๑

คาแนะนา

๑. ให้นกั เรี ยนอ่านจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ให้เข้าใจก่อน
๒. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนเพื่อวัดความรู ้พ้นื ฐานก่อนที่จะเรี ยนด้วย
บทเรี ยนโปรแกรม
๓. บทเรี ยนโปรแกรมชุดที่ ๑ เรื่ อง อยูอ่ ย่างพอเพียง ไร้โรคา ในอาเซียน ความยาว
ทั้งหมด ๙ กรอบ ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้อหาความรู ้ทีละกรอบ
๔. บทเรี ยนในแต่ละกรอบเป็ นลักษณะการให้ความรู ้และจะมีคาถามอยูท่ า้ ยกรอบและมี
เฉลยอยูบ่ นกรอบถัดไป นักเรี ยนอ่านแล้วให้เขียนคาตอบลงในกระดาษคาตอบที่ครู เตรี ยมไว้ให้
และห้ามขีดเขียนข้อความใดๆลงในบทเรี ยน เมื่อตอบแล้วให้ดูเฉลยได้ในกรอบถัดไป นักเรี ยนก็
จะทราบว่าเราตอบถูกต้องหรื อไม่และบันทึกคะแนน
๕. อย่าดูเฉลยก่อนเขียนคาตอบนักเรี ยนต้องมีความซื่ อสัตย์ในตนเอง ถ้าหากยังไม่เข้าใจ
อย่าท้อใจต้องลองศึกษาใหม่อีกครั้งหรื อสอบถามครู
๖. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนเพื่อดูวา่ นักเรี ยนเข้าใจเรื่ องที่เรี ยนมากน้อย
เพียงใดและเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในบทเรี ยนโปรแกรมเรื่ องนี้

มาอ่านคาแนะนาให้ เข้ าใจก่อนนะนักเรียน

๒

สาระที่ ๔ การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพ
และการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทกั ษะในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การดารงสุ ขภาพ
การป้ องกันโรค และการสร้างเสริ มสมรรถภาพเพื่อสุ ขภาพ
ตัวชี้วดั ๒. เสนอแนวทางป้ องกันโรคที่เป็ นสาเหตุสาคัญของการเจ็บป่ วยและการตายของ
คนไทย
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
๑. อธิ บายความหมายของคาว่าโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อได้
๒. อธิบายสถานการณ์การเจ็บป่ วยและการตายของคนไทยในปัจจุบนั ได้
๓. เสนอแนวทางในการป้ องกันโรคซึ่ งเป็ นสาเหตุสาคัญ ๆ ของการเจ็บป่ วย
และการตายของคนไทยได้
๔. นักเรี ยนแสดงออกถึงทักษะกระบวนการกลุ่ม มีความร่ วมมือ
ความตั้งใจในการทางาน การแสดงความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็น
และร่ วมปรับปรุ งผลงาน

๓

แบบทดสอบวัดความรู้ พนื้ ฐานก่ อนเรียน
ชุ ดที่ ๑ เรื่อง อยู่อย่ างพอเพียง ไร้ โรคา ในอาเซียน
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ ๔ เรื่อง โรคและการป้องกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ ประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่ ๒๑ รายวิชาสุ ขศึกษา ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย X ทับหัวข้อที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด
******************************************************************************
๑. ข้อใดเป็ นพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่เหมาะสม
ก. เกิดความเครี ยด
ข. ขาดการออกกาลังกาย
ค. บริ โภคอาหารที่ปนเปื้ อนสารเคมี
ง. ถูกทุกข้อ
๒. ข้อใดเป็ นสาเหตุของโรคของการเจ็บป่ วยและการตายของคนไทย
ก. ฐานะของคนไทยดีข้ ึน
ข. คนไทยได้อยูด่ ีกินดีมากขึ้น
ค. รู ปแบบวิถีชีวติ ที่เปลี่ยนแปลงไป
ง. เกิดจากวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
๓. อาหารที่มีไขมันมาก เป็ นอาหารประเภทใด
ก. อาหารประเภทต้ม
ข. อาหารประเภทนึ่ง ย่าง
ค. อาหารประเภทยาต่าง ๆ
ง. อาหารจาพวกทอด เนื้ อสัตว์ติดมัน
๔. ข้อใดเป็ นผลกระทบของการเจ็บป่ วยและเสี ยชีวติ ของประชากรจากโรคต่าง ๆ
ก. ขาดดุลทางการค้า
ข. ขาดกาลังคนในการพัฒนาประเทศชาติ
ค. เกิดปั ญหาอาชญากรรมในสังคมเมืองมากขึ้น
ง. บุคลากรทางการแพทย์ตอ้ งทางานหนักมากขึ้น

๔

๕.

