาํรายงาน”  อรวิภาอธิบายเหตุผลท่ีขอไปดว้ยใหคุ้ณ
แม่ฟัง 
 
 
 
 
 

ภาพ 
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 เม่ือไปถึงท่ีทาํงานของคุณแม่  อรวิภายกมือไหวท้กัทายเพ่ือนร่วมงานของ
คุณแม่  แลว้รีบตรงไปหาคุณป้านอ้ม  ซ่ึงเขา้มาทาํงานก่อนแลว้  อรวิภาชอบไปคุย
กบัป้านอ้มเพราะป้านอ้มใจดี  อธิบายเร่ืองต่างๆ ใหอ้รวิภาฟังเสมอ 
 “สวสัดีคะป้านอ้ม”  อรวิภายกมือไหวแ้ลว้เดินตรงเขา้ไปหา 
 “สวสัดีจ๊ะหลานสาว  วนัน้ีมาช่วยป้าทาํงานหรือจ๊ะ”  ป้านอ้มส่งเสียงทกัทาย 
 “ทั้งมาช่วยงานและมาใหป้้าช่วยดว้ยค่ะ”  อรวิภาตอบ 
 “ใหป้้าช่วยเร่ืองอะไรจ๊ะ” 
 “อรไดก้ารบา้น  คุณครูใหห้าขอ้มูลเร่ืองโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ค่ะ   
คุณป้าช่วยอธิบายใหอ้รฟังดว้ยนะคะ”  อรวิภาขอร้องคุณป้านอ้มใหช่้วย 
 “ป้าใกลจ้ะเสร็จงานแลว้  เด๋ียวป้าจะอธิบายใหฟั้งนะ”  ป้านอ้มบอก  ดงันั้น
อรวิภาจึงรีบเขา้ไปช่วยป้านอ้มทาํงาน  จะไดเ้สร็จเร็วข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 
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 “มานัง่ตรงน้ี”  ป้านอ้มเรียกอรวิภาใหไ้ปนัง่ท่ีโซฟามุมหอ้ง  แลว้ป้านอ้มก็
เร่ิมอธิบายเร่ืองโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ใหอ้รวิภาฟัง  อรวิภาเตรียมสมุดมา
บนัทึกขอ้มูลไวด้ว้ย 
 
 
 
 
 

ภาพ 
 
 
 
 
 
 
 โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์เกิดจากการท่ีชายหรือหญิงมีความสมัพนัธ์ทาง
เพศกบัผูท่ี้ป่วยเป็นโรคติดต่อนั้นๆ  มกัจะเกิดบริเวณอวยัวะสืบพนัธ์ุหรือบริเวณ
อวยัวะขบัถ่าย  โรคท่ีติดต่อทางเพศสมัพนัธ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ  โรคบาง
ชนิดมีการแพร่จากมารดาไปสู่ทารก  นบัวา่เป็นโรคท่ีมีอนัตรายอยา่งยิง่  จึงควร
เรียนรู้และทาํความเขา้ใจถึงวิธีป้องกนัตนเองใหป้ลอดภยั 
 โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์เป็นกลุ่มอาการของโรคท่ีมกัมีการติดต่อและ
แพร่กระจายโดยการมีเพศสมัพนัธ์กบัคนท่ีป่วยเป็นโรคนั้นๆ  ส่วนบริเวณท่ีพบ 
เช้ือโรคมากมกัพบบริเวณอวยัวะสืบพนัธ์ุและบริเวณอวยัวะขบัถ่าย 
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 โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์  แบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มดงัน้ี  
 1.  โรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์กลุ่มที่ 1  เป็นโรคท่ีเดิมเรียกวา่ กามโรค หรือ 
V.D. (Venereal  Disease)  มีอยูด่ว้ยกนั 5 ชนิด  ไดแ้ก่  โรคซิฟิลิส  โรคหนองใน 
โรคแผลริมอ่อน   กามโรคของต่อมและท่อนํ้ าเหลือง  แผลกามโรคเร้ือรังท่ีขาหนีบ 
 2.  โรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์กลุ่มที่ 2  เป็นโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ท่ีมี
การวินิจฉยัแลว้วา่ทาํการรักษายาก  อาจเกิดโรคแทรกซอ้นและถึงแก่ชีวิตได ้ 
ไดแ้ก่  โรคเริม  โรคหูดหงอนไก่   โรคพยาธิในช่องคลอด  โรคเช้ือราในช่องคลอด 
โรคกลาก   โรคหิด   โรคโลน 
 
 “คุณป้าขา  ทาํไมมนัยากจงั  มีเอกสารใหอ้รไปอ่านดว้ยไดไ้หมคะ”  อรวิภา
ทาํเสียงอูอ้ี้  เพราะเร่ิมจดบนัทึกขอ้มูลไม่ทนั 
 “มีซิจ๊ะ  ป้าจะเอาแผน่พบัใหน้ะ  ค่อยไปอ่านเพ่ิมเติมเอา  ตอนน้ีฟังป้าอยา่ง
เดียวกไ็ดจ๊้ะ”  ป้านอ้มบอก 
 “ค่อยยงัชัว่”  อรวิภาถอนหายใจ  แลว้นัง่ตามสบายเพราะไม่ตอ้งจดบนัทึก
ขอ้มูลแลว้ 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 
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 “ป้าจะเล่ารายละเอียดของโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ใหฟั้งนะ”  ป้านอ้มเร่ิม
อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัโรคต่างๆ ใหอ้รวิภาฟัง 
  
 โรคซิฟิลิส 
 ซิฟิลิสเป็นโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ชนิดหน่ึงท่ีมีอนัตรายสามารถทาํให้
เกิดโรคแก่ระบบต่างๆ ของร่างกายไดห้ลายระบบ  เช่น  ซิฟิลิสระบบหวัใจและ
หลอดซิฟิลิส (Syphilis) เป็นตน้   นอกจากน้ีหากมารดาท่ีเป็นโรคซิฟิลิสจะ
ถ่ายทอดโรคสู่ทารกในครรภไ์ด ้ เรียกวา่  ซิฟิลิสแต่กาํเนิด 
 สาเหตุของโรค  เกิดจากเช้ือ Treponema  Pallidum   ซ่ึงเป็นเช้ือแบคทีเรีย
รูปร่างเกลียวสวา่นลกัษณะบอบบาง  หวัทา้ยแหลมเกลียวสมํ่าเสมอ  ขนาดเกลียว
เท่ากนัจาํนวนเกลียวมี 6 - 14 เกลียว  ยาว  6 - 15 ไมครอน ตรวจพบเช้ือดว้ยกลอ้ง
จุลทรรศน์พิเศษ 
 การติดต่อ  
 1.  โดยการมีเพศสมัพนัธ์กบัคนท่ีเป็นโรคในระยะติดต่อโดยเช้ือจะเขา้ทาง
แผลท่ีผวิหนงั โรคท่ีติดต่อง่ายคือ แผลริมแขง็และผืน่ในระยะท่ี 2 
 2.  มารดาท่ีเป็นซิฟิลิสจะถ่ายทอดโรคสู่ทารกในครรภโ์ดยติดเช้ือก่อนเกิด 
โดยแม่ท่ีตั้งครรภเ์ป็นซิฟิลิสจะปล่อยเช้ือผา่นรกไปยงัเดก็ 
 3.  ติดต่อโดยการรับเลือดจากผูท่ี้เป็นโรคซิฟิลิส  ระยะฟักตวั ประมาณ  
10 - 90 วนั 
 อาการของโรค 
 1.  ภายหลงัจากไดรั้บเช้ือมาแลว้ประมาณ 10 - 90 วนั จะมีแผลเกิดข้ึนท่ี
อวยัวะสืบพนัธ์ุและอาจเกิดท่ีอ่ืนๆ  แผลส่วนมากจะเป็นแผลเด่ียว  แต่บางคร้ังอาจ
เป็นหลายๆ แผล ลกัษณะแผลจะเป็นขอบแขง็ไม่เจบ็ ถา้ไม่ไดรั้บการรักษาแต่แผล
สะอาดแผลอาจจะหายไปเอง แต่โรคน้ียงัไม่หายเพราะยงัมีเช้ือฝังตวัอยู ่
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 2.  เป็นระยะท่ีเช้ือเขา้ต่อมนํ้ าเหลืองและอยูใ่นเลือดกระจายไปทัว่ร่างกายทาํ
ใหผ้ืน่เกิดข้ึนทัว่ตวัและฝ่ามือ  ฝ่าเทา้  ผืน่น้ีเรียกวา่ “ออกดอก” เป็นผืน่ไม่เจบ็  ไม่
คนั  ค้ิวร่วง  ผมร่วง  ทัว่ไปหรือเป็นหยอ่มๆ ต่อมนํ้ าเหลืองโต  อาการเหล่าน้ีอาจจะ
หายเองไดแ้ต่เช้ือยงัคงอยูใ่นร่างกาย 
 3.  โรคน้ีจะสงบลงโด ยผูท่ี้ป่วยไม่มีอาการอะไรเลยเป็นเวลานานๆ ไดห้ลาย
ปีแต่ถา้ไม่ไดรั้บการรักษาจะค่อยๆ ลุกลามไปทาํลายอวยัวะท่ีสาํคญัของร่างกาย  
เช่น  หวัใจและหลอดเลือด  ระบบประสาท  กระดูกทาํใหพิ้การและตายได ้
 4.  ซิฟิลิสแต่กาํเนิด  หญิงมีครรภท่ี์ติดเช้ือซิฟิลิสแลว้ไม่ไดรั้บการรักษาเช้ือ
อาจจะถ่ายทอดไปยงัทารกในครรภไ์ด ้ ทาํใหท้ารกตายในครรภห์รือตายหลงัคลอด  
ทารกบางคนท่ีรอดชีวิตและเม่ือโตข้ึนอาจพบความผดิปกติไดคื้อ  ดั้งจมูกยบุ  
เพดานปากโหว ่ กระดูกหนา้แขง้โคง้  ฟันหนา้แหวง่เวา้  แกว้ตาอกัเสบและอาจตา
บอดได ้ เสน้ประสาทฟ่อ  หูหนวก  สมองเส่ือมเพราะเช้ือเขา้ไปทาํลายระบบ
ประสาท 
 
