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 ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2545) มาตรา 24 ได้ให้ความส าคัญ
ของการจัดการศึกษาว่าการจัดการศึกษาให้ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการ
คิด จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยให้มีความสมดุลระหว่างความรู้และคุณธรรม 
รวมทั้งควรให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยจัดสภาพแวดล้อม และสื่อการเรียนรู้ที่อ านวยความ
สะดวกต่อการเรียน จึงเกิดการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ความ
ปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ซึ่งประกอบด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งสิ้น 5 เล่ม ได้แก่ 
  เล่มที่ 1 เรื่อง ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และแนวทางปูองกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
  เล่มที่ 2 เรื่อง ความรุนแรง 
  เล่มที่ 3 เรื่อง อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง 
  เล่มที่ 4 เรื่อง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กับสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ 
  เล่มที่ 5 เรื่อง การช่วยฟืน้คืนชีพ 
 ส าหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มที่ 1 เรื่อง ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และแนวทางปูองกัน
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และแนวทาง
ปูองกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ ซึ่งในแต่ละเล่มของชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะประกอบด้วยค าชี้แจงเกี่ยวกับ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ค าชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู ค าชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ส าหรับนักเรียน  มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ขั้นตอนการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD บัตรค าสั่ง บัตรเนื้อหา บัตร
กิจกรรม แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนรวมทั้งบัตรเฉลยในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ 
และทราบผลการเรียนในทันที 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มนี้จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง โดยมีเพื่อนร่วมกันตรวจสอบความเข้าใจ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน ซึ่ง
จะส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด และฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ตลอดจนส่งเสริมการท างานร่วมกัน 
เพื่อให้นักเรียนสามารถน าความรู้ และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งเป็นพื้นฐาน
ในการศึกษาต่อไป 
 
                      อัษฎาพงษ์  สีมานอก 
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 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 5 เล่ม ดังนี้ 
   เล่มที่ 1 เรื่อง ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และแนวทางปูองกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
   เล่มที่ 2 เรื่อง ความรุนแรง 
   เล่มที่ 3 เรื่อง อิทธพิลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง 
   เล่มที่ 4 เรื่อง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กับสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ 
   เล่มที่ 5 เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ 
 2.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาสุขศึกษา 6 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ร่วมกับการ
เรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ซึ่งมีรูปแบบขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นน าเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น 
   ขั้นที่ 2 ขั้นการศึกษากลุ่มย่อย 
   ขั้นที่ 3 ขั้นการทดสอบย่อย 
   ขั้นที่ 4 ขั้นการคิดคะแนนพัฒนาตนเองและของกลุ่ม 
   ขั้นที่ 5 ขั้นการยกย่องกลุ่มที่ประสบผลส าเร็จ 
 3.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้เป็น “เล่มที่ 1 เรื่อง ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และแนวทาง
ปูองกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ” โดยใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา 6 เรื่อง ความ
ปลอดภัยในชีวิต จ านวน 2 ชั่วโมง 
 4.  ในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จะประกอบไปด้วย 

 ค าชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ค าชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู 
 ค าชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 
 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวขี้วัด สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ขั้นตอนการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  
 บัตรค าสั่ง  
 บัตรเนื้อหา 
 บัตรกิจกรรม 
 แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน 
 บัตรเฉลย 
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 5.  การประเมินผล  
   5.1  ผลการเรียนประเมินจาก 
    5.1.1  ประเมินผลจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน-แบบทดสอบหลังเรียน 
    5.1.2  ประเมินผลจากผลงานของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมจากบัตรกิจกรรม 
    5.1.3  ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนของนักเรียน 
    5.1.4  ประเมินผลจากการท าแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   5.2  เกณฑ์การประเมินผล นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จึงจะสามารถเรียนในเล่ม
ต่อไปได้ หากนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลต้องเรียนซ่อมเสริม 
   5.3  การเรียนซ่อมเสริม ส าหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้นักเรียนศึกษา
บัตรเน้ือหาใหม่อีกครั้ง หรือใช้ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน หรือครูอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้    
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 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดนี้ ครูผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญเป็นอย่าง
ยิ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ครูผู้สอนจึงควรศึกษารายละเอียดตา่งๆ 
ทั้งด้านเนื้อหา กิจกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู้  รวมทั้งการปฏิบัติตนก่อนการใช้ชุดกิจกรรมมี
ดังนี้ 
  1.  ครูต้องศึกษาวิธีการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD การวัดและการประเมินผลให้เข้าใจ 
  2.  ครูต้องเตรียมการสอนล่วงหน้า เตรียมสถานที่ สื่อการสอนต่างๆ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ที่ไม่ได้จัดไว้ในชุดกิจกรรมให้พร้อมก่อนที่จะใช้ 
  3.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD มีข้ันตอน ดังนี้ 
    

 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ คะแนนฐาน บอกเกณฑ์และรางวัล 
 ครูทบทวนความรู้เดิมและน าเสนอประเด็นความรู้ใหม่ 

    
 ครูให้นักเรียนนั่งประจ ากลุ่มของตนเอง ตามกลุ่มเดิมที่แบ่งไว้ 
 มอบหมายให้แต่ละกลุ่มศึกษาบัตรเนื้อหา ท ากิจกรรมตามบัตรกิจกรรมที่

ก าหนด (2 เล่ม ต่อ 1 กลุ่ม) ในชุดกิจกรรม  
 แต่ละกลุ่มตรวจบัตรกิจกรรมจากบัตรเฉลยที่อยู่ในส่วนภาคผนวก   

    
 ให้นักเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

    
 ครูตรวจให้คะแนนทดสอบประจ าชุดกิจกรรม ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่

ก าหนดไว้ แล้วแจ้งคะแนนที่ได้ให้นักเรียนทราบ แต่ละกลุ่มบันทึกคะแนนลง
ในแบบบันทึกคะแนนทดสอบประจ าชุดกิจกรรม 

 แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดคะแนนพัฒนาของสมาชิกแต่ละคน คะแนนพัฒนาเฉลี่ย
ของกลุ่มลงแบบบันทึกคะแนน โดยครูตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

    
 ครูประกาศระดับพัฒนาของกลุ่มและยกย่องกลุ่มที่ประสบความส าเร็จ เพื่อ

เป็นการรองรับผลงานและเสริมแรงกลุ่มที่ได้รับรางวัล 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาเรื่องที่เรียน 
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  4.  เมื่อมีกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน จ านวน 5 กลุ่ม โดย 
แต่ละกลุ่มจะคละเพศ คละความสามารถ ให้มีการเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม พร้อมทั้งแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบแก่สมาชิกในกลุ่ม 
  5.  ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจบทบาทของตนเอง แนะน า
ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แนวปฏิบัติในระหว่างการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วจึงให้ท า
แบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้  และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ไม่เข้าใจได้ซักถาม
เกี่ยวกับวิธีการเรียน ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรม หรือบทบาทของนักเรียนเอง ตลอดจนข้อข้องใจอื่นๆ 
  6.  ก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละเล่ม ต้องให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต จ านวน 30 ข้อ และในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียน 
  7.  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียนให้เป็นหน้าที่ของครู เป็นผู้น าเข้าสู่บทเรียน โดยให้นักเรียนมีส่วน 
ร่วมในการท ากิจกรรม 
  8.  ขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ครูคอยให้ค าปรึกษา แนะน า กระตุ้นให้นักเรียนท า 
กิจกรรมอย่างกระตือรอืร้น และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตามบทบาทที่สมาชิกใน
กลุ่มมอบหมาย พร้อมทั้งสังเกตและประเมินพฤติกรรมระหว่าง เรียนของนักเรียนไปด้วย 
  9.  เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วน ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละเล่ม 
โดยใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที แล้วต้องตรวจกระดาษค าตอบทันท ีเพื่อที่นักเรียนจะได้ทราบคะแนนพัฒนา
ของตน และคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุ่ม 
  10.  เมื่อนักเรียนเรียนจบครบทุกชุดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต จ านวน 30 ข้อ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ แล้ว
น าผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบเพื่อทราบผลการพัฒนา 
  11.  การวัดและประเมินผล ประเมินจากแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน สังเกต  
พฤติกรรมระหว่างเรียนของนักเรียน และตรวจบัตรกิจกรรม   
  12.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้โดยครูเป็นเพียงที่ปรึกษาคอยแนะน าเมื่อนักเรียนมี 
ปัญหาขอความช่วยเหลือเท่านั้น 
  13.  ระหว่างปฏิบัติการสอนครูควรสอดแทรกคุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ให้กับนักเรียน 
  14.  ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ระบุไว้ครูควรหาเวลาให้นักเรียนกลับไปศึกษาชุดกิจกรรม 
นั้นๆ ใหม่ แล้วท าแบบทดสอบหลังเรียนให้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
  15.  เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ครูให้นักเรียนตรวจสอบ เก็บชุดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย เพื่อสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป 
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 การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูผู้สอนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนควรปฏิบัติตามค าแนะน า และตามบทบาทของนักเรียน ดังนี้ 
 1.  อ่านค าชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนและบทบาทนักเรียนให้เข้าใจ
ก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
 2.  ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต จ านวน 30 ข้อ 
เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของตนเอง และท าแบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่ม
ละ 10 ข้อ 
 3.  นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 - 5 คน เลือกประธานและเลขานุการ พร้อมทั้งให้ทุกคนได้
รับผิดชอบหน้าที่ในการด าเนินกิจกรรมในกลุ่ม 
 4.  ขณะปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมี
อิสระ มีเหตุมีผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถขอค าแนะน า 
จากครูผู้สอนเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5.  เนื่องจากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีเวลาจ ากัด นักเรียนต้องวางแผนในการ
ท างานเพื่อให้งานเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
 6.  หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มรับซองบรรจุเอกสารจากครู ( 2 ชุด ต่อ 1 กลุ่ม ) แต่ละกลุ่มศึกษา
บัตรเนื้อหา ท าบัตรกิจกรรมตามที่ก าหนด สมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันศึกษา ปฏิบัติ
กิจกรรมตามข้ันตอน ตามเวลาที่ก าหนดให ้อย่างเคร่งครัด 
 7.  หัวหน้ากลุ่มอ่านเฉลยบัตรกิจกรรมที่อยู่ในส่วนภาคผนวก สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตรวจตาม
เกณฑ์ที่ระบุไว้และรวมคะแนนที่ได้ เลขานุการกลุ่มจดบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนน 
 8.  หลังจากเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละเล่มจบแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลัง
เรียน จ านวน 10 ข้อ ครูตรวจแบบทดสอบประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และแจ้งคะแนนให้ทราบ 
เลขานุการกลุ่มแต่ละกลุ่มจดบันทึกคะแนนที่ครูแจ้ง ลงในแบบบันทึกคะแนนทดสอบประจ าชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
 9.  เมื่อนักเรียนเรียนจบทุกชุดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว ให้ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต จ านวน 30 ข้อ 
 10.  น าคะแนนของสมาชิกแต่ละคนไปหาคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุ่ม ซึ่งได้จากค่าเฉลี่ยของ
คะแนนพัฒนาของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม เลขานุการกลุ่มจดบันทึกคะแนนที่ค านวณได้ ลงในแบบบันทึก
คะแนน 
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 11.  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มที่ได้กับเกณฑ์การตัดสินกลุ่มที่ได้รับการยกย่องหรือ
ยอมรับ เพื่อก าหนดระดับพัฒนาของกลุ่ม เลขานุการกลุ่มจดบันทึกระดับพัฒนาของกลุ่มที่ได้ลงในแบบ
บันทึกคะแนนพัฒนา 
 12.  ขณะท าแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต้องท าด้วยความซื่อสัตย์ ไม่ลอกเพื่อน 
 13.  เมื่อนักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ให้เก็บเล่มชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ส่งคืนครูผู้สอนด้วยความเรียบร้อย 
  

