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 บทเรียนส ำเร็จรูป ชุด โรคติดต่อ เป็นบทเรียนส ำเร็จรูปที่สร้ำงขึ้นเพื่อใช้
เป็นสื่อกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 
2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ใน
สำระที่ 4 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ สมรรถภำพและกำรป้องกันโรค  และเพื่อ
พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในมำตรฐำนกำรเรียนรู้ พ 4.1 ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ให้สูงขึ้น   

เนื้อหำในบทเรียนส ำเร็จรูป ชุดโรคติดต่อ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ
และพลศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 มเีนื้อหำจ ำนวน 8 เรื่อง ประกอบด้วย  

เล่มที่ 1 ควำมเป็นมำของโรคติดต่อ 
เล่มที่ 2 เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สำยพันธุ์ใหม่ 
เล่มที่ 3 เรื่องโรคไข้หวัดนก 
เล่มที่ 4 เรื่อง โรคไข้เลือดออก 
เล่มที่ 5 เรื่อง โรคฉี่หนู 
เล่มที่ 6 เรื่อง โรคอหิวำตกโรค 
เล่มที่ 7 เรื่อง โรคเอดส์  
เล่มที่ 8 เรื่องโรคอุจจำระร่วง  
โดยได้จัดท ำเป็นกรอบควำมรู้และมีแบบทดสอบหลังกำรเรียนรู้ในเรื่อง

นั้นๆ มีรูปภำพประกอบและตัวอย่ำงเพื่อให้เข้ำใจง่ำยขึ้น  นักเรียนสำมำรถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำบทเรียนส ำเร็จรูป ชุด โรคติดต่อนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้สนใจทั่วไป ใช้เป็นแนวทำงในกำรสร้ำงและพัฒนำสื่อ
กำรเรียนกำรสอนต่อไป 

เรืองเดช หลำบหนองแสง 
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ค าชี้แจง 

บทเรียนส ำเร็จรูป ชุดโรคติดต่อ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5  

1. ให้นักเรียนศึกษำล ำดับขั้นตอนกำรเรียนไปทีละขั้นตอน 
2. ให้นักเรียนศึกษำตัวชี้วัดและจุดประสงค์กำรเรียนรู้ก่อนเริ่มเรียน 
3. ก่อนจะศึกษำให้ผู้เรียนเริ่มบทเรียนด้วยกำรท ำแบบทดสอบก่อนเรียนลงใน 

ชุดกระดำษค ำตอบเพื่อตรวจสอบควำมรู้ที่จะเรียนมำกน้อยเพียงใดและตรวจ 
ค ำตอบจำกเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

4. บทเรียนในแต่ละหน้ำเรียกว่ำ กรอบ คือข้อควำมย่อย ๆ ที่ให้ควำมรู้และมี 
ค ำถำมซึ่งจะมีค ำตอบอยู่ในหน้ำถัดไป ให้ศึกษำไปทีละกรอบแล้วตอบค ำถำม 
ลงในกระดำษค ำตอบ 

5. นักเรียนตรวจหำค ำตอบในหน้ำถัดไปถ้ำค ำตอบถูกก็เรียนกรอบต่อไป ถ้ำ 
ค ำตอบผิดย้อนกลับไปท ำควำมเข้ำใจและปฏิบัติกิจกรรมส ำคัญ ควรมี 
ควำมซื่อสัตย์ต่อตนเอง มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่เปิดดูเฉลยค ำตอบก่อน 

6. ในขณะที่ศึกษำบทเรียนและปฏิบัติกิจกรรมข้อส ำคัญ ควรมีควำม 
ซื่อสัตย์ต่อตนเองมุ่งมั่นที่จะเรียนด้วยตนเอง ไม่เปิดดูเฉลยค ำตอบก่อน 

7. เมื่อศึกษำจบบทเรียนแล้วให้ท ำแบบทดสอบหลังเรียนลงในกระดำษ 
ค ำตอบที่ครูแจกให้และตรวจค ำตอบจำกเฉลยเพื่อทรำบควำมก้ำวหน้ำ 
ของนักเรียนถ้ำสงสัยหรือต้องกำรค ำแนะน ำ ควำมช่วยเหลือ ให้ปรึกษำ 
ครูผู้สอน กำรเรียนรู้ด้วยบทเรียนส ำเร็จรูปที่จะประสบผลส ำเร็จได้สูงสุด 
ต้องมีควำมตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร รักกำรอ่ำน มีควำมซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
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       มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
   สาระที่ 4         การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค     
   มาตรฐาน พ 4.1        เห็นคุณค่ำและมีทักษะในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ   
                                กำรด ำรงสุขภำพ กำรป้องกันโรคและกำรสร้ำงเสริม 
                                สมรรถภำพเพื่อสุขภำพ 
  ตัวชี้วัดชั้นปี  ป.5/4     ปฏิบัติตนในกำรป้องกันโรคที่พบบ่อย 
                                ในชีวิตประจ ำวัน  
 