 
 
 
 
                           โรคซิฟิลิส           โรคซิฟิลิสอาการออกดอก 
 
 โรคหนองใน 
 โรคหนองในเป็นโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ท่ีพบบ่อยโรคหน่ึง  มีระยะ 
การฟักตวัท่ีสั้นและแพร่กระจายไดร้วดเร็วและยงัก่อใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้นท่ีเป็น
อนัตราย  เช่น  การอกัเสบในอุง้เชิงกราน  การตั้งครรภน์อกมดลูก  การเป็นหมนั  
เป็นตน้ 
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 สาเหตุของโรค   เกิดจากเช้ือ Neisseria  Gonorrhoea  รูปร่างของเช้ือเป็นเช้ือ
แบคทีเรียรูปร่างค่อนขา้งกลมอยูก่นัเป็นคู่หนัดา้นเวา้เขา้หากนั  ดูคลา้ยเมลด็กาแฟ
หรือเมลด็ถัว่ยอ้มสีแดง 
 การติดต่อ   โดยการมีเพศสมัพนัธ์กบัผูท่ี้เป็นโรค 
 ระยะฟักตวั   ประมาณ 1 - 10 วนั  ส่วนใหญ่ภายใน 5 วนั 
 อาการของโรค  
 1.  ในผูป่้วยชายจะมีอาการปัสสาวะแสบขดัและมีหนองขุ่นขน้ไหลจากท่อ
ปัสสาวะ  ถา้ไม่ไดรั้บการรักษาโรคจะลุกลามไปยงับริเวณใกลเ้คียงทาํใหเ้กิด
ภาวะแทรกซอ้นได ้ เช่น  ต่อลูกหมากอกัเสบ  อณัฑะอกัเสบ ซ่ึงทาํใหเ้ป็นหมนัได ้
 2.  ในผูป่้วยหญิงจะมีอาการตกขาว  กล่ินเหมน็  ปัสสาวะแสบขดัจากการ
อกัเสบท่ีท่อปัสสาวะและปากมดลูก  ถา้ไม่ไดรั้บการรักษาท่ีถูกตอ้งโรคกจ็ะลูกลาม
ต่อไป  ทาํใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้นได ้ เช่น  ต่อมบาณ์ธลินอกัเสบ  เป็นฝีบวมโต  
การอกัเสบในอุง้เชิงกราน  ปีกมดลูกอกัเสบ  การอุดตนัของท่อรังไข่  ซ่ึงทาํใหเ้ป็น
หมนัหรือตั้งครรภน์อกมดลูกได ้ เป็นตน้ 
 3.  ในทารกแรกเกิด  เดก็เกิดใหม่อาจติดเช้ือหนองในจากมารดาไดถ้า้มารดา
เป็นโรคน้ีอยู ่ เช้ือโรคเขา้ตาเดก็ขณะเดก็คลอดผา่นทางช่องคลอดทาํใหติ้ดเช้ือเกิด
อาการตาอกัเสบ  หนอง  หากรักษาไม่ทนัจะทาํใหเ้ดก็ตาบอดสีได ้
 
 
 
 
 
 
 
                  โรคหนองใน  
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 โรคแผลริมอ่อน 
 โรคแผลริมอ่อน  เป็นโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์โดยเกิดเป็นแผลบริเวณ
อวยัวะเพศ  ซ่ึงเช้ือจะเขา้ทางแผลหรือรอยถลอก  ลกัษณะขอบแผลจะนุ่มเป็นแผล
ลึกสกปรก  เม่ือถูกแผลจะเจบ็มากมกัมีหลายๆ แผล  เช้ือจากแผลอาจจะลามไปตาม
ท่อนํ้ าเหลือง  ทาํใหต่้อมนํ้ าเหลืองบริเวณขาหนีบโต 
 สาเหตุของโรค   เกิดจากเช้ือ  Hacmophilus  Ducreyi 
 รูปร่างของเช้ือ  เป็นเช้ือแบคทีเรีย  รูปร่างเป็นแท่งสั้นและหนาหวัทา้ยมน  
เรียงตวัเป็นแถวทั้งสั้นและยาวดูคลา้ยฝงูปลาวา่ยตามกนัไป 
 ระยะฟักตวั   ประมาณ 4 - 7 วนั 
 อาการของโรค   เม่ือเร่ิมเป็นคร้ังแรกแผลจะเลก็คลา้ยแผลเป่ือย  พ้ืนสกปรก  
ขอบยืน่และไม่เรียบ  รอบๆ แผลจะมีอาการอกัเสบสีแดง  ไม่แขง็  แต่เจบ็มาก  
มกัจะมีหลายๆ แผล คนไขบ้างรายมีอาการอกัเสบของต่อมนํ้ าเหลืองบริเวณ 
ขาหนีบส่วนมากเป็นขา้งเดียว  ต่อมนํ้ าเหลืองจะเจบ็ข้ึนและโตหลงัจากนั้นแผล 
จะเร่ิมน่ิมและเป็นหนอง  เม่ือฝีแตกจะเป็นแผลใหญ่ลุกลามต่อไป 
 ในผูช้าย  มกัพบแผลท่ีใตห้นงัหุม้ปลายหวัองคชาตและปากท่อปัสสาวะ  
 ในผูห้ญิง  มกัพบท่ีบริเวณดา้นในของแคมใหญ่และแคมเลก็  อีกทงัมีอาการ
ปากท่อปัสสาวะอกัเสบดว้ย 
 
 
 
 
 
 
           โรคแผลริมอ่อน  
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 กามโรคของต่อมและท่อนํ้ าเหลือง  
 โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์เกิดข้ึนท่ีต่อมและท่อนํ้ าเหลืองบริเวณขาหนีบ
หรือเรียกโรคน้ีวา่ฝีมะม่วง  มกัจะเกิดในประเทศท่ีมีอากาศร้อนมากกวา่ประเทศท่ี
มีอากาศหนาว 
 สาเหตุของโรค   เกิดจากเช้ือ  Chlamydia  Trachomatis  มี 3 Serotypes  คือ  
L1, L2,  และ  L3 
 รูปร่างของเช้ือ  เป็นเช้ือแบคทีเรีย  รูปร่างค่อนขา้งกลมอยูก่นัเป็นกลุ่ม  
ลกัษณะคลา้ยเขม็กลดัซ่อนปลาย 
 การติดต่อ   โดยทางเพศสมัพนัธ ์
 ระยะฟักตวั  ประมาณ 2 สปัดาห์ถึง 6 เดือน 
 อาการของโรค   เร่ิมตน้เป็นตุ่มสีแดงจากนั้นแผลแตกและขยายตวัชา้ๆ ปาก
แผลสูงข้ึน  เน้ือในแผลมีสีแดงเร่ือๆ ไม่มีอาการเจบ็ปวด  แต่ถา้มีการติดเช้ืออ่ืนอาจ
มีการเจบ็ปวดไดพ้บแผลน้ีไดบ้ริเวณอวยัวะเพศ  หวัเหน่า  ช่องคลอด  ปากมดลูก
และทวารหนกั  ฝีท่ีขาหนีบมกัจะไม่พบแต่จะมีกอ้นเน้ือใตผ้วิหนงับริเวณขาหนีบ
อยูใ่ตผ้วิหนงั  ถา้ไม่รักษาจะแตกเป็นแผลเร้ือรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ไม่สาํส่อนทางเพศและใชถุ้งยางอนามยัทุกคร้ังท่ีมีเพศสมัพนัธ์ 
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 โรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์กลุ่มที่ 2 
 เริม 
 สาเหตุ  เกิดจากเช้ือไวรัส  Herpe  Simplex  Virus 
 ระยะฟักตวั  ประมาณ 4 - 7 วนั 
 การติดต่อ   โดยการร่วมเพศและสมัผสัทางเพศกบัผูป่้วย 
 อาการของโรค   อาการเร่ิมแรกของเริมคือ คนัและแสบบริเวณท่ีติดเช้ือและ
มีตุ่มใสๆ ข้ึนอยูเ่ป็นกลุ่ม  ต่อมาตุ่มน้ีจะแตกเป็นสะเกด็หายไปไดเ้องภายใน 1 - 2 
สปัดาห์  บริเวณท่ีพบบ่อย  ไดแ้ก่  ริมฝีปาก  อวยัวะเพศชาย  ช่องคลอด  ปากมดลูก  
ทวารหนกั  อาจพบไดท่ี้ท่อปัสสาวะ  เยือ่บุตา  ผูป่้วยท่ีติดเช้ือคร้ังแรกจะมีอาการ
รุนแรงมาก  ใชเ้วลานานกวา่จะหาย  ส่วนผูป่้วยท่ีเป็นโรคซํ้ าๆ กนัหลายคร้ังอาการ
ของโรคจะเป็นนอ้ยและหายเร็ว  ทารกท่ีคลอดผา่นทางช่องคลอดของมารดาท่ีป่วย
เป็นเริมจะติดเช้ือจากมารดาได ้
 
