เอกสารประกอบการสอน สัปดาหที่ 10
รายวิชาพลศึกษาและนันทนาการ (129-101)
เรื่อง ปจจัยที่เปนอันตรายตอวัยรุน
การปลอยใจปลอยกายไปกับอบายมุข เชน เลนไพตลอดคืน ลุมหลงอยูกับสตรี สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เที่ยวบาร ยอม
ทําใหเสียสุขภาพ ผูที่รูจักรักษาสุขภาพ รูจักยับยั้งควบคุมตนเองเทานั้น จึงจะมีอายุที่ยืนยาว คนที่มีอายุยืนยาวสวนใหญจะ
หลีกเลี่ยงบุหรี่กับสุรา และมีคนจํานวนมากที่ไมแตะตองสองสิ่งนี้ตลอดชีวิตสุขภาพแข็งแรงเปนเงื่อนไขในการมีชีวิตอยู
ปจจุบันมีคนจํานวนมากที่ไมไดตายดวยโรค แตตายดวยความ ไมรู ตายดวยการใชชีวิตที่ไมถูกตองถึงแมเราจะไม
สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายนอก แตหากเราตั้งใจเปลี่ยนนิสัยการใชชีวิต ดูแลสุขภาพตนเองใหดี เราก็จะ
สามารถมีสุขภาพที่ดีได
ปญหาการพนัน
การพนันอาจนําไปสูปญหาอาชญากรรมและความรุนแรง โดยวัยรุนไทยที่เลนการพนันเคยพัวพันเหตุการณ
การทํารายรางกาย การลักขโมย การขูกรรโชกทรัพยเพื่อรีดไถเงินและการคาประเวณี
การพนัน เปนกิจกรรมที่คนไทยนิยมชมชอบ นอกจากเปนการเสี่ยงโชคแลวยังแฝงไปดวยความสนุกสนาน
ดังนั้นผูเลนที่ยังไมมีสภาวะดานอารมณอยางสมบูรณแลว โอกาสที่ติดการพนันก็ยอมมีสูง เชน วัยรุน เปนกลุมที่ถูกชักจูง
ใหติดการพนันไดงาย จึงพบวาเกือบ 1 ใน 3 ของวัยรุนไทยเลนการพนัน โดยเฉพาะผูชายมีสัดสวนการเลนพนันสูงกวา
ผูหญิง
วัยรุนไทยที่ติดพนันสวนใหญใชเงินที่ผูปกครองใหไวสําหรับการเรียนและใชจายในชีวิตประจําตางๆ ในการ
เลนการพนัน ทั้งนี้การเลนการพนันจะเปนผลใหวัยรุนมีหนี้สินติดตัว และพยายามทุกวิถีทางในการหาเงินคืน เจาหนี้ เชน
การลักขโมย รีดไถเงิน หรือวัยรุนชายหญิงที่ติดพนันบางคนจําใจเอาตัวเขาแลกเพื่อจายหนี้พนัน หรือใชแฟนเปนตัวขัด
ดอกเพื่อใชหนี้พนัน โดยคาตัวแตละครั้งประมาณ 1.500 - 5,000 บาท
การทายผลฟุตบอลอาจเปนกาวแรกใหวัยรุนเขาสูการเลนพนัน มากกวาครึ่งหนึ่งของวัยรุนไทยเลือกเลนไพ
มากกวาพนันประเภทอื่นๆ ขอมูลที่นาสนใจคือ ในการสํารวจการเลนพนันของประชากรไทยอายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไป
พบวาสวนใหญผูเลนพนันที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวาประถมศึกษา นิยมเลนหวยใตดินและสลากกัน
แบงรัฐบาลมากกวาการพนันชนิดอื่น แพทยหญิงกนกกาญจน วิโรจนอุไรเรือง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัด
อุบลราชธานี กลาววา วันรุนที่เปนโรคติดพนัน จะมีลักษณะดังนี้
1. จะเลนทุกครั้งที่มีโอกาส
2. เพิ่มจํานวนเงินขึ้นเรื่อยๆ
3. ถึงแมจะรูวาการพนันทําใหเสียโอกาสทางสังคมแตก็ยังจะเลนการพนัน เปนอาการที่พยายามจะเลิกการ
พนันแตก็เลิกไมได
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การแกไขปญหาตองให “ผูใหญ” เปนตัวขับเคลื่อนภายในครอบครัวเพื่อสรางคานิยมที่ดี มีกิจกรรมรวมกันใน
ครอบครัวใหมากขึ้น สงเสริมจริยธรรมที่พึงประสงค และสรางคุณคาทางวัฒนธรรมในการมีสัมมาอาชีพ ขณะเดียวกัน
หนวยงานภาครัฐควรมีมาตรการควบคุมปราบปรามบอยการพนันอยางจริงจัง และสนับสนุนเครือขายพอแมใหเขมแข็ง
ปญหาการสูบบุหรี่
จากขอมูลเมื่อป 2550 พบวา สถิติการเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ของประเทศไทยในปจจุบันสูงถึงประมาณปละ
50,000 คน หรือคิดเปนชั่วโมงละ 6 คน โดยเฉพาะในชวงอายุ 25-34 ป ซึ่งนับเปนการสูญเสียที่มีมูลคาสูงทั้งๆ ที่การสูบ
บุหรี่นั้น มีแตโทษทําลายทั้งตนเองและคนรอบขาง แตคนจํานวนหนึ่งก็ยังไมใสใจในอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่มาก
นัก อันตรายจากบุหรี่มีอยูมากมาย เชน
¾ บุหรี่กับระบบหายใจ ในควันบุหรี่มีสารพิษซึ่งมีฤทธิ์ทําลายเยื่อบุหลอดลม ทําใหเกิดการสลายตัวของ
โปรตีนภายในทางเดินหายใจ เปนผลใหเยื่อบุหลอดลมหนาขึ้น หลอดลมตีบเล็กลง ผูที่สูบบุหรี่จึงมักมี
อาการคออักเสบเรื้อรัง หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ปอดบวม
¾ บุหรี่กับหลอดเลือดหัวใจ ในควันบุหรี่มีคารบอนมอนอไชด ซึ่งเขาสูกระแสเลือดและจับกับเม็ดเลือด
