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คำานำา

 วัยรุ่นและเยาวชนคือกลุ่มวัยที่ เป็นพลังสำาคัญในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นวัยที่ก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ แต่ด้วยธรรมชาติของ 
วัยรุ่นที่รักอิสระ มีความคิดอ่านเป็นของตนเอง อยากทำาสิ่งต่างๆด้วยตัวของตัวเอง     
ต้องการการยอมรับ มีความอยากรู้ อยากเห็น อยากลอง ประกอบกับร่างกาย
เจริญเติบโตขึ้น สิ่งต่างๆรอบตัวก็น่าสนใจและท้าทายความสามารถของวัยรุ่น  
จึงทำาให้วัยรุ่นต้องเผชิญกับการปรับตัวและปัญหาต่างๆ มากมาย ซึ่งส่งผลกระทบ 
ทั้งต่อตัววัยรุ่นเอง ครอบครัว โรงเรียน รวมถึงชุมชนและสังคมที่วัยรุ่นอยู่อาศัย 
 นอกจากนีก้ารใหบ้รกิารสขุภาพแกว่ยัรุน่ในเชงิรบัเพยีงอยา่งเดยีว ไมส่ามารถ 
ป้องกันปัญหาของวัยรุ่นและเยาวชนได้ เน่ืองจากกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนมักไม่ใช้บริการ 
การเข้าถึง เข้าใจ และให้บริการเชิงรุกจึงเป็นกลยุทธที่สำาคัญ เพราะเป็นช่องทาง 
ในการป้องกันปัญหาในวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในวัยรุ่น 
ทั่วไปได้อีกด้วย 
 ทั้งนี้การดำาเนินงานเพื่อเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้นั้น ต้องอาศัยความไว้วางใจ 
ความใกล้ชิดสนิทสนมและความรวดเร็วในการเข้าถึง ดังนั้น อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำาหมู่บ้านจึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทและคุณสมบัติที่ดีในการทำางานเพื่อ 
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพให้วัยรุ่นในชุมชน เพราะเป็นบุคคลสำาคัญ  
ที่มีส่วนร่วมในการดำาเนินงานสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และ 
มีบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ จึงเป็นบุคคลที่รู้ข้อมูลของวัยรุ่น 
ในชุมชน มีความใกล้ชิด สามารถสร้างความสนิทสนมและความไว้วางใจให้กับวัยรุ่น 
และครอบครัวได้ไม่ยากจนเกินไป 
 กรมสุขภาพจิต จึงจัดทำาคู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. สำาหรับ 
อาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้น ซึง่เปน็บคุคลสำาคญัในทมีนกัจดัการสขุภาพวยัรุน่ 
ในชุมชน ได้ใช้เป็นเคร่ืองมือการดูแลสุขภาพวัยรุ่นในพ้ืนท่ี ให้เกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงจะ 
ส่งผลให้วัยรุ่นได้รับการดูแลและพัฒนา เพื่อที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลของชาติ 
ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

คณะทำางาน
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 ภายใตน้โยบาย การดแูลสขุภาพวยัรุน่แบบบรูณาการ ในเขตบรกิาร
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข โดยอาศัยทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น 
(Teen manager) ซึ่งเป็นทีมบุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายที่ทำางาน 
วัยรุ่นร่วมกันตั้งแต่ระดับเขต จังหวัด อำาเภอ ตำาบล และหมู่บ้าน/ชุมชน   
โดยมบีทบาทในการเชือ่มประสานเครอืขา่ยและผูเ้กีย่วขอ้ง การสือ่สารขอ้มลู 
องค์ความรู้ การกำากับดูแล และสนับสนุนการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลสุขภาพวัยรุ่น ตลอดจนการรู้สารสนเทศโดยการรวบรวมเก็บ
ข้อมูลที่สำาคัญเกี่ยวกับวัยรุ่นในพื้นที่ เพื่อคืนข้อมูลให้คนในชุมชนและ 
เครอืขา่ย อนัจะนำาไปสูก่ารดแูลสขุภาพวยัรุน่แบบบรูณาการในพืน้ทีท่กุระดบั
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านเป็นบุคคลที่มีบทบาทและ
คุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะทำาหน้าท่ีทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen manager)
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ดังกล่าว เพราะเป็นบุคคลกลุ่มสำาคัญ ที่มีส่วนร่วม 
ในการดำาเนินงานด้านสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และมี
บทบาทเป็นนักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัยในชุมชน ในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่ ดังคำาขวัญ ที่ว่า “แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ 
ประสานงานสาธารณสุข บำาบัดทุกข์ให้ประชาชน ดำารงตนเป็นตัวอย่าง”  
ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับบทบาทเชื่อมประสาน สื่อสาร และรู้สารสนเทศของ
นักจัดการสุขภาพวัยรุ่นอย่างแท้จริง

บทนำา
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วัตถุประสงค์ 
 
 เพื่อให้ อสม. นักจัดการสุขภาพวัยรุ่นในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  
 1) มีความรู้และข้อมูลสำาหรับการดูแลสุขภาพวัยรุ่นในชุมชน
 2) ใชเ้ปน็แนวทางในการดแูลสขุภาพวยัรุน่ในระดบัหมูบ่า้น/ชมุชน

ความหมาย

	 •	 ทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น	(Teen	manager)	หมายถึง 
กลุ่มบุคลากรสาธารณสุข/ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวัยรุ่นที่มีบทบาทในการ
ประสานงาน สือ่สาร นเิทศ ตดิตาม กำากบัดแูล และสนบัสนนุการดำาเนนิงานที่
เกีย่วขอ้งกบัการดแูลสขุภาพวยัรุน่ ซึง่แบง่เปน็ 2 ระดบั ไดแ้ก ่ระดบัเขต/ระดบั
จงัหวดั และระดบัอำาเภอ/ระดบัตำาบล ภายใตก้ลไกและระบบการดำาเนนิงาน
ในพื้นที่ของเขตสุขภาพ แต่ในการดำาเนินงานในระดับตำาบลจำาเป็นต้องมี 
ผูป้ฏบิตังิานในพืน้ที ่ซึง่ทำาหนา้ทีเ่ปน็ทมีนกัจดัการสขุภาพวยัรุน่ระดบัชมุชน/
หมู่บ้าน จึงจะเกิดผลลัพธ์ที่ลงสู่ประชาชนอย่างแท้จริง
 •	 ทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่นระดับชุมชน/หมู่บ้าน	หมายถึง 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านหรือบุคลากรอื่นที่ เกี่ยวข้อง 
ในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีบทบาทในการประสานงาน สื่อสารข้อมูลและ 
องค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนสนับสนุน ชักชวน ให้เครือข่ายและผู้เกี่ยวข้อง  
มาร่วมกันดูแลสุขภาพวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน  
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 จากบทบาทของทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น ดังนั้น อาสาสมัคร
สาธารณสขุประจำาหมูบ่า้น ทีจ่ะทำาหนา้ทีเ่ปน็ทมีนกัจดัการสขุภาพวยัรุน่ระดบั
หมู่บ้าน/ชุมชน จึงต้องมีบทบาทเป็นคน 3 ประเภท ดังนี้

บทบาท

ทีมนักจัดการ

สุขภาพวัยรุ่น

ทีมนักจัดการ
สุขภาพวัยรุ่น
ระดับหมู่บ้าน/

ชุมชน

รู้สารสนเทศ

เชื่อมประสาน

สื่อสาร

ผู้รู้
(รู้ส�รสนเทศ)

- รู้และเข้าใจธรรมชาติ
ของวัยรุ่น

- รู้เรื่องปัญหาวัยรุ่นใน
พื้นที่/รู้พื้นที่เสี่ยงของ
วัยรุ่น ชี้เป้าได้ 

-  รู้ว่าควรไปหาใคร
 จะแก้ปัญหาได้
- รู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์

และแหล่งช่วยเหลือ

ผู้เชื่อมโยง
(เชื่อมประส�น)

สามารถชักชวน คนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
มาร่วมกันดูแลสุขภาพวัยรุ่น และ
เชือ่มตอ่คนทีเ่กีย่วขอ้งมาเพือ่ชว่ยกนั
ทำางานหรอืเสรมิกนั (เชน่ ชว่ยเหลอื /
สนบัสนนุ/จดักจิกรรม สำาหรบัวยัรุน่) 

นักข�ย
(สื่อส�ร)

สามารถพูดคุย สื่อสาร  
ประชาสัมพันธ์ เรื่องที่
เกี่ยวกับวัยรุ่นในพื้นที่  
(เช่น การดูแล/ปัญหา/ 
การจัดกิจกรรม/สิทธิ
ประโยชน์ ฯลฯ) ไปยัง
วัยรุ่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อได้
รับรู้  เห็นความสำาคัญ 
และร่วมมือ

		แก้ข่�วร้�ย	กระจ�ยข่�วดี	ชี้บริก�ร	ประส�นง�นส�ธ�รณสุข
บำ�บัดทุกข์ให้ประช�ชน	ดำ�รงตนเป็นตัวอย่�ง

บทบาททีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่นระดับหมู่บ้าน/ชุมชน

	 บทบาททีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น ประกอบด้วย 3 บทบาทสำาคัญ
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 การทำางานของ อสม. ทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่นระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งเป็นผู้รู้ ผู้เชื่อมโยง และนักขาย เปรียบเสมือน 
ทีมทำางานที่เป็นคนให้ข้อมูล ผลักดัน ชักชวน สนับสนุน และอำานวย 
ความสะดวกให้เกิดการทำางานร่วมกันในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยใช้ 
ความสามารถในการสื่อสาร เป็นผู้ต่อจิกซอว์แต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน  
เพื่อดูแล ช่วยเหลือ และแก้ปัญหา วัยรุ่นในพื้นที่ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ดังนั้น หากขาดทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น จะทำาให้การดูแลสุขภาพ 
วยัรุน่ในพืน้ที ่ขาดภาพรวมของขอ้มลูวยัรุน่ ขาดพลงัในการทำางาน และ 
ขาดการ “ช่วยเหลือ” และ “แบ่งปัน” 

ความสำาคัญของทีม
นักจัดการสุขภาพวัยรุ่น 
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน

CARD
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 จากบทบาทและความสำาคัญของทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่นระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน ข้างต้น ดังนั้น ในการดูแลสุขภาพวัยรุ่นในพื้นที่ อสม.  
ทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่นระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  จึงควรดำาเนินการ ดังนี้

 1) สำารวจและวิเคราะห์ พฤติกรรมเสี่ยง/ปัญหา และสถานการณ์
ของวัยรุ่นในพื้นที่ 

 2) ผู้ให้คำาแนะนำา ถ่ายทอดความรู้และข้อมูลแหล่งช่วยเหลือ  
แก่วัยรุ่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง

 3) นำาเสนอขอ้มลูปญัหา/สถานการณใ์หผู้เ้กีย่วขอ้งและผูร้บัผดิชอบ 
เช่น รพ.สต. อบต. เทศบาล โรงเรียน ฯลฯ

 4) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รพ.สต. อบต. เทศบาล 
โรงเรียน ฯลฯ ในการร่วมดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น (เช่น เยี่ยมบ้าน คัดกรอง) 
 5) เป็นผู้นำา/แกนนำาในการระดมทุน และวางแผนการจัดกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันปัญหาสุขภาพสำาหรับวัยรุ่น

 6) ร่วมจัดหรือชักชวนเพื่อนบ้านเครือข่ายต่างๆ ร่วมกิจกรรม
สร้างสรรค์สำาหรับวัยรุ่น 

 7) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
และปอ้งกนัปญัหาสขุภาพวยัรุน่ ใหแ้กว่ยัรุน่ พอ่แม ่ผูป้กครอง และเครอืขา่ย 
ที่เกี่ยวข้อง 

 8) ร่วมจัดเวทีการเรียนรู้ในหมู่บ้านและชุมชน เพื่อหาแนวทาง 
การดูแล ช่วยเหลือ และจัดกิจกรรมต่างๆ สำาหรับวัยรุ่น

 นอกจากนี ้ในฐานะทมีนกัจดัการสขุภาพวยัรุน่ระดบัหมูบ่า้น/ชมุชน 
ที่ต้องเป็นผู้เชื่อมโยง ประสานกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ได้แก่ ตัววัยรุ่น พ่อแม่  
ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นอื่นๆ ซึ่งมีแนวทางการช่วยเหลือ สื่อสาร
และประสานงาน ดังนี้
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กลุ่มเป้�หม�ย

ตัววัยรุ่น • สังเกตและเฝ้าระวังพฤติกรรมและปัญหา   

• รับฟัง เข้าใจ เป็นเพื่อน  

• ให้ข้อมูล ความรู้ และแหล่งช่วยเหลือ  

• บอกข่าว/ประชาสัมพันธ์สิ่งที่วัยรุ่นควรรู้และได้รับ

ประโยชน์

• จดัและรว่มจดักจิกรรมสรา้งสรรค ์และใหค้วามรูแ้ก่

วัยรุ่น    

• ชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ 

• สนับสนุนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์  

•  ชื่นชม ให้กำาลังใจ 

•	 เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อมูล/ความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่น 

ที่พ่อแม่และผู้ปกครองควรรู้

•  จัด/ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ

วัยรุ่นทำากิจกรรมร่วมกัน  

•	 ชักชวนให้ร่วมวางแผนและระดมทุนจัดกิจกรรม

เกี่ยวกับวัยรุ่น 

•	 ชักชวนให้ร่วมจัด/เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับวัยรุ่น 

•	 ชื่นชมปลอบโยน ให้กำาลังใจ 

•  คนืขอ้มลูเพือ่สรา้งความตระหนกัใหเ้หน็ความสำาคญั

ของวัยรุ่น

•	 เป็นตัวอย่างในการมีทัศนคติและการแสดงออกที่ดี

ต่อวัยรุ่นกลุ่มต่าง ๆ

แนวท�งก�รดำ�เนนิง�นของทมีนกัจดัก�รสขุภ�พ
วัยรุ่นในพื้นที่

พ่อแม่	ผู้ปกครอง



13คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

กลุ่มเป้�หม�ย
แนวท�งก�รดำ�เนนิง�นของทมีนกัจดัก�รสขุภ�พ
วัยรุ่นในพื้นที่

•  ส่งต่อวัยรุ่นที่ต้องการการช่วยเหลือ  
• ให้ข้อมูลสถานการณ์วัยรุ่น
• ร่วมคัดกรอง/เฝ้าระวังปัญหาวัยรุ่น   
• ร่วมติดตามและเยี่ยมบ้านวัยรุ่น
•  รว่มวางแผนและระดมทนุเพือ่จดักจิกรรมเกีย่วกบั

วัยรุ่น
•  ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับวัยรุ่น

•  ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัยรุ่นที่เป็นประโยชน์
•  สนับสนุนและเข้าร่วมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยว

กับวัยรุ่น
•  ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับวัยรุ่น
•	 รว่มตดิตามและเยีย่มบา้นวยัรุน่กบัคร/ูอาจารยแ์ละ

เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

•	 รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ของวัยรุ่นในชุมชน 
•	 ร่วมวางแผนและสนับสนุนงบประมาณและกิจกรรม

ของวัยรุ่น 
•	 เปดิพืน้ทีใ่หเ้กดิเวทสีรา้งสรรคใ์นชมุชนใหก้บัวยัรุน่ 

เช่น ลานกีฬา การแสดง และกิจกรรมอื่นๆ 
ที่เป็นการพัฒนาศักยภาพของวัยรุ่น

•	 ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของวัยรุ่นในชุมชน 
•	 ร่วมคัดกรอง/เฝ้าระวังปัญหาวัยรุ่น และติดตาม 

เยี่ยมบ้านวัยรุ่น 
•	 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัยรุ่น 
•	 สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดการฝึกอาชีพเสริมให้

วัยรุ่นในชุมชน

เจ้�หน้�ที่	รพ.สต./
บุคล�กรส�ธ�รณสุข
อื่นๆ

ครู/อ�จ�รย์	และ
เครือข่�ยอื่นๆ

อบต/เทศบ�ลชุมชน
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มารู้จักวัยรุ่นกันเถอะ 
 วยัรุน่  หมายถงึ ผูท้ีม่อีาย ุ10-19 ป ี ซึง่เปน็วยัทีม่พีฒันาการดา้นรา่งกาย 
อารมณ์ สังคม เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
   ด้านร่างกาย มีการเจริญเติบโต รวดเร็วมาก และมีการเปลี่ยนแปลง 
ทางเพศ 