 โรคหูดหงอนไก่  
 สาเหตุ  เกิดจากการติดเช้ือไวรัสช่ือ  Human  Papilloma  Virus 
 ระยะฟักตวั  ประมาณ  1 - 6 เดือน 
 การติดต่อ  โดยการร่วมเพศและสมัผสัทางเพศกบัผูป่้วย  
 อาการของโรค  เป็นต่ิงเน้ืออ่อนๆ สีชมพ ู คลา้ยหงอนไก่  หูดชนิดน้ีมกัข้ึน
ตรงบริเวณท่ีอบัช้ืนและอุ่น 
 ในผูช้าย  มกัพบท่ีอวยัวะเพศส่วนท่ีอยูใ่ตห้นงัหุม้ปลายท่อปัสสาวะ และอณัฑะ 
 ในผูห้ญิง  พบท่ีปากช่องคลอด  ผนงัช่องคลอด  ปากม ดลูก  ทวารหนกั  หูด
จะเร่ิมจากขนาดเลก็ๆ และโตข้ึนเร่ือยๆ  การตั้งครรภจ์ะทาํใหหู้ดโตเร็วกวา่ปกติ  
ทารกท่ีคลอดผา่นทางช่องคลอดของมารดาท่ีป่วยเป็นโรคหูดหงอนไก่ จะติดเช้ือ
จากมารดาได ้
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 โรคพยาธิในช่องคลอด  
 สาเหตุ  เกิดจากเช้ือโปรโตซวัช่ือ  Trichomonas  Vaginalis 
 การติดต่อ   สมัผสัทางเพศกบัผูป่้วย 
 อาการของโรค   ในผูห้ญิงจะมีอาการตกขาวผดิปกติ  มีกล่ินเหมน็  สีเหลือง
แกมเขียว  มีฟอง  ระคายเคืองบริเวณอวยัวะเพศ  เจบ็ปวดเวลาร่วมเพศ  คนั  แสบ
บริเวณปากช่องคลอด  ในผูช้ายมีอาการเพียงเลก็นอ้ยมีของเหลวเป็นเมือกใสไหล
ออกมาหรือมีเมือกปนหนอง  มีอาการคนัหรือเจบ็ในท่อปัสสาวะ 
 
 โรคเช้ือราในช่องคลอด  
 สาเหตุ  เกิดจากเช้ือรา  Candida  Albicans 
 การติดต่อ  จากการสมัผสัทางเพศกบัผูป่้วย 
 อาการของโรค   ในผูห้ญิงมีอาการคนัมากนอ้ยกวา่กนั  บางคนมีอาการปวด
แสบ  ปวดร้อน  ระคายเคือง  ปัสสาวะขดัหรือบ่อยกวา่ปกติ  เจบ็ในช่องคลอด
ระหวา่งร่วมเพศ  อาจมีตกขาวใสๆ หรือขาวขน้เป็นกอ้น  อาการท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือ
บริเวณปากช่องคลอดมีสีแดงจดั  บางรายพบไดท่ี้ขาหนีบ  ตน้ขารอบทวารหนกั
และหวัเหน่า 
 ในผูช้ายมีอาการคนั  ปวดแสบ  ปวดร้อนหรือเจบ็ท่ีอวยัวะเพศ  บางคร้ังมี
เมือกสีขาวหรือมีหนองเลก็นอ้ยออกจากท่อปัสสาวะ  ถุงอณัฑะ  ขาหนีบอาจมีผืน่
แดงเป็นขยุ 
 
 โรคกลาก  
 สาเหตุ  เกิดจากเช้ือราพวก  Dermatophyte 
 การติดต่อ   สมัผสัทางเพศกบัผูป่้วยหรือใชข้องร่วมกบัผูป่้วย 
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 อาการของโรค   เร่ิมจะเป็นตุ่มแดงๆ ท่ีตน้ขาหนีบแลว้ลุกลามเป็นวงไปท่ี 
ตน้ขาดา้นใน  หรือท่ีหวัเหน่า  ถุงอณัฑะ  รอบทวารหนกั  เป็นผืน่  มีลกัษณะแดง   
มีสะเกด็และขอบชดัเจน  มีอาการคนั 
 
 โรคโลน  
 สาเหตุ  เกิดจากเช้ือ  Phthirus  Pubis 
 ระยะฟักตวั  ประมาณ  30  วนั 
 การติดต่อ   สมัผสัทางเพศกบัผูป่้วย 
 อาการของโรค   โลนลกัษณะคลา้ยเหา  อาศยัอยูต่ามรากขน  ออกไข่ตาม 
รากขนชอบดูดเลือดทาํใหค้นับริเวณหวัเหน่า  รอบทวารหนกั  หนา้อก  ลาํตวั  
รักแร้  ขนตา  ค้ิว  แต่ไม่พบท่ีศีรษะ 
 
 การป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์  
 1.  ไม่มีเพศสมัพนัธ์กบัผูท่ี้เป็นโรคหรือสงสยัวา่จะเป็นโรค 
 2.  ไม่ใชเ้ส้ือผา้หรือของใชร่้วมกบัผูป่้วย  
 3.  ควรตรวจเลือดเม่ือสงสยัวา่จะไดรั้บเช้ือ  
 4.  ควรใชถุ้งยางอนามยัทุกคร้ังเม่ือมีเพศสมัพนัธ์  
 
 การรักษาโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์  
 โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ ตอ้งรักษาโดยการใชย้าปฏิชีวนะ  จึงควรปฏิบติั
ตามคาํแนะนาํของแพทย ์ ไม่ควรรักษาโดยการซ้ือยามากินเอง  เพราะอาจใชย้าท่ี
ไม่ถูกกบัชนิดของเช้ือโรคทาํใหเ้ช้ือด้ือยายากแก่การรักษา และอาจไดรั้บอนัตราย
จากการแพย้าอีกดว้ย 
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 การปฏิบติัตนเพ่ือป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์  
 1.  รักษาร่างกายใหแ้ขง็แรงสมบูรณ์อยูเ่สมอ 
 2.  เม่ือติดเช้ือควรงดมีเพศสมัพนัธ์เดด็ขาด  
 3.  งดเวน้การสาํส่อนทางเพศ  
 4.  เม่ือสงสยัวา่เป็นโรคควรรีบไปพบแพทยเ์พ่ือตรวจหาเช้ือ  
 5.  ใชถุ้งยางอนามยัเม่ือมีเพศสมัพนัธ์  
 6.  งดด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลเ์ม่ือมีอาการของโรค  
 7.  สตรีมีครรภเ์ม่ือไดรั้บเช้ือตอ้งรักษาใหห้ายขาด  มิฉะนั้นเช้ืออาจติดไปถึง
ทารกได ้
 8.  รักษาอวยัวะเพศใหส้ะอาดอยูเ่สมอ  
 