ข้อใด ไม่ ใช่ พฤติกรรมสุ ขภาพด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ก. ชัยวัฒน์ออกกาลังกายเป็ นประจา
ข. อารี ย ์ ลดน้ าหนักโดยใช้ยาลดความอ้วน
ค. วริ ศรา ลดน้ าหนักโดยลดปริ มาณของอาหาร
ง. นายสมชาย พบแพทย์เพื่อตรวจสุ ขภาพอย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง
๖. ข้อใดเป็ นการสร้างพฤติกรรมสุ ขภาพในทางที่ดี
ก. ทุกคนจะต้องรับประทานอาหารให้ได้มากทุกมื้อ
ข. นารี จะนอนหลับเพื่อพักผ่อน วันละ ๕- ๖ ชัว่ โมง
ค. สุ ดารัตน์ จะไปพบแพทย์เมื่อเกิดอาการผิดปกติทางร่ างกายขึ้นมา
ง. ครอบครัวของสมศักดิ์ มักจะหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่ องที่มีแอลกอฮอล์
๗. กิจกรรมใดที่ช่วยส่ งเสริ มให้สุขภาพแข็งแรง
ก. มาลีเย็บผ้า
ข. นารี รัตน์รีดผ้า
ค. แดงอ่านหนังสื อเตรี ยมสอบ ง. นัฐศักดิ์และชมภู่เล่นแบดมินตัน
๘. โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆนั้น เราสามารถป้ องกันได้หรื อไม่อย่างไร
ก. ได้ ถ้าเราเอาใจใส่ ดูแลสุ ขภาพตนเองอย่างถูกด้องและถูกวิธี
ข. ได้ ถ้ารัฐบาลทุ่มงบประมาณแต่ละปี สนับสนุนในเรื่ องเกี่ยวกับสุ ขภาพ
ค. ไม่ได้ เพราะปั จจุบนั มีโรคใหม่ ๆ เกิดเพิ่มขึ้น
ง. ไม่ได้ เพราะ คนที่ป่วยนั้นส่ วนใหญ่ป้องกันตนเองอยูแ่ ล้ว
๙. แนวคิดเกี่ยวกับสุ ขภาพข้อใดไม่ ถูกต้อง
ก. การป้ องกันดีกว่าแก้
ข. โรคภัยไข้เจ็บเป็ นเรื่ องโชคชะตา
ค. การสร้างเสริ มสุ ขภาพดีกว่ารักษาพยาบาล
ง. สุ ขภาพดีมีได้ทุกคนเป็ นหน้าที่ของตนเองที่จะดูแลเอาใจใส่
๑๐. บุคคลใดที่มีการออกกาลังกายแบบสะสม
ก. สุ จิตนา ออกกาลังกายทุกเย็นวันละ ๓๐ นาที
ข. สมศรี ออกกาลังกายวันเว้นวัน วันละ ๓๐ นาที
ค. สุ รียอ์ อกกาลังกายไม่สม่าเสมอครั้งละเล็กละน้อย
ง. แดงและดา ออกกาลังกายวันละหลาย ๆ ครั้ง รวมได้ ๓๐ นาที

๕

ความหมายของโรคติดต่ อและไม่ ติดต่ อ
โรคติดต่อ คือ โรคที่สามารถติดต่อและแพร่ กระจายไปยังบุคคลอื่นได้
โดยมีเชื้ อโรคต่าง ๆ เป็ นสาเหตุของโรค ได้แก่ โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก
โรคไข้หวัดนก วัณโรค แม้วา่ เชื้อโรคจะเป็ นสาเหตุหลักแต่พฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของมนุษย์ก็เป็ นปั จจัยร่ วมที่สาคัญ
โรคไม่ติดต่อ หมายถึง โรคที่เกิดจากความผิดปกติของร่ างกายและ
พฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่ถูกต้อง โรคไม่ติดต่อไม่สามารถติดต่อไปยังบุคคล
อื่นได้ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคมะเร็ ง

