
เนือ้หา 
 ร่างกายคนเราประกอบดว้ยอวยัวะต่าง ๆ ท่ีมีความส าคญัและท าหนา้ท่ีแตกต่างกนั  เช่น  ตาใช้
ส าหรับดู  จมูกใชห้ายใจ  ฟันใชบ้ดเค้ียวอาหาร  มือใชห้ยบิจบัส่ิงของ  เทา้ใชเ้ดินและยนื  เป็นตน้  อวยัวะ
เหล่าน้ีไม่สามารถใชท้  าหนา้ท่ีแทนกนัไดเ้ราจึงตอ้งรักษาอวยัวะทุกส่วนของร่างกายใหส้ะอาดและแขง็แรง
อยูเ่สมอ 
1.  ฟัน 
 ฟัน  เป็นอวยัวะยอ่ยอาหารท่ีส าคญัอนัดบัแรกของระบบยอ่ยอาหาร  ฟันมีหนา้ท่ีบดเค้ียวอาหารให้
ละเอียด  หากไม่รักษาฟันให้สะอาดอาจท าให้เกิดโรคฟันผ ุ เหงือกอกัเสบและเกิดแผลในช่องปากได ้
 ฟันคนเรามี  2  ชุด  คือ 
 1.  ฟันน า้นม  เป็นฟันชุดแรก  มี  20  ซ่ี  ฟันน ้านมจะเร่ิมข้ึนเม่ืออายปุระมาณ  2  ปีคร่ึงและจะเร่ิม
หลุดเม่ืออายปุระมาณ  6  ปี ฟันน ้านมจะหลุดหมดเม่ืออาย ุ8–10 ปี 
 2.  ฟันแท้  เป็นฟันชุดท่ีสอง  มี  32  ซ่ี  ฟันแทจ้ะเร่ิมข้ึนมาแทนท่ีฟันน ้านมท่ีหลุดไป  เม่ืออายุ
ประมาณ  6-8 ปี  และจะข้ึนครบ  32  ซ่ีเม่ืออายปุระมาณ  25  ปี  ฟันแทห้ากผแุละหกัจะไม่มีฟันชุดใหม่งอก
ออกมาแทนท่ีอีก 
 วธีิรักษาฟันให้สะอาด 
 1.  แปรงฟันอยา่งนอ้ยวนัละ  2  คร้ัง  คือ  ต่ืนนอนตอนเชา้และก่อนเขา้นอน 
 2.  หลงัรับประทานอาหารทุกคร้ัง  ควรบว้นปากใหส้ะอาด 
 3.  รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อฟัน  เช่น  ผกัสด  ผลไม ้ หลีกเล่ียงอาหารท่ีรสหวานจดัหรือ
เปร้ียวจดั 
 4.  ควรแปรงฟันใหถู้กวธีิ 
 5.  ควรใหท้นัตแพทยต์รวจฟันอยา่งนอ้ยปีละ  2  คร้ัง 
 การแปรงฟันอย่างถูกวธีิ 
 1.  การแปรงฟันดา้นนอก  ใหว้างแปรงดา้นท่ีมีขนแนบบริเวณเหงือกและฟันกดแปรงเบา ๆ บิด
ขอ้มือปัดแปรง  ถา้แปรงฟันบนใหปั้ดขนแปรงลงล่าง  แต่ถา้แปรงฟันล่างใหปั้ดขนแปรงข้ึนบนใหท้ าหลาย 
ๆ คร้ัง 
 2.  การแปรงฟันดา้นในของฟันบน  ใหห้งายแปรงข้ึน  สอดแปรงในช่องปากดา้นเพดานบน
ดา้นขา้งของแปรงแนบฟันบนดา้นใน  กดแปรงเบา ๆ และบิดขอ้มือใหข้นแปรงปัดลงล่างผา่นซอกฟัน  ให้
ท าหลาย ๆ คร้ัง 
 3.  การแปรงฟันดา้นในของฟันล่าง  ใหค้ว  ่าแปรงลง  โดยใหด้า้นขา้งของแปรงแนบฟันล่างดา้น
นอก  กดแปรงเบา ๆ และบิดขอ้มือใหข้นแปรงปัดข้ึนผา่นซอกฟันใหท้ าหลาย ๆ คร้ัง 