 “คุณป้าขา  เหน่ือยหรือยงัคะ  เด๋ียวอรไปเอานํ้ ามาใหด่ื้มนะคะ”  พดูจบ 
อรวิภากไ็ปรินนํ้ าใส่แกว้มาใหป้้านอ้มด่ืม 
 “ยงัเหลือเร่ืองโรคเอดส์นะ  หนูอรเอาเอกสารไปศึกษาเองไดไ้หมจ๊ะ  ป้าจะ
ไปทาํงานแลว้” 
 “ไดค่้ะคุณป้า  แค่น้ีกเ็ป็นพระคุณอยา่งยิง่แลว้ค่ะ”  อรวิภายกมือไหวข้อบคุณ
ป้านอ้ม 
 
 
 
 

ภาพ 
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 อรวิภารอจนคุณแม่เลิกงานจึงพากนักลบับา้น  หลงัจากรับประทานอาหาร
เยน็เสร็จแลว้  อรวิภากน็าํเอกสารท่ีป้านอ้มใหม้าอ่านเร่ืองโรคเอดส์ 
 
 โรคเอดส์ 
 เอดส์เป็นโรคท่ีร้ายแรง  ปัจจุบนัยงัไม่มียาชนิดใดท่ีใชรั้กษามีแต่เพียงยาท่ี
สามารถยบัย ั้งการแบ่งตวัของเช้ือไวรัสเอดส์  ซ่ึงอาจจะยดือายผุูติ้ดเช้ือไดอี้ก
เลก็นอ้ยเท่านั้น  การเรียนรู้วิธีการดาํเนินชีวิตตนเองใหพ้น้จากการเป็นโรคน้ีมี
ความสาํคญัยิง่  นอกจากน้ีแลว้การปฏิบติัตนเม่ือไดรั้บเช้ือ  การป้องกนั  รวมทั้ง
การใหค้าํแนะนาํผูป่้วยเป็นโรคน้ี  จึงมีความจาํเป็นและสาํคญัอยา่งยิง่ 
 ความหมายของค าว่าเอดส์ 
 โรคเอดส์  (AIDS)  เป็นโรคติดต่อท่ีเป็นอนัตรายและยงัไม่มียารักษา  แต่
สามารถป้องกนัได ้ เอดส์เกิดจากเช้ือไวรัส HIV  ซ่ึงเขา้ไปทาํลายระบบภูมิคุม้กนั
โรคหรือกลไกต่อตา้นเช้ือโรคของร่างกาย  ร่างกายจึงติดเช้ือโรคต่างๆ ไดง่้าย  
ผูป่้วยติดเช้ือเอดส์มกัมีสภาพร่างกายและจิตใจอ่อนแอ  ตอ้งการความรัก  ความ
เขา้ใจจากคนใกลชิ้ดและการยอมรับจากสงัคม  เอดส์ไม่ติดต่อจากการอยูร่่วมกนั 
รับประทานอาหารหรือใชข้องร่วมกนั แต่จะติดต่อจากการมีเพศสมัพนัธ์ 
 AIDS   ยอ่มาจากคาํวา่  Acquired  Immune  Deficiency  Syndrome 
     A     มาจากคาํวา่ Acquired    หมายถึง   ภาวะท่ีเกิดข้ึนภายหลงั  
     I       มาจากคาํวา่ Immune หมายถึง   ภูมิคุม้กนั 
     D มาจากคาํวา่ Deficiency หมายถึง   ความบกพร่อง 
     S มาจากคาํวา่ Syndrome หมายถึง   กลุ่มอาการและมีอาการหลายอยา่ง 
 โรคเอดส์จึงมีความหมายวา่  กลุ่มอาการของโรคท่ีเกิดจากการเส่ือมหรือ
ความบกพร่องของภูมิคุม้กนัของร่างกาย  ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นมาแต่กาํเนิด 
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 สาเหตุของโรค 
 โรคเอดส์เกิดจากการติดเช้ือ HIV ซ่ึงจะโจมตีเมด็เลือดขาวหลายชนิดใน
ร่างกาย  ทาํใหเ้มด็เลือดขาวทาํงานไม่ดีหรือถูกทาํลายไปในท่ีสุด  มีผลทาํใหภู้มิคุม้
ตา้นทานของร่างกายอ่อนแอลง  ทาํใหเ้กิดโรคติดเช้ือแทรกซอ้นต่างๆ ไดง่้ายบาง
โรคมียารักษา  บางโรคยงัไม่มียารักษา  รักษาโรคหน่ึงหายกเ็ป็นอีกโรคหน่ึง  ทาํ
ใหสุ้ขภาพทรุดโทรมลงไปเร่ือยๆ จนเสียชีวิตในท่ีสุด  ในปัจจุบนัยงัไม่มียาอะไรท่ี
จะกาํจดัเช้ือ HIV ใหห้มดไปจากร่างกายได ้ จะมีแต่ยาท่ีลดปริมาณเช้ือลงจนถึง
ระดบัท่ีไม่ทาํอนัตรายระบบภูมิตา้นทานของร่างกาย  แต่ยามีราคาแพงและตอ้งกิน
สมํ่าเสมอ  โรคเอดส์เป็นเหมือนโรคเร้ือรังทัว่ไปท่ีตอ้งกินยารักษาตลอด  แต่ใน
ความเป็นจริงแลว้โรคเอดส์ไม่ใช่โรคทางกายอยา่งเดียว  แต่มีผลกระทบทางดา้น
จิตใจต่อผูป่้วยและครอบครัวมากกวา่โรคร้ายอ่ืนๆ  เช่น  มะเร็งหลายเท่าตวัคนท่ีติด
เช้ือหรือครอบครัวของคนท่ีติดเช้ือจะไม่กลา้เล่าใหค้นอ่ืนฟังวา่ตนเอง หรือญาติ
ของตนเองติดเช้ือ  เพราะกลวัคนอ่ืนจะรังเกียจหรือดูถูก  นอกจากน้ีโรคเอดส์ยงัมี
ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสงัคม  ทั้งในระดบัครอบครัวและระดบัประเทศ  
ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งมีการเตือนสติป้องกนัไม่ใหมี้ผูติ้ดเช้ือเพ่ิมข้ึน  เพราะ
เป็นโรคท่ีป้องกนัไดแ้ละเพ่ือลดผลกระทบจากโรคเอดส์ในผูท่ี้ติดเช้ือแลว้ใหเ้บา
บางลง  คนท่ีสมัผสักบัผูป่้วยโรคเอดส์หรือคนท่ีไดรั้บเช้ือเอดส์เขา้ไปในร่างกาย 
ไม่จาํเป็นตอ้งมีการติดเช้ือเอดส์เสมอไป  ข้ึนอยูก่บัคร้ังท่ีสมัผสั  จาํนวนและความ
รุนแรงของไวรัสเอดส์ท่ีเขา้สู่ร่างกาย  รวมทั้งภาวะภูมิตา้นทานของร่างกาย  ซ่ึงถา้ 
มีการติดเช้ืออาการท่ีเกิดข้ึนมีหลายรูปแบบหรือหลายระยะตามการดาํเนินของโรค 
 ลกัษณะและอาการของโรค 
 ลกัษณะและอาการของผูติ้ดเช้ือเอดส์แตกต่างกนัมากกล่าวคือ  มีตั้งแต่ไม่
ปรากฏอาการจนถึงอาการของมะเร็งหรือโรคติดเช้ือท่ีร้ายแรง  และสามารถทาํให้
เสียชีวิตไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ในยคุแรกๆ  ของการเกิดโรคน้ีหรือโรคน้ีเร่ิมเป็นท่ีรู้จกั
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ของคนทัว่ไป  ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อของประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดแ้บ่งระยะการ
ติดเช้ือเอดส์ออกเป็น 4 ระยะดงัน้ี 
 1.  ระยะอาการเฉียบพลนั  ผูติ้ดเช้ือไวรัสเอดส์ (HIV)  จะแสดงอาการคลา้ย
ไขห้วดัใหญ่  มีไข ้ เจบ็คอ  ต่อมนํ้ าเหลืองโตทนัทีท่ีไดรั้บเช้ือหรือหลงัจากนั้นไม่
นาน  อาการเหล่าน้ีจะหายไปไดเ้องภายใน 2 - 6 สปัดาห์ 
 2.  ระยะไม่แสดงอาการ  ผูติ้ดเช้ือเอดส์ในระยะน้ีจะไปแสดงอาการใดๆ เลย
จนตลอดชีวิตหรืออาจเกิดข้ึนเม่ือใดกไ็ด ้ ถึงแมว้า่ผูติ้ดเช้ือจะไม่แสดงอาการใดๆ 
แต่สามารถแพร่เช้ือไดต้ลอดเวลา  การตรวจเลือดทาํใหท้ราบไดว้า่มีการติดเช้ือ
เกิดข้ึนหรือไม่ 
 3.  ระยะต่อมน า้เหลอืงโตทั่วไป  ผูติ้ดเช้ือเอดส์ในระยะน้ีจะมีอาการต่อม
นํ้ าเหลืองโตทัว่ร่างกายตั้งแต่ 2 แห่งข้ึนไป  โดยไม่ทราบสาเหตุนานกวา่ 3 เดือน  
บริเวณท่ีพบบ่อย  ไดแ้ก่  รักแร้  ขาหนีบ  หลงัหู  ลาํคอ และอาการจะรุนแรงข้ึน
เร่ือยๆ 
 4.  ระยะที่โรคแทรก  เป็นระยะท่ีผูติ้ดเช้ือไวรัสเอดส์มีอาการของโรคอ่ืนๆ 
เกิดข้ึนนอกเหนือไปจากการท่ีมีต่อมนํ้ าเหลืองโต  ซ่ึงในระยะน้ีถือวา่ผูติ้ดเช้ือไวรัส