๑. โรคที่เป็ นสาเหตุสาคัญของการเจ็บป่ วยและการตายของคนไทย
การเจ็บป่ วยและการตายของประชาชนนับเป็ นตัวชี้วดั ถึงสภาวะสุ ขภาพที่สาคัญ
ของประชาชนในประเทศ ทั้งยังชี้ให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา คุณภาพ
ของการบริ การทางการแพทย์และความสุ ขของประชาชนภายในประเทศอีกด้วย
ในอดีตสาเหตุการเจ็บป่ วยหรื อการตายของคนไทยส่ วนใหญ่เกิดจากโรคติดต่อ
แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมการดารงชีวติ ที่เปลี่ยนไปในปั จจุบนั ส่ งผลให้ผคู ้ น
ขาดการดูแลสุ ขภาพมากขึ้น จึงเป็ นต้นเหตุนาไปสู่ โรคอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะกลุ่ม
โรคไม่ติดต่อหรื อโรคเรื้ อรัง ซึ่งเป็ นสาเหตุสาคัญของการเจ็บป่ วยและการตายของคนไทยปัจจุบนั

๖

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
๑. ข้อใดเป็ นโรคติดต่อ
ก. โรคมะเร็ ง
ข. โรคไข้หวัด
ค. โรคเบาหวาน
ง. โรคกระเพาะอาหาร
๒. วิธีการใดสามารถป้ องกันโรคติดต่อได้ดีที่สุด
ก. นางสุ นีย ์ พักผ่อนอย่างเพียงพอ
ข. นางสุ ดารัตน์กินอาหารที่มีประโยชน์
ค. นายนภดล ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
ง. ลัดดา รักษาสุ ขภาพของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรงอยูเ่ สมอ
๓. สภาพการณ์ใดที่ทาให้เกิดโรคติดต่อได้ง่ายที่สุด
ก.ร่ างกายอ่อนแอ เชื้อโรครุ นแรง
ข.ร่ างกายอ่อนแอ เชื้อโรครุ นแรง สิ่ งแวดล้อมดี
ค. ร่ างกายอ่อนแอ เชื้อโรคไม่รุนแรง สิ่ งแวดล้อมดี
ง. ร่ างกายอ่อนแอ เชื้อโรครุ นแรง สิ่ งแวดล้อมไม่ดี
๔. นักเรี ยนคิดว่าอะไรเป็ นตัวชี้วดั สภาวะสุ ขภาพที่สาคัญของประชาชนในประเทศ
ก. อัตราการเกิด
ข. อัตราการตาย
ค. อัตราการย้ายเข้าเมือง
ง. การเจ็บป่ วยและการตายของประชาชน

๗

เฉลย
ข้อ ๑. ข
๒. ง
๓. ก
๔. ง
เก่งจังเลยคะ

๘

๑.๑ สถานการณ์การเจ็บป่ วยของคนไทย
กระทรวงสาธารณสุ ขได้มีการจัดระบบรายงานข้อมูลสาเหตุการเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยนอก
และผูป้ ่ วยในของสถานบริ การสาธารณสุ ขในส่ วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขทัว่ ประเทศ
โดยได้จดั กลุ่มสาเหตุการป่ วยตามบัญชี จาแนกโรคระหว่างประเทศ ซึ่ งจากสถิติพบว่าจานวนผูป้ ่ วย
มีแนวโน้มที่สูงขึ้นทั้งผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน
๑. รายงานผูป้ ่ วยนอก จากรายงานซึ่ งวัดจากจานวนครั้งในการเข้ารับบริ การ
ของผูป้ ่ วนนอกของสถานบริ การสาธารณสุ ข โดยพบสาเหตุสาคัญของการเจ็บป่ วย
ของผูป้ ่ วยนอกในปี ๒๕๕๒ ด้วยโรคต่าง ๆ ดังนี้
ที่