แดงไดดีกวาออกซิเจน จึงมีผลตอการสงออกซิเจนไปยังสวนตางๆ ของรางกาย เปนผลใหรางกาย
ไดรับออกซิเจนไมเพียงพอ ทําใหปอดตองทํางานมากขึ้น เสนเลือดตีบลง อัตราการไหลของเลือดจึงชา
ลงดวย อีกทั้งยังเพิ่มการสะสมของคอเลสเตอรอลทําใหเสนเลือดใหญแข็งตัว นอกจากนี้นิโคตินใน
ยาสูบยังทําใหอัตราการเตนของหัวใจเร็วขึ้น ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น ทําใหเปนความดันสูงขึ้น และยังมี
ผลตอการเสริมสรางเซลลใหม เพิ่มความเขมขนของเลือด ทําใหเลือดแข็งตัวเร็วขึ้น โลหิตคั่ง ทําให
หัวใจลมเหลว
¾ บุหรี่กับระบบเสนประสาท การสูบบุหรี่ทําใหกระปรี้กระเปรา เนื่องจากพิษของสารประกอบที่สําคัญ
ในนิโคตินไปกระตุนระบบประสาทใหตื่นชั่วคราว ทําใหสมองปลอดโปรง เมื่อนิโคตินถูกเผาผลาญ
จนหมด สมองที่ปลอดโปรงก็จะลดลงไป หากไดรับเปนเวลานานจะทําใหผิวหนังสมองหดตัวความจํา
เสื่อม
¾ บุหรี่กับระบบยอยอาหาร สารพิษที่อยูในควันบุหรี่ทําใหเสนเลือดที่เยื่อบุกระเพาะหดตัว ขาดความ
สมดุลระหวางกรดและดาง ทําใหกระเพาะและลําไสสับสน เบื่ออาหาร เกิดอาการคลื่นเหียน อาเจียน
ทองเสียหรือทองผูก และยังมีผลระงับน้ํายอย กระทบกับการดูดซึมสารอาหาร
¾ บุหรี่กับชองปาก ขณะสูบบุหรี่ อุณหภูมิที่สูงจะทําลายเยื่อบุในชองปาก ทําใหฟนติดเชื้องาย เกิดโรค
ฟน จากการศึกษาพบวา การสูบบุหรี่ทําใหเกิดโรคเหงือกบวม รากฟนเสีย ฟนเหลือง ปากเหม็น แผล
พุพอง เหงือกอักเสบ และ 90% ขอสาเหตุที่ทําใหเกิดมะเร็งชองปากมาจากการสูบบุหรี่
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¾ บุหรี่กับสมรรถภาพทางเพศ ในควันบุหรี่มีสารพิษที่ทําใหหลอดเลือดอุดตัน การหมุนเวียนของโลหิต
ชาลง ดังนั้นผูชายที่สูบบุหรี่จะเกิดอาการอวัยวะเพศออนตัว เปนอุปสรรคตอการการรวมเพศ และทํา
ใหระบบเสนประสาทสวนกลางเสื่อม ในเพศหญิงนั้นนิโคตินจะทําใหการทํางานของรังไขขาดความ
สมดุล สารหลอเลี้ยงภายในรางกายสับสน ทําใหฮอรโมนเพศหญิงขาด หมดประจําเดือนกอนกําหนด
และไมมีอารมณทางเพศ
¾ บุหรี่กับความชรา จากการวิจัยของสมาคมการแพทยญี่ปุนยืนยันวา การสูบบุหรี่จะขัดขวางการสูบฉีด
เลือดมาเลี้ยงที่ผิวหนัง ทําใหผิวหนังขาดความยืดหยุน ผูที่สูบบุหรี่นานๆ จึงมีรอยเหี่ยวยนบนในหนา
เพิ่มขึ้น ผิวหนังหยอนยานเร็ว จากสถิตคนที่สูบบุหรี่เกินวันละ 50 มวน จะมีความเหี่ยวยนนานใบหนา
มากวาคนไมสูบบุหรี่ถึง 5 เทา ขณะเดียวกับการสูบบุหรี่ยังมีผลกับรางกายอยางมาก ทําใหระบบสมอง
และความคิดเสื่อมเร็ว รอยยนความแกจากการสูบบุหรี่ไมเพียงปรากฏบนใบหนา แตยังปรากฏในความ
ดันโลหิตและสมรรถภาพของสายตาที่เสื่อมลง
¾ บุหรี่กับอายุขัย สูบบุหรี่ทําใหแกเร็ว เกิดโรคตางๆ หลายชนิดยิ่งสูบมาก อายุก็ยิ่งสั้น ผูที่สูบบุหรี่
วันละ 20 มวน อายุจะสั้นกวาผูที่ไมสูบบุหรี่ 5.5 ป ผูสูบบุหรี่วันละ 40 มวน อายุสั้นกวาผูไมสูบบุหรี่
8.3 ป มีการคํานวณวาการสูบบุหรี่ 1 มวน จะทําใหอายุสั้นลง 8 นาที
¾ บุ ห รี่ กั บ โรคอื่ น ๆ ผู ที่ สู บ บุ ห รี่ เ ป น เวลานานจะทํ า ให น อนไม ห ลั บ ความจํ า เสื่ อ ม ไม มี ส มาธิ การ
เคลื่อนไหวไมสมดุล และยังมีผลเสียตอการรักษาโรคกระเพาะอาหาร
¾ บุหรี่มีผลรายตอผูอื่น ผูสูบบุหรี่ไมเพียงแตทําลายสุขภาพตนเอง ยังมีผลตอผูคนรอบขาง จากขอมูล
ยืนยันวา ในครอบครัวที่มีผูสูบบุหรี่ 1 คน สมาชิกในครอบครัวมีอันตรายจากโรคเพิ่มขึ้น 1.4 เทา ถามีผู
สูบบุหรี่ 2 คน ก็จะเพิ่มเปน 2.3 เทา เด็กที่ใกลชิดกับผูสูบบุหรี่จะเสี่ยงกับการเปนโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น
2.6 เทา สามีภรรยาหากฝายหนึ่งสูบบุหรี่ อีกฝายก็จะมีความเสี่ยงที่จะเปนโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น 2.5 เทา
เรียกไดวาคนที่อยูรอบขางผูสูบบุหรี่จะไดรับอันตรายมากกวาผูสูบบุหรี่เองเสียอีก
ในควันบุหรี่มีสารเคมีมากกวา 4,700 ชนิด และมี 42 ชนิดที่มีสารกอมะเร็ง จากการวิจัยทางการแพทยในหลายๆ
ประเทศพบวา
¾ ในหองที่มีอากาศไมถายเท การสูบบุหรี่ทุกๆ 20 วัน จะทําใหผูที่ไมสูบบุหรี่จองหายใจเอาควันบุหรี่เขา
ไปเปนปริมาณเทากับการสูบบุหรี่ 1 มวน