  
  มีหน้าที่ดังนี้ 

 เป็นผู้น าในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม โดยท าหน้าที่อ่านบัตรกิจกรรม เพื่อให้ทุกคนท า
ตามค าชี้แจงในการประกอบกิจกรรม ให้เป็นไปตามข้ันตอน 

 ควบคุมดูแลการท างาน หรือการประกอบกิจกรรมภายในกลุ่มให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยไม่ส่งเสียงดังรบกวนกลุ่มอื่น 

 ตรวจเช็คการจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยหลังเสร็จกิจกรรมการเรียน 
 เป็นผู้ติดต่อกับครูเมื่อมีปัญหาภายในกลุ่ม 
 เป็นผู้อ่านบัตรเฉลยแต่ละกิจกรรมให้เพื่อนฟังเพื่อตรวจค าตอบ 

  

   มีหน้าที่ดังนี้ 
 เป็นผู้แจกบัตรกิจกรรม และรวบรวมส่งครู เมื่อสมาชิกทุกคนท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 บันทึกคะแนนของสมาชิกในกลุ่ม ลงในแบบบันทึกผลการประเมินด้านความรู้ 

  

   มีหน้าที่ดังนี้ 
 ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจ และให้ทันตามก าหนดโดยไม่ชวนเพื่อนคุยหรือเล่น 
 ศึกษาบัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม และปรึกษาหารือกันภายในกลุ่ม 
 ร่วมกันอภิปรายและสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม 
 ช่วยเก็บวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอนต่างๆ ของกลุ่มตนเองใส่ซองให้เรียบร้อยนอกจาก

แบบบันทึกผลการประเมินด้านความรู้ให้รวบรวมส่งครู 
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ผ่าน 

 

ซ่อมเสริม 

 

ไมผ่่าน 
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เล่มที่ 1 ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และแนวทางแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 
 

 
 สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต 
 มาตรฐาน พ 5.1  ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ  
       การใช้ยา สารเสพติด  และความรุนแรง 
 

 
 พ 5.1 ม.3/1   วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทาง 
       ปูองกัน 
 

 
 ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
 พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 
 แนวทางแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 

 

 
  (Knowledge : K) 
  1.  วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทางปูองกัน 
    (Process : P) 
  2.  ส ารวจปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนและหาแนวทาง 
   ปูองกัน 
  (Attitude : A) 
  3.  ตระหนักถึงผลกระทบของการมีปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 
  4.  นักเรียนมีความซื่อสตัย์และมีวินัย 
  5.  นักเรียนมีความมุ่งมัน่ในการท างานและใฝุเรยีนรู้ 
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 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ปัจจัย

เสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และแนวทางปูองกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ จ านวน 10 ข้อ 
โดยท าลงในกระดาษค าตอบที่ครูแจกให้ 

 
ครูชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียน และบอกขั้นตอนการเรียนโดยใช้ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนทราบขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมโดยการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ (เล่มที่ 1 ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และแนวทางปูองกัน
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ) พร้อมทั้งบอกเกณฑ์และรางวัล 
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เล่มที่ 1 ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และแนวทางปูองกันความเสี่ยงต่อสขุภาพ 
รายวชิา สุขศึกษา 6 กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 

 

ค าช้ีแจง  1.  แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จ านวน 10 ข้อ  
 2.  การตอบให้เลือกค าตอบที่ถูกที่สุด จากตัวเลือก ก ข ค และ ง เพียงค าตอบเดียวแล้ว 
     ท าเครื่องหมาย  ลงในกระดาษค าตอบให้ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ 
.................................................................................................................................................................... 
 

1.  ข้อใดเป็นการปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ 
     เจ็บปุวย 
  ก.  ฉีดวัคซีนปูองกันโรค 
  ข.  ไม่คบเพื่อนที่มีนิสัยเกเร 
  ค.  รับประทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาด 
  ง.  แต่งกายมิดชิด เหมาะสมกับวัยและ 
         กาลเทศะ 
 
2.  ข้อใดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพ 
     ของวัยรุ่นมากที่สุด 
  ก.  ไม่ค่อยออกก าลังกาย    
  ข.  ทดลองสูบบุหรี่ 
  ค.  ดื่มน้ าอัดลม     
  ง.   นอนดึก 
 
3.  นักเรียนจะปูองกันปัจจัยเสี่ยงต่อมลพิษได้ 
     อย่างไร 
  ก.  สวมหมวกนิรภัยเมื่อซ้อนท้าย 
         รถจักรยานยนต์ 
  ข.  สวมหน้ากากเมื่อเข้าไปอยู่ในที่ที่มี 
          ควันพิษ 
  ค.  น ากระสอบทรายมาท าเป็นคันกั้นน้ า 
  ง.   รณรงค์การงดสูบบุหรี่ 
 
 
 

4.  ข้อใดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพของ 
     คนทั่วโลก 
  ก.  ภูเขาไฟใต้มหาสมุทรที่รอการระเบิด    
  ข.  ความแห้งแล้งของทวีปอเมริกา 
  ค.  การเกิดสึนามิที่ญี่ปุุน      
  ง.   ภาวะโลกร้อน 
 
5.  ข้อใดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น    
     มากที่สุด 
  ก.  การโฆษณาบนสื่อต่าง ๆ 
  ข.  วัฒนธรรมจากชาติตะวันตก 
  ค.  การอบรมสั่งสอนของครอบครัว  
  ง.   วัฒนธรรมและประเพณีของไทย 
 
6.  ข้อใดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดจากความ 
     ประมาททั้งหมด 
  ก.  โหนประตูรถโดยสาร ใช้มือเปียกน้ าปิด 
          สวิตช์ไฟฟูา 
  ข.  รับประทานอาหารหมักดอง เที่ยว 
          สถานบันเทิง 
  ค.  คบเพื่อนติดสารเสพติด กลับบ้านดึก  
  ง.   ทิ้งขยะลงแม่น้ า วิ่งขึ้น-ลงบันได 
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7.  การปูองกันปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพส่งผลต่อ 
     ตนเองอย่างไร 
  ก.  ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
  ข.  ท าให้มีความสามารถรอบด้าน   
  ค.  เพื่อน ๆ รักใคร่และยกย่องชื่นชม   
  ง.   ช่วยยกระดับคุณภาพในสังคมให้ดีขึ้น 
 
8.  พฤติกรรมเสี่ยงในข้อใดที่ส่งผลกระทบต่อ 
     สุขภาพของคนโดยรวม 
  ก.  สวมใส่ของมีค่าเดินในที่เปลี่ยว 
  ข.  ไม่เชื่อประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 
  ค.  แข่งขันรถจักรยานยนต์บนท้องถนน 
  ง.   ไม่ข้ามถนนโดยใช้สะพานลอยหรือข้าม 
          ทางม้าลาย 

9.  ข้อใดช่วยส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ 
     พึงประสงค์ 
  ก.  สิงห์อมควัน 
  ข.  แอ๊บแบ๊ว บิกอายส์ หน้าใส จัดฟัน 
  ค.  ถนนคือการศึกษา ปริญญาคือใบสั่ง 
  ง.  เติบโตอย่างสดใส คนรุ่นใหม่ห่างไกล 
         บุหรี่ 
 
10.  ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในข้อใดเป็นสาเหตุ 
      ของการเกิดโรคมะเร็ง 
   ก.  มลพิษทางเสียง 
   ข.  ปัญหาน้ าเน่าเสีย     
   ค.  ไม่มีสะพานลอยข้ามถนน    
   ง.  สารเคมีที่ใช้ตกแต่งอาหาร 
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 นักเรียนแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มๆ ละประมาณ 5 - 6 คน โดยคละความสามารถของนักเรียน
เก่ง ปานกลาง อ่อน และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการกลุ่มปฏิบัติหน้า 

 ให้ประธานกลุ่มอ่าน “บัตรค าสั่ง” ให้สมาชิกในกลุ่มฟังด้วยเสียงดังฟังชัดเจนแต่ไม่รบกวน
กลุ่มข้างๆ  

 เลขานุการกลุ่มแจก “บัตรเนื้อหา เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยง” (เล่มที่ 1 ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรม
เสี่ยง และแนวทางปูองกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ) กลุ่มละ 2 ชดุ เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่ม
ศึกษา  

 ให้นักเรียนทุกคนภายในกลุ่มศึกษาจากบัตรเนื้อหา เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยง จากนั้นร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกภายในกลุ่ม และช่วยกันตอบค าถามจาก“บัตรกิจกรรมที่ 1.1 
เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยง” และ“บัตรกิจกรรมที ่1.2 เรื่อง จับคู่พฤตกิรรมเสี่ยง”  

 ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุดโรงเรียน อินเตอร์เน็ต) “บัตร
กิจกรรมที่ 1.3 เรื่อง ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้” (เล่มที่ 1 ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง 
และแนวทางปูองกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ) โดยให้ท าลงในบัตรกิจกรรมทีค่รูแจกให้ 

 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท ากิจกรรมตาม “บัตรกิจกรรมที่ 1.4 เรื่องแผนผังความคิด” 
โดยสรุปเป็นผังความคิดลงในกระดาษชาร์ต (กระดาษเทาขาวแผ่นใหญ่) จากการอภิปราย
ร่วมกันในกลุ่ม และศึกษาเพิ่มเติมจาก “บัตรเนื้อหา” และ “บัตรกิจกรรมที่ 1.3” พร้อมกับ
ตกแต่งระบายสีให้สวยงาม (โดยครูจดัเตรียม วัสดอุุปกรณ์ ได้แก ่กระดาษชารต์ดินสอ 
ยางลบ ดินสอสี) 