2 



 
 
 

 

 

              จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. นักเรียนบอกความเป็นมาของโรคไข้เลือดออกได้ 
2. นักเรียนบอกสาเหตุของการแพร่ติดต่อของโรคไข้เลือดออกได้ 
3. นักเรียนบอกอาการของโรคไข้เลือดออกได้ 
4. นักเรียนบอกพาหะน าโรคได้ 
5. นักเรียนบอกวิธีป้องกันรักษาโรคไข้เลือดออกได้ 
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 ค าชี้แจง  :  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย X ทับ ข้อ ก, ข, ค, หรือ ง ที่เป็น 
                ค าตอบท่ีถูกต้อง 
  

1.  สัตว์ในข้อใดเกี่ยวข้องกับโรคไข้เลือดออก 
ก.       แมลงวัน      
ข. หนู  
ค.       ไก่   
ง.       ยุง 

2.  ข้อใดคืออาการของโรคไข้เลือดออก 
ก.   คลื่นไส้อาเจียน 
ข. มีเลือดออก 
ค.   มีอาการซึม 
ง.    ถูกทุกข้อ  

3.  บริเวณใดที่ไม่ปลอดภัยจากพาหะน าโรคไข้เลือดออก 
ก. ใต้บันไดมืด ๆ  
ข. ห้องรับแขกลมพัดเย็นสบาย 
ค.    กลางสนามหญ้า 
ง.     ใต้ต้นไม้ 

4.  สารเคมีในข้อใดไม่นิยมใส่ในภาชนะใส่น้ าในบ้าน 
ก.  น้ าส้มสายชู 
ข.      เกลือ 
ค.      ผงซักฟอก 
ง.      น้ าตาล 

 
 

5. พาหนะของโรคไข้เลือดออก 
   
 

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง โรคไข้เลือดออก 
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5. ข้อใดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะน าโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุด 
ก.     กระดาษเปียก               ข.      กระป๋องที่มีน้ าขัง 

    ค.     ถุงพลาสติก                          ง.       ยางรถยนต์    
6. สัตว์ในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับไข้เลือดออก 

ก. ปลาหางนกยูง                ข.      ปลากระดี่ 
    ค.      หนู            ง.      ยุง 
7. นักเรยีนจะท าอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากไข้เลือดออก 

ก. ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง   ข.      นอนไม่กางมุ้ง 
    ค.      สวมเสื้อแขนยาวไม่ให้ยุงกัด       ง.      เล่นในมุมมืด 
8. ใครเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้เลือดออกมากที่สุด 

ก. ต่อนอนกางมุ้งทุกวัน   ข.      ตู่ท างานบ้านทุกวัน 
ข. ต้นท าความสะอาดบ้านทุกวัน    ง.       ติ๊กเล่นซ่อนหาในมุมมืด 

9. ข้อใดไม่ใช่อาการของคนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 
ก.     คลื่นไส้อาเจียน          ข.      ตาแดง 
ค.     มีเลือดออก                          ง.      สีผิวคล้ า 

10.  ถ้าผู้ป่วยมีไข้สูงควรรับประทานยาในข้อใด 
ก.      พาราเซตามอล                  ข.      แอสไพริน  
ค.     ไอบลูโพรเฟน           ง.      ยาลดไข้ทุกชนิด 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง โรคไข้เลือดออก 

 

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

 
ตรวจค าตอบแล้ว 

ได้กี่คะแนนกันจ๊ะ 

ไปเริ่มเรียน
เนื้อหากันดีกว่า 
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กรอบที่  1 

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจำกยุงลำย เป็นตัวน ำที่
ส ำคัญ โดยยุงลำยตัวเมียจะกัดและดูดเลือดซึ่งมีไวรัสจำก
ผู้ป่วย และเชื้อจะเข้ำไปฟักตัวเพิ่มจ ำนวนในยุงระยะ 8-10 
วัน และสำมำรถถ่ำยเชื้อให้คนที่ถูกกัด ต่อไปทุกครั้ง 