¾ ผูไมสูบบุหรี่ซึ่งอยูในหองทํางาน หรือในสถานที่แออัดเปนเวลานาน แลวหายใจเอาควันบุหรี่เขาไปจะมี
โอกาสเปนมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น 10 - 30 % จากโดยเฉลี่ยทั่วไป และพบวาปอดจะถูกทําลาย เชนเดียวกับ
ปอดของคนที่สูบบุหรี่ 1 – 10 มวน / วัน
¾ ผูที่ไมสูบบุหรี่ที่อยูในหองทํางานที่มีควันบุหรี่ประมาณ 30 นาที จะมีปริมาณคารบอนมอนนอกไซนใน
เลือดเทากับคนที่สูบบุหรี่เอง 1 มวน
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¾ ผูหญิงที่ไดรับควันบุหรี่จากการสูดควันบุหรี่เขาไปวันละ 3 ชั่วโมงขึ้นไป จะมีอัตราเสี่ยงตอการเปน
โรคมะเร็งที่ลําคอมากกวาผูที่ไดรับควันบุหรี่ 3 เทา และมีโอกาสเปนโรคมะเร็งอื่นๆ มากกวาคนปกติถึง
2 เทา
¾ ผูหญิงตั้งครรภที่ไดรับควันบุหรี่อยางตอเนื่อง สารพิษในควันบุหรี่จะมีผลใหเกิดโรคแทรกซอนตางๆ ใน
ระหวางตั้งครรภปละคลอดบุตรได โดยอาจจะมีอาการครรภเปนพิษ ทารกที่คลอดอาจจะมีน้ําหนักตัว
นอยกวาปกติ
จะเลิกสูบบุหรี่อยางไร
การเลิกสูบบุหรี่ไมเพียงชวยประหยัดเงินเทานั้น ยังทําใหมีสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้ง จากการศึกษาของสมาคม
โรคมะเร็งแหงสหรัฐอเมริกาพบวา ผูที่เลิกสูบบุหรี่จะมีอาการไอลดลงหรือหายไอ ภายในรางกายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้น การกําเริบของโรคหัวใจลดลง อัตราการเกิดมะเร็งที่ปอดก็ลดลง เซลลที่เปลี่ยนเปนมะเร็งไดงายก็จะถูกเซลลใหมเขา
มาแทนที่ ดังนั้นการเลิกบุหรี่ จึงมีผลดีกับชีวิตมากมาย “ เชื่อกันวาผูที่สูบบุหรี่วันละ 1 ซองนั้นตองใชเวลาถึง 5 ป ในการ
กําจัดนิโคตินใหหมดไป ”
7 วิธีตอไปนี้ คือเทคนิคจากผูเชียวชาญดานสุขภาพเพื่อชวยใหเลิกบุหรี่ไดงายขึ้น
 ตัดสินใจใหเด็ดเดี่ยวที่จะเลิกบุหรี่
 ยืนหยัดตอเนื่อง คอยๆ ลดจํานวนในการสูบลงจนเลิกไดในที่สุด
 กําจัดอุปกรณที่มีสวนเกี่ยวกับของกับบุหรี่ใหหมด ซักเสื้อผาทั้งหมดลางรถใหสะอาด หยุดสูบบุหรี่
ทั้งที่บานและในรถทันที อยาไปในที่ที่มีคนสูบบุหรี่
 อยาเพิ่งกังวลเรื่องปญหาการกิน จนกวาจะเลิกสูบบุหรี่ได
 ขอใหเพื่อนและครอบครัวสนับสนุน
 พอแมควรจะเปนแบบอยาใหลูก
 หาวิธีดวยตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงไมใหอยากสูบบุหรี่อีก
ปญหาการดื่มแอลกอฮอล
มีคนกลาววาดื่มเหลาขาวเล็กนอยสามารถปองกันโรคเสนเลือดในสมอง และมีงานวิจัยในตางประเทศพบวา
เหลาจีนสามารถตานความชรา ดานอนุมูลอิสระแตการดื่มมากเกินไปยอมทําใหเกิดโทษ แอลกอฮอลในเหลามีผลตอ
สมองและระบบเส น ประสาทมาก ถ า ดื่ ม ในปริ ม าณมากติ ด ต อ กั น นานๆ จะทํ า ให เ ป น พิ ษ สุ ร าเรื้ อ รั ง ทํ า ลายระบบ
เสนประสาท ถารุนแรงจะมีอาการจิตวิปลาสเหลายังทําลายตับ ไต ตอมตับออน และระบบยอยอาหารอีกดวย อยางไรก็
ตาม ผูเชี่ยวชาญแนะนําวา การดื่มเบียรอยางพอเหมาะจะมีประโยชนตอสุขภาพ ดังนี้
• ถูกอนามัย เบียรทําจากวัสดุธรรมชาติ จึงผลิตไดสอดคลองกับหลักมาตรฐานอนามัย
เปนอาหารจากธรรมชาติที่วางใจได
• แกกระหาย เบียรมีปริมาณน้ํามากกวา 90 % เมื่อดื่มแลวทําใหนอนสบาย คลองคอ
ดับกระหาย รูสึกดี
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• ชวยในการยอยอาหาร วัตถุดิบที่สําคัญของเบียรคือ ขาวบารเลย แอลกอฮอล ดอกฮอป หากดื่มใน
ปริมาณที่เหมาะสม สามารถเสริมสรางน้ํายอย เพิ่มประสิทธิภาพของกระเพาะอาหารและระบบการยอยของรางกาย
• ขับปสสาวะ ในเบียรมีสวนประกอบโซเดียมเล็กนอย แอลกอฮอลและกรดนิวคลิอิก ชวยเพิ่มการสง
เลือดใหสมอง ขยายหลอดเลือด กระตุนไตเรงการซอมแซมสวนที่สึกหรอ
นอกจากนี้ ยั ง พบว า การดื่ ม เบี ย ร ใ นระดั บ ที่ กํ า หนดสามารถลดความอ ว นได เ พราะมี โ ซเดี ย ม โปรตี น และ
แคลเซียมในปริมาณนอย ไมมีไขมันและคอเลสเตอรอล มีผลดีตอผูที่ตองการควบคุมไขมัน
ผลกระทบเนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอล
ผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือมีแอลกอฮอลผสม (เชน ในรูปแบบน้ําผลไมที่วางขายกัน
เต็มทองตลาด หางสรรพสินคา รานสะดวกซื้อ ฯลฯ) ทั้งหลายนั้น นอกจากปญหาทางดานรางกาย ซึ่งก็คือ ผลตอตับ ทําห