เอดส์ไดป่้วยเป็นโรคเอดส์แลว้ 
 ต่อมาไดมี้การจดัแบ่งระยะอาการของผูติ้ดเช้ือไวรัสเอดส์ออกเป็น 3 ระยะ  
ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัทัว่โลก และกระทรวงสาธารณสุขของไทยไดแ้บ่งระยะอาการ
ออกเป็น 3 ระยะดว้ย   ดงัน้ี 
 1.  ระยะติดเช้ือไวรัสเอดส์  เป็นระยะท่ีมีอาการสมัพนัธ์กบัโรคเอดส์หรือไม่
มีอาการใดๆ เกิดข้ึนเลยหลงัจากไดรั้บเช้ือไวรัสเอดส์แลว้  บางรายอาจมีอาการเจบ็
คอหรือไขห้วดับา้ง แต่จะหายไดเ้อง  ระยะน้ีหากทาํการตรวจนํ้ าเหลืองกจ็ะพบเช้ือ
ไวรัสเอดส์ 
 2.  ระยะอาการสมัพนัธ์กบัโรคเอดส์  ผูติ้ดเช้ือไวรัสเอดส์จะมีอาการอยา่งใ ด
อยา่งหน่ึง  ดงัน้ี 
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      2.1  มีไขสู้งเกิน 37-8 องศาเซลเซียส เป็นพกัๆ หรือติดต่อกนันานเกิน 3 
เดือนโดยไม่ทราบสาเหตุ 
      2.2  อุจจาระร่วงเร้ือรังนานเกิน 3 เดือน โดยไม่ทราบสาเหตุ  
      2.3  นํ้าหนกัลดเกินร้อยละ 10 ของนํ้ าหนกัตวันานเกิน 3 เดือน โดยไม่
ทราบสาเหตุ 
      2.4  ต่อมนํ้ าเหลืองบริเวณคอ  รักแร้ และท่ีขาหนีบโตมากกวา่ 1 แห่งข้ึน
ไปนานเกิน 3 เดือน โดยไม่ทราบสาเหตุ 
      2.5  เหง่ือออกมากผดิปกติในตอนกลางคืนนานเกิน 3 เดือน โดยไม่ทราบ
สาเหตุ 
      2.6  มีเช้ือราในช่องปาก  
      2.7  มีแผลเกิดข้ึนท่ีล้ิน  เยือ่เมือกในปาก  อวยัวะเพศของสตรี  โดยแผล
จะมีลกัษณะขาวนูน  ซ่ึงเป็นอาการของมะเร็งในระยะแรก 
      2.8  เป็นโรคเริมหรืองูสวดั  
 3.  ระยะโรคเอดส์  ผูป่้วยจะมีโรคหรือภาวะแทรกซอ้นอ่ืนๆ เขา้มาซ่ึงแสดง
ถึงภาวะภูมิคุม้กนัในร่างกายเส่ือม เกิดการติดเช้ือในระบบต่างๆ เช่น 
      3.1  การติดเช้ือของระบบทางเดินอาหาร  ทาํใหมี้อาการทอ้งเดินอยา่ ง
รุนแรง  กลืนอาหารลาํบาก  ติดเช้ือราท่ีหลอดอาหาร 
      3.2  การติดเช้ือของระบบประสาทมีอาการสมองอกัเสบ  เซลลป์ระสาท
เส่ือม  ความจาํเส่ือม  หลงลืมง่าย  อมัพาต  พดูชา้ลง  เคล่ือนไหวชา้  คิดคาํพดูไม่
ค่อยออก  มีอารมณ์แปรปรวน  หงุดหงิด  ซึม  เป็นโรคข้ีตา  ปวดศีรษะมาก   
แขนขาไม่มีแรง 
      3.3  การติดเช้ือของระบบทางเดินหายใจ  เกิดปอดบวม  ปอดอกัเสบ   
วณัโรค  ไอ  จาม  หอบถ่ี  เจบ็คอ 
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 3.4  เกิดอาการทัว่ๆ ไป  เช่น  ต่อมนํ้ าเหลืองโตหลายแห่ง  อ่อนเพลียมาก  
นํ้ าหนกัลด  มีไขเ้ร้ือรังเป็นมะเร็งบางชนิด  เป็นตน้ 
 การแพร่กระจายของโรค 
 เช้ือไวรัสเอดส์ (HIV)  เป็นเช้ือท่ีพบไดใ้นของเหลวท่ีอยูต่ามส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายผูป่้วย  เช่น  เลือด  นํ้ าเหลือง  นํ้ ากาม  นํ้ าในช่องคลอด  นํ้ าตา  นํ้ าลาย   
เป็นตน้  แต่จากการตรวจวินิจฉยัพบวา่  เช้ือไวรัสเอดส์ท่ีมีปริมาณมากพอท่ีจะแพร่
ไดมี้เฉพาะในเลือด  นํ้ ากามและนํ้ าในช่องคลอดเท่านั้น  ส่วนของเหลวอ่ืนๆ ใน
ร่างกาย  เช่น  นํ้ าลายและนํ้ าตาพบวา่ มีเช้ือไวรัสเอดส์อยูใ่นปริมาณนอ้ยและยงั 
ไม่เคยมีรายงานวา่สามารถแพร่เช้ือผา่นทางนํ้ าลายได ้ ดงันั้นการแพร่เช้ือติดต่อจึงมี
ได ้3 ทาง คือ 
 1.  การแพร่ทางเพศสมัพนัธ์ 
      เช้ือไวรัสเอดส์สามารถแพร่ไดท้ั้งจากชายสู่ชาย  ชายสู่หญิง  หญิงสู่ชาย 
และหญิงสู่หญิง  ผา่นทางการร่วมเพศ  โดยเฉพาะการร่วมเพศในรูปแบบวิตถาร  
ดงันั้นกลุ่มบุคคลท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือเอดส์จึงไดแ้ก่  กลุ่มสาํส่อนทางเพศ  ชายรัก
ร่วมเพศหรือเกย ์(Homo  sexual)  ชายรักสองเพศ  (Bisexaul)  หญิงหรือชาย
โสเภณี และบุคคลอ่ืนๆ ท่ีมีเพศสมัพนัธ์กบับุคคลกลุ่มเส่ียง 
 2.  การแพร่เช้ือทางเลือดและผลิตภณัฑจ์ากเลือด  
      การรับเช้ือผา่นทางกระแสเลือดเป็นวิธีการแพร่เช้ือท่ีมีผลมากท่ีสุด  
โอกาสติดเช้ือข้ึนอยูก่บัปริมาณเช้ือไวรัสท่ีมีอยูใ่นเลือด  การแพร่ทางเลือดพบได้
บ่อยใน 3 กรณี คือ 
        กรณีแรก  รับเลือดขณะทาํการผา่ตดัเพ่ือรักษาโรคเลือดบางชนิด  เช่น  
โรคฮีโมพีเลีย (Hemophilia) 
      กรณีท่ีสอง  การใชเ้ขม็หรือกระบอกฉีดยาท่ีปนเป้ือนเช้ือไวรัสเอดส์   
ไม่วา่จะเป็นการฉีดสารเสพติดหรือการฉีดยาชนิดอ่ืนใดกต็าม 
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      กรณีท่ีสาม  โดยการรับบริจาคอวยัวะจากผูท่ี้ติดเช้ือไวรัสเอดส์  หรือการ
ผสมเทียมโดยไดรั้บอสุจิของผูติ้ดเช้ือ 
 3.  การแพร่จากมารดาสู่ทารก 
      เช้ือไวรัสเอดส์  สามารถแพร่จากมารดาไปสู่ทารกไดต้ั้งแต่ก่อนคลอด  
ขณะคลอดและหลงัคลอด  โดยเช้ือไวรัสเอดส์จะผา่นทางของเหลวจากมารดาไปสู่
ทารก  แต่ไม่ไดห้มายความวา่โรคเอดส์สามารถถ่ายทอดทางพนัธุกรรมได ้ สาํหรับ
ปัญหาท่ีวา่เช้ือไวรัสเอดส์สามารถแพร่ผา่นทางนํ้ านมของมารดาไปสู่ทารกได้
หรือไม่นั้น  ปัจจุบนัยงัไม่มีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะสรุปได ้ แต่เพ่ือเป็นการป้องกนั
การแพร่เช้ือจากมารดาสู่ทารก  แพทยม์กัไม่แนะนาํใหม้ารดาเล้ียงบุตรดว้ยนมแม่ 
 จากขอ้มูลการแพร่กระจายเช้ือไวรัสเอดส์  พบวา่เช้ือจะไม่แพร่ผา่นทาง
อาหาร  นํ้ า  อากาศ  ยงุ  แมลง หรือสตัวน์าํโรคอ่ืนใดและไม่แพร่ผา่นทางการ
สมัผสัภายนอก  เช่น  การอยูอ่าศยัร่วมกนัในชุมชนแออดั  การใชห้อ้งนํ้ า  หอ้งสว้ม  
โทรศพัท ์ เส้ือผา้  ตลอดจนการรับประทานอาหารร่วมกนัไม่ทาํใหติ้ดเช้ือไวรัส
เอดส์ได ้ เป็นตน้ 
 การป้องกนั 
 ปัจจุบนัทราบกนัแลว้วา่ทุกคนมีโอกาสเล่ียงต่อการติดเช้ือโรคเอดส์ไดถ้า้ไม่
รู้จกัการป้องกนั  ซ่ึงเช้ือไวรัสเอดส์ไม่สามารถติดต่อทางการดาํรงชีวิตประจาํวนั  
แต่ติดต่อไดท้างเลือด  ทางนํ้ าอสุจิและของเหลวในช่องคลอด  ดงันั้นจึงไม่ควร