 เมื่อท าเสร็จให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานของกลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มน าผลงานไปติด
ผนังหลังห้องเรียนเพื่อให้เพื่อนๆ และครูได้ชื่นชมผลงาน  

 หัวหน้ากลุ่มอ่านบัตรเฉลยกิจกรรมที่อยู่ในสว่นภาคผนวก สมาชิกในกลุ่มรว่มกันตรวจตาม
เกณฑ์ที่ระบุไว้และรวมคะแนนที่ได้ เลขานุการกลุม่จดบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึก
คะแนน 

 ส่งบัตรกิจกรรมที่ครูผู้สอน หลังท ากิจกรรมเสรจ็ 
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   หมายถึง องค์ประกอบด้านกายภาพ สังคม หรือสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต หรือทรัพย์สิน 
  หมายถึง การกระท าของบุคคลที่อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพชีวิต
หรือทรัพย์สิน มีผลเสียต่อสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม และอาจถึงข้ันเสียชีวิตได้ 
 
 
 
 

  จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้ในปัจจุบันมีปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
มากขึ้นในหลายลักษณะ ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพที่พบได้ทั่วไป มีดังนี้ 
     ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางด้าน
กายภาพมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเน่ือง ท าให้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างมาก ปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ไม่ปลอดภัยอาจเกิดได้หลายปัจจัย เช่น 
     
       ดังที่นักเรียนได้ทราบจากสื่อต่างๆ ว่าในปัจจุบันได้เกิดปัญหาจากภัยธรรมชาติใน
รูปแบบต่างๆ ในทุกภูมิภาคทั่วโลกซึ่งท าให้เกิดความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีต 
ดังตัวอย่างเช่น ในปี 2553 เพียงปีเดียว มีภัยธรรมชาติที่ส าคัญเกิดขึ้นมากมาย เช่น 
 
 
 
 
 

  12 มกราคม 2553 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ริกเตอร์ ที่ประเทศเฮติ สร้างความเสียหาย
มากมายมหาศาล โดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากกรุงปอร์โตแปรงซ์ เมืองหลวงของประเทศเฮ
ติ  มีการประมาณว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งนี้มากกว่า 3 ล้านคน รัฐเฮติรายงานว่ามี
ผู้เสียชีวิตเกือบ๓แสนคน ผู้บาดเจ็บอีกกว่า๓แสนคน และอีกกว่า๑ล้านคนยังไม่มีที่อยู่อาศัย 
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 ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุุน มีผลท าให้เกดคลื่น
ยักษ์สึนามิเข้าสู่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุุน ท าความเสียหายให้กับเมือง มิยางิ  เซน
ได  ฟูกุชิมะ  อิวาเตะ เป็นผลท าให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายหลายพันคน นอกจากนี้ยังส่งผลให้เตา
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ภายในโรงไฟฟูาพลังงานนิวเคลียร์ได้อิจิ  ในจังหวัดฟูกุชิมะของญี่ปุุนเกิดการการ
ระเบิดขึ้นและมีสารกัมมันตรังสีรั่วไหลออกมาจ านวนหนึ่ง ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและ
ท าให้ภูมิทัศน์ของญี่ปุุนเปลี่ยนแปลงไป 
 

   

 จะได้เห็นว่าการเกิดภัยธรรมชาติดังกล่าว เกิดขึ้นจากสาเหตุที่แตกต่างกัน ทั้งจากการเกิด
แผ่นดินไหว จากการระเบิดของภูเขาไฟใต้ธารน้ าแข็ง จากการเกิดพายุทอร์นาโด พายุลูกเห็บ เกิดไฟปุา 
โคลนถล่ม ดินถล่มจากการเกิดอุทกภัย และจากคลื่นยักษ์สึนามิมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้นกว่าภัย
ธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ทั้งนี้มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ถือได้ว่าเป็นการเอาคืนมนุษย์
ของธรรมชาติหรือไม่ ดังนั้นสิ่งส าคัญอันดับแรกที่มนุษย์ต้องตั้งรับในตอนนี้ คือ การรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก และอากาศในระดับที่รุนแรงมากขึ้น และต้องไม่ท าลายธรรมชาติอีกต่อไป 

 27 กุมภาพันธ์ 2553 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.8 ริกเตอร์ ที่นอกชายฝั่งแคว้นเมาเล ประเทศชิลี 
จนเป็นเหตุประชาชนเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 250 คน และมีผู้ไร้ที่อยู่มากกว่า 2 แสนคน ท าให้เกิด
ความเสียหายของทรัพย์สินอย่างใหญ่หลวง ดังค าพังเพยไทยที่เรียกว่า “ราพณาสูร” นอกจากนี้ 
เหตุการณ์ดังกล่าวยังท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส าคัญ คือ ท าให้แกนโลกเอียงไปจาก
ต าแหน่งเดิม 8 เซนติเมตร ส่งผลให้ระยะเวลาสั้นลงไป 1.26 ไมโครวินาที (1 ไมโครวินาที เท่ากับ  1 
ในล้านวินาที) 

 14 เมษายน 2553 เป็นต้นมา เกิดภูเขาไฟใต้ธารน้ าแข็งตอนใต้ของเกาะไอซ์แลนด์ระเบิดประทุ
ขึ้นฟูาสูงถึง 8กิโลเมตร ฝุุนขี้เถ้าลอยสูงถึง๖พันเมตร และฟุูงกระจายไปทั่วประเทศ และหลาย
ประเทศในยุโรป ตั้งแต่กลุ่มควันและเถ้าละอองปลิวฟุูงขึ้นไปบนท้องฟูาก่อให้เกิดอันตรายกับ
เครื่องยนต์ไอพ่นของเครื่องบินโดยสารเที่ยวบินในภูมิภาคยุโรปต้องยกเลิกเที่ยวบิน ท าให้เกิดความ
วุ่นวายเป็นอย่างมาก 
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      เน่ืองจากจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นท าให้มีการสร้างและ
ใช้สิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิตมนุษย์มากขึ้น เช่นรถยนต์   เครื่องปรับอากาศ  ตู้เย็น การใช้สารเคมี
ทางการเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต ตลอดจนมีโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น ก่อให้เกิดมลพิษทางด้าน
ดิน  น้ า อากาศ เสียง อย่างมากมาย ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

  

          ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยเฉพาะ
ภาวะโลกร้อนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของสัตว์น าโรคต่างๆ เช่น ยุง  อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
ส่งผลให้วงจรชีวิตของยุงสั้นลงจากเดิม  ไข่ยุงกลายเป็นลูกน้ าและไอ้โม่ง  กว่าจะลอกคราบเป็นยุงต้องใช้
เวลา    7 - 10 วัน แต่ปัจจุบันโลกร้อนขึ้น  วงจรชีวิตยุงใช้เวลาแค่ 6 – 7 วันก็กลายเป็นยุงตัวเต็มวัย
อายุขัยเฉลี่ย 45 วันแต่ปัจจุบันโลกร้อนข้ึน เพิ่มโอกาสในการแพร่เชื้อทั้งโรคไข้เลือดออก ไข้มาเลเรีย จะ
เห็นได้ว่าโรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเรียกลับมาระบาดอีกครั้งในพื้นที่ต่างๆ ทั้งที่แต่เดิมนั้นความชุกของ
โรคน้อยลงไปแล้ว 

 การได้รับสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การได้รับสารหนูจากการผลิตยาปราบ
ศัตรูพืช ท าให้เกิดมะเร็งปอด มะเร็งผิวหนัง การได้รับแร่ใยหิน ท าให้เกิดมะเร็งปอด 

 การได้รับสารเคมีจากการเกษตร เช่นการได้รับสารเคมีเอ็นโดซัลแฟน (Endosulfan) หรือ
ยาฆ่าหอยเชอรี่ที่ชาวนานิยมให้มีพิษมากมาย เช่น พิษเฉียบพลัน จะออกฤทธิ์ต่อระบบ
ประสาทส่วนกลางท าให้หายใจล าบาก สูญเสียการทรงตัว ขากรรไกรแข็ง อาเจียน ท้องร่วง 
มีอาการสั่นชักกระตุก และหมดสติ ส่วนพิษเรื้อรังจะก่อให้เกิดเซลล์มะเร็ง นอกจากนี้ยังมี
ผลกับการพัฒนาการของทารกในครรภ์ 