เปนโรคตับแข็ง มะเร็งตับ หรือผลตอหัวใจ ฯลฯ แลว อันตรายที่หลายคนอาจจะไมนึกถึงก็คือผลตอโรคทางจิตประสาท
ซึ่งก็สงผลกระทบตอรางกายอยางมากมายมหาศาลไดเชนกัน
อาการแทรกซอนทางจิตประสาทเนื่องจากการใชแอลกอฮอล

ความบกพรองทางสติปญญา
• ความบกพรองทางสติปญญาและการเคลื่อนไหว จะเกิดขึ้นหลังจากการดื่มในแตละครั้ง ซึ่งจะขึ้นอยูกับปริมาณ
การดื่มในครั้งนั้นๆ ดวย
• ความจําเสื่อมแบบไปขางหนา หลังการดื่มในปริมาณมากๆ เซลลสมองถูกทําลายเนื่องจากการใชแอลกอฮอล
• ความบกพรองดานความจํา ซึ่งรูปแบบที่รุนแรงที่สุดคือ Korsakoff syndrome มีความสัมพันธกับการขาดไธอา
มีน รวมกับการไดรับพิษจากแอลกอฮอล โดยจะมีอาการความจําเสื่อมในระยะสั้น แตละรักษาความจําระยะยาวและการ
คิดยอนอดีตไดดีกวา
• อาการผิดปกติที่สมองสวนหนา ทําใหเกิดความบกพรองในดานการคิดรวบยอด การวางแผน และการจัดระบบ
• การฝอของสมองสวนซีรีเบลลั่ม ทําใหเดการเดินเซ ทรงตัวไดไมดี
• ภาวะเลือดใตเยื่อหุมสมอง ทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง อาจเกิดหลังจากมีอุบัติเหตุที่ศีรษะซึ่งอาจถูกมองขามไป
เนื่องจากการไดรับพิษจากแอลกอฮอล
อันตรายของหลอดเลือดสมอง
• เส น เลื อ ดในสมองแตก มี ค วามสั ม พั น ธ อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ กั บ การบริ โ ภคแอลกอฮอล ที่ ก อ ให เ กิ ด อั น ตราย
โดยเฉพาะอยางยิ่งการดื่มในปริมาณมากๆ ในคราวเดียวกัน
• หลอดเลือดสมองอุดตัน มีความสัมพันธกับการดื่มที่กอใหเกิดอันตรายติดตอกันเปนเวลานาน
เสนประสาทสวนปลายพิการ
• จะมีอาการชาตามเทา รูสึกหนาเหมือนใสถุงมือถุงเทา หรือกลามเนื้อกลุม Proximal หรือ datal ออนกําลังลง
การฟนตัวจะชามาก ประมาณ 1 ป แมวาจะหยุดดื่มอยางสิ้นเชิงแลวก็ตาม
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บาดแผล
• การบาดเจ็บที่ศีรษะ
• ซี่โครงหัก
• กระดูกขนาดยาวหัก
ผลของแอลกอฮอลตอตัวออนในครรภ
• ในปจจุบันพบวาเปน 1 ใน 2 สาเหตุที่พบบอยที่สุด ของการเกิดภาวะปญญาออนในประเทศที่พัฒนาแลวหลาย
ประเทศ
• คาเฉลี่ย IQ ของเด็กที่ไดรับผลกระทบจากแอลกอฮอลจะอยูที่ 70 และจะไมมีพัฒนาการทางดานสติปญญา
เพิ่มขึ้นตามวัย
• ใบหนาจะมีลักษณะเฉพาะ ไดแก สันจมูกยุบ ริมฝปากบางผิดปกติ ไมมีกระดูกออนที่กั้นโพรงจมูก
• พบความผิดปกติของหัวใจไดบอย
อาการแทรกซอนทางสังคมที่เกิดจากการใชแอลกอฮอล
ครอบครัวและความสัมพันธระหวางบุคคล
• เสียเพื่อน
• ทําลายความสัมพันธกับคูสมรส และความสัมพันธกับคนใกลชิดอื่นๆ
• การแยกกันอยู หรือการหยาราง
อาชีพ
• ไมไดรับการเลื่อนตําแหนง
• ถูกลดตําแหนง
• ถูกไลออก
• วางงาน
เศรษฐกิจ
• ขาดรายไดประจําที่เคยไดจากการทํางาน
• เงินทองไมพอใช
• เปนหนี้การพนัน
• ถูกฉอโกง ถูกหลอกลวง
กฎหมาย
• ฝาฝนกฎหมายที่หามดื่มสุราหรือเสพยาขณะขับรถ
• ถูกยึดใบอนุญาตขับขี่
• มีคดีเกี่ยวกับทรัพยสิรน
• ถูกทํารายรางกาย
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• ฆาตัวตาย
• ทอดทิ้ง ไมเลี้ยงดูเด็ก
• ขายบริการทางเพศ
แคไหนถึงเรียกวาดื่มไมมากเกินไป
“มากเกินไป” หมายถึง การดื่มที่กอใหเกิดปญหาสุขภาพ ปญหาความสัมพันธ ปญหาการงานและหนาที่ความ
รับผิดชอบของคุณ และเปนการดื่มที่เปนอันตรายตอความปลอดภัยของตนเองและผูอื่นดวย
คําถามตอไปนี้จะชวยใหคุณคํานึงถึงคําตอบที่ดีกวาคือ
- แคไหนถึงจะเรียกวามากเกินไปสําหรับสถานการณใดสถานการณหนึ่ง
- แคไหนถึงจะเรียกวามากเกินไปเมื่อดื่มเปนประจําติดตอกันเปนเวลานานๆ
การดื่มมากเกินไปในบางโอกาส
ยัง ไม มีก ฎที่ชั ด เจนว าแค ไ หนถื อว า มากเกิ น ไปสถานการณ ใ ดสถานการณห นึ่ง ทั้ ง นี้ขึ้ น อยู กั บ ปริ ม าณและ
ความเร็วที่สุด กับโอกาสที่ดื่มดวย เชน อาจเกิดอันตรายไดถาเมแอลกอฮอลกอนขับรถหรือทํางานกับเครื่องจักร หรือ
ในชวงที่กําลังเลี้ยงเด็ก แตในบางกรณี ก็อาจดื่มไดหลายดื่มโดยไมเกิดอันตราย เชน ในงานเลี้ยงสังสรรคภายในครอบครัว
ที่บานของตนเอง เปนตน
การดื่มมากเกินไปในสถานการณหนึ่งอาจทําใหมีผลทางลบตามมาอีกมาก ซึ่งผลที่ตามบางอยางแมมันจะอยู
ตนเองไมนาน เชน อาการเมาคาง หรืออาการไมสบายกายบางอยาง แตอาการเหลานี้อาจสงผลเสียรายแรงตอหนาที่ความ