หนูๆ ช่วยกันตอบค าถาม 
กรอบที่ 1 นะจ๊ะ 

1. โรคไข้เลือดออกเกิดจำกสัตว์ชนิดใด 
2. เชื้อโรคที่เข้ำสู่ตัวยุงจะฟักตัวในระยะเวลำกี่วัน  

ค าถามกรอบที่  1 
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กรอบที่  2 

 

หนูๆ ช่วยกันตอบค าถาม กรอบท่ี 2 
แล้วไปเรียนกรอบที่ 3 ต่อนะครับ 

1. อำกำรของคนป่วยโรคไข้เลือดออก 
เป็นอย่ำงไรบ้ำง 

ค าถามกรอบที่  2 

อาการของโรคไข้เลือดออก 

1. ผู้ป่วยซึม มีไข้สูง 2-7 วัน 
2. ปวดตามเนื้อตัว หน้าแดง 
3. หายใจหอบ มีจุดแดงขึ้นตามแขน ขา ล าตัว 
4. คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร 
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กรอบที่  3 

 

ตอบถูกหนูๆ เก่งมากครับ 
ตอบค าถาม กรอบท่ี 3 ก่อนนะครับ 

1. อำกำรอันตรำยของโรคไข้เลือดออก 
เป็นอย่ำงไรอีกบ้ำง 

ค าถามกรอบที่  3 

อาการอันตรายของโรคไข้เลือดออก  

1. กระหายน้ าตลอดเวลา 
2. กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น 
3. ตัวเย็น สีผิวคล้ าลง หรือตัวลายมีจุดแดงขึ้น 
4. ถ่ายอุจจาระสีด า เนื่องจากเลือดออกใน

ระบบทางเดินอาหาร ปัสสาวะน้อยลง 
หรือไม่ถ่ายปัสสาวะ 
เป็นเวลานาน 

 



 
 
 

 

 

กรอบที่  4 

     ปัญหาที่พบบ่อย 

    ตัวร้อนมาก หน้าแดง ปวดเมื่อยตามตัว 
     บางรายอาจมีอาการเบ่ืออาหาร คลื่นไส้อาเจียน 

ช่วยกันตอบค าถามก่อนไป
เรียนกรอบที่ 5 นะครับ 

1. ปัญหำที่พบบ่อยมีอะไรบ้ำง 

ค าถามกรอบที่  4 



 
 
 

 

 

 

กรอบที่  5 

    การปฏิบัติต่อผู้ป่วย 

1. ให้ผู้ป่วยพักผ่อนในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
2. เช็ดตัวด้วยน้ าธรรมดา หรือน้ าอุ่นบ่อย ๆ 

ระหว่างเช็ดตัวถ้าผู้ป่วยหนาวสั่นให้หยุดเช็ด 
3. ให้รีบรับประทานยาลดไข้ พาราเซตามอล โดย

ห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง 
4. ห้ามรับประทานยาลดไข้ชนิดอื่นโดยเฉพาะ  

ยาแอสไพริน 

อย่าลืมตอบค าถามกรอบที่ 5
ก่อนไปเรียนกรอบที่ 6 นะครับ 

1. ผู้ป่วยไข้เลือดออกห้ำมให้ผู้ป่วยรับประทำน
ยำชนิดใด 

ค าถามกรอบที่  5 
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ตอบถูกอีกแล้วเพื่อนๆ
เก่งมากเลย 

กรอบที่  6 

    การป้องกันไข้เลือดออก 

1. การนอน ควรนอนในมุ้งหรือที่ปลอดยุงลาย 
2. การเล่น ไม่ควรเล่นในมุมมืด หรือบริเวณที่ไม่มี 

ลมพัดผ่าน 
3. ห้องเรียนควรมีแสงสว่างส่องได้ทั่วถึง มีลมพัด

ผา่นได้สะดวกและไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เช่น 
แจกันดอกไม้ควรเปลี่ยนน้ าทุกวัน 

 

1. นักเรียนควรเล่นบริเวณใดจึงจะปลอดภัยจำกยุง 

ค าถามกรอบที่  6 
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กรอบที่  7 
    การก าจัดยุง 

1. ควรพ่นยาฉีดยุงในบริเวณที่มีมุมอับภายในบ้าน 
ตู้เสื้อผ้าและบริเวณรอบ ๆ บ้านทุกสัปดาห์  

2. ก าจัดลูกน้ า ภาชนะใส่น้ าภายในบ้านปิดฝาให้
มิดชิด ถ้าไม่สามารถปิดฝาได้ให้ใส่ทรายอะเบท 
หรือปลาหางนกยูงจานรองขาตู้ให้ใส่
น้ าส้มสายชู ผงซักฟอก สัปดาห์ละครั้ง 