๑
๒
๓
๔
๕

โรค

อัตราเจ็บป่ วยต่ อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน
๔๙๘

อาการแสดงและสิ่ งผิดปกติที่ไม่สามารถจาแนกได้

๓๐๗

โรคระบบไหลเวียนเลือด

๓๐๖

โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่ างและเนื้อยึดเสริ ม

๒๙๐

โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก

๒๘๘

โรคระบบหายใจ

จากรายงานผูป้ ่ วยนอก พ.ศ. ๒๕๕๒ พบว่าระบบทางเดินหายใจถื อว่าเป็ นสาเหตุของการ
เจ็บป่ วยมาเป็ นอันดับหนึ่ ง รองลงมา คือ อาการแสดงและสิ่ งผิดปกติที่ไม่สามารถจาแนกได้และ
โรคไหลเวียนเลือดตามลาดับ นอกจากนี้ยงั พบว่าทุกโรคมีแนวโน้มของผูป้ ่ วยที่สูงขึ้นด้วย
ไปทาแบบทดสอบกันนะครับ

๙

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
๑. นักเรี ยนคิดว่าสถานการณ์การเจ็บป่ วยและการตายของคนไทยในปัจจุบนั เพิ่มขึ้นหรื อ
ลดลงจากอดีต
ก. ลดลง เพราะมีพฤติกรรมด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพดีข้ ึน
ข. ลดลง เพราะประชาชนมีความรู ้เรื่ องการส่ งเสริ มสุ ขภาพดีข้ ึน
ค. เพิ่มมากขึ้น เพราะมีพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ที่ใส่ ใจต่อสุ ขภาพของตนเองเพิ่มขึ้น
ง. เพิ่มมากขึ้น เพราะมีพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ที่ละเลยต่อสุ ขภาพของตนเองมากขึ้น
๒. โรคที่เป็ นสาเหตุของการเจ็บป่ วยของคนไทยที่เป็ นผูป้ ่ วยนอกมากที่สุดคือโรคอะไร
ก. โรคในช่องปาก
ข. โรคระบบหายใจ
ค. โรคระบบย่อยอาหาร
ง. โรคระบบไหลเวียนเลือด

คาตอบอยู่หน้ าถัดไป

๑๐

เฉลย
ข้อ ๑. ง
๒. ข

เก่งจังเลยนะครับ
ตอบถูกอีกแล้ว

๑๑

๒) รายงานผูป้ ่ วยใน สาหรับกลุ่มผูป้ ่ วยในหรื อกลุ่มผูป้ ่ วยซึ่ งรับไว้ รักษาใน
โรงพยาบาลพบสาเหตุของการเจ็บป่ วยต่อไปนี้
โรค
อัตราเจ็บป่ วยต่ อประชากร๑๐๐,๐๐๐ คน
๑.ความผิดปกติเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ
๑,๖๑๒
โภชนาการและเมแทบลิซึมอื่น ๆ
๒.อาการแสดงและสิ่ งผิดปกติที่พบได้จากการ
๙๘๓
ตรวจทางคลินิกและห้องปฏิบตั ิการ
๓.โรคความดันโลหิตสู ง
๙๘๑
๔.ภาวะแทรกซ้อนการตั้งครรภ์และการคลอด
๙๔๖
๕. โรคเลือด อวัยวะสร้างเลือด รวมถึงความ
๘๔๕
ผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับระบบคุม้ กัน
นอกจากนี้ยงั พบว่าอัตราการเจ็บป่ วยในยังมีสาเหตุจากภายนอก ซึ่ งจากรายงานพบ
อัตราการเจ็บป่ วย ดังนี้
โรค
อัตราเจ็บป่ วยต่ อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน
๑.เหตุการณ์ภายนอกอื่น ๆของการบาดเจ็บโดย
๔๒๓
อุบตั ิเหตุและผลที่ตามมา ยกเว้นการเป็ นพิษ
๒.อุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์(คนขับ)
๒๙๑
๒.การเป็ นพิษ ผลพิษจากอุบตั ิเหตุ ทาร้ายตนเอง
๗๑
๔.การถูกทาร้าย
๖๗
๕. อุบตั ิเหตุจากการขนส่ งอื่น ๆและผลที่ตามมา
๔๒
ของอุบตั ิเหตุจากการขนส่ งทั้งหมด
ทีม่ า: สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุ ข
ไปเรี ยนกันต่อนะคะ สู ้... ๆ คะ