หญิง

•  มีสิว มีกลิ่นตัว

• หน้าอกขยาย

 ใหญ่ขึ้น

•  สะโพกผายออก

•  มีประจำาเดือน

•  มีขนขึ้นที่
 อวัยวะเพศ 
  หัวเหน่า และ
 รักแร้

• มีการเปล่ียนแปลง
   ขนาดของ
 อวัยวะเพศ

ช�ย

•  มีสิว มีกลิ่นตัว

•  เสียงห้าว

•  มีกล้ามเนื้อมากขึ้น

• มีขนข้ึนท่ี
 อวัยวะเพศ 
 และรักแร้

•  มีหนวดเครา หรือ
 มีขนหน้าอก

ด้านร่างกาย

ความรู้ที่ใช้
ในการ

ปฏิบัติงาน
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• วิตกกังวล เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกาย

• รักสวยรักงาม
• กังวลต่อการปรับตัวเป็นผู้ใหญ่
• เป็นตัวของตัวเอง ต้องการอิสระ 

อยากทำาอะไรด้วยตัวเอง ไม่ชอบการ
ควบคุม

• อยากรู้ อยากลอง ชอบความตื่นเต้น 
ประสบการณ์แปลกใหม่

• มีความสนใจเพศตรงข้าม อยากมีแฟน

 จากการเปลี่ยนแปลงข้างต้น ทำาให้วัยรุ่นต้องเผชิญกับการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และถึงแม้วัยรุ่นจะมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว  
แต่สมองส่วนคิดตัดสินใจของวัยรุ่นยังพัฒนาไม่เต็มที่ และเมื่อต้องเผชิญกับ
สภาพสังคมปัจจุบัน ซึ่งมีสิ่งกระตุ้นมากมาย สิ่งเหล่านี้จึงส่งผลให้วัยรุ่นเสี่ยง
ต่อการมีพฤติกรรมและค่านิยมที่ไม่เหมาะสม

ด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม

อยากรู้ อยากลอง 
ชอบความตื่นเต้น 

ประสบการณ์แปลกใหม่
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 ปัจจุบันเราได้พบเห็นการแสดงออกของกลุ่มบุคคล “เพศทางเลือก” 
ผ่านทางสื่อต่างๆ อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ทำาให้พ่อแม่หรือ 
ผู้ปกครองหลายคนอาจมีข้อสงสัยหรือกังวลว่า ลูก จะเป็น “เพศทางเลือก”  
หรือไม่ หลายคนรู้สึกรังเกียจและคิดว่าคนกลุ่มนี้มีความผิดปกติ ซึ่งความเข้าใจ
ของคนส่วนใหญ่มักคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง เพศทางเลือกไม่ใช่ความผิดปกติ 
ทางจิตใจแต่อย่างใด แต่เป็นรสนิยมส่วนบุคคลอาจขึ้นอยู่กับ 
 • ฮอร์โมน ผู้ชายอาจมีฮอร์โมนเอสโตรเจน ซ่ึงเป็นฮอร์โมนเพศหญิงสูง 
ส่วนผู้หญิงอาจมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายสูง
 • การเลี้ยงดูจากพ่อแม่ และผู้ปกครอง เช่น ในวัย 3-5 ปี เป็นช่วงที่
ลกูชายซมึซบัอารมณค์วามรูส้กึและชืน่ชมบทบาทแบบเพศหญงิจากแม ่ไมพ่อใจ
บทบาทเพศชายทีอ่อ่นแอหรอืกา้วรา้วรนุแรงจากพอ่ ทำาใหล้กูชายไมเ่ลยีนแบบ
บทบาทเพศชายจากพอ่ หรอืลกูสาวซมึซบัอารมณค์วามรูส้กึและชืน่ชมบทบาท
เข้มแข็งแบบเพศชายของพ่อ ไม่เลียนแบบบทบาทเพศหญิงจากแม่
 • สิ่งแวดล้อม เช่น สังคมชายล้วน หรือหญิงล้วน
 • การทดลองมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันแล้วติดใจ

เพศทางเลือก
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 ถึงแม้ปัจจุบันกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าเพศทางเลือกจะได้รับการยอมรับ
มากขึน้ แตค่วามกงัวลในสิง่ทีค่นเหลา่นัน้เปน็ กย็งัไมอ่าจหายไปอยา่งสนทิใจ 
ดังนั้น ครอบครัว การปฏิบัติของพ่อแม่และคนใกล้ชิด จึงเป็นปัจจัยที่ไม่อาจ 
มองข้ามไปได้ สิ่งสำาคัญที่สุดคือ

 • ยอมรับ เข้าใจ ไม่รังเกียจ เพื่อลูกจะได้ไม่ทรมานกับการปกปิด
ตัวเองจนใช้ชีวิตอย่างไม่เป็นสุข
 • ชว่ยประคบัประคองใหเ้ขากลา้ยนือยูใ่นโลกแหง่ความเปน็จรงิได ้
เพราะพฤติกรรมรักเพศเดียวกันไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติ
 • ให้กำาลังใจ ชี้นำา เป็นที่ปรึกษาในทางที่ถูกที่ควรให้แก่ลูกหลาน 
เช่น เรื่องการวางตัวให้พอดี มารยาทที่ดีงาม การแสดงออกต่อคนอื่นๆ  
การแต่งตัว เป็นต้น

 ขอเพียงคนในสังคมมีความเข้าใจในกันและกัน การเกิดมาเป็นอะไร 
ก็คงไม่สำาคัญเท่ากับการเป็นคนดีของครอบครัว และของสังคม เพราะถ้า 
ทุกคนไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เห็นอกเห็นใจกัน แบ่งปันให้กัน น่าจะเป็น
สิ่งที่ดีที่สุดแล้ว ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเพศใดก็ตาม
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 (กฎหมายที่มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานสิทธิ
ของวัยรุ่น)

ความหมายของวัยรุ่นภายใต้กฎหมายฉบับนี้
 ผู้ที่มีอายุมากกว่า 10 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี

สิทธิของวัยรุ่นภายใต้กฎหมายฉบับนี้

 	 1.	ทุกคนได้เรียนเพศวิถีศึกษ�รอบด้�นที่เหม�ะสมกับวัยและ
นำ�ไปใช้ได้จริงไม่ว่�ทุกคนจะอยู่สถ�นศึกษ�แบบไหน	 ก็จะได้รับคว�มรู้	
เรื่องเพศที่ส�ม�รถใช้ได้จริง	 คือ 1) พัฒนาการในแต่ละช่วงวัย  
2) การมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น 3) ความเสมอภาคของหญิง-ชาย และ 
การยอมรับในความหลากหลายทางเพศ 4) ความสามารถในการต่อรองกับ
คู่นอนเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความต้องการของตนเองจริงๆ  
5) การเท่าทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ถูกกดดันหรือเข้าไป 
ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางเพศที่ทำาให้ตนเองรู้สึกอึดอัดใจ 6) การป้องกันตนเอง
และผู้อื่นจากการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม

สิทธิและมาตรการ
ตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
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	 2.	เมื่อตั้งครรภ์ก็ส�ม�รถเรียนต่อได้โดยไม่ถูกบังคับให้หยุดพัก	
ก�รเรียน	 โดยจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนหรือ
นักศึกษาที่ตั้งครรภ์ ให้ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมโดยที่นักเรียนหรือ
นักศึกษาที่ตั้งครรภ์สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเรียนไปด้วยในระหว่างการ
ตั้งครรภ์ หรือหยุดพักการเรียนไว้และกลับมาเรียนต่อหลังจากคลอดบุตร

	 3.	ขอคำ�ปรึกษ�ในเรื่องสุขภ�พได้อย่�งมั่นใจว่�คว�มลับจะ	
ไมถ่กูเปดิเผยและไมต่อ้งอ�ย	โดยสถานบรกิารสาธารณสขุจดัใหม้หีอ้งหรอื
สถานที่ให้นั่งคุยด้วยกันตามลำาพัง ให้ข้อมูลโดยบอกทั้งผลดีและผลเสีย 
รวมถึงวิธีแก้ปัญหาหลายๆวิธี เพ่ือให้วัยรุ่นได้ตัดสินใจเอง ถามความสมัครใจ
ว่าสามารถนำาเรื่องที่ปรึกษาไปบอกใครได้บ้าง และวัยรุ่นสามารถตอบ 
ทุกคำาถามได้ด้วยความเต็มใจ

	 4.	วัยรุ่นมีสิทธิได้รับคว�มช่วยเหลือเมื่อมีปัญห�เกี่ยวกับก�ร	
ตั้งครรภ์	 โดยขอรับคำาปรึกษาจากสถานบริการสาธารณสุข โดยที่ผู้ให้
คำาปรึกษาต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อวัยรุ่นที่ 
ตั้งครรภ์ได้ตัดสินใจเลือกว่าจะทำาอย่างไร และให้ความช่วยเหลือตาม 
ความต้องการของวัยรุ่น

 5.	 วัยรุ่นที่เป็นพ่อแม่ได้รับก�รสนับสนุนให้เลี้ยงลูกอย่�งมี
คุณภ�พ	 โดยจัดให้มีการฝึกอาชีพตามความสนใจและความถนัดแก่
วยัรุน่ทีต่ัง้ครรภก์อ่นและหลงัคลอด ทีป่ระสงคจ์ะเขา้รบัการฝกึอาชพี และ
ประสานงานเพื่อจัดหางานให้ได้ประกอบอาชีพตามความเหมาะสม

ที่มา  สำานักอนามัยการเจริญพันธุ์  กรมอนามัย
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ไม่ใช้หัตถการ*หมายถึง ยาเม็ด/ยาฉีดคุมกำาเนิด
ยาคมุกำาเนดิชนดิแผน่แปะผวิหนงั วงแหวนคมุกำาเนดิ 
ถุงอนามัยสตรี  และถุงยางอนามัย
ใช้หัตถการ**หมายถึง ห่วงอนามัย ยาฝังคุมกำาเนิด

ท่ีมา : สำานักอนามัยการเจริญพันธ์ุ กรมอนามัย. แนวทาง 

การจัดบริการคุมกำาเนิดสำาหรับวัยรุ่นและหญิง-ชายที่มี 

เพศสมัพนัธ ์โดยไมไ่ดแ้ตง่งาน. โรงพมิพอ์งคก์ารคา้ของ สกสค. 

พิมพ์ครั้งที่ 3; 2557.

แนวทางปฏิบัติ
การรับบริการวิธีคุมกำาเนิด
ชนิดต่างๆ ที่สถานบริการ

สาธารณสุข 

สำาหรับวัยรุ่น

กลุ่มเป้าหมาย วิธีการคุมกำาเนิด

วัยรุ่นที่มีอายุตำ่ากว่า 18 ปีที่
มีสามี

รับบริการได้ด้วยตนเอง	
สามีไม่ต้องเซ็นรับรอง

สามีเซ็นรับรอง

วัยรุ่นที่มีอายุตำ่ากว่า 18 ปีที่
ไม่มีสามี

รับบริการได้ด้วยตนเอง	
ผู้ปกครองไม่ต้องเซ็น
รับรอง

ผู้ปกครองเซ็นรับรอง

ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต บิดามารดาหรือผู้แทนโดย
ชอบธรรมเซ็นรับรอง

บิดามารดาหรือผู้แทนโดย
ชอบธรรมเซ็นรับรอง

แบบใช้หัตถการแบบไม่ใช้หัตถการ
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พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 

 “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมายความว่า สุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม เป็นต้น ทั้งนี้ 
ไมร่วมถงึยา วตัถอุอกฤทธิต์อ่จติและประสาท ยาเสพตดิใหโ้ทษตามกฎหมายวา่
ด้วยการนั้น 
	 ม�ตรก�รป้องกันกลุ่มวัยรุ่นที่สำ�คัญ	ได้แก่
 1.  กำาหนดห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลอายุตำ่ากว่า  
20 ปีบริบูรณ์ 
       ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
   หรือทั้งจำาทั้งปรับ
 2. กำาหนดห้ามขาย/ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหรือบริเวณสถาน
ศึกษาตามกฎหมาย หมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
     ทั้งนี้ เฉพาะกรณีของการดื่ม กฎหมายยกเว้นให้ดื่มได้ คือ 
       2.1  ที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร 
       2.2 การจัดเลี้ยงตามประเพณี (เฉพาะงานแต่งงาน ดื่มฉลอง 
   ให้บ่าวสาว) 
       2.3  สถานศึกษาที่สอนการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และได้รับ 
   อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
       ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
     10,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ 
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พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ. 2560 

 
      (ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็และเยาวชน) ซึง่มผีลบงัคบัใช ้วนัที ่4 กรกฎาคม 

2560 
	 ผลิตภัณฑ์ย�สูบ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบ 
หรือพืชนิโคเทียนาทาแบกกุ้ม (Nicotiana tabacum) และให้หมายความรวมถึง
ผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ ซึ่งบริโภคโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม 
เคีย้ว กนิ เปา่ หรอืพน่เขา้ไปในปากหรอืจมกู ทา หรอืโดยวธิอีืน่ใด เพือ่ใหไ้ดผ้ลเปน็ 
เชน่เดยีวกนั ทัง้นี ้ไมร่วมถงึยาตามกฎหมายวา่ดว้ยยา ยกตวัอยา่ง เชน่ บหุรีซ่กิาแรต 
บุหรี่ซิการ์ ยาเส้น บุหรี่ไฟฟ้า บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า เป็นต้น 

	 ก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบในกลุ่มเด็กและเย�วชน	 มีม�ตรก�ร	
ที่สำ�คัญ	2	ม�ตรก�ร	ดังนี้
									 1.		ม�ตรก�รควบคมุผลติภณัฑย์�สบู เนน้ประเดน็การปอ้งกนัการเขา้ถงึ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบในรูปแบบต่างๆ โดยการกำาหนดเงื่อนไข/ข้อห้ามไว้ ดังนี้ 

              หา้มผูใ้ดขาย / ให ้ผลติภณัฑย์าสบูแกบ่คุคลซึง่มอีายตุำา่กวา่ 20 ปี
บริบูรณ์  

   (ฝ่าฝืนต้องระวางโทษ จำาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
30,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ)

              ห้ามผู้ใดใช้ จ้าง วาน /ยินยอมให้บุคคลซึ่งมีอายุตำ่ากว่า 18 ปี
บริบูรณ์ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ

   (ฝ่าฝืนต้องระวางโทษ จำาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
30,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ)
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   ห้ามผู้ขายปลีกขายแบบลดราคาหรือแสดงราคา ณ จุดขายใน
ลกัษณะจงูใจใหซ้ือ้ แจกแถมหรอืแลกเปลีย่น เรข่าย ใหห้รอืเสนอ 
ให้สิทธิอื่นใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อ เช่น การชิงโชค  
ชิงรางวัล เป็นต้น (ฝ่าฝืนต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท)

     หา้มผูใ้ดแจกจา่ยในลกัษณะเปน็ตวัอยา่งเพือ่ใหแ้พรห่ลาย/จงูใจ
ให้บริโภค (ฝ่าฝืนต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท)

    ห้ามผู้ขายปลีก เร่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฝ่าฝืนต้องระวางโทษ 
ปรับไม่เกิน 20,000 บาท)

    ห้ามผู้ขายปลีกแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย (ฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท)

              หา้มแบง่ซองขายบหุรีซ่กิาแรต (ฝา่ฝนืตอ้งระวางโทษ ปรบัไมเ่กนิ 
40,000 บาท)