รับผิดชอบ ตอความปลอดภัยของตนเองและผูอื่น ในชวงตอไปจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาการทางกายที่นักดื่มมักจะพบ
เสมอเมื่อดื่มมากเกินไป
ผลทางลบอยางรุนแรงที่ตามมาจากการดื่มแอลกอฮอล ไดแก การไดรับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุ จําไววาความ
เขมขนของแอลกอฮอลในเลือดในระดับสูง จะทําใหหยอนความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเอง ทําให
การคิดลการตัดสินใจไมดี และงวงซึม ซึ่งทําใหมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดปญหารายแรงอื่นๆ ที่มัก
เกิดขึ้นอยางกะทันหันและสงผลกระทบ ที่รายแรงเกินคาด
การดื่มเปนประจําเปนเวลานานๆ
การดื่มเปนประจําเปนเวลานานๆ ทําใหเกิดปญหาไดมากมายหลายแบบ ปญหาหนึ่งที่รุนแรงคือการติดสุรา การ
ดื่มไปเรื่อยๆ จะเกิดการสะสมของแอลกอฮอลทําใหเกิดผลเสียขึ้น เชน ตับจะถูกทําลายเมื่อดื่มจัดแตกวาตนจะรูสึกตัวก็
ตองใชเวลาเปนเดือนๆ หรือเปนปๆ
รายงานการวิจัยแสดงใหเห็นวา การดื่มโดยเฉลี่ยมากกวาวันละ 4 ดื่มในผูชาย หรือมากกวา 3 ดื่มตอวันในผูหญิง
จะเพิ่มความเสี่ยงตอการปวยเปนโรคตับแข็ง แผลในกระเพาะอาหาร และมะเร็ง บางชนิดอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งปญหา
เหลานี้เปนปญหารุนแรงที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ดื่มจัดติดตอกันเปนเวลาหลายๆ ป วิจัยยังแสดงใหเห็นดวยวาการดื่มจัดยัง
ทําใหอายุขัยเฉลี่ยของชายและหญิงลดลงอีกหลายปดวย
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นักดื่มหลายคนที่เคยดื่มวันละ 5-7 ดื่มและมีปญหามากกวา 5 ป นั้นมักจะยังไมไดมีปญหาสุขภาพขั้นรายแรง
สวนใหญจะมีปญหาครอบครัวและปญหาการงานมากกวา ซึ่งปญหาเหลานี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้นถาพวกเขาไมเปลี่ยน
นิสัยการดื่ม เมื่อพวกเขามาเขารวมโปรแกรมนั้น ระดับการติดแอลกอฮอลอยางรุนแรงจะถูกสงตอไปรับการบําบัดรักษา
จากผูเชี่ยวชาญตอไป
แนวทางการลดความเสี่ยงและการหลีกเลี่ยงปญหาจากการดื่ม
ถาการดื่มทําใหเกิดปญหาสุขภาพ มีปญหาความสัมพันธกับคนใกลชิด หรือปญหาดานหนาที่ความรับผิดชอบ
หรือการดื่มทําใหตนและคนอื่นไมปลอดภัย นั่นแสดงวามีการดื่มมากเกินไปแลว แนวทางตอไปนี้ จะชวยใหนักดื่มลด
ความเสี่ยงจากการดื่ม และสามารถหลีกเลี่ยงปญหาที่จะเกิดจากการดื่มได
1. ไมดื่มเลยในสถานการณตอไปนี้
- กอนขับรถหรือกอนทํางานที่เสี่ยงตอความปลอดภัยของตนเองและคนอื่นๆ
- เมื่อกําลังใชยาตามแพทยสั่ง ซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยาทางลบเมื่อผสมกับแอลกอฮอล
- ถามีปญหาสุขภาพที่จะทรุดหนักลงถาดื่มแอลกอฮอล
- ตั้งครรภหรืออยูระหวางใหนมบุตร (แมจะยังไมมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร ที่ระบุวาการดื่มเปนครั้ง
คราวจะเปนอันตรายตอทารก แตก็ขอแนะนําใหอยาประมาทและอยาดื่มเลยจะดีกวา
2. ไมดื่มทุกวัน
3. ไมดื่มมากกวา 4 ดื่มตอวันสําหรับผูชาย และไมมากกวา 2 ดื่มตอวันสําหรับผูหญิง
4. ไมดื่มเกิน 1 ดื่มตอชั่วโมง
5. ไมดื่มเกินกวา 12 ดื่มในแตละสัปดาหสําหรับผูชายหรือ 9 ดื่มสําหรับผูหญิง ทั้งนี้นักดื่มที่ประสบความสําเร็จใน
การดื่มใหนอยลงเมื่อเขาโปรแกรมนี้ มักจะควบคุมการดื่มใหอยูในปริมาณ ที่นอยกวา 10 ดื่มตอสัปดาหเทานั้น
ปญหาการติดยาเสพติด
ปจจัยเสี่ยงตอการติดยาเสพติด มีปจจัยที่สําคัญๆ แบงออกเปน 2 ประการคือ
1. ปจจัยที่เกิดจากตนเอง คือ ขาดความรู ความเขาใจ การแกปญ
 หาตางๆ ที่ผิดวิธี การมีคานิยมที่ไมถูกตองตลอดจน
การขาดความเขมแข็งของพลังจิตหรือกําลังใจในการตอสูกับอุปสรรคหรือความกดดันในชีวิต ตลอดจนการไมมีทักษะ
ในดานมนุษยสัมพันธ และการสื่อสารกับผูอื่นใชเวลาวางใหเกิดประโยชนไมถูกตอง
ในแหลงชุมชนแออัดมีโอกาสทําใหเกิดการมั่วสุมได
2. ปจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดลอม ไดแก สังคม ครอบครัว สถานศึกษา เพื่อน การสื่อสารตาง ๆ สื่อมวลชน และ
สภาพของสังคมรอบ สิ่งแวดลอมเหลานี้มีอิทธิพลอยางมากตอการชักนําเขาสู การเสพสารเสพติด โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
