
เสริมสร้างสุขภาพด้วยสุขบญัญตัิ 10 ประการ 
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม 
 
 
 

 
สุขบัญญตัิ 10 ประการ 

 
 
 

ช่วงน้ีอากาศก าลงัเปล่ียนแปลง พาลท าใหห้ลายคนป่วยเป็นไข ้เจบ็เล็ก เจบ็นอ้ยแต่เราสามารถป้องกนัอาการ
ป่วยต่าง ๆ และเสริมสร้างสุขภาพใหแ้ขง็แรงไดง่้าย ๆ เพียงแค่ปฏิบติัตาม สุขบัญญตัิ 10 ประการวา่แต่สุขบัญญตัิ 10
ประการคืออะไรและมีอะไรบ้างไปดูกนั 
 
 

สุขบัญญตัิ 10 ประการคือ ขอ้ก าหนดท่ีเด็ก และเยาวชน รวมทั้งประชาชนทัว่ไป ควรปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ
จนเป็นนิสัย เพราะผูท่ี้ปฏิบติัตาม สุขบญัญติั 10 ประการ จะเป็นคนมีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ซ่ึงจะ
ส่งผลใหมี้สุขภาพแขง็แรง มีสมรรถภาพในการเรียน การท างาน และ สุขบญัญติั 10 ประการ  ยงัช่วยใหมี้ภูมิตา้นทาน
โรค ไม่เจบ็ป่วยง่าย ๆ ดว้ย โดย สุขบัญญตัิ 10 ประการ หรือ สุขบัญญตัิแห่งชาตินี ้รัฐบาลได้ประกาศให้ด าเนินการ
และเผยแพร่ในวนัที ่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ดังน้ันจึงได้ก าหนดให้ทุกวนัที ่ 28 พฤษภาคม เป็น "วนัสุขบัญญตัิ
แห่งชาติ" อกีด้วย 
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๒ 

สุขบัญญัติ 10 ประการ ประกอบไปด้วย 
 

1.ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด   

 

 

อาบน ้าทุกวนัอยา่งนอ้ยวนัละ1คร้ังและสระผมอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 2 คร้ัง 
ตดัเล็บมือ เล็บเทา้ ใหส้ั้นอยูเ่สมอ เพื่อป้องกนัเช้ือโรค 
ถ่ายอุจจาระใหเ้ป็นเวลาทุกวนั 
ใส่เส้ือผา้ท่ีสะอาด ไม่อบัช้ืน และใหค้วามอบอุ่นอยา่งเพียงพอ 
จดัเก็บขา้วของเคร่ืองใชใ้หเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย  

 

2.รักษาฟันให้แขง็แรง และแปรงฟันทุกวนัอย่างถูกวธีิ   

 

แปรงฟันทุกวนัอยา่งถูกวธีิ อยา่งนอ้ยวนัละ 2 คร้ัง คือ เวลาเชา้ก่อนนอน 
ถูหรือบว้นปาก หลงัทานอาหาร 
เลือกใชย้าสีฟันและฟลูออไรด์ 
หลีกเล่ียงการทานลูกอม ลูกกวาด ทอ็ฟฟ่ี ขนมหวานเหนียวต่าง ๆ เพื่อป้องกนัฟันผุ 
ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
ไม่ควรใชฟั้นกดัขบของแขง็ 

 



๓ 

3.ล้างมอืให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลงัการขบัถ่าย 

  

 
 

คือ ลา้งมือดว้ยสบู่ทุกคร้ัง ก่อนและหลงัการเตรียม ปรุง และรับประทานอาหาร รวมทั้งหลงัการขบัถ่าย  
 
 

4.กนิอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอนัตราย และหลกีเลีย่งอาหารรสจัด สีฉูดฉาด 
 

 
 
    เลือกซ้ืออาหารสด สะอาด ปลอดสารพิษ โดยค านึงหลกั 3 ป คือ ประโยชน์ ปลอดภยั และประหยดั 
    ปรุงอาหารใหถู้กสุขลกัษณะ และใชเ้คร่ืองปรุงรสท่ีถูกตอ้ง โดยค านึงหลกั 3 ส คือ สงวนคุณค่า สุกเสมอ 
และสะอาดปลอดภยั 
 
 
 

 