    ห้ามขายในสถานศึกษา วัด สถานบริการสาธารณสุข สวนสาธารณะ 
สวนสัตว์ และสวนสนุก (ฝ่าฝืนต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 
40,000 บาท)
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   							2.		ม�ตรก�รคุม้ครองสขุภ�พของผูไ้มส่บูบหุรี	่โดยการกำาหนดสถานที่
สาธารณะให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย	ซึ่งบทเฉพาะกาลตามมาตรา 79 
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ได้กำาหนดไว้ว่า บรรดา
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำานาจตามกฎหมายเดิม  
ให้ใช้ไปพลางก่อนได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติฉบับใหม่ จนกว่า
จะมีการประกาศยกเลิก แล้วให้ใช้ประกาศกระทรวงฉบับใหม่แทน ดังนั้น  
เรื่อง สถานที่สาธารณะที่กฎหมายกำาหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่/สภาพและ
ลักษณะเคร่ืองหมายเขตปลอดบุหร่ี หรือเคร่ืองหมายเขตสูบบุหร่ีให้ผู้ดำาเนินการ 
(หมายถงึ ผูท้ีเ่ปน็เจา้ของ ผูจ้ดัการ หรอืผูท้ีร่บัผดิชอบในการดำาเนนิการใหส้ถานที ่
สาธารณะ สถานที่ทำางาน หรือยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่) มีหน้าที่ต้อง
ดำาเนินการ ดังนี้
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								 1)		ทำ�ใหส้ถ�นทีส่�ธ�รณะทีอ่ยูใ่นคว�มรบัผดิชอบเปน็เขตปลอดบหุรี	่
ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยมี
สภาพและลักษณะ ดังต่อไปนี้
  1.1)  มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอด

บุหรี่ (บริเวณทางเข้า – ออก)
                1.2) ปราศจากอุปกรณ์หรือสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับการ 

สูบบุหรี่
 	
	 	 หมายเหตุ	: สภาพและลักษณะของ “เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ /
เขตสูบบุหรี่” ที่ติดแสดงไว้แล้วตามกฎหมายเดิม (ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการแสดงเครือ่งหมายของเขตสบูบหุรี่
และเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2551) อนุโลมให้ใช้ต่อไปได้จนกว่าจะมีการประกาศ
ยกเลิก ซึ่งก่อนที่จะมีการประกาศใช้เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่/เครื่องหมาย
เขตสูบบุหรี่รูปแบบใหม่ กระทรวงสาธารณสุขจะกำาหนดเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้
ผู้ดำาเนินการปรับเปลี่ยนก่อนที่ประกาศจะมีผลใช้บังคับต่อไป
	 (หากผู้ดำาเนินการไม่จัดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถาน
ที่สาธารณะ	 สถานที่ทำางาน	 และยานพาหนะ	 ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ที่มี
สภาพและลกัษณะถกูตอ้งตามทีก่ฎหมายกำาหนด	ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ		
50,000	บาท)

  
								 2)	 ประช�สัมพันธ์หรือแจ้งเตือนว่าสถานที่นั้นเป็นเขตปลอดบุหรี่ 
และควบคุมดูแล ห้ามปราม หรือดำาเนินการอื่นใด เพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ใน
เขตปลอดบุหรี่ ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
พ.ศ. 2560 (ฝ่าฝืนไม่ดำาเนินการต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท)



26 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.26 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

 เด็กและเยาวชนมีสิทธิได้รับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานสูงสุด 
โดยให้มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนา IQ, EQ อย่างถูกต้อง เพื่อการเสริมสร้าง
สุขภาพจิตที่ดี และมีความสำาคัญ จำาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาให้เด็กมี EQ  
ที่ดี โดยเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโรงเรียนในสังกัด
กระทรวงศึกษาฯ 

 ที่มา : องค์ความรู้การดำาเนินงานดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการสำาหรับทีม
นักจัดการสุขภาพวัยรุ่น  Teen Manager กรมสุขภาพจิต

พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551

 
 “คว�มผิดปกติท�งจิต”	 หมายความว่า อาการผิดปกติของจิตใจ
ที่แสดงออกมาทางพฤติกรรม อารมณ์ ความคิด ความจำา สติปัญญา ประสาท 
การรบัรู ้หรอืการรูเ้วลา สถานที ่หรอืบคุคล รวมทัง้อาการผดิปกตขิองจติใจทีเ่กดิ
จากสุราหรือสารอื่นที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
 “ผู้ป่วย”	 หมายความว่า บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตซึ่งควรได้รับ
การบำาบัดรักษา
 “ผู้ป่วยคดี”	หมายความว่า ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการสอบสวน ไต่สวน
มูลฟ้องหรือพิจารณาในคดีอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนหรือศาลสั่งให้ได้รับ 
การตรวจหรือบำาบัดรักษา รวมทั้งผู้ป่วยที่ศาลมีคำาสั่งให้ได้รับการบำาบัดรักษา 
ภายหลังมีคำาพิพากษาในคดีอาญาด้วย

26 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.



27คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. 27คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

 “ภ�วะอันตร�ย”	หมายความว่า พฤติกรรมที่บุคคลที่มีความผิดปกติ
ทางจิตแสดงออกโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย 
หรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น
 “คว�มจำ�เป็นต้องได้รับก�รบำ�บัดรักษ�” หมายความว่า สภาวะของ
ผูป้ว่ยซึง่ขาดความสามารถในการตดัสนิใจใหค้วามยนิยอมรบัการบำาบดัรกัษาและ
ต้องได้รับการบำาบัดรักษาโดยเร็วเพื่อป้องกัน หรือบรรเทามิให้ความผิดปกติทาง
จิตทวีความรุนแรงหรือเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยหรือบุคคลอื่น
 “ก�รบำ�บดัรกัษ�”	หมายความรวมถงึ การดแูลชว่ยเหลอืผูป้ว่ยทางการ
แพทย์และทางสังคม
 “สถ�นบำ�บัดรักษ�” หมายความว่า สถานบำาบัดรักษาทางสุขภาพจิต
ที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนดตามพระราชบัญญัตินี้

   สาระสำาคัญ

	 1.	ผู้ป่วยย่อมมีสิทธ ิดังต่อไปนี้

  1.1 ไดร้บัการบำาบดัรกัษาตามมาตรฐานทางการ
แพทย์ โดยคำานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

  1.2 ได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บ
ปว่ยและการบำาบดัรกัษาไวเ้ปน็ความลบั เวน้แตม่กีฎหมาย
บัญญัติไว้ให้เปิดเผยได้

  1.3  ไดร้บัการคุม้ครองในระบบประกนัสขุภาพ
และประกันสังคม และระบบอื่น ๆ ของรัฐอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน



28 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.28 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

 2.		ก�รบำ�บัดรักษ�โดยก�รผูกมัดร่�งก�ย	ก�รกักบริเวณ	หรือแยกผู้ป่วย
จะกระทำาไม่ได้ เว้นแต่เป็นความจำาเป็นเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย
เอง บคุคลอืน่ หรอืทรพัยส์นิของผูอ้ืน่โดยตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดแูลอยา่งใกลช้ดิของ 
ผู้บำาบัดรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

	 3.		ก�รรักษ�ท�งจิตเวชด้วยไฟฟ้�	 การกระทำาต่อสมองหรือระบบ
ประสาทหรอืการบำาบดัรกัษาดว้ยวธิอีืน่ใด ทีอ่าจเปน็ผลทำาใหร้า่งกายไมอ่าจกลบั
คืนสู่สภาพเดิมอย่างถาวรให้กระทำาได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

  3.1 กรณีผู้ป่วยให้ความยินยอมเป็นหนังสือเพื่อการบำาบัดรักษานั้น 
โดยผู้ป่วยได้รับทราบเหตุผลความจำาเป็น ความเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน
ที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรืออาจเป็นผลทำาให้ไม่สามารถแก้ไขให้ร่างกายกลับคืน
สู่สภาพเดิม และประโยชน์ของการบำาบัดรักษา

  3.2  กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์ 
ของผู้ป่วยหากมิได้บำาบัดรักษาจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตของผู้ป่วย ทั้งนี้  
โดยความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการสถานบำาบัดรักษา

	 4.		ในกรณีท่ีผู้ป่วยมีอ�ยุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์	หรือข�ดคว�มส�ม�รถ
ในก�รตัดสินใจให้คว�มยินยอมรับก�รบำ�บัดรักษ� ให้คู่สมรส ผู้บุพการี 
ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้น  
แล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ความยินยอมตามวรรคสองแทน



29คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. 29คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

 การพดูคยุกบัวยัรุน่สว่นใหญป่ญัหาทีพ่บ คอื คยุกนัแลว้ไมเ่ขา้ใจกนั ดงันัน้  
จะคุยกับวัยรุ่นให้รู้เรื่อง ต้องอาศัยเทคนิค ต่อไปนี้ 
             เข้าใจเขาหน่อยและยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
            รบัฟงัวยัรุน่ใหม้าก ทา่ทขีองผูใ้หญ ่ถา้ผูใ้หญร่บัฟงัความคดิเหน็และ
ฟังเหตุผลของวัยรุ่น วัยรุ่นเองก็จะฟังเช่นกัน
  พดูคยุเปดิเผย เปน็กนัเอง บรรยากาศสบายๆ เปน็หว่งเปน็ใยพอเหมาะ
  เรียนรู้ภาษาที่วัยรุ่นใช้
  เวลา ไม่จำาเป็นต้องมีมาก ควรเป็นเวลาที่สบายๆ

ทักษะการพูดคุย
กับวัยรุ่น



30 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.30 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

  ชื่นชมความสามารถ ดึงจุดดีขึ้นมาชมเชย
  หลีกเลี่ยงการใช้คำาถามที่ขึ้นต้นว่า “ทำาไม” เพราะเป็นการจี้แบบ
กล่าวหาซึ่งจะเป็นการกระตุ้นอารมณ์โกรธและหาเหตุผลมาปกป้องตัวเอง  
แตค่วรบอกถงึความรูส้กึของผูใ้หญ ่เชน่ “ทำาไมลกูถงึกลบับา้นดกึ” ควรเปลีย่นเปน็  
“แม่เป็นห่วงที่ลูกยังกลับไม่ถึงบ้าน”
  หลีกเลี่ยงการสั่งสอน แต่ควรสื่อสารแบบเปิดโอกาสให้วัยรุ่นแสดง
ความคิดเห็น
  อย่าด่วนตำาหนิ ดุว่า ลงโทษก่อนที่วัยรุ่นจะพูดจบ ให้ตำาหนิที่
พฤติกรรมแต่อย่าแตะตัวตนของวัยรุ่น เช่น เลว แย่ โง่ นิสัยไม่ดี ขี้เกียจ ฯลฯ
  รักษาความลับ



31คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. 31คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. 31คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

คัดลอกจาก คู่มือการเลี้ยงลูก 

ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย

เหตุที่วัยรุ่นไม่ชอบพูดคุย
กับผู้ใหญ่

  
1. ชอบเอาไปเล่าต่อ 
2. จบการพูดคุยด้วยการสั่งสอน อบรม 
 ดุว่า หรือโวยวายโดยที่ยังฟังไม่จบ 
3.  ไมส่นใจจรงิจงัในเนือ้หาทีเ่ขาพดูหรอื
 ติดยึดแนวความคิดของผู้ใหญ่ เพียง 
 แคท่ำาทา่รบัฟงัไปอยา่งนัน้ ไมไ่ดต้ัง้ใจ
 ที่จะทำาความเข้าใจเนื้อหาที่เขาพูด
 ออกมา หรือไม่ยอมที่จะเข้าใจ 
4.  จ้องจับผิด 
5. ไม่เคยสนใจพูดคุยกันมาก่อน พอมี
 เรื่องขึ้นมาถึงจะมาพูดคุยซักถาม  
 หรือเพื่อหวังผลประโยชน์

สิ่งที่วัยรุ่นอยากได้รับจาก
ผู้ใหญ่ เวลาพูดคุยกัน

1.  การยอมรับความคิดเห็น ถึงแม้ว่า
 จะแตกต่างจากผู้ใหญ่ 
2.  ใหโ้อกาสแสดงความเปน็ตวัของตวัเอง  
 โดยไม่ด่วนตัดสินว่าผิดหรือถูก 
3.  ให้เกียรติในการคุยเสมอว่าเป็นผู้ใหญ่ 
 คนหนึ่ง 
4. ถ้าจะดุหรือว่ากล่าวตักเตือนให้พูดตรง ๆ  
 เฉพาะเรื่องนั้น ให้ตรงประเด็น ไม่ต้อง 
 พดูยาว อยา่เอาความผดิเกา่ ๆ มาพดูซำา้ 
5.  คุยกันในบรรยากาศดีๆ สบายๆ 
 ไม่กดดัน 
6.  คยุกนัไดห้ลายๆ เรือ่งอยา่งสนกุสนาน  
 และยอมรับในความแตกต่าง 
7.  เป็นที่ปรึกษาได้ในยามที่ต้องการ 
8.  ใกล้ชิดแต่ไม่วุ่นวาย เจ้ากี้เจ้าการ หรือ 
 บีบบังคับ



32 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

 นอกจากนี้ ยังมีเทคนิคการสื่อสารกับวัยรุ่นที่ได้ผลมากอีกวิธีหนึ่ง 
คอื การสือ่สารทางบวก  ซึง่เปน็รปูแบบและเทคนคิการสือ่สารเชงิสรา้งสรรค ์ 
สร้างความรู้สึก ความสัมพันธ์ที่ดี เกิดความเข้าใจ จูงใจให้ความร่วมมือ  
ยอมรับและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เหมาะสำาหรับผู้ที่ต้องสื่อสาร 
กับวัยรุ่น

ก�รสื่อส�ร
กับวัยรุ่น

สื่อส�ร	ชัดเจน	
ตรงประเด็น

บอก
คว�มต้องก�ร

ถ�ม
	คว�มคิดเห็น

บอกคว�มคิด
คว�มรู้สึก

การสื่อสาร
กับวัยรุ่น
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เทคนิคการสื่อสารทางบวกกับวัยรุ่น

 1) มีทัศนคติที่ดีกับวัยรุ่น ช่วยให้เกิดความรู้สึกไว้วางใจ ร่วมมือ 
เปิดเผย ยอมรับได้ง่าย เริ่มต้นจากการค้นหาด้านดี  และหยิบยกข้อดีของ
วัยรุ่นมาเริ่มต้นในการพูดคุย ความรู้สึกดีจะถ่ายทอดทางสีหน้า แววตา 
ท่าที และท่าทางที่รับรู้ได้ ทำาให้เกิดการยอมรับ เปิดช่องทางการสื่อสาร
สองทาง

 2) สถานที่พูดคุยควรจัดสิ่งแวดล้อมให้ดี ควรเป็นส่วนตัว สงบ  
ผ่อนคลายไม่มีการรบกวน

 3) เริ่มต้นด้วยการทักทายเรื่องง่ายๆ แสดงความเป็นกันเอง 
พยายามเรียกชื่อเพื่อแสดงความรู้จัก สร้างความคุ้นเคย หลีกเลี่ยงคำาว่า 
“เธอ” หรือสรรพนามอื่น

 4) สำารวจ สอบถาม ปัญหา โดยสังเกต ท่าที ความร่วมมือ ควรให้
ความมั่นใจกับวัยรุ่น โดยเน้นการรักษาความลับ

 5) ฟังอย่างต้ังใจ พยายามให้วัยรุ่นรู้สึกว่า “ผู้ใหญ่สนใจและฟัง” 

 6) หลีกเลี่ยงการใช้คำาขึ้นต้นว่า “ทำาไม” ซึ่งวัยรุ่นรู้สึกถูกตำาหนิ 
ว่าตนเองไม่ดี และอาจพยายามหาเหตุผลเข้าข้างตนเองมากขึ้น
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 7)  ใช้คำาพูดที่ขึ้นต้น “ฉัน.......” มากกว่า “ เธอ.........” เช่น  
“พี่ไม่ชอบการที่น้องมาสาย” ดีกว่า “น้องนี่แย่มากที่มาสาย” 

 8)  กระตุ้นให้บอกความคิด ความรู้สึก ความต้องการ ควรรับฟัง 
วัยรุ่นมากๆ ให้เขารู้สึกว่า การพูดบอกเรื่องต่างๆ เป็นเรื่องปกติ เป็นที่
ยอมรับและสามารถบอกกับเพื่อนและคนอื่นๆ ได้เช่นกัน

 9)  การสอบถามความรูส้กึ สะทอ้นความรูส้กึ แสดงถงึความสนใจ 
เข้าใจอารมณ์ของวัยรุ่น เกิดความสัมพันธ์ที่ดี 