แหลงเสื่อมโทรมจะเห็นปรากฏชัดมากจึงเปนเหตุใหนักเรียน/นักศึกษาในแหลงชุมชนแออัดติดสารเสพติดไดงายและ
มากกวาแหลงอื่น
การติดยาเสพติดสวนใหญจะมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย ซึ่งสามารถแบงออกไดดังตอไปนี้
• การที่บุคคลนั้นมีโอกาสอยูใกลชิดกับยาเสพติดและโดยวิชาชีพของเขา
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การอยูใกลชิดกับผูติดยาเสพติด ยอมมีโอกาสได
การใชยาอันตราย เพื่อชวยลดปญหาผูติดยาเสพติดเปนจํานวนมาก
ความอยากรูอยากเห็น
การหลบหนีจากความจริง
ความประมาทของแพทย
ผูเจ็บปวยใชยาเอง
ใชเพื่อแสดงความเปนปฏิปกษตอสังคม

การปองกันการติดยาเสพติด
การปองกันตนเอง
¾ ควรศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการใชยาอยางถูกวิธี และเหมาะสมกับการเจ็บปวย
¾ ไมทดลองเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด หรือเสพสิ่งที่รูวามีภัย เพราะติดงาย เลิกยากและมีอันตราย ตอสุขภาพรางกาย
และจิตใจ
¾ การคบเพื่อนควรเลือกคบเพื่อนที่ดี หลีกเลี่ยงเพื่อนที่ชอบชักจูงไปในทางเสื่อมควรรูจักใชความคิดและใชเหตุผล
ในการแกไขปญหา กรณีที่ไมสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง
¾ ควรปรึกษา พอ แม ผูปกครอง ครูอาจารยหรือญาติผูใหญที่สนิทและไววางใจมาชวยแกไขปญหา
¾ รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
การปองกันสําหรับครอบครัว
¾ แนะนําตักเตือนใหความรู แกสมาชิกในครอบครัวใหเกิดความตระหนักถึงโทษ พิษภัย ของยาเสพติด
¾ สอดสองดูแลสมาชิกในครอบครัวอยางสม่ําเสมอ หากพบวาติดยาใหรีบนําไปบําบัดรักษาทันที
¾ กรณีบุคคลในครอบครัวเจ็บปวย ไมควรซื้อยารับประทานเอง ควรไปปรึกษาแพทย
¾ พอ แม ผูปกครอง ควรประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของลูก และเปนที่ปรึกษาแกลูกและ สมาชิกในครอบครัวได
¾ พอแม ควรใหความรัก ความอบอุน การดูแลเอาใจใสในการอบรมเลี้ยงดูอยางใกลชิดกับลูก
ระบายอารมณอยางไรดี
ในชีวิตคนเรา เปนไปไดที่ใครจะไมเคยอารมณเสียเลย ขอแนะนําตอไปนี้คงจะใหอารมณดีขึ้นไดบาง
ยิ้มใหสุขภาพแข็งแรง
การยิ้มเปนการแสดงออกซึ่งสุขภาพที่แข็งแรง จิตใจที่เบิกบานตามธรรมชาติ สามารถกระตุนฮอรโมนของ
รางกาย ทําใหการไหลเวียนของโลหิตเร็วขึ้น เซลลแข็งแรง เวลายิ้ม อวัยวะตาง ๆ ในรางกายจะไดบริหารทําใหรางกาย
แข็งแรง ยิ้มจึงเปนการรักษาสุขภาพจิต และเปนยาที่ดีของรางกาย
แพทยชาวอเมริกันไดศึกษาการยิ้ม และไดแจกแจงผลดีของการยิ้มไว 10 ขอ ไดแก
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการหายใจของปอด และทําความสะอาดหลอดลม
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2. เปนเหมือนยาปองกันโรคตาง ๆ อยางหนึ่ง
3. ทําใหอารมณดี
4. ขจัดความเครียด ทําใหมีกําลังวังชา
5. ทําใหกลามเนื้อผอนคลาย เสมือนเปนการออกกําลังกาย
6. ชวยใหเจริญอาหาร นอนหลับพักผอนไดเพียงพอ
7. ขจัดอารมณที่กลัดกลุม ทําใหมีความสุข
8. ลดความรูสึกบีบรัดจากสังคม ทําใหสมองปลอดโปรง
9. ชวยขจัดความขวยเขิน มีผลดีตอการติดตอรวมมือกับผูอื่น
10. ชวยใหปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมได มองโลกในแงดี เผชิญความจริงของชีวิตไดทุกสถานการณ
อยางไรก็ตาม ควรระวังใหหัวเราะอยางมีขีดจํากัด มิฉะนั้นอาจพบกับเรื่องนาเศราได เชน การหัวเราะไมหยุด
ทําใหหายใจเอาอากาศเขาไปไมทันจนตาย หรือการหัวเราะขณะกําลังกินอาหารอาจทําใหอาหารตกลงไปในหลอดลม
หรือการหัวเราะหลังจากที่กินอาหารอิ่มใหม ๆ อาจทําใหไสติ่งอักเสบหรือลําไสบิดตัวได คนปวยดวยโรคหัวใจอาจตาย
หากหัวเราะไมหยุดเพราะความดันภายในหนาอกสูงขึ้นจนเสียชีวิต ขณะที่ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง หากหัวเราะมาก
เกินไปอาจทําใหเสนเลือดในสมองแตกได ผูปวยโรคไสเลื่อนที่หัวเราะไมหยุดจะทําใหอาการของโรครุนแรงขึ้น ดังนั้น
ตองควบคุมอารมณของตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงจากการ “หัวเราะจนตาย”
รองไหเมื่ออยากรอง
คําพูดที่วา “ลูกผูชายตองไมรองไห” “รองไหเปนการแสดงถึงความออนแอ” ลวนเปนคําพูดที่ไมมีเหตุผล