กงัวลหรือกลวัจนเกินเหตุ  ประชาชนทัว่ไปสามารถป้องกนัโรคเอดส์ได ้ ดงัน้ี 
 1.  มีเพศสมัพนัธ์กบัคู่ชีวิตของตนเพียงคนเดียว  
 2.  พยายามหลีกเล่ียงการมีเพศสมัพนัธ์กบัชาวต่างชาติ หรือผูท่ี้ติดเช้ือเอดส์
หรือกลุ่มท่ีเส่ียงต่อการติดโรค 
 3.  ใชถุ้งยางอนามยัทุกคร้ังเม่ือมีเพศสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น  โดยเฉพาะอยา่งยิง่
โสเภณี 
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 4.  ใชเ้ขม็ฉีดยาหรือกระบอกฉีดยาเพียงคร้ังเดียว  ไม่ใชซ้ํ้ าหรือใชร่้วมกบั
บุคคลอ่ืนโดยไม่ลา้ง  แลว้ตม้ในนํ้ าเดือดก่อน 
 5.  ไม่รับบริการฝังเขม็  สกัผวิหนงัหรือเจาะหูดว้ยเขม็ท่ีไม่สะอาดหรือไม่ได้
ฆ่าเช้ือ 
 6.  ไม่ใชแ้ปรงสีฟัน  มีดโกนหรือของใชท่ี้ทาํใหเ้กิดรอยถลอกบนผวิหนงั
ร่วมกบัผูอ่ื้น 
 การรักษา 
 ปัจจุบนัยงัไม่มียารักษาโรคเอดส์มีเพียงแต่ยาท่ีสามารถยงัย ั้งการแบ่งตวัของ
เช้ือไวรัสเอดส์  ซ่ึงอาจจะยดือายผุูติ้ดเช้ือไดอี้กเลก็นอ้ยเท่านั้น  ยาดงักล่าวมีราคา
แพงมากและอาจทาํใหเ้กิดอาการแทรกซอ้นได ้ ดงันั้นการป้องกนัการติดเช้ือเอดส์
จึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุด 
 การตรวจเลอืด 
 ประชาชนทัว่ไปสามารถขอรับบริการตรวจเลือดไดต้ามสถานท่ี  ดงัน้ี 
 1.  กรุงเทพมหานคร  
      1.1  โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง  
      1.2  โรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง  
      1.3  คลินิกนิรนามของสภากาชาดไทยในบริเวณสถานเสาวภา (สวนงู) 
ถนนพระราม 4 
 2.  ต่างจงัหวดั  
      2.1  ศูนยก์ามโรคเขตทุกเขต  
      2.2  โรงพยาบาลของมหาวิทยาลยัทุกแห่ง  
      2.3  โรงพยาบาลจงัหวดั  
      2.4  ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย์  
      2.5  โรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง  
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      2.6  คลินิกนิรนาม  ในบางจงัหวดัท่ีมีโรคเอดส์ระบาดมากกจ็ะมีคลินิก
นิรนามสาํหรับใหบ้ริการ เช่น  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั  โรงพยาบาลจงัหวดั  
เป็นตน้ 
 พฤตกิรรมเส่ียงต่อการเกดิโรคเอดส์ส าหรับวยัรุ่น 
 วิธีหลีกเล่ียงการติดเช้ือเอดส์ปฏิบติัไดด้งัน้ี 
 วธีิที่ 1  หลีกเล่ียงโอกาสท่ีจะนาํไปสู่การมีเพศสมัพนัธ์  เช่น 
  1.  งดด่ืมสุราของมึนเมาหรือสารเสพติด  
  2.  การอยูส่องต่อสองในท่ีลบัตา  
 วธีิที่ 2  เม่ือหลีกเล่ียงโอกาสดงักล่าวในวิธีท่ี 1 ไม่ไดใ้หป้ฏิบติัดงัน้ี 
  1.  หากมีความรู้สึกทางเพศและยบัย ั้งชัง่ใจไม่ไดใ้หใ้ชวิ้ธีสาํเร็จความ
ใคร่ดว้ยตนเอง 
  2.  หากตอ้งมีเพศสมัพนัธ์ใหใ้ชถุ้งยางอนามยัทุกคร้ัง  
 การปฏิบัตตินของผู้ที่ตดิเช้ือเอดส์ 
 เม่ือทราบวา่ตนเองติดเช้ือเอดส์แลว้ควรปฏิบติัตวั  ดงัน้ี 
 1.  ดูแลรักษาร่างกาย  เคร่ืองใชแ้ละท่ีอยูอ่าศยัใหส้ะอาดอยูเ่สมอ  
 2.  ออกกาํลงักายเป็นประจาํ  
 3.  รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย  
 4.  งดอาหารหมกัดองและเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลผ์สมอยู่  
 5.  ใชถุ้งยางอนามยัทุกคร้ังท่ีมีเพศสมัพนัธ์  
 6.  พบแพทยเ์ป็นระยะๆ และปฏิบติัตามคาํแนะนาํอยา่งเคร่งครัด  
 7.  หมัน่ทาํสมาธิ  
 8.  หลีกเล่ียงการตั้งครรภเ์พราะเดก็มีโอกาสรับเช้ือไวรัสเอดส์จากแม่ได้  
 9.  ไม่ควรเขา้ใกลผู้ป่้วยโรคอ่ืนๆ เพราะผูติ้ดเช้ือเอดส์จะติดเช้ือโรคอ่ืนๆ ไดง่้าย  
 10. เลิกใชส้ารเสพติดทุกชนิด  
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 การตั้งครรภ์โดยไม่พงึประสงค์ 
 การตั้งครรภโ์ดยไม่พึงประสงคข์องวยัรุ่นเกิดจากการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยั
อนัควร  เป็นการตั้งครรภท่ี์ทั้งสองฝ่ายยงัไม่มีความพร้อมในทุกๆ ดา้น  จึง
ก่อใหเ้กิดปัญหาตามมาอยา่งมากมายทั้งดา้นครอบครัว  เศรษฐกิจและสงัคม  อตัรา
การเส่ียงดา้นสุขภาพของมารดาท่ีเป็นวยัรุ่นและทารกในครรภก์มี็มาก  โดยเฉพาะ
การคลอดก่อนกาํหนดและโรคโลหิตจาง  ทางดา้นสงัคมกมี็ปัญหาเร่ืองการศึกษา  
ครอบครัวกไ็ม่มัน่คงและโอกาสท่ีจะไดง้านดีๆ กมี็นอ้ยลง  นอกจากนั้นยงัมีปัญหา
อ่ืนอีก  เช่น  พ่อแม่โกรธลงโทษไม่ใหค้วามช่วยเหลือ หรือบางคนหลงัจากทาํแทง้
หรือยกลูกใหค้นอ่ืนไปเล้ียงจะรู้สึกผดิและเกิดอาการซึมเศร้า  การตั้งครรภโ์ดยไม่
พึงประสงคส่์วนใหญ่เกิดจากการไม่ไดคุ้มกาํเนิด  การท่ีวยัรุ่นส่วนมากไม่
คุมกาํเนิดเพราะคิดวา่จะไม่ตั้งครรภห์รือหาวิธีคุมกาํเนิดไม่ไดแ้ละวยัรุ่นหญิงบาง
คนอาจปล่อยใหต้นเองตั้งครรภเ์น่ืองจากไดรั้บแรงผลกัดนับางอยา่ง  เช่น  ผูห้ญิง
ตอ้งการพิสูจน์วา่ตนเองมีร่างกายท่ีทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งสมบูรณ์  ตอ้งการประชดพ่อ
แม่ท่ีหา้มปรามเก่ียวกบัเร่ืองเพศหรือตอ้งการผกูมดัผูช้ายโดยใชเ้ง่ือนไขของการ
ตั้งครรภ ์ วยัรุ่นจาํนวนนอ้ยมากท่ีจะคุมกาํเนิดเม่ือมีการร่วมเพศคร้ังแรก  ทั้งน้ี
อาจจะเป็นเพราะไม่มีความรู้  หาวิธีคุมกาํเนิดหรือยาคุมกาํเนิดไม่ได ้ นอกจากนั้น
วยัรุ่นชายจะไม่สนใจการคุมกาํเนิด  เช่น  รู้สึกวา่การคุมกาํเนิดทาํใหก้ารร่วมเพศ
ไม่เป็นธรรมชาติ  ไม่มีความรับผดิชอบหรือไดรั้บความรู้ผดิๆ เก่ียวกบัการเส่ียงต่อ
การตั้งครรภ ์ เพศหญิงเป็นเพศท่ีควรระวงัและใหค้วามสาํคญักบัสถานการณ์เส่ียง
ต่อการมีเพศสมัพนัธ์มากท่ีสุดเพราะไดรั้บความเสียหายหรือสูญเสียความบริสุทธ์ิ
ได ้ โดยเฉพาะความใกลชิ้ดกบัเพศตรงขา้มในลกัษณะของแฟนหรือเพ่ือนสนิท  
ดงันั้นเม่ือตกอยูใ่นสถานการณ์คบัขนัท่ีเส่ียงต่อการมีเพศสมัพนัธ์ควรหาทาง
หลีกเล่ียงและปฏิเสธทนัทีเพราะไม่เหมาะสมและยงัไม่ถึงวยัอนัสมควร   
 