 การได้รับสารก่อมะเร็ง จากสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การอาศัยอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่มีการปนเป้ือนของสารเคม ี
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   การด ารงชีวิตปัจจุบันมีความรีบเร่ง แข่งขัน
สูงรวมทั้งสภาพเศรษฐกิจที่บีบรัด ท าให้เกิดสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพหลาย
ประการ เช่น 
      ในปัจจุบันอาชญากรรมที่เกิดในสังคมมีหลาย
รูปแบบ ทั้งการจี้ ปล้น ลักทรัพย์ ข่มขืน ซึ่งเป็นรูปแบบเดิมของการก่ออาชญากรรมแล้วนั้นมิจฉาชีพยัง
คิดหาการประกอบอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆ เช่น 
      มักเกิดขึ้นจากความขัดแย้ง ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่
มีความเข้มข้นสูง มักน าไปสู่การใช้ความรุนแรงเพื่อตอบโต้ หรือเอาชนะฝุายตรงข้าม ความรุนแรงเกิดขึ้น
ในทุกระดับถ้าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ใช้เหตุผล  และสติในการแก้ปัญหา เช่น ความรุนแรงในครอบครัว 
มักพบว่าผู้หญิงถูกผู้ชายท าร้าย พ่อแม่ใช้ความรุนแรงลงโทษลูก ความรุนแรงในโรงเรียน เช่น ครูบางคน
ลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ นักเรียนทะเลาะวิวาทกัน  ความรุนแรงในสังคม เช่น การรวมตัวของคนเสื้อ
สีต่างๆทางการเมืองที่มีอุดมการณ์ต่างกัน และมีการวางระเบิด เผาสถานที่ ลอบท าร้ายกัน ซึ่งส่งผลต่อ
สุขภาพและชีวิตของคนในสังคมอย่างมาก 
     เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ ทั้งสภาพดินฟูาอากาศที่ไม่
เอื้ออ านวยต่อการขับขี่ ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมยานยนต์ ที่ท าให้สมรรถนะของรถยนต์เพิ่มขึ้น 
สามารถขับขี่ด้วยความเร็วสูง ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมการทางท าให้สร้างถนนที่มีความกว้างใหญ่ 
ทางด่วนซ่ึงอยู่เหนือระดับพื้นดินซึ่งยานยนต์สามารถขับข่ีได้สะดวกด้วยความเร็วสูงซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุก็
จะมีความรุนแรงและก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง 
     การด ารงชีวิตที่เร่งรีบ  แข่งขัน อาจ
ก่อให้เกิดความเครียด ท าให้บุคคลบางคนหาทางออกที่ไม่เหมาะสมโดยหันไปพึ่งอบายมุข เช่นการเที่ยว
กลางคืน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เล่นการพนัน และการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงต่างๆจึงเกิดขึ้นมากมาย  
เพราะให้ผลก าไรที่ดี ท าให้เป็นปัจจัยที่เอื้ออ านวยให้คนท ากิจกรรมเหล่านี้มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่ม
เยาวชน 
     ความเจริญก้าวหน้าทางการสื่อสารและโทรคมนาคมท าให้
การรับข้อมูลข่าวสารเป็นไปได้สะดวกรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก การรับวัฒนธรรมข้ามชาติโดยเฉพาะ
การแสดงออกทางเพศ ท าให้พฤติกรรมทางเพศของคนไทยบางส่วนเปลี่ยนแปลงไป การยึดถือวัฒนธรรม
ที่ดีงามของไทยในการรักนวลสงวนตัว การมีรักเดียวใจเดียวเบาบางลงในกลุ่มคนบางกลุ่ม การรับ
วัฒนธรรมทางเพศของชาติตะวันตกบางส่วนโดยปราศจากการไตร่ตรองท าให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ การติดโรคทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น 
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    ในปัจจุบันพบว่ามีโรคติดเชื้อที่มีการเกิดขึ้นครั้งแรกใน
โลก หรือเป็นโรคเก่าที่มีอยู่แล้ว แต่มีการแพร่กระจายไปสู่ดินแดนใหม่อยู่หลายๆโรค เช่น โรคไข้หวัด
ใหญ่สายพันธ์ใหม่  โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) 
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  มีดังนี ้
   เช่น ไม่ล้างมือก่อนและหลังการรับประทาน
อาหาร ไม่ล้างมือหลังการใช้ส้วม การไม่ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร การไม่ใช้ผ้าปิดปากปิด
จมูกเมื่อมีโรคหวัด หรือโรคที่เกิดในระบบทางเดินหายใจระบาดพฤติกรรมดังกล่าวเป็นผลให้อาจ
เจ็บปุวยด้วยโรคติดต่อ และยังท าให้โรคติดต่อแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วอีกด้วย 
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   เช่น การไม่ออกก าลังกาย
อย่าสม่ าเสมอ การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรือการรับประทานอาหารเกินจ าเป็น การพักผ่อน
ไม่เพียงพอ การผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีการไม่เหมาสม เช่น การใช้สารเสพติด พฤติกรรมดังกล่าว
จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพตามมามากมาย เช่นโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันเลือดสูง 
โรคมะเร็ง 
 

 
  เช่น การไม่ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ การไม่ใช้
วิธีการใดๆในการปูองกันติดเชื้อหรือการตั้งครรภ์ การมีเพศสัมพันธ์ภายหลังการดื่มแอลกอฮอล์ 
พฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวส่งผลให้ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคหนองใน โรคเอดส์ รวมทั้งอาจน าไปสู่
การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ในอนาคต 
  เช่น  การไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายจัก
ยานยนต์ การไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับหรือโดยสารรถยนต์ การขับขี่ขณะมึนเมา การซ้อนท้ายหรือ
โดยสารรถยนต์ที่ผู้ขับขี่ดื่มแอลกอฮอล์  การแข่งรถจักรยานยนต์บนท้องถนน พฤติกรรมดังกล่าว
นอกจากจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สินแล้ว ยังเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายอีกด้วย 
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    เช่น  การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
การสูบกัญชา ซึ่งนอกจากเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เช่น มะเร็งตับ มะเร็งปอด ถุงลมปอดโปุงพอง แล้ว
ยังท าให้ผู้เสพติด  น าไปสู่ความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ และการทะเลาะวิวาทอีกด้วย 
   เช่น การทะเลาะวิวาทในกลุ่มเพื่อน การทะเลาะ
วิวาทระหว่างนักเรียนต่างสถาบัน ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอุดมการณ์ทางการเมือง ซึ่งหากมีการปะทะ
กันท าให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียตามมา 
 
 

        
 
 
 
 
 

 
 และระมัดระวังตนเองไม่ให้เข้าไปอยู่ในปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทางสุขภาพ เช่น หลีกเลี่ยง
การเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีมลพิษโดยไม่จ าเป็นไม่พาตัวไปเข้าร่วมสถานการณ์ที่มีแนวโน้มหรือมีคราว
เสี่ยงต่อความรุนแรง เช่น สถานการณ์ที่จะน าไปสู่การทะเลาะวิวาท การชุมนุมประท้วงที่มีแนวโน้มจะ
น าไปสู่ความรุนแรง 
 

 
 เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมจากสื่อ

ต่างๆ ที่จะท าให้เราทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่ง
จะท าให้รู้เท่าทัน สามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยเหล่านั้น
ได้ เช่น รูปแบบการประอาชญากรรมของมิจฉาชีพ 
ที่จะมีรูปแบบใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และมักมีบุคคล
ในสังคมที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านั้นซึ่งมัก
สูญเสียทรัพย์สิน สุขภาพ และอาจถึงแก่ชีวิต 
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 เช่น 
 ทักษะการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคคลรอบข้าง หลีกเลี่ยงความขัดแย้งและ

ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น 
 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักคิดไตร่ตรองด้วยเหตุผล เช่น หากมีบุคคล

แปลกหน้ามาเสนอหรือหยิบยื่นผลประโยชน์ให้เรา เช่น น าสินค้ามาจ าหน่ายในราคา
ที่ต่ ากว่าท้องตลาดมาก  โดยมักจะให้เหตุผลว่าได้สิ่งของชิ้นนั้นมาด้วยเหตุบังเอิญ 
และไม่ต้องการของชิ้นนี้ เช่น น าโทรศัพท์มือถือมาขายและบอกว่าได้มาจากการชิง
โชค หรือมีคนซื้อให้ แต่มีอยู่แล้วหรือไม่ชอบ เราควรใช้ปัญญาพิจารณาก่อน  หาก
สิ่งของชิ้นนี้ดีจริงและราคาถูกมาก ท าไมเขาจึงไม่ขายให้ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง หรือคน
ใกล้ชิดของเขา แต่กลับมาหยิบยื่นผลประโยชน์ให้เราซึ่งเป็นคนไม่รู้จักคุ้นเคย ดังนั้น
น่าจะไม่ใช่ของแท้ที่มีคุณภาพ แต่อาจจะมีรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนกับสินค้าที่มี
ชื่อเสียงเท่านั้น 

 ทักษะการปฏิเสธ หากมีผู้ชักชวนให้เราเข้าไปในสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือท า
พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ในสิ่งที่ไม่เป็นผลดีต่อตัวเรา เราควรกล้าที่จะ
ปฏิเสธ การปฏิเสธไม่ได้เป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอ ความไม่กล้าหาญ หรือ
ความไม่รักเพื่อน แต่เป็นการแสดงให้เห็นว่ามีความคิด วิจารณญาณพอที่จะแยกแยะ
ได้ว่าอะไรควรท า และอะไรไม่ควรท า 
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 ทักษะการแก้ไขปัญหา  ในกรณีที่เราเข้าไปอยู่ในปัจจัยเสี่ยง หือสถานการณ์สี่ยง เรา
จะพาตัวให้รอดพ้นจากสถานการณ์อย่างปลอดภัยนั้นได้อย่างไร 

 

 ไม่ควรคิดเพียงความสุขชั่วครั้งชั่วคราว เพราะเป็นความสุขระยะสั้นแต่ผลกระทบที่
เกิดขึ้นตามมาจะมีอันตราย และผลเสียระยะยาว เช่น หากนักเรียนขาดความยับยั้งชั่งใจ มีเพศสัมพันธ์
ในวัยเรียน อาจเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาจมีบุตรขณะที่ยังไม่พร้อม ต้องพักการเรียน อับอาย
เพื่อนฝูง และน าความเสื่อมเสียมาสู่พ่อแม่ ญาติพี่น้อง และวงศ์ตระกูล 
  ควรระลึกว่าเพื่อนที่ดีจะชวนเราท าสิ่งดีๆ เช่นอ่านหนังสือ เล่นกีฬา 
และน าพาให้เราไปสู่อนาคตที่ดี เพื่อนไม่ดี มักชักชวนและชักจูงให้ไปทางเสื่อม เช่น ชวนเที่ยวกลางคืน  
ชวนขาดเรียน ชวนให้ทดลองให้ใช้สารเสพติด ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อตัวเราอย่างแน่นอน 
 เช่น การไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่
รถจักรยานยนต์ เพราะคิดว่าไม่เป็นอะไรเราช านาญเส้นทางและขับขี่ในระยะใกล้ๆ  ซึ่งความคิดเช่นนี้
ตั้งอยู่บนความประมาท เพราะควรระลึกถึงอยู่เสมอว่าการขับขี่บนท้องถนน  เราไม่ได้เป็นผู้ใช้ทางเพียงผู้
เดียว อาจมีคนขับขี่คนอื่นที่ใช้ถนนร่วมกับเราที่ไม่มีทักษะการขับขี่ หรือมีสภาพร่างกายไม่พร้อมต่อการ
ขับขี่ เช่น เมาแล้วขับซึ่งอาจขาดสติสัมปชัญญะแล้วขับรถมาชนเราก็ได้  หากเราไม่ได้สวมหมวกนิรภัยก็
จะไม่มีเครื่องปูองกันสมองจากการกระทบกระแทกจากแรงที่มาปะทะได้ 
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   โดยการหมั่นสังเกตความผิดปกติของ
เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงหรือพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือ
อันตราย เช่น ทุกครั้งที่ไปกดเงิน ฝากเงินด้วยเครื่องเอทีเอ็ม ควรสังเกตทั้งตู้เอทีเอ็มว่ามีสิ่งผิดปกติ
หรือไม่ เช่น ช่องเสียบบัตรที่หน้าตาแปลกไปกว่าเดิม การติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณตู้  รวมทั้งคนรอบ
ข้างขณะที่เราใช้ตู้เอทีเอ็ม  นอกจากนี้ควรมีพฤติกรรมที่ปลอดภัย โดยเปลี่ยนรหัสบ่อยๆก็จะช่วยลด
ความเสี่ยงได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในสังคม เนื่องจากความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและสังคม และปัจจัยอื่นๆ การศึกษาหาความรู้ รับฟัง
ข้อมูลข่าวสารให้ทันต่อเหตุการณ์ การฝึกทักษะชีวิตรู้จักคบมิตรที่ดี การมีสติใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ที่อยู่ในปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง และการมีความตระหนักในการหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง จะท าให้นักเรียนสามารถปูองกันตนเองให้มีความปลอดภัยได้ 
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: ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีให้ถูกต้อง 
 