 10) การสอบถามความคิดและสะท้อนความคิด เป็นวิธีการแสดง
ความสนใจ พยายามเข้าใจ และให้เกียรติความคิดวัยรุ่น ทำาให้วัยรุ่นรู้สึก
ว่าเราพยายามเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก ของเขา รู้สึกเป็นพวกเดียวกัน 
ยอมเปิดเผยข้อมูล และชักจูงให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมง่ายขึ้น

 11) การกระตุ้นให้เล่าเรื่อง ช่วยให้ถามคำาถามที่สามารถติดตาม
ปัญหาหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้

 12) ใช้ภาษากาย เช่น สีหน้า แววตา ท่าทาง เช่น ยิ้ม พยักหน้า 
ชื่นชม หยุดทำางานขณะพูดคุย ปิดโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสื่อได้ดีกว่าคำาพูด 
ทำาให้เกิดความเป็นกันเอง อยากเข้าใจ อยากช่วยเหลือ 

 13) แสดงท่าทีเป็นกลาง ต่อพฤติกรรมต่างๆ ของวัยรุ่น จะช่วยให้
วัยรุ่นเปิดเผยมากขึ้น
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 14) เมื่อวัยรุ่นทำาดี ควรหาโอกาสชมต่อหน้าผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นร่วม
ชื่นชมด้วย ในทางตรงกันข้าม เมื่อวัยรุ่นมีพฤติกรรมไม่ดี ควรมีเทคนิคใน
การเตือน อย่าให้อายหรือเสียหน้า ควรเตือนเป็นการส่วนตัว 

 15) ตำาหนิที่การกระทำา มากกว่าตำาหนิที่ตัววัยรุ่น ป้องกัน
ปฏิกิริยาต่อต้านไม่ยอมรับ เช่น “เธอนี่แย่มาก ขี้เกียจจังเลยถึงมาสาย”  
(ตำาหนวิยัรุน่) เปลีย่นเปน็ “การมาโรงเรยีนสาย เปน็สิง่ไมด่”ี ตำาหนกิารกระทำา 
ไม่ควรใช้คำาพูดหยาบคาย ใช้คำาสุภาพ จริงจังแต่นุ่มนวล

 16)  กระตุน้ใหค้ดิดว้ยตนเอง ถา้มปีญัหา ควรฝกึใหว้ยัรุน่คดิเองกอ่น  
เมื่อคิดไม่ได้จริงๆ อาจช่วยชี้แนะให้ในตอนท้าย

 17) การพูดแบบประคับประคองอารมณ์วัยรุ่น เพราะจิตใจและ
อารมณ์วัยรุ่นจะดีขึ้น เมื่อเกิดสิ่งต่อไปนี้ 
   - ความหวังด้านบวก เช่น ความหวังที่มีโอกาสสำาเร็จ 
    ถ้าได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่
   - การได้ระบายความรู้สึก
   - การชมเชย 
   - ความหวังในการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

         18)  ในตอนทา้ยของการพดูคยุ ควรใหว้ยัรุน่สรปุสิง่ทีค่ยุกนัมา และ
ควรแสดงความคาดหวังในเชิงบวกต่อวัยรุ่น และมองวัยรุ่นในแง่ดี

นายแพทย์พนม  เกตุมาน
http://www.cf.mahidol.ac.th/
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แนวทางการดูแลช่วยเหลือและส่งต่อกลุ่มวัยรุ่นที่มีปัญหาในชุมชน
ของ อสม. นักจัดการสุขภาพวัยรุ่นในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน

อสม.

รับทร�บปัญห�ของวัยรุ่นจ�ก	วัยรุ่น	/พ่อแม่/ผู้เกี่ยวข้อง		

รุนแรง ไม่รุนแรง

	ให้คำ�ปรึกษ�	แนะนำ�	ให้ข้อมูลรพ.สต.

ดีขึ้น ไม่ดีขึ้น ไม่ดีขึ้น
ส่งต่อ	รพ.สต.

สังเกต	ติดต�ม
เฝ้�ระวัง	ต่อเนื่อง

ดีขึ้น
ส่งกลับ	รพ.สต.
ดูแลต่อเนื่อง

รพช.	/
สถ�นบริก�รอื่นๆ

ไม่ดีขึ้น
ส่งต่อเครือข่�ย/
ดูแลต่อเนื่อง

ส่งต่อเครือข่�ย/
ดูแลต่อเนื่อง

ดีขึ้น

หน่วยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
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หม�ยเลข

ติดต่อ

สุขภาพ 1165 สายด่วนยาเสพติด กรมการแพทย์

1323 สายด่วนสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

1413 สายด่วนเลิกเหล้า สสส.

1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

1556 ผู้บริโภคกับ อย. สำานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์และ
ท้องไม่พร้อม

กรมอนามัย

1600 ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทาง
โทรศัพท์แห่งชาติ

สสส.

เรื่องร้องทุกข์ 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมฯ

1166 ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ กรมประชาสัมพันธ์

1677 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน

1137 สายด่วน จส. 100

 แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และแหล่งช่วยเหลือ
 
	•	หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก	่
  1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล 
  2) โรงพยาบาลประจำาอำาเภอ 
  3) อบต./เทศบาล   
  4) โรงเรียนในพื้นที่

• สายด่วน

หมวดหมู่ เรื่องที่ขอคว�มช่วยเหลือ หน่วยง�น
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หม�ยเลข

ติดต่อ

เรื่องร้องทุกข์

(ต่อ)

1193 ตำารวจทางหลวง สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

1196 อุบัติเหตุทางนำ้า สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

1195 กองปราบปราม

191 แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

การศึกษา 1579 สายด่วนการศึกษา  
การให้คำาปรึกษาแนะนำา
ทางโทรศัพท์

กระทรวงศึกษาธิการ

อาชีพ 1694 ให้คำาปรึกษาเร่ืองการหางาน กรมการจัดหางาน

1506 ให้คำาปรึกษาเรื่องผู้ประกัน
ตน ของสำานักงานประกัน
สังคม

สำานักงานประกันสังคม

Website เพื่อสุขภาพ
 www.yourhealthyguide.com
 www.si.mahidol.ac.th/siriraj_online
 www.thaihealth.or.th

ข้อมูล
Website	

หมวดหมู่ เรื่องที่ขอคว�มช่วยเหลือ หน่วยง�น
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 Website กระทรวงสาธารณสุข 
 •	สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข https://www.moph.go.th/
  index.php/home/app_moph

19 
 

1506 ใหค้  าปรึกษาเร่ือง
ผูป้ระกนัตน ของส านกังาน
ประกนัสงัคม 

ส านกังานประกนัสงัคม 

 

  ข้อมูล Website  (แต่ละเว็บช่วยท ำควิอำร์โค๊ชให้ด้วย) 

Website เพื่อสุขภำพ 

 www.yourhealthyguide.com 

 www.si.mahidol.ac.th/siriraj_online 

 www.thaihealth.or.th 

Website กระทรวงสาธารณสุข  

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  https://www.moph.go.th/index.php/home/app_moph 

 
19 

 

1506 ใหค้  าปรึกษาเร่ือง
ผูป้ระกนัตน ของส านกังาน
ประกนัสงัคม 

ส านกังานประกนัสงัคม 

 

  ข้อมูล Website  (แต่ละเว็บช่วยท ำควิอำร์โค๊ชให้ด้วย) 

Website เพื่อสุขภำพ 

 www.yourhealthyguide.com 

 www.si.mahidol.ac.th/siriraj_online 

 www.thaihealth.or.th 

Website กระทรวงสาธารณสุข  

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  https://www.moph.go.th/index.php/home/app_moph 
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 •	กรมการแพทย์ http://www.dms.moph.go.th/
 •	กรมควบคุมโรค http://www.ddc.moph.go.th/
 •	กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
  http://www.dtam.moph.go.th/
 •	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ http://www.dmsc.moph.go.th/
 •	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ http://hss.moph.go.th/
 •	กรมสุขภาพจิต http://www.dmh.moph.go.th/
          •	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
  http://www.smartteen.net/main/

20 
 

กรมการแพทย ์http://www.dms.moph.go.th/ 

กรมควบคุมโรค http://www.ddc.moph.go.th/ 

กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก http://www.dtam.moph.go.th/ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์http://www.dmsc.moph.go.th/ 

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ http://hss.moph.go.th/ 

กรมสุขภาพจิต http://www.dmh.moph.go.th/ 

            สถาบนัสุขภาพจิตเดก็และวยัรุ่น http://www.smartteen.net/main/ 

 

กรมอนามยั http://www.anamai.moph.go.th/ 

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา http://www.fda.moph.go.th/ 
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 •	กรมอนามัย http://www.anamai.moph.go.th/
 •	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
    http://www.fda.moph.go.th/

 Application ค้นพบความสุขกับลูกวัยรุ่น ของสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นราชนครินทร์ 
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 จากบทบาทของ อสม.ในฐานะทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่นระดับ 
ชุมชน/หมู่บ้าน ซึ่งต้องเป็นผู้รู้  (รู้สารสนเทศ ชี้บริการ) ผู้ เชื่อมโยง  
(เชื่อมประสาน ประสานงานสาธารณสุข บำาบัดทุกข์ประชาชน) เป็นนักขาย 
(สือ่สาร แกข้า่วรา้ยกระจายขา่วด ีดำารงตนเปน็ตวัอยา่ง) ดงันัน้ อสม. จงึจำาเปน็
ตอ้งมทีกัษะและรูแ้นวทางในการทำางานกบัวยัรุน่ ทัง้ในมติกิารสง่เสรมิสขุภาพ  
และมิติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพวัยรุ่น 

 สำาหรับมิติการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ที่เป็นพื้นฐานสำาคัญต่อการ
ดำาเนินชีวิตและเตรียมพร้อมสำาหรับการเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต รวมทั้งเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันปัญหาต่าง ๆให้แก่วัยรุ่นที่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน คือการ
สง่เสรมิใหว้ยัรุน่มคีวามภาคภมูใิจในตนเอง มวีนิยั สามารถจดัการกบัอารมณ ์
มีทักษะการสื่อสารที่ดี รู้เท่าทันสื่อ และรู้จักคบเพื่อน 

แนวทาง
สำาหรับ อสม.
ในการทำางาน
กับวัยรุ่น



43คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

 ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง ยอมรับตัวเอง  
มองตนเองในทางบวก มีคุณค่า การรับรู้ถึงความภาคภูมิใจนำามาซึ่งความ
รู้สึกมั่นคงและความสุขใจ ความภาคภูมิใจในตนเองเป็นสิ่งสำาคัญที่ส่งผล
ให้บุคคลพบกับความสำาเร็จในชีวิต เป็นภูมิคุ้มกันการก่อปัญหาและใช้ชีวิต 
ผิดพลาด
 •		เด็กหรือวัยรุ่นซึ่งมีคว�มภ�คภูมิใจในตนเองจะลักษณะ
ดังต่อไปนี้	  
    เป็นตัวของตัวเอง ไม่พึ่งพาผู้อื่น
    มีความรับผิดชอบ
    ภูมิใจในความสำาเร็จของตัวเอง
    อดทนต่อความกดดันได้ดี 
    รู้จักค้นหาหนทางแก้ปัญหาและท้าทายตัวเอง
    ควบคุมอารมณ์ทั้งด้านบวก และด้านลบของตนเองได้ดี
    ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

1. แนวทางการสร้าง
ความภาคภูมิใจ

ในตนเองให้กับวัยรุ่น

ด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น



44 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.44 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.44 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

	 •		เด็กที่ไม่ค่อยมีคว�มภ�คภูมิใจในตนเองจะมีลักษณะ	
    หลีกเลี่ยงการลองทำาสิ่งใหม่ๆ 
     รู้สึกว่าตนเองไม่เป็นที่รักหรือผู้อื่นไม่ต้องการ
      โทษคนอื่น ทั้งๆที่เกิดจากความบกพร่องของตัวเอง 
     ไม่ใส่ใจต่ออารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น
      ไม่มีความอดทนต่อความกดดัน 
      ไม่ยอมรับความสามารถหรือศักยภาพของตัวเอง
      ถูกชักจูงได้ง่าย ไม่เป็นตัวของตัวเอง

     ซึ่ง อสม. มีวิธีการ/แนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
12

3

6
9



45คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. 45คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

	การปฏิบัติต่อวัยรุ่น
 • เดินเข้าไปพูดคุยทักทายเรื่องทั่วๆ ไปกับวัยรุ่น สร้างความ
สัมพันธ์ให้เชื่อใจ เมื่อวัยรุ่นไว้วางใจให้ยิงคำาถาม สื่อในสิ่งที่ต้องการ  
 • ให้วัยรุ่นค้นหาข้อดีของตนเอง ความถนัดของตนเอง 
 • หาจุดเด่นความถนัดกับวัยรุ่น ส่งเสริมให้ได้แสดงศักยภาพของ
ตนเอง
 • สนับสนุนให้วัยรุ่นใช้ศักยภาพความถนัดของตนเองมาช่วย
งานชุมชน เช่น มาเป็นพิธีกร ร้องเพลงในงานชุมชน แข่งกีฬา ช่วยงานวัด 
แสดงความสามารถ 



46 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.46 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

	การปฏิบัติต่อพ่อแม ่ผู้ปกครอง
 • สนบัสนนุใหพ้อ่แมช่มเชยลกูเมือ่ลกูทำาด ีทำาสิง่ตา่งๆ สำาเรจ็หรอืมี
พฤติกรรมที่ดี แม้เรื่องเล็กๆ น้อยๆ  โดยชมเชยลูกอย่างเป็นธรรมชาติ และ
ต้องชมเชยทันทีเพื่อให้เกิดพฤติกรรมซำ้า
 • ใหพ้อ่แมพ่ยายามสง่เสรมิสิง่ทีด่ใีนตวัลกู สิง่ทีล่กูชอบ ใหภ้มูใิจใน
ตัวลูกดึงศักยภาพของลูกมาใช้ 
 • ให้พ่อแม่อดทนรับฟัง หลีกเลี่ยงการตำาหนิเมื่อมีปัญหา ถามลูก
ถึงสาเหตุ รับฟังสิ่งที่เกิด 
 • ใหพ้อ่แมรู่จ้กัโอบกอดลกู สมัผสัลกู ใหล้กูรูส้กึวา่เขาเปน็คนสำาคญั
ในครอบครัว
 • ให้ลูกได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว เช่น ช่วยพ่อแม่ขาย
ของ ทำาบัญชีครัวเรือน ซ่อมแซมบ้าน ช่วยงานบ้าน



47คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. 47คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

	การปฏิบัติต่อเครือข่าย
 • ชี้ให้เครือข่ายเห็นถึงความสามารถและความสำาคัญของวัยรุ่น 
เพื่อชักชวนวัยรุ่นให้ใช้ศักยภาพของตนมาช่วยงานชุมชน เช่น ทำากิจกรรม
จิตอาสาในชุมชน
 • รว่มกบัชมุชนสรา้งพืน้ทีส่รา้งสรรคใ์หเ้ดก็ไดแ้สดงออก และแสดง
ความสามารถ
 • สนับสนุนให้มีรางวัลเยาวชนดีเด่น  



48 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.48 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

 วินัย หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ สำาหรับควบคุม 
ความประพฤติทางกาย วาจา ของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงาม คนเรา 
จะอยูร่ว่มกนัดว้ยความสงบสขุ การอยูร่ว่มกนัในสงัคม ถา้ขาดระเบยีบวนิยั 
ต่างคนต่างทำาตามอำาเภอใจ ความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้น 
 วินัยในตนเอง หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการควบคุม
อารมณ์และพฤติกรรม โดยเกิดจากความรู้สึกมองเห็นคุณค่าในการปฏิบัติ
ด้วยตนเอง มิได้เกิดจากอิทธิพลภายนอก เช่น ระเบียบ คำาสั่ง การบังคับ 
ถึงแม้จะมีอุปสรรคก็ยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนั้น
 การปูพื้นฐานเรื่องวินัยที่ดีให้กับวัยรุ่นจึงเป็นเรื่องที่สำาคัญมากใน
การสร้างสังคมที่ดีและมีคุณภาพในอนาคต และยังเป็นการสร้างรากฐาน
การใช้ชีวิตให้กับวัยรุ่น ซึ่งความหมายของวินัย ก็คือการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วม
กับคนอื่นนั่นเอง

2. การสร้าง

วินัย



49คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. 49คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