 26 

 
ผลท่ีตามมาอาจทาํใหเ้กิดปัญหาการตั้งครรภโ์ดยไม่พึงประสงค ์และส่งผลกระทบ
ต่ออนาคตอยา่งมาก  ลกัษณะของปัญหาจากการตั้งครรภโ์ดยไม่พึงประสงค ์ มีดงัน้ี 
 1.  ฝ่ายหญิงตั้งครรภแ์ละกาํลงัศึกษาเล่าเรียนอยูน่ั้น  เม่ือตั้งครรภก์ไ็ม่อาจ
เรียนต่อไปไดท้าํใหต้อ้งออกจากการเรียนกลางคนั  ซ่ึงหมายถึงอนาคตการศึกษา
เล่าเรียนหมดไปอยา่งส้ินเชิง 
 2.  ในบางกรณีเม่ือตั้งครรภข้ึ์นมกัไม่กลา้บอกพ่อแม่หรือผูป้กครองทราบ  
จึงตดัสินใจหนีออกจากบา้นไปเผชิญชีวิตดว้ยตนเอง  เม่ือคลอดลูกกเ็กิดปัญหา
ตามมามากมายทั้งปัญหาทางสงัคมและปัญหาทางเศรษฐกิจ 
 3.  บางกรณีตดัสินใจทาํแทง้เพ่ือยติุการตั้งครรภโ์ดยหวงักลบัมาใชชี้วิตและ
เล่าเรียนไดต้ามปกติ  การทาํแทง้เป็นเร่ืองผดิศีลธรรม  ผดิกฎหมาย และส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ  การทาํแทง้โดยผูท้าํแทง้ไม่ใช่แพทยอ์าจเป็นอนัตราย  เช่น   
ตกเลือด  ติดเช้ือ  เป็นตน้  ทาํใหเ้สียชีวิตไดห้รือบางรายตอ้งตดัมดลูกท้ิงจึงทาํให้
ไม่สามารถตั้งครรภไ์ดอี้ก 
 4.  การตั้งครรภโ์ดยไม่พึงประสงค ์ บางกรณีทาํใหเ้กิดภาวะจาํยอมท่ีตอ้ง
แต่งงานกนัโดยทั้งสองฝ่ายยงัไม่พร้อมในการใชชี้วิตคู่และภาวะในการเล้ียงดูบุตร  
ซ่ึงทาํใหเ้กิดปัญหาครอบครัวนาํไปสู่การหยา่ร้างในท่ีสุด 
 พฤตกิรรมที่เส่ียงต่อการมีเพศสัมพนัธ์และตั้งครรภ์โดยไม่พงึประสงค์ 
 1.  การแต่งกายท่ีรัดรูป  นุ่งนอ้ยห่มนอ้ย  นุ่งสั้น  เส้ือสายเด่ียว  เกาะอก 
 2.  การแสดงกิริยาย ัว่ยวน  เดิน  ยนื  นัง่  ไม่สาํรวม  
 3.  การพดูจาสองแง่สองง่าม  ชกัชวนเพศตรงขา้ม  
 4.  การปล่อยเน้ือปล่อยตวัใหเ้พศตรงขา้ม  สมัผสัร่างกายของตนเอง  
 5.  การเท่ียวเตร่ยามวิกาล  ไปในท่ีไม่เหมาะสม  
 6.  การด่ืมสุรา  เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลห์รือยาเสพติด  
 7.  การไวเ้น้ือเช่ือใจคนอ่ืน  หรือคนแปลกหนา้อาจถูกล่อลวงไปในทางท่ีไม่ดี  
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 8.  การคบเพ่ือนไม่ดีจะถูกชกัชวนใหมี้ความประพฤติท่ีเส่ียงต่อการมี
เพศสมัพนัธ ์
 วธีิการป้องกนัพฤตกิรรมที่เส่ียงต่อการมีเพศสัมพนัธ์และตั้งครรภ์โดยไม่พงึ
ประสงค์ 
 1.  การแต่งกายท่ีรัดกมุ  สุภาพ  เรียบร้อย 
 2.  การแสดงกิริยาท่ีสาํรวมในการยนื  เดิน  นัง่  ทุกๆ อิริยาบถ  
 3.  การพดูจาสุภาพ  ไม่พดูจาอนาจาร  
 4.  รักนวลสงวนตวั  
 5.  ไม่ไปเท่ียวเตร่ยามวิกาล หรือบริเวณท่ีไม่ปลอดภยั  
 6.  ไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และไม่เสพยาเสพติดทุกชนิด  
 7.  เลือกคบเพ่ือ นดี 
 8.  การระวงัสงัเกตเหตุการณ์ผดิปกติรอบๆ ตวัเรา  
 9.  การติดตามข่าวสารสงัคมปัจจุบนั  ใหรู้้เท่าทนัเหตุการณ์  
 10. การเขา้ออกบา้นใหเ้ป็นเวลา  
 
 “ลูกอร  เขา้นอนไดแ้ลว้นะจ๊ะ”  เสียงของคุณแม่ร้องเตือนลูกสาว 
ใหรี้บเขา้นอน 
 “ค่ะ  คุณแม่”  อรวิภาร้องตอบ  แลว้เกบ็เอกสารใหเ้รียบร้อย  พรุ่งน้ีตอ้งต่ืน
แต่เชา้มาทาํการบา้นเร่ืองน้ีส่งคุณครู  อรวิภาคิดวา่การไดศึ้กษาเร่ืองน้ีทาํใหรู้้จกั
วิธีการป้องกนัตนเองใหป้ลอดภยัจากโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ 
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กจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

 
ค าช้ีแจง  จงตอบคาํถามต่อไปน้ี 
1.  วิธีป้องกนัตนเองและหลีกเล่ียงจากโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์สามารถ 
     ป้องกนัไดอ้ยา่งไร 

 .......................................................................................................................  
 .......................................................................................................................  
 .......................................................................................................................  
 ....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
 2.  โรคเอดส์มีวิธีป้องกนัไดอ้ยา่งไร 

....................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................  
 ....................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................  
 ....................................................................................................................... 
 3.  การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงนาํไปสู่การตั้งครรภโ์ดยไม่พึงประสงค ์

     สามารถปฏิบติัตนไดอ้ยา่งไร 
....................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................  
 .......................................................................................................................  
 ....................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................  
 ....................................................................................................................... 
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แบบทดสอบท้ายเล่ม 
เร่ือง  รู้หลบรู้หลกี 