1.  ปัจจัยเสี่ยง หมายถึงอะไร 
    ............................................................................................................................................................. 
2.  พฤติกรรมเสี่ยง หมายถึงอะไร   
    ............................................................................................................................................................. 
3.  ให้นักเรียนยกตัวอย่างภัยธรรมชาติที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา 
    ............................................................................................................................................................. 
4.  ปัจจัยเสี่ยงอันเน่ืองมาจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ไม่ปลอดภัยได้แก่อะไรบ้าง 
    ............................................................................................................................................................. 
5.  จงยกตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษ   
    ............................................................................................................................................................. 
6.  ปัจจัยเสี่ยงอันเน่ืองมาจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ไม่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง  
    ............................................................................................................................................................. 
7.  พฤติกรรมเสี่ยงได้แก่อะไรบ้าง  
    ............................................................................................................................................................. 
8.  จงยกตัวอย่างพฤติกรรมเสี่ยงจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม  
    ............................................................................................................................................................. 
9.  จงยกตัวอย่างพฤติกรรมเสี่ยงจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ   
    ............................................................................................................................................................. 
10.  จงบอกแนวทางปูองกันตนเองจากปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง 
    ............................................................................................................................................................. 
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   :  ให้นักเรียนน าตัวอักษรหน้าข้อความดา้นขวามือมาเติมลงในช่องว่างด้านซ้ายให้ถูกต้อง 
 
.............. 1.  การไม่ออกก าลังกาย ก.  มลพิษจากฝุุนละอองขนาดเล็ก 
.............. 2.  โรคข้อเสื่อม ข.  สารเคมตีกค้างในร่างกาย 
.............. 3.  โรคความดันโลหิตสูง ค.  ความเชื่อหรือคา่นิยมที่ผิด 
.............. 4.  โรคมะเร็งปอด ง.  การไม่ให้ความส าคัญในการดูแลสุขภาพ 
.............. 5.  โรคดวีีท ี จ.  เกิดลิ่มเลือดอุดตันในบริเวณเส้นเลือดขาว 
.............. 6.  เกษตรกร ชาวไร ่ชาวนา ฉ.  การเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทัว่ถึง 
.............. 7.  การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ช.  คนอว้นมีโอกาสเสี่ยงกว่าคนไม่อ้วน 
.............. 8.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ซ.  การแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชนโดยคนใน 

     ชุมชน 
.............. 9.  สุขนิสัยที่ดีในการปูองกันโรค ฌ.  การที่ข้อต่อต้องแบกรับน้ าหนักมากเป็น 

     เวลานาน 
.............. 10.  การท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ญ.  การใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก เมื่อมีอาการ 

     ระบบทางเดินหายใจ 
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 :  ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 
   ของบุคคล ตามหัวข้อที่ก าหนดให้ ดังต่อไปนี ้
   กลุ่มที่ 1 มลพิษต่าง ๆ     
   กลุ่มที่ 2 สภาพถนนและการจราจร 
   กลุ่มที่ 3 สารเสพติด      
   กลุ่มที่ 4 ภัยธรรมชาติ 
   กลุ่มที่ 5 ภัยจากโจรผู้ร้าย    
   กลุ่มที่ 6 พิษภัยในอาหาร 
   กลุ่มที่ 7 เครื่องเล่นสวนสนุก  
 
   โดยแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
       1. ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
      2. พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 
       3. แนวทางปูองกัน 
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 :   ให้นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของคนในชุมชน 
     อธิบายผลที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ และเสนอแนวทางปูองกัน ลงในแผนภาพความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
______________________
______________________
______________________
______ 

พฤติกรรมเสี่ยง 
______________________
______________________
______________________
______ 

แนวทางป้องกัน 
______________________
______________________
______________________
______ 

ผลต่อสุขภาพ 
ตนเอง ____________ 
__________________ 
ครอบครัว _________ 
__________________ 
คนในชุมชน _______ 
__________________ 
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 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ปัจจัย

เสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง และแนวทางปูองกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ จ านวน 10 ข้อ 
โดยท าลงในกระดาษค าตอบที่ครูแจกให้ 
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เล่มที่ 1 ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และแนวทางปูองกันความเสี่ยงต่อสขุภาพ 
รายวชิา สุขศึกษา 6 กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 

 

ค าช้ีแจง  1.  แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จ านวน 10 ข้อ  
 2.  การตอบให้เลือกค าตอบที่ถูกที่สุด จากตัวเลือก  ก  ข  ค  และ  ง  เพียงค าตอบเดียวแล้ว 
     ท าเครื่องหมาย  ลงในกระดาษค าตอบให้ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ 
.................................................................................................................................................................... 
 

1.  พฤติกรรมเสี่ยงในข้อใดที่ส่งผลกระทบต่อ 
     สุขภาพของคนโดยรวม 
  ก.  ไม่ข้ามถนนโดยใช้สะพานลอยหรือข้าม 
          ทางม้าลาย 
  ข.  ไม่เชื่อประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 
  ค.  แข่งขันรถจักรยานยนต์บนท้องถนน 
  ง.  สวมใส่ของมีค่าเดินในที่เปลี่ยว 
 
   

2.  ข้อใดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพ 
    ของวัยรุ่นมากที่สุด 
  ก.  นอนดึก 
  ข.  ดื่มน้ าอัดลม 
  ค.  ทดลองสูบบุหรี่    
  ง.  ไม่ค่อยออกก าลังกาย 
 
 

3.  การปูองกันปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพส่งผลต่อ 
     ตนเองอย่างไร 
  ก.  ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
  ข.  ท าให้มีความสามารถรอบด้าน   
  ค.  เพื่อนๆ รักใคร่และยกย่องชื่นชม   
  ง.  ช่วยยกระดับคุณภาพในสังคมให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 

4.  ข้อใดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพของ 
     คนทั่วโลก 
  ก.  ภูเขาไฟใต้มหาสมุทรที่รอการระเบิด    
  ข.  ความแห้งแล้งของทวีปอเมริกา 
  ค.  การเกิดสึนามิที่ญี่ปุุน 
  ง.   ภาวะโลกร้อน 
 

 
5.  ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในข้อใดเป็นสาเหตุ 
     ของการเกิดโรคมะเร็ง 
  ก.  สารเคมีที่ใช้ตกแต่งอาหาร  
  ข.  ไม่มีสะพานลอยข้ามถนน 
  ค.  ปัญหาน้ าเน่าเสีย     
  ง.  มลพิษทางเสียง 
 
6.  ข้อใดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น 
     มากที่สุด 
  ก.  วัฒนธรรมและประเพณีของไทย 
  ข.  การอบรมสั่งสอนของครอบครัว  
  ค.  วัฒนธรรมจากชาติตะวันตก 
  ง.  การโฆษณาบนสื่อต่าง ๆ 
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7.  ข้อใดช่วยส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ 
     พึงประสงค์ 
  ก.  เติบโตอย่างสดใส คนรุ่นใหม่ห่างไกล 
         บุหรี่  
  ข.  ถนนคือการศึกษา ปริญญาคือใบสั่ง 
  ค.  แอ๊บแบ๊ว บิกอายส์ หน้าใส จัดฟัน 
  ง.  สิงห์อมควัน 
 
8.  ข้อใดเป็นการปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ 
     เจ็บปุวย 
  ก.  แต่งกายมิดชิด เหมาะสมกับวัยและ 
         กาลเทศะ 
  ข.  รับประทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาด 
  ค.  ไม่คบเพื่อนที่มีนิสัยเกเร 
  ง.  ฉีดวัคซีนปูองกันโรค 
 
 

9.  ข้อใดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดจากความ 
     ประมาททั้งหมด 
  ก.  ทิ้งขยะลงแม่น้ า วิ่งขึ้น-ลงบันได 
  ข.  คบเพื่อนติดสารเสพติด กลับบ้านดึก  
  ค.  รับประทานอาหารหมักดอง เที่ยว 
         สถานบันเทิง 
  ง.  โหนประตูรถโดยสาร ใช้มือเปียกน้ าปิด 
         สวิตช์ไฟฟูา 
 
10.  นักเรียนจะปูองกันปัจจัยเสี่ยงต่อมลพิษได้ 
      อย่างไร 
   ก.  รณรงค์การงดสูบบุหรี่ 
   ข.  น ากระสอบทรายมาท าเป็นคันกั้นน้ า 
   ค.  สวมหน้ากากเมื่อเข้าไปอยู่ในที่ที่มี 
          ควันพิษ 
   ง.  สวมหมวกนิรภัยเมื่อซ้อนท้าย 
          รถจักรยานยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30 
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ครูตรวจให้คะแนนจากแบบทดสอบประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วแจ้ง

คะแนนที่ได้ให้นักเรียนทราบ  
 

แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดคะแนนของสมาชิกแต่ละคน แล้วน าไปหาคะแนนเฉลี่ยของ
กลุ่ม ซึ่งได้จากค่าเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม เลขานุการ
กลุ่มจดบันทึกคะแนนที่ค านวณได้ ลงในแบบบันทึกคะแนน โดยครูตรวจสอบ
ความถูกต้องอีกครั้ง 
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ประกอบการใชชุ้ดกจิกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ความปลอดภัยในชีวติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เล่มที่ 1 เรื่อง ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และแนวทางปูองกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
 
ชื่อ……………………………………………………สกุล…………………………………………………….เลขที่……………. 
 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย    ลงในช่องข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

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

คะแนนเต็ม                          10    คะแนน 
ทดสอบก่อนเรียนได้               …….... คะแนน 
ทดสอบหลังเรียนได้               ………. คะแนน 
คะแนนพัฒนา                     ......….. คะแนน 

 

 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน 
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ประกอบการใชชุ้ดกจิกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ความปลอดภัยในชีวติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เล่มที่ 1 เรื่อง ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และแนวทางปูองกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
 

กลุ่มที่ ......... ชั้น ม.3/ ........ วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน .................................. 
 