	การปฏิบัติต่อวัยรุ่น		
 • พูดคุยให้วัยรุ่นรู้จักและเห็นความสำาคัญของการมีวินัย หรือ
อาจใช้เกมที่ส่งเสริมการมีวินัยในเรื่องของความตรงต่อเวลา การเคารพ 
กฎจราจร การรักษาสาธารณสมบัติ (รักษาความสะอาด ไม่ท้ิงขยะ ไม่ขีดเขียน 
ตามกำาแพงสิ่งก่อสร้าง) ความสมำ่าเสมอในการดูแลสุขภาพตนเอง และ 
การทำากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่น ออกกำาลังกาย ซ้อมกีฬา/ดนตรี 
 • ชีใ้หว้ยัรุน่รูจ้กับทบาทหนา้ทีข่องตนเอง ผลดขีองการปฏบิตัติน
ตามกฎระเบียบของโรงเรียน ของชุมชน
 • ให้วัยรุ่นทดลองจัดทำาตารางเวลาในการใช้ชีวิตประจำาวัน



50 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.50 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

	การปฏิบัติต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง
 อสม. พูดคุยสื่อสาร ทำาความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองในเรื่อง
 • พ่อแม่มอบหมายหน้าที่ให้ลูกรับผิดชอบ โดยให้ลูกมีส่วนช่วย
ในการเลือกสิ่งที่เขาอยากทำา และให้ทำาเป็นประจำา เช่น ล้างจาน ทำาความ
สะอาดบ้าน เพราะการมอบหมายงานบ้านให้ลูกทำา จะช่วยให้เขาฝึกการ
วางแผน วา่เขาตอ้งทำาอะไรบา้งในแตล่ะวนั หรอืเวลาไหนทีเ่ขาตอ้งทำางาน
บ้าน ควรทำาอะไรก่อนหรือหลัง โดยมีพ่อแม่ชี้แนะ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อ
ความคิดของลูกและเป็นการสร้างวินัยที่ดีให้กับลูก
 • พ่อแม่ร่วมกับลูกกำาหนดตารางกิจวัตรประจำาวัน ให้ลูกได้ลอง
จัดทำากำาหนดตารางการทำาสิ่งต่างๆ ในแต่ละวัน การทำาตารางกิจวัตร
ประจำาวันเป็นวิธีช่วยให้ลูกรู้ถึงคุณค่าของเวลา มีการจัดลำาดับความคิด 
การทำาอะไรก่อนหลัง ซึ่งเป็นวิธีการสร้างวินัยให้กับลูกอย่างได้ผล
 • พอ่แมค่วรทำาตวัเปน็แบบอยา่งทีด่ ีเมือ่อยากใหล้กูมวีนิยั สิง่แรก
ที่ต้องทำาคือทำาตัวเองให้มีวินัยให้ลูกเห็น  เช่น ทิ้งขยะให้ถูกที่ การปฏิบัติ
ตามกฎจราจร การเข้าแถวรอคิว เป็นต้น แบบอย่างที่ดีจะทำาให้เด็กซึมซับ
พฤติกรรมที่ดีไปด้วย
 • พ่อแม่ต้องมีความสมำ่าเสมอ การปลูกฝังวินัยต้องเป็นสิ่งที่
ทำาซำ้าๆ อย่างสมำ่าเสมอ จนยอมรับและจดจำาได้ เป็นสิ่งที่ใช้เวลาในการ
ฝึก สิ่งสำาคัญคือ ต้องทำาสิ่งนั้นซำ้าๆ ทุกครั้ง หากพ่อแม่ปล่อยปละละเลย 
ทำาบ้าง ไม่ทำาบ้าง ก็จะขาดการปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอและวินัยจะไม่เกิด



51คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. 51คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

	การปฏิบัติต่อเครือข่าย
 • ประสานชุมชนให้วัยรุ่นเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีการกำาหนด
บทบาทหน้าที่ให้วัยรุ่นเมื่อในชุมชนมีกิจกรรม
 • กำาหนดมีมาตรการทางสังคมหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสังคม
 • ชุมชนให้ความสำาคัญและเป็นตัวอย่างท่ีดีในการรักษากฎระเบียบ 
รักษาสาธารณสมบัติ เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน



52 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.52 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

 การจัดการกับอารมณ์หรือควบคุมอารมณ์ตนเอง เป็นความสามารถ
ในการตอบสนองทางอารมณใ์นรปูแบบทีส่งัคมยอมรบั อารมณโ์กรธ โมโห 
ฉนุเฉยีว เปน็อารมณท์ีเ่กดิไดก้บัทกุคน ไมใ่ชเ่ปน็สิง่ทีผ่ดิ แตก่ารจดัการกบั 
อารมณ์เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นสิ่งที่ช่วยลดปัญหาและ 
ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น 

3. การจัดการ
กับอารมณ์



53คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. 53คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

	การปฏิบัติต่อวัยรุ่น  
 • รับฟัง สร้างสัมพันธภาพ ให้วัยรุ่นเชื่อใจ ว่าสิ่งที่เขาเล่าจะเป็น
ความลับ หากมีอารมณ์ที่รุนแรงส่งต่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแล
 • พูดคุยกับวัยรุ่นเรื่องของอารมณ์ต่างๆ และวิธีการจัดการกับ
อารมณ์แต่ละชนิด เพื่อให้วัยรุ่นรู้เท่าทันอารมณ์ของตน ว่าเป็นอย่างไร 
รู้สึกอย่างไร เพื่อที่จะสามารถยอมรับว่ากำาลังมีความรู้สึกนั้นอยู่ 
 • แนะวิธีการระบายออกทางอารมณ์ เช่น ตะโกนออกมาดังๆ 
หายใจลึกๆ ผ่อนลมหายใจช้าๆ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำาให้เกิดอารมณ์
 • หากเป็นอารมณ์ทางเพศ พูดคุยถึงแนวทางการควบคุม 
ระงับอารมณ์ เช่น หลีกเลี่ยงการดูสื่อที่ยั่วยุกามารมณ์ ไม่ควรอยู่ใกล้ชิด 
เพศตรงข้ามในที่ลับตาคน หลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกายของเพศตรงข้าม  
รู้เท่าทันในเรื่องเพศวิถีศึกษา เช่น รู้ว่าจุดใดไวต่อการสัมผัสทำาให้เกิด 
อารมณ์เพศ  
 • รู้วิธีจัดการกับอารมณ์ โดยการแปรเปลี่ยนพลังงานให้อยู่
ในรูปของกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เช่น ใช้เวลาว่างในการออกกำาลังกาย  
เล่นกีฬา ทำางานศิลปะ ดนตรี การเลี้ยงสัตว์ ปลูกต้นไม้ เป็นต้น หรือ 
ถ้ามีอารมณ์เพศอาจใช้วิธีการสำาเร็จความใคร่ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีการ 
ปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศและชะลอการมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม



54 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.54 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

	การปฏิบัติต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง
 อสม.พูดคุยสื่อสาร ทำาความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองในเรื่อง
 • พ่อแม่สนใจและสังเกตอารมณ์/พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของ
ลูก เนื่องจากวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ตามพัฒนาการ พ่อแม่ 
จึงควรเอาใจใส่และสังเกตลูกอยู่ เสมอ เรียนรู้ที่จะรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของวัยรุ่น มีความรู้ความเข้าใจและอดทนต่อ
อารมณ์ความรู้สึกและอารมณ์ของวัยรุ่น
 • รับฟัง พูดคุยกับลูก ถึงความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆ การเกิด 
การควบคุมหรือระบายอารมณ์ในทางที่เหมาะสม
 • สนบัสนนุใหล้กูมวีธิคีลายความกงัวล ความเครยีด  เชน่ ทำางาน
อดิเรก กิจกรรมด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา การฝึกผ่อนคลาย
 • ชืน่ชมเมือ่ลกูสามารถจดัการอารมณข์องตนเองและแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสม 
 • รู้วิธีการประคับประคองวัยรุ่นให้สามารถก้าวข้ามความ
เปล่ียนแปลงทางอารมณ์ในช่วงวัยรุ่นไปได้ เช่น วัยรุ่นเป็นวัยท่ีหงุดหงิดง่าย
และชอบเถียง พ่อแม่ควรอดทนและเข้าใจว่าวัยรุ่นมีความเปลี่ยนแปลง 
ทางฮอร์โมน รูปร่าง และเป็นวัยที่ต้องการแสดงออกให้ผู้อื่นยอมรับ  
มีความเป็นตัวของตัวเองสูง 



55คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. 55คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

	การปฏิบัติต่อเครือข่าย
 • พดูคยุใหค้วามรูแ้กค่นในชมุชน ใหเ้ขา้ใจวา่วยัรุน่เปน็วยัทีม่กีาร
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เพื่อให้คนในชุมชนเข้าใจวัยรุ่นมากขึ้น
 • ร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรม เช่น การอบรม การเข้าค่าย 
การฝกึสมาธ ิกจิกรรมสรา้งสรรคใ์นชมุชน เพือ่พฒันาทกัษะในการจดัการ
กับอารมณ์



56 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.56 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

 การใชส้ือ่สงัคมออนไลน ์ตอ้งรูเ้ทา่ทนัและสามารถปอ้งกนัตนเอง
จากการถูกจูงใจจากเนื้อหาของสื่อ สามารถวิเคราะห์เนื้อหาของสื่อ 
อย่างมีวิจารณญาณ สามารถตีความเนื้อหาของสื่อที่ได้  แทนที่จะตีความ
สื่อตามเจตนาของผู้ผลิต นั่นคือ การที่เราไม่ด่วนสรุปและไม่หลงเชื่อ
เนื้อหาที่ได้อ่าน ได้ยิน ได้ฟัง แต่สามารถคิด วิเคราะห์ สงสัย และรู้จัก 
ตั้งคำาถามว่า จริงหรือไม่จริง ใครเป็นคนให้ข้อมูล เขาต้องการ สื่อสาร
อะไร มจีดุมุง่หมายแอบแฝงหรอืไม ่ตอ้งการสือ่สารใหใ้คร ใครไดป้ระโยชน ์
ฯลฯ 

4. การใช้สื่อ
สังคมออนไลน์



57คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. 57คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

	การปฏิบัติต่อวัยรุ่น		
 • พูดคุยให้วัยรุ่นรู้จักวิเคราะห์ถึงผลเสียของการโพสภาพ ข้อความ 
หรอืสง่ตอ่ภาพและขอ้ความตา่งๆ ทีไ่มเ่หมาะสม หรอืละเมดิสทิธขิองผูอ้ืน่ 
 • พดูคยุใหว้ยัรุน่รูเ้ทา่ทนัการโฆษณาทีเ่กนิจรงิ เชน่ ยาลดนำา้หนกั 
ผิวขาว อาหารเสริม
 • พูดคุยให้วัยรุ่นมองหาต้นแบบที่ดี ระวังการเลียนแบบ
เน็ตไอดอลที่ไม่เหมาะสม
 • จัดพื้นที่ ให้วัยรุ่นได้มี โอกาสพบปะกันและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เป็นการฝึกความคิดวิเคราะห์เพื่อให้มี  
มุมมองที่กว้างขวางขึ้น



58 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.58 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

	การปฏิบัติต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง
 อสม.พูดคุยสื่อสาร ทำาความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองในเรื่อง
 • พดูคยุใหพ้อ่แมเ่หน็ความสำาคญัและอนัตรายทีอ่าจเกดิจากการ
เสพสื่อของลูก
 • ไม่ควรมีคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องนอนลูก ควรไว้พื้นที่ส่วนกลาง
ที่ๆทุกคนในบ้านเข้าถึง 
 • พอ่แมก่ำาหนดเวลา/ขอ้ตกลงรว่มกบัลกูในการเลน่อนิเตอรเ์นต็ 
 • หากลกูดโูทรทศัน ์เลน่เกม เลน่อนิเตอรเ์นต็ พอ่แมค่วรนัง่ดกูบั
ลูก พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงสิ่งที่ได้ชม
 • พอ่แมค่วรใชเ้วลาวา่งทำากจิกรรมรว่มกบัลกู เชน่ ไปปัน่จกัรยาน 
ว่ายนำ้า หรือมีเวลาสำาหรับการพักผ่อนร่วมกัน 

	การปฏิบัติต่อเครือข่าย
 • เป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังสินค้าที่โฆษณาเกินจริง/ผิดกฎหมาย/ 
มีอันตราย เมื่อพบโทรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือแจ้งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 
 • เชิญชวน สนับสนุนให้เครือข่ายโดยเฉพาะโรงเรียนมีกิจกรรม
เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆ ให้กับวัยรุ่น



59คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. 59คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

 สำาหรับวัยรุ่นแล้ว เพื่อนคือคนสำาคัญ เพราะนอกจากเขาจะใช้
เวลาส่วนใหญ่ไปกับเพื่อนแล้ว เพื่อนยังมีอิทธิพลกับวัยรุ่นหลายอย่าง 
เช่น พฤติกรรม การแต่งตัว การตัดสินใจ ตลอดจนความรู้สึกถึงคุณค่า 
ในตัวเองด้วย 
 การสอนใหว้ยัรุน่คบเพือ่นทีด่จีงึเปน็สิง่สำาคญั แตม่ใิชก่ารเลอืกคบ 
แตค่นเกง่ คนรวย คนทีม่ฐีานะ แตเ่ปน็การสอนใหส้ามารถเลอืกคบเพือ่น
ที่สนับสนุนเราไปสู่การดำาเนินชีวิตที่ถูกต้อง เหมาะสม ให้เห็นว่าคนเรามี
ทัง้สว่นดแีละสว่นทีไ่มด่ ีและสามารถจะรบัมอืกบัสิง่ทีไ่มด่ขีองคนอยา่งไร 
อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ไม่ให้ใครมาเบียดเบียนเราและเราก็ 
ไม่เบียดเบียนหรือสร้างความเดือดร้อนให้ใคร 

5. การคบเพื่อน



60 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.60 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

	การปฏิบัติต่อวัยรุ่น  
 • พูดคุยสร้างสัมพันธภาพกับวัยรุ่น ถามความคิดเห็นวัยรุ่นว่า
เพราะเหตุใดเขาจึงชอบเพื่อนคนนี้ เพื่อนคนนี้มีดีอย่างไร ไม่ดีอย่างไร  
ถ้าคบเขาชีวิตเราจะเป็นอย่างไร ค่อยๆ ชี้ให้เห็นผลดี ผลเสียในการคบ
เพื่อน ให้เลือกคบเพื่อนที่ดี หลีกเลี่ยงเพื่อนที่มีพฤติกรรมไม่ดี เช่น กินเหล้า  
สูบบุหรี่ หนีเที่ยว หนีเรียน 
 • ยกตัวอย่างเด็กที่มีพฤติกรรมดี เด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 
เปรียบเทียบพูดคุยให้เห็นถึงผลที่ตามมาในอนาคต
 • พูดคุยแนะนำาเรื่องความแตกต่างระหว่างเพศ การวางตัวกับ
เพื่อนต่างเพศ 



61คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. 61คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

 การปฏิบัติต่อพ่อแม ่ผู้ปกครอง
 อสม.พูดคุยสื่อสาร ทำาความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองในเรื่อง
 • พูดคุยกับพ่อแม่ในเรื่องการคบเพื่อนของวัยรุ่น 
 • พอ่แมไ่มค่วรมองเพือ่นลกูอยา่งจบัผดิ เพราะการควบคมุ จบัผดิ
หรือออกคำาสั่งจะทำาให้ลูกต่อต้าน  เว้นเสียแต่เห็นว่าสุด..สุดจริงๆ คบไป 
พาลูกไปเสียคนแน่ 
 • อย่าเพิ่งด่วนตัดสินเพื่อนของลูก เพียงแค่การแต่งตัว ทรงผม 
หรือบุคลิกภายนอก 
 • แทนที่จะพูดถึงข้อเสียของเพื่อนลูก พูดถึงความเปลี่ยนแปลง
ของลูก ด้วยท่าทีที่ห่วงใย ไม่ใช่จับผิด
 • คอยดูลูกอยู่ห่างๆ  ว่าทำาไมลูกถึงเลือกคบเพื่อนคนนี้  
 • เป็นเพื่อนกับลูก และเพื่อนของลูก จะทำาให้ลูกและเพื่อนลูก
ให้ความสนิทสนม ทำาให้พ่อแม่เห็นพฤติกรรมของลูกและพฤติกรรมของ
เพื่อนที่ลูกคบ 
 • ในส่วนของการคบเพื่อนต่างเพศ พ่อแม่ควรพูดคุยให้ลูกรู้ถึง
ความแตกต่างระหว่างเพศ ความรู้สึกนึกคิด สอนลูกให้เกียรติกับเพื่อน
ต่างเพศ พ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการให้เกียรติเพศตรงข้าม