๔ 
 
   ทานอาหารท่ีมีการจดัเตรียม การประกอบอาหาร และใส่ในภาชนะท่ีสะอาด 
   รับประทานอาหารใหค้รบ 5 หมู่ ในปริมาณท่ีพอเหมาะ เพื่อใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย  
   รับประทานอาหารใหถู้กหลกัโภชนาการทุกวนั 
   ทานอาหารปรุงสุกใหม่ รวมทั้งใชช้อ้นกลางในการทานอาหารร่วมกนั 
   หลีกเล่ียงทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ หรืออาหารรสจดั ของหมกัดอง รวมทั้งอาหารใส่สีฉูดฉาด  
   ด่ืมน ้าสะอาดทุกวนั อยา่งนอ้ยวนัละ 8 แกว้ 
   ทานอาหารใหเ้ป็นเวลา 
 

5.งดสูบบุหร่ี สุรา สารเสพติด การพนัน และการส าส่อนทางเพศ 

 

 
 
 

 
          ผูท่ี้จะมีสุขภาพดีตาม สุขบญัญติั 10 ประการ ตอ้งงดสูบบุหร่ี ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์งดใชส้ารเสพติด งดเล่น
การพนนั นอกจากน้ีตอ้งส่งเสริมค่านิยม รักนวลสงวนตวั และมีคู่ครองเม่ือถึงวยัอนัควร  

 
 
 
 
 
 



๕ 

6.สร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 

 

 
 

  
          ใหทุ้กคนในครอบครัวช่วยกนัท างานบา้น 
          สมาชิกทุกคนในครอบครัวควรปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็นร่วมกนั  
          เผือ่แผน่ ้าใจใหก้นัและกนั 
          จดักิจกรรมสนุกสนานร่วมกนั 
          ชวนกนัไปท าบุญ 
 

7.ป้องกนัอบัุติภัยด้วยการไม่ประมาท 
 
          ระมดัระวงัป้องกนัอุบติัภยัท่ีอาจเกิดภายในบา้น เช่น เตาแก๊ส ไฟฟ้า ของมีคม ธูปเทียนท่ีจุดบูชาพระ ฯลฯ  
          ระมดัระวงัในการป้องกนัอุบติัภยัในท่ีสาธารณะ เช่น ปฏิบติัตามกฎของการจราจรทางบก ทางน ้า ป้องกนั
อนัตรายจากโรงฝึกงาน หอ้งปฏิบติัการ เขตก่อสร้าง หลีกเล่ียงการชุมนุมหอ้มลอ้ม ในขณะเกิดอุบติัภยั  
 
 
 
 
 
 



๖ 

8.ออกก าลงักายสม า่เสมอ และตรวจสุขภาพประจ าปี 

 
 

 
 

ออกก าลงักายอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ3คร้ัง 
ออกก าลงักายและเล่นกีฬาใหเ้หมาะสมกบัสภาพร่างกายและวยั 
ตรวจสุขภาพประจ าปีกบัแพทย ์อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

9.ท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 

 

 
 

      พกัผอ่นนอนหลบัใหเ้พียงพออยา่งต ่า8ชัว่โมง 
      จดัส่ิงแวดลอ้มภายในบา้นและท่ีท างานใหน่้าอยู่ 
      หาทางผอ่นคลายความเครียด เม่ือมีปัญหา หรือเร่ืองไม่สบายใจรบกวน อาจหางานอดิเรกท า ใชเ้วลาวา่งไป
กบัการอ่านหนงัสือ ฟังเพลง ดูภาพยนตร์ 
       ช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีมีปัญหา 



๗ 

10.มสี านึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคมเช่น 
 
      ก าจดัขยะภายในบา้นและทิ้งขยะในท่ีรองรับ 
      หลีกเล่ียงการใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีก่อใหเ้กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น  
โฟม พลาสติก สเปรย ์เป็นตน้ 
      มีและใชส้้วมท่ีถูกสุขลกัษณะ 
     ก าจดัน ้าทิ้งในครัวเรือนและโรงเรียนดว้ยวธีิท่ีถูกตอ้ง  
      ใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
      อนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม เช่น ชุมชน ป่า น ้า และสัตวป่์า เป็นตน้ 
 
          ถ้าหากใครปฏิบัติได้ตาม สุขบัญญตัิ 10 ประการ นี ้รับรองว่า จะมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยมา
เบียดเบียนแน่นอน 
 

 
 
 
 

สาระน ามาฝาก..................จาก งานอนามยัโรงเรียนวฒันาวทิยาลยั 