ค าช้ีแจง  : ให้เติมตัวเลขลงในช่องตรงตามความเป็นจริง 
 

ชื่อ – สกุล 

คะแนน 
ก่อน
เรียน 

คะแนน 
หลัง
เรียน 

คะแนน 
กิจกรรม 
ทั้งหมด 

เต็ม 

คะแนน 
พัฒนาการ 
รายบุคคล 

(10) 

คะแนน 
ความกา้วหน้า 

รวมกลุ่ม  
(10) 
(4) 

รวม
คะแนน 
ด้าน

ความรู ้
(20) 

(3) + (4) 10 10 (.......) 
5 
(1) 

5 
(2) 

รวม 
(3) 

         
         
         
         
         
         

รวม   
 

วิธีการค านวณคะแนนในแต่ละส่วน 
 

ส่วนที่ (1) คือ คะแนนทดสอบหลังเรียน – คะแนนทดสอบก่อนเรียน = คะแนนผลตา่ง (คะแนนพื้นฐาน) 
 ถ้าคะแนนผลต่าง (คะแนนพื้นฐาน) ได ้
 1 – 2 คะแนน จะได ้1 คะแนน    3 – 4 คะแนน จะได ้2 คะแนน  
 5 – 6 คะแนน จะได ้3 คะแนน   7 – 8 คะแนน จะได ้4 คะแนน   
 9 – 10 คะแนน จะได้ 5 คะแนน 
 

ส่วนที่ (2)  คือ คะแนนทดสอบหลังเรียน ถ้าได ้
  8 – 10 คะแนน จะได้ 5 คะแนน   6 – 7 คะแนน จะได ้4 คะแนน 
  0 – 5 คะแนน จะได ้0 คะแนน (หลังจากซ่อมเสริมและส่งผลงาน จะได ้3 คะแนน) 
ส่วนที่ (3)  คือ คะแนนพัฒนาการรายบุคคล 
ส่วนที่ (4)  คือ คะแนนความกา้วหน้ารายกลุ่ม  =     ผลรวมของคะแนนกิจกรรม X 10               
             คะแนนเต็มของกิจกรรม X จานวนสมาชกิในกลุม่ 
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ประกอบการใชชุ้ดกจิกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ความปลอดภัยในชีวติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เล่มที่ 1 เรื่อง ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และแนวทางปูองกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
 

ผู้ประเมิน     ตนเอง     เพื่อน    ครูผู้สอน 
.......................................................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง : ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการท ากิจกรรมตามที่ก าหนดและให้คะแนนลงในช่องที่ 
   ตรงกับพฤติกรรมของนกัเรียน 
 

ที่ ชื่อ – สกุล 

รายการประเมิน/ระดับความคิดเห็น 

รวม 

สรุป 
การร่วม 
แสดง
ความ 
คิดเห็น 

 

การใช ้
เหตุผลใน 
การตอบ 
ค าถาม 

ความ
สนใจ 

ในการหา 
ความรู ้

ความ
สนใจ 
ในการ
เรียน 

 

การมีสว่น 
ร่วมใน
การ 

ท างาน
กลุ่ม 

ผ่า
น 

ไม
่ผ่า

น 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 

เกณฑ์การให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียนของนักเรียน ก าหนดไว้ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
ระดับ 3 หมายถึง มพีฤตกิรรมในระดับ ดีมาก คะแนน 13 – 15 คะแนน หมายถึง ดีมาก 
ระดับ 2 หมายถึง มพีฤตกิรรมในระดับ ด ี คะแนน   9 – 12 คะแนน หมายถึง ด ี
ระดับ 1 หมายถึง มพีฤตกิรรมในระดับ ปรับปรุง คะแนน   1 –  8  คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 
เกณฑ์การผ่าน ร้อยละ  80  ( 12 คะแนน )  

           ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนของนักเรียน 
ประกอบการใชชุ้ดกจิกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ความปลอดภัยในชีวติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เล่มที่ 1 เรื่อง ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และแนวทางปูองกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ  

 

ที่ รายการทีต่้องการประเมิน 
ประเด็นการสังเกต 

3 2 1 
1 การร่วมแสดงความคดิเห็น มีการแสดงความ 

คิดเห็นหรือตอบ 
ค าถามบ่อยครั้ง 
ในขณะเรียน 

มีการแสดงความ 
คิดเห็นหรือตอบ 
ค าถามเป็นบางครั้ง 
ในขณะเรียน 

ไม่มีการแสดงความ 
คิดเห็นหรือตอบ 
ค าถามเลย 

2 การใช้เหตุผลในการตอบ 
ค าถาม 

ตอบค าถามอย่าง 
มีเหตุผลครบถ้วน
ทุกครั้ง 

ตอบค าถามอย่างม ี
เหตุผลเป็นบางครั้ง 
 

ตอบค าถามอย่างไม ่
มีเหตุผลมีการเดา 
ค าตอบ 

3 ความสนใจในการหาความรู้ สนใจในการแสวง 
หาความรู้หรือ
ค้นหาค าตอบเมื่อ
ครูถามหรือให้ท า 
ใบงานทุกครั้ง 

สนใจในการแสวงหา
ความรู้หรือค้นหา
ค าตอบเมื่อครูถาม
หรือให้ท าแบบฝึก 
หัดเป็นบางครั้ง 

ไม่สนใจในการแสวง 
หาความรู้หรือค้นหา
ค าตอบเมื่อครูถาม
หรือให้ท าใบงาน 

4 ความสนใจในการเรียน สนใจเรียนตลอด 
ชั่วโมง 

สนใจเรียนไม่ตลอด 
ชั่วโมง มีการคุย 
หยอกล้อกับเพื่อน 
เป็นบางครั้ง 

ไม่สนใจเรียน คุย 
และมีการหยอก 
ล้อกับเพื่อน หรือ 
นั่งหลับในห้องเรียน 

5 การมีสว่นร่วมในการท างาน
กลุ่ม 

มีส่วนร่วมและให ้
ความรว่มมือใน 
การท างานกลุ่ม 
อย่างเต็มที่ทุกครั้ง 

มีส่วนร่วมและให ้
ความรว่มมือใน 
การท างานกลุ่ม 
เป็นบางครั้ง 

มีส่วนร่วมและให ้
ความรว่มมือใน 
การท างานกลุ่ม 
น้อย 
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ประกอบการใชชุ้ดกจิกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ความปลอดภัยในชีวติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เล่มที่ 1 เรื่อง ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และแนวทางปูองกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
.......................................................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง : ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการท ากิจกรรมตามที่ก าหนดและให้คะแนนลงในช่องที่ 
   ตรงกับคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
 

ที่ ชื่อ – สกุล 

รายการประเมิน/ระดับความคิดเห็น 

ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู ้
ความมุ่งมั่น 

ในการท างาน 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ก าหนดไว้ดังนี้ 
 

          เกณฑ์การให้คะแนน 
                ระดับ 3 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับ ดีมาก 
                ระดับ 2 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับ ดี 
                ระดับ 1 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับ ปรับปรุง 
          เกณฑ์การผ่าน  : ระดับ 2 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์   
 

           ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์” 

ประกอบการใชชุ้ดกจิกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ความปลอดภัยในชีวติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เล่มที่ 1 เรื่อง ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และแนวทางปูองกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
 

ที่ 
รายการที ่
ต้องการ 
ประเมิน 

ประเด็นการสังเกต 

3 2 1 

1 ซื่อสัตย์สุจริต มีความซื่อสัตย์ในงานที่ได้รับ
มอบหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่นด้วยความ
ซื่อตรงทุกครั้ง 

มีความซื่อสัตย์ในงาน
ที่ได้รับมอบหมายและ
ปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
เป็นบ้างครั้ง 

มีความซื่อสัตย์ในงาน
ที่ได้รับมอบหมายและ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรงน้อย
ครั้ง 

2 มีวินัย ชิ้นงานการท างานสะอาด
เรียบร้อยปฏิบัติตนอยู่ใน
ข้อตกลงที่ก าหนดร่วมกนัทุก
ครั้ง 

ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อยบ้างบางส่วน 
ปฏิบัติตนอยู่ใน
ข้อตกลงที่ก าหนด
ร่วมกันเป็นบางครั้ง 

ชิ้นงานการท างานไม่
สะอาดเรียบร้อยไม่
ปฏิบัติตนอยู่ใน
ข้อตกลงที่ก าหนด 

3 ใฝุเรียนรู ้ มีการแสวงหาข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมี
การจดบันทึกความรู้เป็น
ระบบและสรุปความรู้อยา่ง
มีเหตุผล 

มีการแสวงหาข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ไม่
หลากหลายมีการจด
บันทึกความรู้เป็น
ระบบและสรุปความรู้
ยังไม่ชัดเจน 

ไม่แสวงหาข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ที่อื่นมี
การจดบันทึกความรู้
เป็นระบบและสรุป
ความรู้สับสน 

4 ความมุ่งมั่นใน 
การท างาน 

1.  มีการวางแผนและ 
    ก าหนดจุดมุ่งหมายใน 
    การท างาน 
2.  ลงมือปฏิบัติงานดว้ย 
    ความตั้งใจ 
3.  ท างานที่ไดร้ับมอบหมาย 
    เสร็จทันเวลาที่ก าหนด 

นักเรียนปฏิบัติได้  
2 – 3 ข้อ 

นักเรียนปฏิบัติได้เพียง 
1 ข้อ หรือไม่ได้เลย 
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ครูประกาศระดับพัฒนาของกลุ่มและยกย่องกลุ่มที่ประสบความส าเร็จ เพื่อเป็น

การรองรับผลงานและเสริมแรงกลุ่มที่ได้รับรางวัล 
 

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาเรื่องที่เรียน 
 
ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ระบุไว้ในส่วนขั้นตอนใด ให้ครูหาเวลาเรียนให้นักเรียน

เรียนซ่อมเสริมโดยการศึกษากิจกรรมนั้นใหม่ ใช้ระบบเพื่อนช่วยเพื่อนหรือครู
อธิบายเพิ่มเติม 
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 น าคะแนนพัฒนาของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้
จะเป็นคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุ่ม แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การตัดสินกลุ่มที่ได้รับ
การยกย่องหรือยอมรับ เพื่อก าหนดระดับพัฒนาของกลุ่ม ดังนี้ 
 

คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุ่ม ระดับพัฒนาของกลุ่ม 
15 – 19 คะแนน เก่ง 
20 – 24 คะแนน เก่งมาก 
25 – 30 คะแนน ยอดเยี่ยม 
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ประกอบการใชชุ้ดกจิกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ความปลอดภัยในชีวติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เล่มที่ 1 เรื่อง ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และแนวทางปูองกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ทดสอบก่อนเรียน 
ข้อ ก ข ค ง 
1.   X  
2.  X   
3.  X   
4.    X 
5. X    
6. X    
7. X    
8.   X  
9.    X 

10.    X 

 

ทดสอบหลังเรียน 
ข้อ ก ข ค ง 
1.   X  
2.   X  
3. X    
4.    X 
5. X    
6.    X 
7. X    
8.  X   
9.    X 
10.   X  
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กิจกรรมที่ 1.1 

เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยง 
 

 : ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีให้ถูกต้อง 
1.  ปัจจัยเสี่ยง หมายถึงอะไร 
     ตอบ 
     องค์ประกอบด้านกายภาพ สังคม หรือสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต หรือ  
     ทรัพย์สิน 
2.  พฤติกรรมเสี่ยง หมายถึงอะไร 
     ตอบ   
     การกระท าของบุคคลที่อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต หรือทรัพย์สิน มีผลเสียต่อสุขภาพ 
     ทั้งทางตรงและทางอ้อม และอาจถึงข้ันเสียชีวิตได้ 
3.  ให้นักเรียนยกตัวอย่างภัยธรรมชาติที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา 
     ตอบ 
     ขึ้นอยู่กับสภาพจริง 
4.  ปัจจัยเสี่ยงอันเน่ืองมาจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ไม่ปลอดภัยได้แก่อะไรบ้าง 
     ตอบ 
     1.  ปัจจัยเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 
     2.  ปัจจัยเสี่ยงจากมลภาวะ 
     3.  ปัจจัยเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของสัตว์น าโรค และเชื้อโรค 
5.  จงยกตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษ   
     ตอบ 
     1.  การได้รับสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม 
     2.  การได้รับสารเคมีจากการเกษตรกรรม 
     3.  การได้รับสารก่อมะเร็ง 
6.  ปัจจัยเสี่ยงอันเน่ืองมาจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ไม่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง  
     ตอบ 
     1.  ปัจจัยเสี่ยงจากอาชญากรรม 
     2.  ปัจจัยเสี่ยงจากความรุนแรง 
     3.  ปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติภัย 
     4.  ปัจจัยเสี่ยงจากอบายมุขและสารเสพติด 
     5.  ปัจจัยเสี่ยงจากทางเพศ 
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7.  พฤติกรรมเสี่ยงได้แก่อะไรบ้าง  
     ตอบ 
     1.  การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษ เช่น อากาศเป็นพิษ น้ าเน่าเสีย เสียงดังและเสียงรบกวน  
         ขยะมูลฝอยมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะความจ าเป็นในการอยู่อาศัยหรือการท ามาหากิน 
     2.  ไม่ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพ จึงยังคงอยู่ ณ ที่นั้น ไม่หลีกเลี่ยงไปที่อื่น 
8.  จงยกตัวอย่างพฤติกรรมเสี่ยงจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม  
     ตอบ 
     1.  การไม่ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
     2.  การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ 
     3.  การรับประทานอาหารที่เกินจ าเป็น 
     4.  การผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีการไม่เหมาะสม 
9.  จงยกตัวอย่างพฤติกรรมเสี่ยงจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  
     ตอบ  
     1.  การไม่ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ 
     2.  การไม่ใช้วิธีการใดๆ ในการปูองกันการติดเชื้อหรือการตั้งครรภ์ 
     3.  การมีเพศสัมพันธ์หลังการดื่มแอลกฮอล์ 
10.  จงบอกแนวทางปูองกันตนเองจากปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง 
      ตอบ 
       1.  ศึกษา หาความรู้และติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมจากสื่อต่างๆ 
       2.  มีสติ และระมัดระวังตนเองไม่ให้เข้าไปอยู่ในปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทางสุขภาพ 
       3.  ฝึกทักษะชีวิตต่างๆ เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการปฏิเสธ 
            และทักษะการแก้ไขปัญหา 
       4.  ตระหนักถึงผลเสียหรือโทษที่ตามมาจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยง และการมี 
           พฤติกรรมเสี่ยง 
       5.  รู้จักเลือกคบเพื่อน ควรระลึกว่าเพื่อนที่ดีจะชวนเราท าแต่สิ่งดีๆ 
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กิจกรรมที่ 1.2 
เรื่อง จับคู่พฤติกรรมเสี่ยง 

 
 : ให้นักเรียนน าตัวอกัษรหน้าข้อความดา้นขวามือมาเติมลงในช่องว่างดา้นซ้ายให้ถูกต้อง 

 
.....ง......... 1.  การไม่ออกก าลังกาย 
.....ฌ........ 2.  โรคข้อเสื่อม 
.....ช......... 3.  โรคความดันโลหิตสูง 
.....ก......... 4.  โรคมะเร็งปอด 
.....จ......... 5.  โรคดวีีท ี
.....ข......... 6.  เกษตรกร ชาวไร ่ชาวนา 
.....ค......... 7.  การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ 
.....ฉ......... 8.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
.....ญ........ 9.  สุขนิสัยที่ดีในการปูองกันโรค 
.....ซ......... 10.  การท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
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กิจกรรมที่ 1.3 
เรื่อง ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู ้

 
 :  ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของ 

   บุคคล ตามหัวขอ้ที่ก าหนดให้ ดังต่อไปนี ้
 1.  มลพิษต่างๆ 
  ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
   1.  มลพิษทางอากาศ ได้แก่ อากาศที่มีแก๊สพิษ เชื้อโรค ฝุุนละออง หรือเขม่าควันปะปน
ซึ่งมลพิษเหล่านี้จะก่อให้เกิดโรคต่างๆ ตลอดจนส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจและระบบประสาท 
   2.  มลพิษทางน้ า ได้แก่ น้ าที่มีสารพิษปะปน น้ าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น ไม่สามารถ
น ามาใช้ได้ 
   3.  มลพิษทางเสียง ได้แก่ เสียงที่ดังจนส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ เช่น เสียง
การเร่งเครื่องยนต์เพื่อแข่งขันรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นบนท้องถนน เสียงเครื่องจักรกลก าลังท างาน 
   4.  ขยะมูลฝอย ซึ่งหากมีจ านวนมากจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและสัตว์น าโรค
ต่างๆ ส่งผลให้เกิดความเจ็บปุวยได้ 
   5.  สิ่งปฏิกูล ได้แก่ ของเสียที่ออกจากร่างกาย เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ ซึ่งหากปะปนลง
ในแม่น้ าล าครองหรือพื้นดิน จะท าให้เกิดการแพร่เชื้อโรคได้ 
  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 
   1.  การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษ เช่น อากาศเป็นพิษ น้ าเน่าเสีย เสียงดังและ
เสียงรบกวน ขยะมูลฝอยมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะความจ าเป็นในการอยู่อาศัยหรือการท ามาหากิน 
   2.  ไม่ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพ จึงยังคงอยู่ ณ ที่นั้น ไม่หลีกเลี่ยงไปที่อื่น 
  แนวทางป้องกัน 
   1.  หลีกเลี่ยงจากมลพิษต่างๆ  เช่น อากาศเป็นพิษ น้ าเน่าเสีย เสียงดังและเสียง
รบกวน ขยะมูลฝอย 
   2.  ไม่สร้างมลพิษให้แก่ตนเองและผู้อื่น ทั้งทางอากาศ น้ า เสียง และขยะ 
   3.  ถ้าพบว่ามลพิษต่างๆ มีปริมาณมากจนส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตควรแจ้ง
ต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ด าเนินการลดหรือหยุดต้นเหตุแห่งมลพิษนั้นๆ 
   4.  ถ้ามีความจ าเป็นต้องเข้าไปอยู่ในที่มีมลพิษต่างๆ ควรใช้เวลาอยู่ ณ ที่นั้นให้น้อย
ที่สุด และมีอุปกรณ์ปูองกัน เช่น ที่ครอบจมูกและปาก เครื่องปิดหู 
 2.  สภาพถนนและการจราจร 
   ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
   1.  สภาพถนน เช่น เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนแคบไม่มีช่องแบ่งเส้นทางเดินรถ ทางโค้งบน
ภูเขาที่ไม่มีแนวเหล็กปูองกัน ไม่มีทางเท้า ไม่มีสะพานลอยคนข้าม 
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   2.  สภาพการจราจร เช่น การจราจรคับคั่ง รถแล่นเร็ว มีการแข่งรถจักรยานยนต์บน
ท้องถนน 
   3.  ทัศนวิสัยไม่ดี เช่น มีหมอกควันมากจนมองไม่เห็นทาง ฝนตกหนัก เวลากลางคืน 
  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 
   1.  การเดินเท้า 
    1.1  ข้ามถนนอย่างไม่ระมัดระวัง 
    1.2  ไม่ข้ามทางม้าลายหรือสะพานลอย 
    1.3  ไม่เดินชิดขวามือ ไม่เดินบนทางเท้า หรือเดินล้ าเข้ามาบนถนน 
    1.4  วิ่งตัดหน้ารถที่ก าลังแล่นมา เพราะคิดว่าคงจะข้ามได้โดยที่รถไม่ชน 
    1.5  ใส่เสื้อผ้าสีมืดทึบในเวลากลางคืนแล้วเดินริมถนนหรือเดินข้ามถนน  ซึ่ง
คนขับรถอาจมองไม่เห็น 
    1.6  หยอกล้อหรือเล่นกันขณะข้ามถนนหรือเดินริมถนนที่ไม่มีทางเท้า 
   2.  การขับขี่รถจักรยานยนต ์
    2.1  ยังขับขี่ไม่ช านาญ แล้วขับขี่บนท้องถนนที่มีการสัญจรมาก 
    2.2  ดื่มสุราแล้วขับรถ 
    2.3  ไม่สวมหมวกนิรภัย 
    2.4  ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 
    2.5  มีพฤติกรรมขับรถเร็ว 
    2.6  ฝุาฝืนกฎจราจร 
   3.  การโดยสารยานพาหนะ 
    3.1  ขึ้นและลงขณะที่รถ เรือ ยังจอดไม่สนิท 
    3.2  ห้อยโหนรถโดยสารประจ าทาง หรือยื่นแขน ข้อศอก หรือศีรษะออกนอกตัวรถ 
    3.3  แย่งกันขึ้นและลงรถหรือเรือ 
    3.4  นั่ง ยืน หรือเดินบนกราบเรือ 
    3.5  ยืนล้ าเส้นขณะรอรถไฟฟูาหรือรถไฟฟูาใต้ดิน 
  แนวทางป้องกัน 
   1.  การเดินเท้า 
    1.1  ข้ามถนนอย่างระมัดระวัง 
    1.2  ข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือใช้สะพานลอย 
    1.3  เดินชิดขวามือของตนเอง ถ้ามีทางเท้าให้เดินบนทางเท้า 
    1.4  ไม่วิ่งตัดหน้ารถที่ก าลังแล่นมา 
    1.5  สวมเสื้อผ้าสีสว่าง เช่น ขาว เหลือง ขณะเดินข้ามถนนในเวลากลางคืน 
    1.6  ไม่หยอกล้อกันขณะเดินข้ามถนนหรือเดินริมถนนที่ไม่มีทางเท้า 
   2.  การขับขี่รถจักรยานยนต์ 
    2.1  ควรหัดขับขี่รถให้ช านาญก่อนน ารถออกสู่ท้องถนนที่มีการสัญจรมาก 
    2.2  ขณะขับข่ีรถต้องระมัดระวัง ไม่ประมาท 
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    2.3  ไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ ถ้าจ าเป็นให้ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น ชุดหูฟัง 
    2.4  ไม่ควรขับรถเร็วกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด 
    2.5  ไม่ฝุาฝืนกฎจราจร 
   3.  การโดยสารยานพาหนะ 
    3.1  ขึ้นและลง เมื่อรถหรือเรือจอดสนิท 
    3.2  ไม่ห้อยโหนรถห้อยโหนรถโดยสารประจ าทางและไม่ยื่นแขน ข้อศอก หรือ 
ศีรษะออกนอกตัวรถ 
    3.3  ขึ้นและลงรถหรือเรืออย่างเป็นระเบียบ ไม่แย่งกัน 
    3.4  ไม่นั่ง ยืน หรือเดินบนกราบเรือ 
    3.5  ไม่ยืนล้ าเส้นขณะรอรถไฟฟูาหรือรถไฟฟูาใต้ดิน 
 