	การปฏิบัติต่อเครือข่าย
 • ประสานชมุชนสรา้งพืน้ทีส่รา้งสรรคใ์หว้ยัรุน่ไดร้วมกลุม่กนัทำา
กิจกรรมหรือเล่นกีฬา



62 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.62 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

 การสือ่สาร คอื กระบวนการตดิตอ่ สมัพนัธ ์ถา่ยทอดขอ้มลู ความคดิ  
ความรูส้กึ ทศันคตแิละคา่นยิมระหวา่งบคุคล เพือ่ใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจ 
และสร้างพฤติกรรมตามที่ต้องการ การสื่อสารที่ดีนำาไปสู่การอยู่ร่วมกัน
อยา่งมคีวามสขุ การสือ่สารทางบวก ชว่ยสรา้งความรูส้กึ ความสมัพนัธท์ีด่ ี
เกดิความเขา้ใจ จงูใจใหร้ว่มมอื ยอมรบัและเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 
เหมาะสำาหรับผู้ที่ต้องสื่อสารกับวัยรุ่นซึ่งมักมีปัญหาในการพูดคุย สอน  
ตักเตือน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

6. ทักษะ
การสื่อสาร
ของวัยรุ่น 



63คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. 63คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

	การปฏิบัติต่อวัยรุ่น		
 • ควรเริม่ตน้จากการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ีทกัทายอยา่งออ่นโยน  
ถามเรื่องง่ายๆ แสดงความเป็นกันเอง พยายามเรียกชื่อวัยรุ่นมากกว่า 
ใช้สรรพนาม 
 • กระตุ้นให้วัยรุ่นบอกความคิด ความรู้สึก ความต้องการ 
เพื่อให้วัยรุ่นมีทักษะการสื่อสาร กล้าพูด กล้าบอกความคิด ความรู้สึก  
และความต้องการ 

	การปฏิบัติต่อพ่อแม ่ผู้ปกครอง
 อสม.พูดคุยสื่อสาร ทำาความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองในเรื่อง
 • ให้พูดคุยกับพ่อแม่ให้เข้าใจลูกวัยรุ่น และยอมรับการเปล่ียนแปลง
ของลูก 
 • ให้พ่อแม่พูดคุยเปิดเผย เป็นกันเองกับลูก เรียกว่าคุยกันได้
ทุกเรื่อง ทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี ชอบและไม่ชอบ คุยกันอย่างเปิดเผย 
เป็นประจำา บรรยากาศสบายๆ ห่วงใยอย่างพอเหมาะ
 • ให้พ่อแม่ถามความคิดเห็นของลูก การตัดสินใจของลูก ให้ลูก
มสีว่นรว่มในการคดิ ตดัสนิใจ เรือ่งตา่ง ๆ  ในครอบครวั เชน่ การเงนิ การเรยีน  
 • ให้พ่อแม่รับฟังวัยรุ่นให้มากขึ้น หากพ่อแม่รับฟังความคิดเห็น
และเหตุผลของวัยรุ่น วัยรุ่นเองก็จะฟังพ่อแม่เช่นกัน 
 • พ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีในการสื่อสารเชิงบวก หลีกเลี่ยงคำาพูด
ทางลบ คำาพูดประชดประชัน คำาพูดสั่งสอน ใช้คำาสั่ง ใช้หลักพบกัน 
ครึ่งทาง เช่น แม่ว่าอย่างนี้ ลูกคิดว่าอย่างไร
 • พ่อแม่รู้จักพูดขอบคุณ ขอโทษ กับลูก



64 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.64 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

	 	 ส�เหตุที่วัยรุ่นไม่ชอบพูดคุยกับผู้ใหญ่	มักเกิดจ�ก
           1.  ชอบเอาไปเล่าต่อ 
           2.  จบการพูดคุยด้วยการส่ังสอน อบรม ดุว่า หรือโวยวาย 
โดยท่ียังฟังไม่จบ 
           3.  ไม่สนใจจริงจังในเนื้อหาที่เขาพูดหรือติดยึดแนวความคิด
ของผู้ใหญ่เพียงแค่ทำาท่ารับฟังไปอย่างนั้น ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำาความเข้าใจ
เนื้อหาที่เขาพูดออกมา หรือไม่ยอมที่จะเข้าใจ 
          4. จ้องจับผิด 
           5.  ไม่เคยสนใจพูดคุยกันมาก่อน พอมีเรื่องขึ้นมาถึงจะมาพูด
คุยซักถาม หรือเพื่อหวังผลประโยชน์

	 	 สิ่งที่วัยรุ่นอย�กได้รับ	เมื่อพูดคุยกับผู้ใหญ่		คือ	
           1. การยอมรับความคิดเห็น ถึงแม้ความคิดจะแตกต่างจาก
ผู้ใหญ่ 
           2.  ให้โอกาสแสดงความเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ด่วนตัดสินว่า 
ผิดหรือถูก 
           3.  ให้เกียรติในการคุยเสมอว่าเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่ง 
           4. ถ้าจะดุหรือว่ากล่าวตักเตือนให้พูดตรงๆ เฉพาะเรื่องนั้น  
ให้ตรงประเด็น ไม่ต้องพูดยาว อย่าเอาความผิดเก่าๆ มาพูดซำ้า 
           5.  คุยกันในบรรยากาศดีๆ สบายๆ ไม่กดดัน 
      6.  คุยกันได้หลายๆเรื่องอย่างสนุกสนาน และยอมรับใน 
ความแตกต่าง 
          7.  เป็นที่ปรึกษาได้ในยามที่ต้องการ 
   8. ใกล้ชิดแต่ไม่วุ่นวาย เจ้ากี้เจ้าการ หรือบีบบังคับ



65คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. 65คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

	การปฏิบัติต่อเครือข่าย
 • ประสานเครือข่ายให้วัยรุ่นได้มีเวทีในการสื่อสาร แสดงความ
คิดเห็นในโอกาสต่างๆ
 •	ผู้ใหญ่ในชุมชนรับฟังความคิดเห็นของวัยรุ่น ปราศจากอคติ  
รับฟัง ไม่ตำาหนิ หรือคิดว่าเป็นแค่ความคิดเด็กๆ 
	 • จดักจิกรรมใหม้กีารฝกึทกัษะการพดู และการแสดงออกใหก้บั
วัยรุ่น



66 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.66 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

 ในปัจจุบันสถิติการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไทยสูงขึ้น เนื่องจากวัยรุ่น
เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านฮอร์โมนเพศ มีความอยากรู้อยากลอง  
และขาดความรู้ เรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ประกอบกับสื่อยั่วยุ 
ทางอารมณเ์พศทีม่มีากมาย เมือ่เกดิปญัหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ สว่นใหญ ่
มักเกิดภาวะแทรกซ้อนในช่วงตั้งครรภ์ ระหว่างคลอดและหลังคลอด  
สูงกว่าคนทั่วไป อาจทำาให้มีการแท้ง ทารกพิการ นำ้าหนักน้อย ตกเลือด
หลังคลอด ขาดอาหาร ทารกตายในครรภ์ คลอดยาก เป็นต้น
 อีกทั้งแม่วัยรุ่นต้องหยุดเรียน
มีรายจ่ายสูงขึ้น ทำาให้ส่งผลกระทบ
ตอ่เศรษฐกจิในครอบครวั นอกจากนัน้  
แมว่ยัรุน่มกัจะเครยีด ซมึเศรา้ วติกกงัวล  
บางรายตัดสินใจทำาแท้งเถื่อนหรือ 
ทอดทิง้ลกู ลกูไมไ่ดร้บัการดแูลเอาใจใส ่ 
เนื่องจากแม่ยังไม่มีความพร้อมในการ
เลี้ยงดูลูก

1. การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์/เพศ 

ด้านการป้องกันปัญหาวัยรุ่น



67คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. 67คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

	การปฏิบัติต่อวัยรุ่น  
	 •	 ให้ความรู้เรื่อง ธรรมชาติของวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษาโดยเฉพาะ 
เรื่อง การคบเพื่อนต่างเพศ การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย การจัดการกับ
อารมณ์ทางเพศ สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ โดยการให้ความรู้สามารถดำาเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น แจก
เอกสาร แผ่นพับ การอบรมเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น 
	 •	 ฝึกทักษะการปฏิเสธ เช่น วิธีปฏิเสธคนรักที่เฝ้าออดอ้อนขอมี
อะไรๆ แบบบัวไม่ซำ้านำ้าไม่ขุ่น อาจทำาได้โดย เริ่มจากการมีความมุ่งมั่นและ
ตั้งใจจริงว่าจะไม่ยอมเสียความบริสุทธิ์ก่อนถึงวันวิวาห์ ควรคุยกับอีกฝ่าย 
ตรงๆ ว่า “เราให้ความสำาคัญกับเรื่องนี้” ถ้าเขาไม่ยอมก็เตรียมบอกลา 
คนประเภทนี้ได้เลย วิธีปฏิเสธต้องใช้ภาษากายเข้าช่วยเพื่อยืนยันในสิ่งที่พูด 
โดยพูดออกไปว่า “ไม่” ต้องพูดให้ชัดเจนด้วยความมั่นใจ เวลาพูดให้
สบตา ตัวอย่างเช่น ถ้าอีกฝ่ายบอกว่า “ถ้ารักเขาต้องยอม” ก็ต้องบอกไปว่า  
“ถ้าเธอรักฉันเธอไม่ควรกดดันฉัน” และถ้าเขาพูดว่า “ใครๆ เขาก็ทำากัน”  
ก็ให้ตอบว่า “ก็ฉันไม่ใช่คนพวกนั้นนิ” 



68 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.68 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

 •	 สนบัสนนุอปุกรณป์อ้งกนัการตัง้ครรภ ์เชน่ ถงุยางอนามยั หรอื
แนะนำาให้ไปขอยาคุมฉุกเฉินจากหน่วยบริการ
	 •	 หากสงสัยหรือทราบว่ามีวัยรุ่นตั้งครรภ์ ให้การช่วยเหลือเพื่อ
แก้ไขปัญหา ได้แก่ พูดคุยเพื่อสอบถามความต้องการของแม่วัยรุ่น โดย
คำานึงถึงความปลอดภัยของวัยรุ่น เน้นการรักษาความลับ อำานวยความ
สะดวกในการเข้าถึงบริการ แนะนำาเรื่องการฝากครรภ์ และให้ความช่วย
เหลอืทางดา้นจติใจ ดว้ยการใหก้ำาลงัใจ และการชว่ยเหลอืทางดา้นสงัคม
ด้วยการเสนอทางเลือกให้ตัดสินใจ เช่น บางคนไม่พร้อมเรียนในระบบ 
อาจประสานเจ้าหน้าที่เพื่อประสานกับ กศน. ร่วมกับเจ้าหน้าที่รพ.สต. 
หรือเครือข่ายอื่น ๆ
 



69คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. 69คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

	การปฏิบัติต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง
 อสม.พูดคุยสื่อสาร ทำาความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองในเรื่อง
 • เป็นสื่อกลางในการพูดคุยระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครองและ
วัยรุ่น เมื่อทั้งสองฝ่ายมีความพร้อม โดยใช้วิธีการพูดคุย เช่น พูดแสดง
ความจรงิใจ เขา้ใจและเหน็ใจในความผดิหวงัของพอ่แม ่ใหก้ำาลงัใจ พดูให ้
พ่อแม่รู้สึกดีขึ้น หากเป็นไปได้ควรพูดคุยเพื่อให้พ่อแม่ของฝ่ายหญิง 
และพ่อแม่ของฝ่ายชายลดอารมณ์โกรธ ผิดหวัง เสียใจ ให้สามารถเข้าใจ
และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น 
 • ใหข้อ้มลูแหลง่ชว่ยเหลอืในดา้นตา่งๆ ไดแ้ก ่การเขา้ถงึบรกิาร
สาธารณสขุ สวสัดกิารการชว่ยเหลอืทางสงัคม โอกาสในการศกึษาตอ่ของ
แม่วัยรุ่น  แหล่งส่งเสริมอาชีพและรายได้ 
	 • หมั่นเยี่ยมบ้านเพื่อพูดคุยให้กำาลังใจ



70 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.70 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

	การปฏิบัติต่อเครือข่าย
	 • สื่อสารให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (รพช. รพ.สต.) 
และร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ด้วยการ
ประสานงานกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น การเรียนต่อ บ้านพักฉุกเฉิน  
การประกอบอาชพี เงนิสวสัดกิาร การเขา้ถงึบรกิารดา้นสาธารณสขุ (การ
ให้การปรึกษา การฝากครรภ์ การยุติการตั้งครรภ์)
 • รว่มตดิตามเยีย่มบา้น เพือ่ดคูวามเปน็อยูข่องแมว่ยัรุน่ และให้
ความช่วยเหลือต่อไป
 • สื่อสารให้ชุมชนเข้าใจแม่วัยรุ่นและให้การดูแลช่วยเหลือ
 • รวบรวมข้อมูลเพื่อค้นหาวัยรุ่นตั้งครรภ์เพื่อแจ้งข้อมูลให้
เครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือ 



71คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. 71คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

  บหุรี ่เปน็ปจัจยัทีจ่ะนำาไปสูก่ารตดิสรุาหรอืเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
และสิ่งเสพติดอื่นๆ รวมทั้งเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาสุขภาพ และ
บุคลิกภาพ เนื่องจากการสูบบุหรี่ทำาให้มีกลิ่นปาก ฟันและเล็บเป็นคราบ 
ส่วนสุรานอกจากจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพแล้ว ยังเป็นตัวกระตุ้นที่อาจ
นำาไปสู่ปัญหาความรุนแรงทั้งในครอบครัวและสังคม ปัญหาเรื่องเพศ  
การเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น 
  สำาหรับยาเสพติดน้ันส่งผลกระทบท่ีรุนแรงท้ังต่อตนเอง ครอบครัว 
และคนรอบข้าง  ทั้งยังนำาไปสู่ปัญหาอาชญากรรม และการทำาผิดกฎหมาย 
ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ สุรา หรือยาเสพติด ล้วนมีผลกระทบต่อสมองและ 
ระบบประสาทของผู้เสพ ตลอดจนทำาให้สูญเสียเงินทองด้วย  

2. บุหรี ่สุรา 
ยาเสพติด  



72 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.72 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