ผลการวิจัยทางการแพทยยืนยันวา เมื่อเราถูกกระตุนจากภายนอกอยางรุนแรง จะทําใหเกิดการตอบสนองทําใหระบบใน
รางกายและอวัยวะอยูในสภาวะไมสมดุล หัวใจเตนเร็ว ความดันสูง กลามเนื้อตึง ตอมไรทอภายในรางกายทํางาน
เพิ่มขึ้น การที่ตองอยูในอารมณกังวล กลัว เศราใจ ฯลฯ นาน ๆ เปนการบั่นทอนระบบภูมิคุมกันโรค และทําใหเกิด
โรคที่รุนแรงหรือเสียชีวิต อยางที่เรียกวา “อัดอั้นตันใจจนตาย” “โกรธจนตาย” ได “รองไห” จึงเปนการลดการ
ตอบสนองอยางหนึ่ง
จากการวิจัยทางการแพทยพบวา ในน้ําตาที่ไหลออกมาตอนโศกเศราจะมีโปรตีนสูง เปนโปรตีนที่มีโทษที่เกิด
จากความกดดัน และขับออกจากรางกายผานทางน้ําตาเพื่อชวยลดอารมณเครียดที่ทําใหเกิดความหมนหมองลดความ
เจ็บปวดและกลัดกลุม การกล้ํากลืนอดทนตอความเศราไวจึงเปนการทําลายระบบภายในรางกาย ทําใหความดันสูง เกิด
โรคกระเพาะอาหาร โรคลําไสอักเสบ
จากการวิเคราะหทางดานสรีรวิทยาพบวา การที่เรามีน้ําตาไหลออกมาและกระพริบตาเวลาเศรา จะทําใหเยื่อ
กระจกตามีความชุมชื้น เปนการชะลางลูกตาและปกปองสายตา โดยในน้ําตานั้นมีสารฆาเชื้อที่สามารถฆาและยับยั้งโรค
ในดวงตา นอกจากนั้นยังเชื่อวาน้ําตาสามารถชวยขับสารพิษออกจากรางกาย ทําใหรางกายแข็งแรงอีกดวย
การรองไหจึงเปนการแสดงถึงความสบายใจ สามารถระบายความเครียดและความทุกขที่อยูในใจ ชวยรักษา
ความสมดุลของจิตใจ ดังนั้นเวลาที่โมโห โศกเศรา อยาเก็บกดอารมณของตนเอง จงระบายออกมาอยางเหมาะสมเพื่อ
ลดความอัดอั้นตันใจ สุขภาพจะไดแข็งแรง
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ผูหญิงที่ระบายความทุกขความกลัดกลุมใจใหสามีหรือเพื่อนฟง เพื่อลดความเครียดและความกลัดกลุมภายใน
จิตใจ มักจะแข็งแรงไมมีโรครายแรง สวนผูหญิงที่ชอบสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และทํารายตนเองเมื่อมีความทุกขและความ
กลัดกลุมมักจะมีอาการประสาทออนลาในระดับตาง ๆ ความจําถดถอยลง ประจําเดือนไมปกติและปวยดวยโรคตาง ๆ
เราตางรูกันดีวาอารมณและความวิตกกังวลจะบั่นทอนสุขภาพอยางรุนแรง สวนมากผูหญิงจะอาศัยการบนเปนการระบาย
ความกลัดกลุมที่มีอยูออกมา ทําใหจิตใจผอนคลาย เปนการเสริมสุขภาพจิต ทําใหจิตใจเบิกบาน มองโลกในแงดี
ดังนั้นเมื่อภรรยาอารมณเสีย บนไมหยุด สามีควรใหความหวงใยและเขาใจ อยารําคาญหรือโตเถียง เพราะการ
บนมีผลดีตอสุขภาพกายและจิตการบนนั้นมีสวนชวยใหชีวิตครอบครัวดํารงอยูกันตอไปได
ควบคุมความเครียด
การจะควบคุมความเครียดใหไดผล จําเปนตองรูจักปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียดเสียกอน แลวจึงพิจารณาวาจะ
ใชวิธีไหนมาควบคุมความเครียดของตนดี
1. จัดเวลาใหเหมาะสม รูจักจัดการเรื่องตาง ๆ ตามลําดับความสําคัญกอนหลัง
2. จัดการที่ละเรื่อง หลีกเลี่ยงการทํางานพรอมกันสองงาน
3. ทําตามกําลัง เลือกทํางานตามความสามารถและความชอบของตนเอง กําหนดเปาหมายใหปฏิบัติไดจริง
4. ตัดสินใจอยางฉลาด กอนจะตัดสินใจเรื่องสําคัญใด ๆ ควรหาขอมูลและรับฟงขอคิดเห็นจากคนอื่นกอน เพื่อ
ไมใหเสียใจในภายหลัง
5. ยอมรับและพอใจในตัวเอง ทั้งในเรื่องรูปลักษณภายนอก เพศ ฐานะ ความสามารถ ฯลฯ
6. อยาเปนคนเก็บกด มีเรื่องไมสบายใจใด ๆ ควรบอกเลาหรือปรึกษาใครสักคน จะไดชวยคลายความทุกข
ลงได
7. สรางครอบครัวใหมีความสุข ความสนิทสนม ความเคารพ และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน จะชวยสาน
สายใยของครอบครัวใหเหนียวแนน
8. รักษาสุขภาพใหแข็งแรง ออกกําลังกายสม่ําเสมอ รับประทานอาหารครบหาหมู และพักผอนใหเพียงพอ
สิ่งเหลานี้จะเปนพื้นฐานไปสูการมีสุขภาพที่ดี มีรางกายที่แข็งแรงทําใหสามารถเอาชนะความเครียดได
ปญหาการเรียน
ปญหาเรื่องการเรียนในวัยรุน แมจะไมเกี่ยวของโดยตรงกับสุขภาพทางกาย แตก็เปนหัวใจของการนําไปสูปญหา
ตอเนื่องมากมาย
ปญหาการเรียนในวัยรุนเกิดขึ้นเพราะ ในสภาวะปจจุบันมีสิ่งแวดลอมภายนอกมาเบี่ยงเบนความสนใจมากขึ้น
หลายๆ คนบอกวาเปนเรื่องนาเบื่อที่ตองเรียนหนังสือ
แตถาทานเปนวัยรุนที่กําลังฟงอยูขณะนี้ ทานคงตองหยุดคิดพิจารณาใหดีวา ทานเรียนหนังสือเพื่ออะไร?