 4.  การแปรงฟันดา้นบดเค้ียวของฟันบนและฟันล่าง  ใหข้นแปรงแตะฟันดา้นบดเค้ียวแปรงเขา้-
ออกเบา ๆ ท าหลาย ๆ คร้ัง  เม่ือแปรงฟันเสร็จแลว้ควรบว้นปากใหส้ะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  มือ 
 มือ  เป็นอวยัวะส าคญัของร่างกาย  ใช้ส าหรับหยิบจบัและสัมผสัส่ิงต่าง  ๆ มือท่ีสกปรกจะเป็น
แหล่งแพร่เช้ือโรคเขา้สู่ปาก  และอาจแพร่เช้ือโรคจากผูป่้วยไปยงัผูอ่ื้นโดยการสัมผสั  ดงันั้นเราควรรักษามือ
ใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 
 วธีิรักษามือให้สะอาด 
 1.  ลา้งมือใหส้ะอาดก่อนรับประทานอาหาร  และหลงัจากเขา้หอ้งน ้าหอ้งส้วมทุกคร้ัง 
 2.  ลา้งมือดว้ยสบู่  และลา้งออกดว้ยน ้าสะอาด  เช็ดมือใหแ้หง้ 
 3.  ไม่อมหรือดูดเลียน้ิวมือ  เพราะอาจน าเช้ือโรคเขา้สู่ร่างกายได ้
3.  เท้า 
 เท้า  เป็นอวยัวะส าคญัท่ีใชส้ าหรับยนืและเดิน  เทา้อาจสกปรกและไดรั้บอนัตรายไดง่้าย  ดงันั้น  เรา
ควรระมดัระวงัและรักษาเทา้ใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 
 วธีิรักษาเท้าให้สะอาด 
 1.  ลา้งเทา้ใหส้ะอาดและเช็ดใหแ้หง้เสมอ 
 2.  ควรสวมรองเทา้ทุกคร้ังท่ีออกจากบา้น 
 3.  ไม่กดัหรือแทะเล็บเล่น  เพราะเล็บอาจฉีก  ท าใหเ้กิดอาการอกัเสบได ้
 4.  ไม่ใชเ้ล็บเกาผวิหนงัท่ีสกปรกหรือเป็นแผล เพราะอาจเป็นการแพร่เช้ือโรคได ้
 5.  ถา้เล็บอกัเสบ  ควรรีบไปพบแพทย ์
5.  การหายใจ 
 การหายใจ  เป็นการสูดอากาศบริสุทธ์ิ  เช่น  ก๊าซออกซิเจนเขา้สู่ปอดและหายใจเอาอากาศเสียออก  
เช่น  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย  ปกติเราหายใจทางจมูกเวน้แต่กรณีท่ีไม่สามารถหายใจทาง
จมูกได ้ เช่น  ขณะเป็นหวดั  คดัจมูก  หรือมีเลือดก าเดาใหห้ายใจทางปากแทน 
 การหายใจทีถู่กวธีิ 



 1.  หายใจทางจมูก  เพราะภายในรูจมูกมีขนช่วยกรองฝุ่ นละอองและเช้ือโรคไม่ให้เขา้สู่ร่างกายได้
ง่าย 
 2.  หายใจทางจมูก  เพราะโพรงจมูกช่วยควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนของอากาศท่ีจะเขา้สู่ปอด  
เส้นเลือดฝอยภายในจมูกจะช่วยให้อากาศอบอุ่นข้ึนและในจมูกยงัมีน ้ าเมือกท่ีท าให้อากาศมีความช้ืน
พอเหมาะ 
 3.  ควรอยูใ่นท่ีโล่งแจง้และมีอากาศบริสุทธ์ิ  หลีกเล่ียงการอยูใ่นท่ีแออดั  อากาศถ่ายเทไม่สะดวก 

โรคหวัด 
 โรคหวดั  เกิดจากการไดรั้บเช้ือไวรัส  เป็นโรคเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ  ติดต่อไดง่้าย  จากการ
ไอหรือจามของคนท่ีเป็นหวดั  โดยการสัมผสักบัน ้ ามูกหรือน ้ าลายของผูป่้วยบางคร้ังอาจติดต่อทางออ้มโดย
การใชข้องร่วมกยัผูป่้วย  เช่น  ผา้เช็ดหนา้  เส้ือผา้ 
 อาการของโรคหวดั  ผูป่้วยจะมีอาการไอ  จาม  น ้ามูกไหล  คดัจมูก  ระคายคอ  และอาจมีไขด้ว้ย 
 วธีิการป้องกนัไม่ให้เป็นโรคหวดั 
 1.  พกัผอ่นใหเ้พยีงพอ 
 2.  ออกก าลงักายพอเหมาะเพื่อใหร่้างกายแขง็แรง 
 3.  ไม่อยูใ่นท่ีอากาศอบัช้ืนนาน ๆ  
 4.  เม่ือตวัหรือศีรษะเปียก  ใหรี้บเช็ดใหแ้หง้  และสวมเส้ือผา้ใหร่้างกายอบอุ่น 
 5.  ไม่คลุกคลีใกลชิ้ดคนเป็นหวดั 

วิธีการรักษาโรคหวัด 
 1.  เม่ือมีอาการไอ  ควรรับประทานยาแกไ้อ  หรือเม่ือมีไข ้ ก็ควรรับประทานยาลดไข ้
 2.  ด่ืมน ้ามาก ๆ และพกัผอ่นใหเ้พียงพอ 
 3.  รักษาร่างกายใหอ้บอุ่นอยูเ่สมอ 
 4.  เม่ือรับประทานยาแลว้อาการไม่ดีข้ึน  ควรไปพบแพทย ์



วิธีป้องกนัไม่ให้โรคหวัดแพร่ออกไป 
 1.  ไม่ใชส่ิ้งของร่วมกบัผูอ่ื้น 
 2.  ไม่ไอหรือจามรดผูอ่ื้นควรใช้ผา้ปิด
ปากและจมูกเวลาไอหรือจาม 
 3.  ส่ิงของเคร่ืองใชข้องผูป่้วยควรแยกท า
ความสะอาด  ไม่ปะปนกนั 
 4.  ไม่ควรเขา้ไปอยู่ในท่ีชุมชน  หรือ
บริเวณท่ีมีคนหนาแน่น 
 

 

 
 



 