	การปฏิบัติต่อวัยรุ่น
 • สร้างความสนิทสนม พูดคุย สร้างสัมพันธภาพ โดยใช้การพูด
คุยตัวต่อตัว เวลาพบเจอกับวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้การติดบุหรี่จะเลิกง่าย
กว่าการติดสุรา ยาเสพติด
 • ใหค้วามรู ้คำาแนะนำา ชีช้อ่งทางบรกิาร เชน่ ใหค้วามรูเ้บือ้งตน้ 
ตัวอย่าง ให้ข้อมูลถึงโทษ/พิษภัยของยาเสพติด พรบ. กฎหมาย   
รวมทัง้ใหค้ำาแนะนำาเบือ้งตน้ ชีช้อ่งทางบรกิาร เพือ่ลด เลกิ เหลา้บหุรี ่โดย
ใช้เทคนิคการให้คำาแนะนำาแบบสั้น (Brief Advice : BA) ซึ่งเป็นการใช ้
คำาถามสั้นๆ เช่น สนใจอยากเลิกเหล้า-บุหรี่หรือไม่ ถ้าวัยรุ่นสนใจ 
ก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งบริการหรือแจกแผ่นพับที่เป็นองค์ความรู้
 • เสนอแนะทางเลือกอื่นๆ ที่จะช่วยในการลดความอยากใน
การสูบบุหรี่และดื่มเหล้า เช่น การใช้สมุนไพรจำาพวกหญ้าน้อย 
หญ้าดอกขาว หรือใช้วิธีการนวดกดจุด
 • สอดส่องดูแล สำารวจข้อมูลวัยรุ่นที่ใช้ยาเสพติดในพื้นที่
เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
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	 การปฏิบัติต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง
 อสม.พูดคุยสื่อสาร ทำาความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองในเรื่อง
 • ให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง โดยการพูดคุยกับพ่อแม่
ผูป้กครองใหเ้ขา้ใจวา่ บหุรีเ่ปน็ประตนูำาไปสูป่ญัหาการตดิสารเสพตดิชนดิ
อืน่ๆ และสรา้งความตระหนกัวา่การเปน็ตวัแบบของพอ่แมผู่ป้กครองเปน็
สิ่งสำาคัญ เช่น การไม่สูบบุหรี่และดื่มสุราให้ลูกเห็น เพราะจะเป็นตัวอย่าง
ที่จะจูงใจให้ลูกทำาตาม
 • ให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้ในเรื่องกฎหมาย บุหรี่ (พระราช
บัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535) สุรา (พระราชบัญญัติควบคุม 
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551) นอกจากนี ้ยงัมกีฎหมายบงัคบัใหค้นที่
เสพยาต้องเข้ารับการรักษา (พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6)  
พ.ศ. 2560)
 • ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง สร้างโอกาสใกล้ชิดและพูดคุยกับ
ลูกวัยรุ่น สร้างบรรยากาศในครอบครัวที่อบอุ่น มีกิจกรรมร่วมกัน 
ในครอบครัว รวมทั้งใกล้ชิดและเรียนรู้เพื่อนๆ ของลูกวัยรุ่น
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	การปฏิบัติต่อเครือข่าย
 • สือ่สารแจง้ขอ้มลูวยัรุน่ทีต่ดิยาเสพตดิใหก้บัเจา้หนา้ที ่รพ.สต.
 • สอดส่องจุดเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการมั่วสุมของวัยรุ่น 
การใช้สุรา ยาเสพติด โดยปรับพื้นที่และจัดสภาพแวดล้อมในชุมชนให้
ปลอดจากความเสีย่งดงักลา่ว เชน่ เพิม่ความสวา่งในจดุเสีย่ง จดัเวรยาม
เฝ้าระวัง  ปรับพื้นที่มุมอับให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ เป็นต้น
 • ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในการทำางานเชิงรุก เช่น โรงเรียน 
สถานประกอบการ ชุมชน วัด ซึ่งเป็นเครือข่ายสำาคัญที่จะช่วยร่วมกัน
ทำางานแก้ปัญหาวัยรุ่นในพื้นที่ 
 • ร่วมประชุมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อคืนข้อมูลวัยรุ่นที่ติด
ยาเสพติด สถานการณ์ปัญหาวัยรุ่นในพื้นที่ให้กับเครือข่าย อาจมีการ
วางแผนเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการประเมินผล
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำาหรับวัยรุ่นและร่วมรณรงค์กับ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดปัญหาการติดบุหรี่สุรายาเสพติดในพื้นที่ 
 • ร่วมกับเครือข่ายในการเยี่ยมบ้านวัยรุ่นที่ติดยาเสพติด

ยาเสพติด
อันตราย

ค่ะ 
เราต้องช่วยกัน 

ครับ



75คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. 75คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

  ความรุนแรงเป็นได้ทั้งการใช้คำาพูด หรือกำาลัง การใช้อาวุธ 
การข่มขู่ต่อบุคคล อันอาจทำาให้เกิดการบาดเจ็บหรืออันตรายถึงชีวิต  
ปัญหาความรุนแรงในวัยรุ่นท่ีพบบ่อย เช่น การทะเลาะวิวาท การล้อเลียน 
ปมด้อย การข่มขู่ การรีดไถเงิน การละเมิดทางเพศ ซึ่งอาจเกิดได้  
ท้ังในครอบครัว สังคม ในโรงเรียน หรือในชุมชน ปัญหาเหล่าน้ีมีผลกระทบ
ทั้งต่อตัวบุคคลและสังคมในภาพรวม เช่น ในระดับบุคคลอาจทำาให้เกิด
การบาดเจ็บ ความพิการ หวาดผวา หวาดกลัว เกิดบาดแผลทางจิตใจ  
เกิดปัญหาการเรียน เสียประวัติ หรืออาจสูญเสียอนาคตจากการเป็น 
ผู้กระทำาความรุนแรง   

3. ความรุนแรง  
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	 การปฏิบัติต่อวัยรุ่น
 • สรา้งความสนทิสนม พดูคยุ สรา้งสมัพนัธภาพ ดว้ยการพดูคยุ
ตัวต่อตัว เวลาพบเจอกับวัยรุ่นที่มีแนวโน้มในการก่อความรุนแรง เช่น
วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวทั้งคำาพูดและการกระทำา หรือวัยรุ่นที่อยู่  
ในครอบครัวที่มีความรุนแรง เพื่อให้วัยรุ่นได้มีโอกาสบอกเล่า พูดถึง
อารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง โดย อสม.อาจสอดแทรกคำาแนะนำาถึงวิธี
การจัดการกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น 
 • บอกแหลง่พืน้ทีส่รา้งสรรค ์หรอืแหลง่ทำากจิกรรม เพือ่จงูใจให้
วยัรุน่ไดม้โีอกาสทำากจิกรรมทีส่รา้งสรรคต์ามความชอบ เพือ่ลดพฤตกิรรม
รุนแรง
 • ติดตามดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นทั้งที่เป็นเหยื่อของความรุนแรง
และวยัรุน่ทีก่อ่ความรนุแรง ดว้ยการพดูคยุใหก้ำาลงัใจ ปลอบใจ แนะแนว
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมง่ายๆ เช่น ให้วัยรุ่นร่วมคิดวางแผน หรือ 
ตัง้เปา้หมายในชวีติ สนบัสนนุใหล้งมอืทำา ใหก้ารเสรมิแรงดว้ยการชืน่ชม 
ให้กำาลังใจ 
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	การปฏิบัติต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง
 อสม.พูดคุยสื่อสาร ทำาความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองในเรื่อง
 • พดูคยุใหพ้อ่แม ่ผูป้กครองเหน็ความสำาคญัของการเปน็ตวัอยา่ง
ที่ดี ไม่ก่อความรุนแรงในครอบครัวให้วัยรุ่นเห็น สร้างครอบครัวให้อบอุ่น 
พูดคุยกับลูกวัยรุ่นบ่อยๆ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี ทำาความรู้จักกับ 
เพื่อนของลูก ชวนเพื่อนของลูกมาทำากิจกรรมที่บ้าน  
 • ให้ความรู้พ่อแม่ในการรับมือกับอารมณ์รุนแรงของวัยรุ่น 
เช่น เมื่อวัยรุ่นโกรธหรือหงุดหงิด พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องระงับอารมณ์
ของตนเองโดยไม่โกรธตอบ และสะท้อนให้ลูกรู้ว่าขณะนี้เขากำาลังโกรธ  
เปิดโอกาสให้ลูกได้บอกความรู้สึก และทบทวนถึงสาเหตุของอารมณ์ 
ที่เกิดขึ้น ชวนพูดคุยเพื่อคลายอารมณ์ 
	 • ให้ข้อมูลกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้รู้ถึงระดับความรุนแรงที่ต้อง
ได้รับการช่วยเหลือจากสถานบริการ เช่น การระเบิดอารมณ์อย่างรุนแรง
ด้วยสาเหตุที่เล็กน้อย มีการทำาร้ายร่างกายคนในครอบครัว หรือทำาลาย 
ข้าวของ ข่มขู่ด้วยอาวุธ และมีการแสดงออกถึงอารมณ์รุนแรงบ่อยครั้ง  
รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งช่วยเหลือแก่พ่อแม่ผู้ปกครองด้วย
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	การปฏิบัติต่อเครือข่าย
 • ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในการจัดพื้นที่ให้วัยรุ่นได้พูดคุย
แลกเปลี่ยนกันเพื่อนำาไปสู่การมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องของศักดิ์ศรี 
ความรักเพื่อน รักสถาบัน รักพวกพ้อง 
 • ร่วมกับเครือข่ายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ชุมชน 
ในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรง เช่น พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  
พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรง พ.ศ.2550 สื่อสารให้ชุมชน
ทราบว่า ความรุนแรงไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคล
 • สอดส่องจุดเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาความรุนแรงของวัยรุ่น 
 • ประสานกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และเครือข่ายอื่นๆ เพื่อให้
ความช่วยเหลือวัยรุ่น เช่น ตำารวจ บ้านพักฉุกเฉิน 
 • ร่วมกับเครือข่ายเพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรงด้วยการ
จัดกิจกรรม จัดพื้นที่สร้างสรรค์ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ 
กับอารมณ์ การพัฒนาอีคิว 



79คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. 79คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

 พอ่แมผู่ป้กครองมกัประสบปญัหาขดัแยง้กบัลกูวยัรุน่ เนือ่งจากวยัรุน่ 
เป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและฮอร์โมนอย่างรวดเร็ว ทำาให้ 
ต้องปรับตัวจึงมีผลทำาให้วัยรุ่นสับสน อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย เริ่มเป็น 
ตัวของตัวเองสูง และต้องการได้รับการยอมรับ จึงมักแสดงความคิดเห็น 
ท่ีแตกต่างทำาให้ผู้ใหญ่มองว่าวัยรุ่นช่างเถียง ชอบโต้แย้ง ต่อต้าน นอกจากนั้น
วัยรุ่นยังให้ความสำาคัญกับเพื่อนเนื่องจากประสบปัญหาคล้ายๆ กัน  
จึงเข้าอกเข้าใจกัน ทำาให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง รู้สึกว่าลูกวัยรุ่นกำาลังตีตัวออกห่าง 
มีอะไรก็ปรึกษาเพื่อนและเชื่อเพื่อนมากกว่า ดังนั้นจึงทำาให้เกิดความขัดแย้ง 
ระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองและลูกวัยรุ่นได้ง่าย ซึ่งปัญหาความขัดแย้งนี้ดูเป็น
เรือ่งเลก็นอ้ยแตใ่นความจรงิเปน็เสมอืนคลืน่ใตน้ำา้ ทีท่ำาใหเ้กดิชอ่งวา่งระหวา่ง
พ่อแม่ผู้ปกครองและลูกวัยรุ่น อันจะนำาไปสู่ปัญหาสัมพันธภาพ ขาดความ 
ไว้วางใจ และไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน

4. ขัดแย้งกับพ่อแม่
ผู้ปกครอง
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	การปฏิบัติต่อวัยรุ่น
 • สร้างความสนิทสนม พูดคุย สร้างสัมพันธภาพ ด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็น ความคับข้องใจหรือความขัดแย้งของวัยรุ่นที่มีต่อพ่อแม่ 
พูดคุยให้วัยรุ่นเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของตนเอง โดยใช้คำาถาม 
ปลายเปิดเพื่อให้วัยรุ่นได้บอกเล่าและทบทวนถึงความขัดแย้งกับพ่อแม่ 
ทีเ่กดิขึน้ เชน่ หากวยัรุน่เลา่วา่ รูส้กึรำาคาญหงดุหงดิทีพ่อ่แมข่ีบ้น่ ชอบดดุา่ 
จู้จี้จิกจิก อสม. อาจถามว่า เมื่อก่อนพ่อแม่เป็นอย่างนี้หรือเปล่า  
มนัเกดิขึน้ตัง้แตเ่มือ่ไร สว่นใหญพ่อ่แมบ่น่เรือ่งอะไร ลองคดิสวิา่เพราะอะไร
เขาถึงบ่น ถ้าจะให้พ่อแม่หยุดบ่นควรทำาอย่างไร เป็นต้น 
 • ใหค้วามรูเ้รือ่งธรรมชาตขิองวยัรุน่ เพือ่ใหรู้ถ้งึการเปลีย่นแปลง
ทีเ่กดิขึน้ ใหท้กัษะในเรือ่งการจดัการกบัอารมณ ์และทกัษะการสือ่สารกบั
พ่อแม่ ผู้ปกครอง เช่น บอกเหตุผลหรือความต้องการของตนเองให้พ่อแม่
เข้าใจ อย่าคิดว่าพ่อแม่จะต้องคิดเหมือนเราและเข้าใจเราเสมอ เพราะ
ประสบการณ์และยุคสมัยแตกต่างกัน
 • บอกแหล่งพื้นที่สร้างสรรค์ หรือแหล่งทำากิจกรรม เพื่อจูงใจให้
วัยรุ่นได้มีโอกาสทำากิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามความชอบ เพื่อให้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เปิดมุมมองกับวัยรุ่นด้วยกัน และเป็นการ 
ผ่อนคลายอารมณ์
 • พูดคุยเพื่อให้ข้อคิดกับวัยรุ่นในเรื่องของการสร้างความวางใจ
ให้กับพ่อแม่ เช่น “หากอยากมีอิสระก็ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ด้วย”   
“อยากไปเท่ียวกับเพ่ือนก็ควรทำางานบ้านหรือภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย
ให้เรียบร้อยก่อน” “อยากมีห้องส่วนตัวก็ต้องดูแลให้สะอาดเรียบร้อย” 
เป็นต้น



81คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. 81คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

 • พูดคุยให้วัยรุ่นเข้าใจความห่วงใยของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ซึ่งบางครั้งอาจแสดงออกในรูปของการบ่นจู้จี้ซักถาม ก้าวก่ายชีวิตของ 
วัยรุ่นจนเกินไป
 • หากมีเรื่องขัดแย้งกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและแก้ไขเองไม่ได้ 
ควรปรึกษาผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจเพื่อหาทางออกที่เหมาะสม
 • คอยติดตาม ไต่ถามความก้าวหน้าอยู่เสมอ



82 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.82 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

	การปฏิบัติต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง
 อสม.พูดคุยสื่อสาร ทำาความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองในเรื่อง
 • เป็นตัวกลาง เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว 
 • พูดคุยกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้มีทักษะในการสื่อสาร เช่น  
ก่อนพูดคุยกับลูกวัยรุ่น พ่อแม่ควรพยายามควบคุมอารมณ์ให้ได้ก่อน 
เพราะการพูดจากับลูกด้วยเหตุผล ลูกจะรับฟังมากกว่าที่พ่อแม่พูดด้วย
อารมณ์ ควรรับฟังเหตุผลของลูกวัยรุ่นก่อนที่จะตัดสินใจว่าลูกทำาผิด 
หรือถูก ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม อย่าใช้วิธีซักไซ้ตรวจสอบ  
จะทำาให้เกิดความโกรธด้วยกันทั้งสองฝ่าย ให้พ่อแม่ใช้วิธีบอกความรู้สึก
หรือแสดงความห่วงใยของตนเอง  แทนการดุด่า บ่นจู้จี้ ตัวอย่าง “พ่อแม่ 
เป็นห่วงที่ลูกกลับบ้านดึก”  
 • ให้พ่อแม่เข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่น โดยวัยรุ่นจะตีความตาม
สิ่งที่เห็น และยึดมั่นต่อคำาพูดของพ่อแม่ที่ให้ไว้  ดังนั้นจะเห็นว่า วัยรุ่นมัก
จะแสดงอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจเมื่อพ่อแม่ไม่ทำาตามคำาพูด และมักขาด
ความยืดหยุ่นในการตัดสินคน เช่น ในเรื่องของการคบเพื่อน พ่อแม่อาจ 
มองว่าเพื่อนคนนี้ไม่ดีอย่าไปคบ แต่วัยรุ่นมองแค่ว่าเพื่อนคนนี้เข้าใจเขา  
ดังนั้นเพื่อนคนนี้เป็นคนดีแม้พฤติกรรมอื่นๆจะไม่ดีก็ตาม จะเห็นว่าวัยรุ่น
มีมุมมองเฉพาะมองสิ่งต่างๆด้านเดียว เนื่องจากขาดประสบการณ์ชีวิต
	 • ให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในเรื่องการรับมือกับลูกวัยรุ่น
เมื่อเกิดความขัดแย้ง โดยพ่อแม่ ผู้ปกครองใช้วิธีพูดคุยเพื่อหาข้อตกลง 
ร่วมกับลูกวัยรุ่น ที่วัยรุ่นทำาได้และพ่อแม่ก็พอใจ วัยรุ่นจะยินดีทำาตาม 
ข้อตกลงมากกว่าการท่ีพ่อแม่ต้ังกฎเกณฑ์หรือห้ามไปหมดทุกเร่ือง ซ่ึงในท่ีสุด
วัยรุ่นจะแอบไปทำาสิ่งที่พ่อแม่ห้ามอีก



83คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. 83คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

	การปฏิบัติต่อเครือข่าย
 • ร่วมกับเครือข่ายในการจัดค่ายครอบครัวเพ่ือสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับลูกวัยรุ่น 
 • ในกรณีที่มีความขัดแย้งรุนแรง ให้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการ
เป็นตัวกลางเพื่อแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้น



84 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.84 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

 วัยรุ่นเป็นวัยที่มีอารมณ์รุนแรง วู่วาม ขาดความยับยั้งชั่งใจ  
จงึมโีอกาสทีจ่ะตดัสนิปญัหาดว้ยวธิกีารรนุแรง โดยไมค่ำานงึถงึผลกระทบ 
ท่ีจะตามมา สถิติการฆ่าตัวตายในประเทศไทย จากฐานข้อมูลการฆ่าตัวตาย
ของคนไทย โดยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ พบว่า มีแนวโน้ม
คอ่ยๆสงูขึน้ ลา่สดุ ป ี2558 คนไทยฆา่ตวัตายสำาเรจ็เฉลีย่เดอืนละ 350 คน 
โดยปัจจัยและสาเหตุเกิดจากความสัมพันธ์ ปัญหาความรัก โรคซึมเศร้า 
น้อยใจคนใกล้ชิดดุด่า รวมทั้งปัญหาทางอารมณ์ และการเลียนแบบจาก
สื่อที่พบเห็น   

5.  ฆ่าตัวตาย



85คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. 85คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

	การปฏิบัติต่อวัยรุ่น
 • สำารวจปัญหาโดยใช้แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คำาถาม (2Q) 
หากพบความเสี่ยงให้ส่งต่อ รพ.สต.
 • ในวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย เช่น เคยพยายาม
ฆ่าตัวตายมาแล้ว วัยรุ่นที่สูญเสียบุคคลที่รัก วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมซึมเศร้า
แยกตัว อกหัก ปัญหาสัมพันธภาพกับเพื่อน ผิดหวังในการเรียน ให้สร้าง
สมัพนัธภาพดว้ยการรบัฟงัความคดิเหน็ ความคบัขอ้งใจทีเ่กดิขึน้ พดูคยุให้
คำาปรึกษา เปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้ระบายความรู้สึกโดยเน้นการรักษาความลับ 
แสดงความเขา้ใจ เหน็อกเหน็ใจ และรบัรูว้า่เขามปีญัหา พดูปลอบใจ หรอื
ปลอบใจด้วยการสัมผัส ให้กำาลังใจ ให้เห็นคุณค่าในตนเอง ชักจูงให้ออก
มานอกบา้น มาสูโ่ลกภายนอก มกีารตดิตามตอ่เนือ่ง ถา้พบสญัญาณเตอืน  
เช่น กินไม่ได้นอนไม่หลับ แยกตัว มีอาการซึมเศร้า ให้แจ้ง รพ.สต.  
หรือจูงใจให้ไปรับบริการ
	 • บอกวยัรุน่วา่หากมปีญัหาอะไรใหโ้ทรหาไดท้กุเวลา (ในกรณทีี ่
อสม.ทำาได้)



86 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.86 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

	การปฏิบัติต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง
 อสม.พูดคุยสื่อสาร ทำาความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองในเรื่อง
 • ใหค้วามรูก้บัพอ่แม ่ผูป้กครอง ในการสงัเกตพฤตกิรรมทีเ่สีย่ง
ต่อการฆ่าตัวตายของวัยรุ่น โดยสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง เช่น  
ซมึเศรา้ เกบ็ตวั ผลการเรยีนลดลง บน่อยากตาย อยากไปไกลๆ มปีญัหา
กับเพื่อน ร้องไห้บ่อย หงุดหงิดง่าย อารมณ์เสีย ฯลฯ ให้พ่อแม่เข้าใจว่า 
การพยายามฆา่ตวัตายแสดงถงึความทกุขใ์จและตอ้งการความชว่ยเหลอื
อย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นการเรียกร้องความสนใจ 
 • หากพบวา่ลกูวยัรุน่มคีวามเสีย่งตอ่การฆา่ตวัตายไมป่ลอ่ยให้
อยู่ตามลำาพัง ควรมีคนใกล้ชิดที่เข้าใจและลูกยอมรับอยู่เป็นเพื่อน  
มีการจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย เช่น เก็บอาวุธ สิ่งของ วัตถุที่เป็น
อันตราย ของมีคม ปืน เชือก เข็มขัด เน็คไท ยาสามัญประจำาบ้าน  
ยานอนหลับ ยาฆ่าแมลง ฯลฯ ให้มิดชิด
 • สร้างความอบอุ่นใกล้ชิดระหว่างสมาชิกในครอบครัวด้วย
การหากิจกรรมทำาร่วมกัน หลีกเลี่ยงการชวนทะเลาะ ตำาหนิ โต้เถียงกับ 
วัยรุ่น
 • ชี้แหล่งบริการ สนับสนุนให้พ่อแม่ ผู้ปกครองพาวัยรุ่นไปพบ
แพทย์เพื่อประเมินอาการ ไม่ควรพยายามแก้ไขสถานการณ์ด้วยตนเอง 
ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ



87คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. 87คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

	การปฏิบัติต่อเครือข่าย
 • รว่มกบัเครอืขา่ยรวบรวมขอ้มลูวยัรุน่ทีพ่ยายามฆา่ตวัตายใน
พื้นที่ เพื่อวางแผนการดูแลช่วยเหลือ และติดตามเยี่ยมบ้าน
 • ร่วมกับเครือข่ายจัดรณรงค์หรือให้ความรู้กับชุมชนในเรื่อง
สัญญาณเตือนภัยของการฆ่าตัวตาย แนวทางการดูแลช่วยเหลือใน
ครอบครัวและชุมชน แนวทางการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย การลด
อคติต่อวัยรุ่นที่พยายามฆ่าตัวตาย
 • รว่มกบัเครอืขา่ยจดักจิกรรมสรา้งความสมัพนัธใ์นครอบครวั



88 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.88 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.



89คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. 89คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

  ปัญหาการติดเกมมีผลกระทบต่อวัยรุ่นในหลายๆ ด้าน  
ทั้งปัญหาด้านสุขภาพ เช่น ทำาให้แสบตา ปวดข้อมือ เป็นโรคกระเพาะ
เนื่องจากห่วงเล่นจนรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา หรือโรคอ้วนเพราะ
ไม่ได้ออกกำาลังกาย อดนอน ปัญหาด้านจิตใจ เช่น เครียดอยากเอาชนะ 
ขดัแยง้กบัคนรอบขา้ง ซมึซบัความรนุแรงจากเกม ปญัหาพฤตกิรรม เชน่ 
มปีญัหาการเรยีน การขาดสมัพนัธภาพกบัผูอ้ืน่ ขาดวนิยัความรบัผดิชอบ 
และเลียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจาก
เกม ปัญหาเศรษฐกิจ สิ้นเปลืองเงินทอง 
  ปจัจบุนันอกจากการเลน่เกมแลว้วยัรุน่ยงัใชส้ือ่สงัคมออนไลน์
ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีผลกระทบที่จะก่อให้เกิดปัญหาสังคม เช่น  
การโพสภาพทีไ่มเ่หมาะสม การใชภ้าพและภาษาทีร่นุแรง การถกูลอ่ลวง 
การเลียนแบบเน็ตไอดอลแบบ
ผิดๆ เป็นต้น ดังนั้นจึงจำาเป็นต้อง
ใหว้ยัรุน่ไดรู้เ้ทา่ทนัสือ่เพือ่ปอ้งกนั
ปัญหาดังกล่าว

6. การติดเกม



90 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.90 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

	การปฏิบัติต่อวัยรุ่น
 • สอดส่อง เฝ้าระวังวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ หากพบวัยรุ่น
กลุม่เสีย่งใหส้รา้งสมัพนัธภาพดว้ยการพดูคยุ ถามถงึแรงจงูใจในการเลน่
เกมของวยัรุน่  “คดิอยา่งไรถงึชอบเลน่เกม” ถามถงึความตอ้งการของวยั
รุน่  “ถา้ไมเ่ลน่เกมอยากทำาอะไร” หากวยัรุน่ไวว้างใจชวนใหท้ำากจิกรรม
สร้างสรรค์อื่นๆ 
 • ให้ความรู้ในเรื่องประโยชน์และโทษของการเล่นเกม พิษภัย
ของสือ่สงัคมออนไลนใ์นปจัจบุนัทีอ่าจทำาใหถ้กูหลอกลวงได ้การสง่ภาพ
หรอืขอ้ความทีไ่มเ่หมาะสมออกสูส่าธารณะ อาจมผีลกระทบตอ่ตนเองใน
อนาคต



91คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. 91คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

 การปฏิบัติต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง
 อสม.พูดคุยสื่อสาร ทำาความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองในเรื่อง
	 •	 ให้ความรู้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองในเรื่องการสังเกตพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงไปของลูก เช่น หมกมุ่นกับการเล่นเกม ก้าวร้าวเมื่อถูก
ขัดจังหวะการเล่นเกม ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองสังเกตเนื้อหาของเกมว่า
เหมาะสมหรือไม่ เช่น เกมท่ีรุนแรง ก้าวร้าว ส่อแนวทางเพศ เกมท่ีสุ่มเส่ียง 
ต่อพฤติกรรมผิดกฎหมาย เช่น จารกรรมรถ นอกจากน้ันควรให้พ่อแม่  
ผู้ปกครองได้ทราบถึงประโยชน์ของการวางเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ 
ที่ส่วนกลางของบ้าน เพื่อสามารถสังเกตได้ว่าลูกใช้สื่อสังคมออนไลน์
อย่างไร มีการสื่อสารกับใคร รวมทั้งมีการกำาหนดเวลาการใช้มือถือ  
สิ่งเหล่านี้ควรเริ่มตั้งแต่ลูกยังเป็นเด็ก
	 •	 ใหท้กัษะพอ่แม ่ผูป้กครองในการพดูคยุกบัลกูวยัรุน่ เพือ่จำากดั
ชั่วโมงการเล่นเกมโดยให้ลูกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กำาหนดเวลา
และกฎเกณฑ์ในการเล่นเกม โดยพ่อแม่ ผู้ปกครองควรหลีกเลี่ยง 
การบ่น ตำาหนิ ใช้อารมณ์ หรือถ้อยคำารุนแรง หากลูกสามารถทำาได้ 
ควรช่ืนชม พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรพูดคุยกับลูกเก่ียวกับการใช้  
ส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อให้ลูกรู้เท่าทันสื่อ



92 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.92 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

 • สร้างบรรยากาศในครอบครัวด้วยการหากิจกรรมอื่นๆ ที่ลูก
วัยรุ่นสนใจและสามารถทำาร่วมกันได้ เช่น เล่นกีฬา เดินป่า ปลูกต้นไม้ 
เล่นดนตรี ท่องเที่ยว เป็นต้น
 • พ่อแม่ ผู้ปกครองควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ สามารถพูดคุยกับลูกในเรื่องของเล่ห์กลในสังคมออนไลน์ หรือ
พูดคุยเกี่ยวกับข่าวในสังคมออนไลน์เพื่อเปิดมุมมองของลูกให้กว้างขึ้น
 • หากลูกวัยรุ่นมีพฤติกรรมติดเกมหรือสื่อออนไลน์ให้ชี้แหล่ง
บริการ



93คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. 93คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

	การปฏิบัติต่อเครือข่าย
	 • ร่วมกับเครือข่ายรวบรวมข้อมูลวัยรุ่นที่ติดเกม ติดมือถือ 
เพื่อวางแผนการดูแลช่วยเหลือ 
 •  ร่วมกับเครือข่ายในการจัดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับวัยรุ่นเพื่อทำา
กิจกรรมอื่นๆ ที่วัยรุ่นสนใจและเป็นประโยชน์ รวมถึงจัดกิจกรรมให้วัยรุ่น 
และครอบครัวได้ทำากิจกรรมร่วมกัน เพื่อลดพฤติกรรมการเล่นเกม  
การใช้มือถือ และการใช้สื่อสังคมออนไลน์
 • ร่วมกับเครือข่ายจัดรณรงค์หรือให้ความรู้กับชุมชนในเรื่อง
ประโยชนแ์ละโทษของการเลน่เกม พษิภยัของสือ่สงัคมออนไลนท์ีอ่าจทำาให้
ถูกหลอกลวงได้ การส่งภาพหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมออกสู่สาธารณะ 
อาจมีผลกระทบต่อตนเองในอนาคต



94 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.94 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน
(อสม.) นับเป็นทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น

ระดับชุมชน/หมู่บ้าน ท่ีสำาคัญ เพราะเป็นผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิด 
กับคนในชุมชนทำาให้สวมบทบาทการเป็น

นักขายที่โดดเด่น เป็นผู้เชื่อมประสานระหว่าง
คนในชุมชนกับบุคลากรสาธารณสุข รวมถึงเครือข่ายอ่ืนๆ 
และเป็นผู้รู้ที่มีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพให้กับวัยรุ่น ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาวัยรุ่น
ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ สร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดี

ในครอบครัวและนำาไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง



95คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. 95คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

1. นางสาวอมรากุล  อินโอชานนท์   นักวิชาการอิสระ
2. นางสาวกาญจนา วณิชรมณีย์    นักวิชาการอิสระ
3. นางสาวเนตรชนก  บัวเล็ก ผู้อำานวยการโครงการ 
   TO BE NUMBER ONE
4. นางสาวณัฏฐ์วรัตน์ นิลาทะวงษ์  รพ.สต.บ้านออนกลาง จ.เชียงใหม่ 
5. นายยุทธนา ราชรักษ์   รพ.สต.บ้านห้วยทราย จ.เชียงใหม่ 
6. นางสาวดาวรุ่ง งามเลิศ   โรงพยาบาลสระโบสถ์ จ.ลพบุรี 
7. นางสุชีลาพร แรกขึ้น   อาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้น 
   หมู่ 10 ตำาบลสระโบสถ์ จ.ลพบุรี
8. นางสุกัญญา พูลเพิ่ม   อาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้น 
   อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
9. นางลลนา พ่อค้า   ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข
   ประจำาหมู่บ้านเขตเทศบาลภูเขียว 
   โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
   จ.ชัยภูมิ 
10. นางสมร ภิลัยวรรณ์   อาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้น 
   เขตสุขภาพที่ 9 โรงพยาบาลภูเขียว 
   เฉลิมพระเกียรติ จ.ชัยภูมิ 

รายชื่อผู้เข้าร่วม
พิจารณาเนื้อหาคู่มือ



96 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.96 คู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม.

11. นายศิริพงษ์  โคตรบรรเทา สำานักงานคณะกรรมการควบคุม
   เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค 
12. นางสาวณัฐวรรณ  ขุนบุญ  สำานักงานคณะกรรมการควบคุม
   เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค
13. ว่าที่ร้อยตรีมณฑล  หวานวาจา สำานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
14. ว่าที่ร้อยตรีภัทรพงศ์  ชูเศษ สำานักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
   กรมอนามัย
15. นางสาวเศรณีย์  จุฬาเสรีกุล สำานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 
   กรมควบคุมโรค
16. นางสาวสุธาสินี  บุญธรรม สำานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 
   กรมควบคุมโรค
17. นางสาวธัญชนก  ขุมทอง  กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการ
   สุขภาพ
18. นางอรสา  มณีกลัด  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
19. นายวรพจน์  พนาปวุฒิกุล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
20. นางสาวสตรีรัตน์  รุจิระชาคร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
21. นายมนัสพงษ์  มาลา  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
22. นายนิตย์  ทองเพชรศรี  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
23. นางอมรรัตน์  แสงโสด  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
   ราชนครินทร์
24. นางสาวพัชริน คุณคำา้ชู  สำานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
25. นางนฤภัค ฤธาทิพย์  สำานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
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