3. ควรท าลายวัสดุเหลือใช้รอบ ๆ บ้าน เช่น 
กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์เก่า ถุงพลาสติก โดย
การทิ้งขยะหรือเก็บให้มิดชิดไม่ให้มีน้ าขัง 

ไม่อยากเป็นไข้เลือดออก 
ต้องท าให้ได้อย่างนี้นะจ๊ะ 

1. ภำชนะบรรจุน้ ำในบ้ำนถ้ำปิดฝำไม่ได้ควร
ท ำอย่ำงไร 

ค าถามกรอบที่  7 
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กรอบที่  8 

       ข้อส าคัญ  

ถ้าผู้ป่วยอ่อนเพลีย ตัวเย็นชื้น สีผิวคล้ า  
ตัวลาย แสดงว่าเข้าสู่ระยะช็อก เป็นระยะ
อันตรายของโรค ต้องรีบน าส่งโรงพยาบาลที่ใกล้
ที่สุดทันที ระหว่างเดินทางให้พยายามกระตุ้นให้
ผู้ป่วยดื่มน้ าเกลือแร่ หรือน้ าผลไม้บ่อย ๆ 

อย่าลืมตอบค าถาม 
กรอบที่ 8 ก่อนครับ 

1. ผู้ป่วยไข้เลือดออกในระยะช็อกมีอำกำรอย่ำงไร 

ค าถามกรอบที่  8 
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หนูๆ เรียนจบหมดทุกกรอบแล้ว  
เก่งจริงๆ เลย   

ไปท าแบบทดสอบหลังเรียนดีกว่า 
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แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง โรคไข้เลือดออก 

 

 ค าชี้แจง  :  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย X ทับ ข้อ ก, ข, ค, หรือ ง ที่เป็น 
                ค าตอบท่ีถูกต้อง 
  

1.  ใครเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้เลือดออกมากที่สุด 
      ก.      ต่อนอนกางมุ้งทุกวัน      

ข.       ติ๊กเล่นซ่อนหาในมุมมืด 
      ค.      ต้นท าความสะอาดบ้านทุกวัน     
      ง.      ตู่ท างานบ้านทุกวัน 
2. ถ้าผู้ป่วยมีไข้สูงควรรับประทานยาในข้อใด 

ก. พาราเซตามอล   
ข. แอสไพริน 
ค. ไอบลูโพรเฟน 
ง. ยาลดไข้ทุกชนิด 

3. บริเวณใดที่ไม่ปลอดภัยจากพาหะน าโรคไข้เลือดออก 
      ก.      ใต้บันไดมืดๆ  

ข.       กลางสนามหญ้า 
ค.       ห้องรับแขกลมพัดเย็นสบาย 

      ง.      ใต้ต้นไม้ 
4. ข้อใดคืออาการของโรคไข้เลือดออก                       

      ก.      คลื่นไส้อาเจียน               
      ข.      มีเลือดออก 

ค.      สีผิวคล้ า        
ง.      ถูกทุกข้อ 
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5. ข้อใดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะน าโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุด 
ก.     กระดาษเปียก                ข.      กระป๋องที่มีน้ าขัง 

    ค.     ยางรถยนต์                            ง.      ถุงพลาสติก 
6. สัตว์ในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับไข้เลือดออก 

ก.      ปลาหางนกยูง                 ข.      ยุง 
    ค.      หนู             ง.      ปลากระดี่ 
7. นักเรียนจะท าอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากไข้เลือดออก 

ก.      ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง    ข.     เล่นในมุมมืด     
    ค.      สวมเสื้อแขนยาวไม่ให้ยุงกัด        ง.     นอนไม่กางมุ้ง 
8. สัตว์ในข้อใดเกี่ยวข้องกับโรคไข้เลือดออก 
    ก.      แมลงวัน       ข.      ยุง 

ค. หนู       ง.      ไก่ 
9. ข้อใดไม่ใช่อาการป่วยของคนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 

ก.      คลื่นไส้อาเจียน           ข.      สีผิวคล้ า 
    ค.     มีเลือดออก                           ง.      ตาแดง 
10.  สารเคมีในข้อใดไม่นิยมใส่ในภาชนะใส่น้ าในบ้าน 

ก.    เกลือ                                   ข.     น้ าส้มสายชู 
ค.     ผงซักฟอก                             ง.     น้ าตาล 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง โรคไข้เลือดออก 

 

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

 

    เยี่ยมมากเก่งจังเลย   

ท าถูกกันเยอะเลยครับ
ครับ 
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