 3.  สารเสพติด 
  ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
   1.  อยู่ในแหล่งที่มีสารเสพติดแพร่ระบาด เช่น ชุมชนที่มีผู้เสพหรือผู้ขาย สถานบันเทิงที่
มีการใช้สารเสพติด 
   2.  ขาดแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต 
   3.  อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ใช้สารเสพติด อาจถูกชักชวนไปเสพสารเสพติดได้ 
   4.  เกิดปัญหาชีวิต แล้วหาทางออกด้วยการพึ่งพาสารเสพติด 
  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 
   1.  มีความอยากรู้อยากลองเสพสารเสพสารเสพติด 
   2.  คบกับคนที่ใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมเกเร ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีโอกาสเสี่ยงที่จะใช้
สารเสพติด 
   3.  ชอบเที่ยวในสถานบันเทิง ซึ่งอาจมีคนใช้สารเสพติด และอาจถูกชักชวนให้เสพได้ 
  แนวทางป้องกัน 
   1.  ไม่ทดลองใช้สารเสพติด 
   2.  ไม่คบกับคนที่ใช้สารเสพติด หรือบุคคลที่เกเร และมีแนวโน้มว่าจะใช้สารเสพติด 
   3.  หลีกเลี่ยงการเที่ยวในสถานบันเทิง 
 

 4.  ภัยธรรมชาติ 
  ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
   การสร้างที่อยู่อาศัยในสภาพภูมิประเทศหรือภูมิอากาศที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ 
เช่น แนววงแหวนแห่งไฟ ซึ่งเป็นรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว เขตพื้นที่ใกล้
ภูเขา ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนถล่มเมื่อฝนตกหนัก ติดริมแม่น้ า ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วม 
  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 
   1.  พักอาศัยอยู่ในเขตนั้นๆ 
   2.  ไม่ฟังข่าวสารการเตือนภัยเรื่องภัยธรรมชาติ จึงไม่สามารถเตรียมพร้อมรับมือ 
สถานการณ์ได้ทัน 
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   3.  ไม่เชื่อข่าวสารที่ได้รับว่าจะเกิดภัยธรรมชาติในสถานที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ หรือไป 
ท่องเที่ยว 
  แนวทางป้องกัน 
   1.  เลือกแหล่งที่อยู่อาศัยที่ห่างไกลจากที่ที่เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ 
   2.  ฟังข่าวสารการเตือนภัยเรื่องภัยธรรมชาติจากสื่อต่างๆ เพื่อให้ทราบว่าภัยธรรมชาติ 
จะเกิดขึ้นที่ใดบ้าง ผลกระทบเป็นอย่างไร เพื่อเตรียมตัวปูองกันหรือรับมือได้ทัน 
   3.  ต้องเชื่อข่าวสารที่มาจากทางราชการในเรื่องธรรมชาติ แต่ถ้ามาจากแหล่งอื่น เพื่อ 
ความปลอดภัยให้เชื่อไว้ก่อน ควรถือคติว่า “ปูองกันไว้ดีกว่าแก้”  
   4.  จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จ าเป็นไว้ในบ้านเสมอ 
   5.  ฝึกซ้อมการหนีภัยธรรมชาติอยู่เสมอเพื่อให้สามารถหนีเอาตัวรอดหากเกิดภัย
ธรรมชาติ 
 
 

 5.  ภัยจากโจรผู้ร้าย 
  ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
   1.  การอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย เช่น อยู่ในซอยลึก 
เปลี่ยวมือ ไม่มีไฟทาง มีผู้ติดสารเสพติดอยู่ในบริเวณที่พักอาศัย 
   2.  สภาพสังคมและเศรษฐกิจท าให้คนตกงานเกิดความเครียด เกิดการลักขโมยหรือ 
ปล้นชิงทรัพย์มากขึ้น 
  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 
   1.  เดินทางไปในที่เปลี่ยวหรือที่ลับตาคนเพียงล าพัง 
   2.  ถือกระเป๋าอย่างไม่ระมัดระวัง 
   3.  สวมเครื่องประดับมีค่าล่อตาล่อใจพวกมิจฉาชีพ 
   4.  ผู้หญิงที่แต่งกายเปิดเผยร่างกายหรือรัดรูปจนเกินไปอาจเสี่ยงต่อการถูกข่มขืนได้ 
  แนวทางป้องกัน 
   1.  ไม่อยู่ในที่เปลี่ยวหรือที่ลับตาคนเพียงล าพัง 
   2.  ควรถือกระเป๋าอย่างระมัดระวัง โดยจับไว้ให้อยู่กับตัวหรือถืออุ้มไว้ด้านหน้า 
   3.  ไม่สวมเครื่องประดับล่อตาล่อใจมิจฉาชีพ ถ้ามีความจ าเป็นให้สวมใส่ให้มิดชิด
เรียบร้อย อย่าให้พวกมิจฉาชีพเห็นได้ 
   4.  แต่งกายให้มิดชิด เรียบร้อย ไม่แต่งกายรัดรูปหรือล่อแหลมเปิดเผยให้เห็นรูปร่าง 
 
 6.  พิษภัยในอาหาร 
  ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
   1.  สารพิษต่างๆ ที่ตกค้างอยู่ในพืชผักสารฟอร์มาลินที่แช่อาหารทะเลปลาหมึกผักที่มีพิษ 
   2.  สารสังเคราะห์มีพิษที่ใส่ลงไปในอาหารเพื่อตกแต่งสีให้ดึงดูดความสนใจผู้บริโภค 
   3.  ความไม่สะอาดของอาหาร และการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหาร 
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  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 
   1.  รับประทานอาหารสีฉูดฉาก 
   2.  รับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ดิบหรือสุกๆ ดิบๆ 
   3.  รับประทานอาหารปรุงอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ 
   4.  รับประทานอาหารที่อยู่ในภาชนะที่ไม่สะอาด 
   5.  รับประทานอาหารที่ตนเองเคยแพ้อาหารประเภทนั้น 
   6.  รับประทานอาหารที่มีสารตกค้างหรือคาดว่ามีสารพิษตกค้างอยู่ 
  แนวทางป้องกัน 
   1.  ไม่รับประทานอาหารสีฉูดฉาก 
   2.  ไม่รับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ดิบหรือสุกๆ ดิบๆ 
   3.  ไม่รับประทานอาหารที่มีการปรุงไม่ถูกสุขลักษณะ 
   4.  ไม่รับประทานอาหารที่อยู่ในภาชนะที่ไม่สะอาด 
   5.  ไม่รับประทานอาหารที่ตนเองเคยแพ้มาแล้ว 
   6.  ไม่รับประทานอาหารที่มีสารตกค้างหรือคาดว่ามีสารพิษตกค้างอยู่ 
 

 7.  เครื่องเล่นในสวนสนุก 
  ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
   1.  การใช้งานเครื่องเล่นมานาน และขาดการดูแลบ ารุงรักษา 
   2.  ความปกพร่องของผู้ควบคุมเครื่องเล่น 
   3.  การขาดอุปกรณ์ปูองกันความปลอดภัยของเครื่องเล่น 
  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 
   1.  เล่นโลดโผน ขาดความระมัดระวัง 
   2.  ไม่เชื่อฟังและไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมเครื่องเล่น 
   3.  เล่นเครื่องเล่นที่เก่า ซึ่งดูแล้วอาจไม่ปลอดภัย 
   4.  เล่นเครื่องเล่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย 
   5.  ไม่ใช้อุปกรณ์ปูองกันอันตรายจากเครื่องเล่น 
  แนวทางป้องกัน 
   1.  ต้องเล่นอย่างระมัดระวัง ไม่เล่นโลดโผน 
   2.  ต้องเชื่อฟังผู้ควบคุมเครื่องเล่น และปฏิบัติตามค าแนะน า 
   3.  ไม่เล่นเครื่องเล่นที่เก่า ซึ่งดูแล้วอาจไม่ปลอดภัย 
   4.  ไม่เล่นเครื่องเล่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย 
   5.  ใช้อุปกรณ์ปูองกันอันตรายที่ติดไว้ที่เครื่องเล่น 
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กิจกรรมที่ 1.4 
เรื่อง ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของคนในชุมชน 

 
:  ให้นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของคนในชุมชน 

   อธิบายผลที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ และเสนอแนวทางปูองกัน ลงในแผนภาพความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
-  มลพิษทางอากาศ 
-  ขยะมูลฝอย 
-  สิ่งปฏิกูล 

พฤติกรรมเสี่ยง 
1.  การอยู่ในสภาพแวดล้อม 
     ที่มีมลพิษ  
2.  ไม่ทราบถึงผลกระทบที่จะ 
     เกิดขึ้นต่อสุขภาพ จึง 
     ยังคงอยู่ ณ ที่นั้น ไม่ 
     หลีกเลี่ยงไปที่อื่น 

แนวทางป้องกัน 
1.  หลีกเลี่ยงจากมลพิษต่างๆ  
2.  ไม่สร้างมลพิษให้แก่ 
     ตนเองและผู้อื่น  
3.  ถ้าพบว่ามลพิษต่างๆ มี 
     ปริมาณมากจนส่งผลต่อ 
     สุขภาพกายและ 
     สุขภาพจิต ควรแจ้งต่อ 
     เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  

ผลต่อสุขภาพ 
ตนเอง : การใชร้ถใช้ถนน 
ครอบครัว : ภัยธรรมชาติ 
คนในชุมชน : มลพิษตา่งๆ 
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