 
ค าส่ัง  จงทาํเคร่ืองหมาย   ทบัตวัอกัษรหนา้คาํตอบท่ีถูกท่ีสุด 
 
1.  ปัจจยัสาํคญัท่ีสุดท่ีจะช่วยป้องกนัการเกิดโรคไดคื้อขอ้ใด 

 ก.  รู้สาเหตุการเกิดโรค  

 ข.  มีพฤติกรรมการป้องกนั  

 ค.  มีการออกกฎหมายควบคุมการระบาดของโรค  

 ง.  มีการรณรงคใ์หป้ระชาชนรักษาสุขภาพของตนเอง  

2.  “อยา่ไวใ้จทาง  อยา่วางใจคน”  ตรงกบัขอ้ใด 
 ก.  อยา่เดินทางคนเดียว  

 ข.  อยา่ไวใ้จคนแปลกหนา้  

 ค.  อยา่ไปในสถานท่ีเปล่ียว  

 ง.  อยา่ประมาทในการเดินทางและการคบคน  

3.  พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพท่ีควรปฏิบติั  เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่อะไร 

 ก.  การดาํรงชีพ  

 ข.  การมีสุขภาพดี  

 ค.  การเล้ียงชีพชอบ  

 ง.  การดาํรงชีพเพื่อสุขภาพดี  

4.  ขอ้ใดเป็นเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศท่ีมีสาเหตุมาจากการแต่งกายท่ีไม่เหมาะสม 

 ก.  ใส่เส้ือสายเด่ียว  ถูกชิงทรัพย์  

 ข.  ใส่กางเกงขาสั้น  ถูกหลอกใหด่ื้มสุรา  

 ค.  ใส่กางเกงเอวตํ่า  ถูกชวนไปเท่ียว  

 ง.  ใส่เส้ือเกาะอก  ถูกฉุดไปข่มขืน  
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5.  ขอ้ใดเป็นการปฏิเสธท่ีเหมาะสมและไดผ้ล  รวมถึงถูกหลกัของการปฏิเสธ 
 ก.  ปฏิเสธอยา่งเดด็ขาด  

 ข.  ปฏิเสธอยา่งนุ่มนวล  แต่คลุมเครือ  

 ค.  ปฏิเสธอยา่งชดัเจนและไม่เสียดายความสัมพนัธ์  

 ง.  ปฏิเสธโดยออ้ม  เพื่อไม่ใหเ้ขาต่อรองมาก  

6.  การป้องกนัไม่ใหค้นรักล่วงเกินได ้ จดัเป็นวธีิการป้องกนัตนเองแบบใด 
 ก.  การปิดกั้นตนเอง  

 ข.  การปิดกั้นโอกาส  

 ค.  การปิดกั้นอารมณ์  

 ง.  การปิดการต่อรอง  

7.  การหลีกเล่ียงจากส่ิงกระตุน้ทางเพศจดัเป็นพฤติกรรมขอ้ใด 
 ก.  การต่อรองตนเอง  

 ข.  การรู้จกัปฏิเสธตนเอง  

 ค.  การหลีกเล่ียงการมีเพศสัมพนัธ์  

 ง.  การปิดโอกาสต่อพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ  

8.  ถา้ผูห้ญิงกาํลงัจะถูกแฟนหนุ่มล่วงละเมิดทางเพศ  คาํพดูใดน่าจะไดผ้ลดีท่ีสุด 

 ก.  ทาํแบบน้ีไม่ดีนะ  

 ข.  เรายงัเดก็ยงัไม่ถึงเวลานะ  

 ค.  อยา่นะ  ไม่อยา่งนั้นจะเลิกคบกบัเธออยา่งเดด็ขาด  

 ง.  เธอเป็นผูช้ายท่ีฉนัรัก  อดทนอีกหน่อยนะ  อยา่ทาํใหฉ้นัเสียหายเลย  

9.  ถา้นกัเรียนตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงการมีเพศสัมพนัธ์ได ้ วธีิสุดทา้ย 

     ท่ีนกัเรียนควรปฏิบติัคืออะไร 

 ก.  ใชถุ้งยางอนามยั  

 ข.  ร้องใหค้นช่วย  

 ค.  เปิดเผยร่างกาย  

 ง.  ต่อสู้จนไดรั้บอนัตราย  
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10.  พฤติกรรมใดท่ีเส่ียงต่อการมีเพศสัมพนัธ์และตั้งครรภโ์ดยไม่พึงประสงค ์

 ก.  การพดูจาสุภาพ  

 ข.  การเลือกคบเพื่อนท่ีดี  

 ค.  การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  

 ง.  การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบยากไหมครับเพื่อน ๆ  
มาดูเฉลยก่อนดีกวา่วา่ทาํไดถู้กก่ีขอ้  

หนา้ถดัไปเลยครับ 
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แนวค าตอบกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

 
1.  วิธีป้องกนัตนเองและหลีกเล่ียงจากโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์สามารถ 
     ป้องกนัไดอ้ยา่งไร 

  1)  การแต่งกายท่ีรัดรูป  นุ่งนอ้ยห่มนอ้ย  นุ่งสั้น  เส้ือสายเด่ียว  
 เกาะอก 

  2)  การแสดงกิริยาย ัว่ยวน  เดิน  ยนื  นัง่  ไม่สาํรวม  

  3)  การพดูจาสองแง่สองง่าม  ชกัชวนเพศตรงขา้ม  

  4)  การปล่อยเน้ือปล่อยตวัใหเ้พศตรงขา้ม  สมัผสัร่างกายของตนเอง  

  5)  การเท่ียวเตร่ยามวิกาล  ไปในท่ีไม่เหมาะสม  

  6)  การด่ืมสุรา  เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลห์รือยาเสพติด  

  7)  การไวเ้น้ือเช่ือใจคนอ่ืน  หรือคนแปลกหนา้อาจถูกล่อลวงไป  

 ในทางท่ีไม่ดี  

  8)  การคบเพ่ือนไม่ดีจะถูกชกัชวนใหมี้ความประพฤติท่ีเส่ียง  

ต่อการมีเพศสมัพนัธ์ 
 2.  โรคเอดส์มีวิธีป้องกนัไดอ้ยา่งไร 
  1)  มีเพศสมัพนัธ์กบัคู่ชีวิตของตนเพียงคนเดียว  

  2)  พยายามหลีกเล่ียงการมีเพศสมัพนัธ์กบัชาวต่างชาติ หรือผูท่ี้ติด  

 เช้ือเอดส์หรือกลุ่มท่ีเส่ียงต่อการติดโรค  

  3)  ใชถุ้งยางอนามยัทุกคร้ังเม่ือมีเพศสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น  โดยเฉพาะ  

 อยา่งยิง่โสเภณี  

  4)  ใชเ้ขม็ฉีดยาหรือกระบอกฉีดยาเพียงคร้ังเดียว  ไม่ใชซ้ํ้ าหรือใช้  

ร่วมกบับุคคลอ่ืน  โดยไม่ลา้ง แลว้ตม้ในนํ้ าเดือดก่อน 
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  5)  ไม่รับบริการฝังเขม็  สกัผวิหนงัหรือเจาะหูดว้ยเขม็  

ท่ีไม่สะอาดหรือไม่ไดฆ่้าเช้ือ 

  6)  ไม่ใชแ้ปรงสีฟัน  มีดโกนหรือของใชท่ี้ทาํให้  

เกิดรอยถลอกบนผวิหนงัร่วมกบัผูอ่ื้น 

 3.  การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงนาํไปสู่การตั้งครรภโ์ดยไม่พึงประสงค ์
     สามารถปฏิบติัตนไดอ้ยา่งไร 

1)  การแต่งกายท่ีรัดกมุ  สุภาพ  เรียบร้อย 
  2)  การแสดงกิริยาท่ีสาํรวมในการยนื  เดิน  นัง่  ทุกๆ อิริยาบถ  

  3)  การพดูจาสุภาพ  ไม่พดูจาอนาจาร  

  4)  รักนวลสงวนตวั  

  5)  ไม่ไปในเท่ียวเตร่ยามวิกาล หรือบริเวณท่ีไม่ปลอดภยั  

  6)  ไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และไม่เสพยาเสพติดทุกชนิด  

  7)  เลือกคบเพ่ือดี  

  8)  การระวงัสงัเกตเหตุการณ์ผดิปกติรอบๆ ตวัเรา  

  9)  การติดตามข่าวสารสงัคมปัจจุบนั  ใหรู้้เท่าทนัเหตุการณ์  

  10) การเขา้ออกบา้นใหเ้ป็นเวลา  
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เฉลยแบบทดสอบท้ายเล่ม 
 

1.  ข   6.  ข 
2.  ข   7.  ง 
3.  ง   8.  ค 
4.  ง   9.  ก 
5.  ค   10. ง 
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