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คําตอบก็คือทานเรียนหนังสือเพื่อตัวเอง ทานจะเรียนดี สอบไดคะแนนดี เรียนตอในชั้นสูงๆ ขึ้นไปไดเรื่อยๆ ก็
เพื่อตัวเองทั้งสิ้น เพราะคุณพอคุณแมผูปกครองทานก็มีสวนในการความภูมิใจ ดีใจที่บุตรหลานประสบความสําเร็จในการ
เลาเรียน แตความสําเร็จในการเรียนจะติดตัวทานไป จนทานเติบโตเปนผูใหญ เปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
เครื่องมือในการสรางฐานะของครอบครัวตอไปในอนาคต และในชวงระยะเวลานี้เทานั้น ที่เปนโอกาสเหมาะที่จะศึกษา
เลาเรียนใหเต็มที่ คุณพอคุณแมและผูปกครองของทานคงไมมีใครที่ไมตองการสนับสนุนใหทานเรียนหนังสือ ดังนั้นตัว
ทานเทานั้นที่ตองมุมานะพยายามใหเต็มที่ มากเทาที่ทานจะสามารถกระทําได
การเรียนใหประสบความสําเร็จ มีวิธีการมากมาย แตหัวใจที่สําคัญที่สุดอยูที่ตัวทาน ตัวทานตองการเรียนใหดีขึ้น
หรือไม ตัวทานเห็นความสําคัญของการศึกษาเลาเรียนในขณะนี้หรือไม ถาคําตอบของทานคือทานตองการ ความสําเร็จ
ในการปรับปรุงการเรียน จะมีมากกวา 50% ไปแลว ทานจะตองมานึกยอนหลังดูวา
ทานบกพรองอะไรบางในอดีตที่ผานมา ทานเตรียมการเรียนหรือทานทําการบานครบถวนหรือไม ทบทวน
บทเรียนบางหรือเปลา ใหเวลากับการเที่ยวเตรคบเพื่อนหรือกิจกรรมที่ไมเกี่ยวกับการเรียนมากไปหรือเปลา ทานตอง
ปรับปรุงสิ่งเหลานี้ และที่สําคัญคือการทุมเทใหเวลากับการเรียนมากขึ้น สมองของแตละบุคคลรับรูและเขาใจบทเรียน
โดยใชเวลาไมเทากัน ซึ่งจะเกิดขึ้นทั้งในคนเรียนเกงและเรียนไมเกง บางคนอาจฟงครั้งเดียวแลวเขาใจ แตบางคนตองฟง
หลาย ๆ ครั้ง ตองจดโนตยอ หรือตองทบทวนดวยตนเองอีก จึงจําไดและเขาใจ ซึ่งไมใชเรื่องแปลกอะไร สําคัญอยูที่วา
ทานตองการเรียนใหดีขึ้นหรือเปลา ความพยายามของทานเทานั้นที่จะนําไปสูความสําเร็จ
การคบเพื่อน
ปญหาเรื่องการคบเพื่อน แมจะไมเกี่ยวของโดยตรงกับสุขภาพทางกาย แตก็เปนหัวใจของการนําไปสูปญหา
ตอเนื่องมากมาย รวมทั้งปญหาทางรางกายและจิตใจที่จะกลาวถึงตอไป
วัยรุนเปนวัยที่เบิกบาน สนุกสนาน มีความคิดความเห็นของตนเองมากขึ้น มีการพบปะเพื่อนฝูงตางๆ ในโรงเรียน
มากมาย ทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงขาม ซึ่งไมใชเรื่องแปลกหรือเสียหายอยางไรที่จะมีเพื่อนเพศตรงขาม ถาอยูในกรอบ
แหงการคบหาสมาคมเชนเพื่อนสนิทที่มีความหวังดีตอกันและกัน
คําแนะนําซึ่งเปนกฏตายตัวหรือเปนหลักการในการคบเพื่อนคงไมมีชัดเจน แตจะอยูบนพื้นฐานของความพอดี
หรือความสมดุล ที่แตละคนแตละครอบครัวจะตองปรับเขามาหากัน ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ
1. ตัวของทานตองไมเสียหาย หมายถึงเพื่อนนั้นตองไมนําสิ่งที่ไมดีมาสูทาน ไมวาจะเปนยาเสพติด สุรา
บุหรี่ การเที่ยวเตรดึกดื่นที่มีผลตอสุขภาพกายของทาน ตลอดจนการดื่มสุราหรือเบียรเปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุจาก
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การจราจร บางครั้งรุนแรงจนถึงกับการเสียชีวิตก็มีขึ้นไดบอยๆ การชักจูงที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธที่ไมเหมาะสม ซึ่งมี
โอกาสที่จะทําใหทานติดโรครายเอดสได
2. การเรียนตองไมเสียหาย หมายถึง การคบเพื่อนนั้นตองไมขโมยเวลา หรือนําเอาความสนใจออกไปจาก
การศึกษาเลาเรียน ที่เปนเปาหมายหลักและมีความสําคัญอยางยิ่งในวัยของทาน ในทางตรงขามการคบเพื่อนที่ดีนาจะชัก
จูงกัน หรือสงเสริมใหกันและกัน เพื่อการศึกษาเลาเรียนไดดียิ่งขึ้น
3. คุณพอคุณแมหรือผูปกครองตองไมทุกขทรมานกับการคบเพื่อน หมายถึงการกระทําใดๆที่เกิดจากการ
คบเพื่อน ทานตองพินิจพิจารณาใหเหมาะสม ทานตองไมเปรียบเทียบกับครอบครัวของคนอื่นๆ ความเห็นตางๆของพอ
แมผูปกครองของทาน และของเพื่อนๆทาน จะเหมือนกันคงเปนไปไมได ทําไมเพื่อนถึงไปได กลับดึกได ไปคางคืนกับ
เพื่อนได แตทานไมสามารถทําได แตละครอบครัวจะมีความแตกตางกัน ตัวทานเองนั่นแหละ ที่จะตองเขาใจความไม
เหมือนกันตรงนี้ของแตละครอบครัว แลวทานจะไมนําความทุกขใจมาสูพอแมหรือผูปกครองของทานอยางแนนอน
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