๑๒

๒) ผู้ป่วยใน (ต่ อ)
๑.๑ สถานการณ์การเจ็บป่ วยของคนไทย (ต่อ)
จากรายงานผูป้ ่ วยในพบว่า ความผิดปกติเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และ
เมแทบอลิซึมอื่น ๆเป็ นสาเหตุอนั ดับหนึ่งของการเจ็บป่ วย นอกจากนี้ยงั พบว่าอัตราการเจ็บป่ วย
ของผูป้ ่ วยในที่มีสาเหตุมาจากภายนอกอื่น ๆอันดับหนึ่ง ได้แก่ เหตุการณ์ภายนอกอื่น ๆของ
การบาดเจ็บโดยอุบตั ิเหตุและผลที่ตามมา ยกเว้นการเป็ นพิษ
เกร็ ดความรู้
เมแทบอลิซึม เป็ นปฎิกริ ยาเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่ งที่มีชีวติ โดยมีเอนม์ไซม์เป็ น
ตัวเร่ งปฎิกิริยา แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. แอนาบอลิซึม เป็ นกระบวนการสร้างสารโมเลกุลใหญ่จากสาร
โมเลกุลเล็ก โดยใช้พลังงานจากเซลล์ เช่น การสร้างโปรตีน ไขมัน
คาร์โบไฮเดรต เป็ นต้น
๒. คาแทบอลิซึม เป็ นกระบวนการสลายสารโมเลกุลใหญ่ให้เป็ น
โมเลกุลเล็ก เช่น
การย่อยอาหาร การหายใจ เป็ นต้น
เกร็ ดความรู้
โรคความดันโลหิตสู ง เป็ นภัยเงียบที่คุกคามชีวติ เนื่ องจากไม่มีอาการที่
แสดงออกเพื่อเตือนให้ทราบซึ่งต้องอาศัยการวัดความดันโลหิตจึงจะทราบเป็ น
โรคนี้ นอกจากนี้ยงั เป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่ก่อให้เกิดโรคหัวใจ โรคไต โรคหลอด
เลือดหัวใจตีบ และอัมพาต

คาตอบอยู่หน้ าถัดไป

๑๓

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
๑. โรคที่เป็ นสาเหตุของการเจ็บป่ วยของคนไทยที่เป็ นผูป้ ่ วยในมากที่สุดคือโรคอะไร
ก. โภชนาการ
ค. การถูกทาร้าย
ก. การทาร้ายตนเอง
ง. ความผิดปกติเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ โภชนาการ
๒. โรคความดันโลหิตสู ง เป็ นภัยเงียบที่คุกคามชีวติ เพราะอะไร
ก. เป็ นโรคที่เกิดขึ้นเร็ ว
ข. เป็ นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้กบั ทุกคน
ค. เป็ นโรคที่มีอาการที่แสดงออกออกเพื่อเตือนให้ทราบ
ง. เป็ นโรคที่ไม่มีอาการที่แสดงออกออกเพื่อเตือนให้ทราบ
๓. คนที่เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งมีปัจจัยเสี่ ยงที่จะเป็ นเกิดโรคอะไรได้บา้ ง
ก. โรคไต
ข. โรคปอด
ค. โรคตับอักเสบ
ง. โรคอีสุกอีใส และโรคไต

๑๔

เฉลย
๑. ง
๒. ง
๓. ก

เก่งมากๆเลย
นะครับเด็ก ๆ

๑๕

๑.๒ สถานการณ์การตายของคนไทย
การดาเนินชีวติ ในสังคมปัจจุบนั ทาให้ คนเราขาดการดูแลสุ ขภาพ มีพฤติกรรม
ไม่เหมาะสม เช่น บริ โภคอาหารที่ปนเปื้ อนสารเคมี อาหารที่มีไขมันมาก เช่น อาหารทอด เนื้อสัตว์
ติดมัน อาหารย่อยยาก ขาดการออกกาลังกาย ขาดการพักผ่อน เกิดความเครี ยด เนื่องจากสภาพ
สังคมที่มี การแข่งขันหรื อปั ญหาเศรษฐกิจได้รับ สารเคมีหรื อสารที่ทาให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพ
อยูใ่ นสภาพแวดล้อมเป็ นพิษเสี ยงดังรบกวนอยูใ่ กล้โรงงานอุตสาหกรรม มีกลิ่นเหม็น เขม่าควัน
ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพและเป็ นสาเหตุสาคัญของการเจ็บป่ วยเป็ นโรคและ
เสี ยชีวติ ของคนไทย โดยดูได้จากตารางแสดง สถิติการตายของคนไทย พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒ ดังนี้

เรียนกันต่ อ

๑๖

๑.๒ สถานการณ์การตายของคนไทย (ต่ อ)
ตารางแสดงการตาย จาแนกตามสาเหตุ ทัว่ ราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๒
สาเหตุการตาย
พ.ศ.
๑.โรคหัวใจ
๒.อุบตั ิเหตุและการเป็ นพิษ
๓.มะเร็ งทุกชนิด
๔.ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง
๕.การบาดเจ็บจากการฆ่าตาย และอื่น ๆ
๖.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน
๗.ปอดอักเสบและโรคอื่น ๆของปอด
๘.ไตอักเสบกลุ่มอาการของไตพิการ และไตพิการ
๙.วัณโรคทุกชนิด
๑๐.โรคภูมิคุม้ กันบกพร่ องเนื่องจากไวรัส
๑๑. อื่น ๆ

๒๕๔๙
๑๗,๗๗๕
๓๗,๔๓๓
๕๒,๐๖๒
๑๕,๒๘๔
๖,๙๗๑
๙,๐๐๒
๑๓,๗๖๖
๑๒,๘๘๔
๕,๒๑๔
๖,๕๕๑
๒๑๔,๑๘๔

ที่ ที่มา:สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
iร รวบรวมโดย: สานักสถิติพยากรณ์ สานักงานสถิติแห่งชาติ

๒๕๕๐
๑๘,๔๕๒
๓๕,๖๖๑
๕๓,๔๓๔
๑๕,๒๘๖
๗,๒๒๓
๘,๗๖๑
๑๔,๑๗๙
๑๓,๕๓๘
๕,๘๕๙
๕,๕๒๒
๒๑๖,๓๓๘

๒๕๕๑
๑๘,๘๒๐
๓๔,๘๕๑
๕๕,๔๐๓
๑๕,๕๙๖
๖,๙๓๕
๘,๗๓๘
๑๔,๕๔๒
๑๔,๒๓๕
๔,๘๒๑
๔,๖๘๓
๒๑๘,๗๐๓

๒๕๕๒
๑๘,๓๗๕
๓๕,๓๐๔
๕๖,๐๕๘
๑๕,๖๔๘
๖,๖๔๒
๘,๕๖๒
๑๔,๕๔๒
๑๓,๑๙๑
๔,๕๖๘
๔,๐๔๖
๒๑๖,๙๘๐

๑๗

๑.๒ สาเหตุสาคัญของการตายของคนไทย (ต่อ)

จากตารางแสดงสาเหตุการตายของคนไทย จะพบว่าโรคและการเจ็บป่ วยที่เป็ นสาเหตุ
สาคัญของการตายของคนไทย ได้แก่โรคมะเร็ ง อุบตั ิเหตุและการเป็ นพิษ โรคหัวใจ ความดันเลือด
สู งและโรคหลอดเลือดในสมอง และปอดอักเสบและโรคอื่น ๆ ของปอดซึ่งสาเหตุของโรคและ
การเจ็บป่ วยดังกล่าว เกิดจากรู ปแบบวิถีชีวติ ที่เปลี่ยนแปลงไป การอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่เป็ นพิษ
และมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่เหมาะสมเป็ นส่ วนใหญ่ โรคเหล่านี้สามารถป้ องกันได้หากปฏิบตั ิตน
อย่างถูกต้อง เช่น การเลือกรับประทานอาหารเพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพ การออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ การพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุ ราหรื อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ใช้สารเสพ
ติด และรักษาความสะอาดของบุคคลและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะสามารถช่วยป้ องกันการเกิดโรคเหล่านี้
ได้

๑๘

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
๑. ข้อใดเป็ นวิธีป้องกันการเจ็บป่ วยและการตายของคนไทย
ก. นราธิปและเพื่อน ๆ ไม่ดื่มสุ รา
ข. สิ ทธิชยั ชอบออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
ค. สมรักษ์รับประทานอาหารครบหลัก ๕ หมู่
ง. ถูกทุกข้อ
๒. โรคที่เป็ นสาเหตุสาคัญของการตายของคนไทยมาเป็ นอันดับหนึ่ง คือโรคอะไร
ก. โรคมะเร็ ง
ข. โรคหวัด
ค. โรคไซนัส
ง. โรคเอดส์

๑๙

เฉลยนะครับ
ข้อ ๑. ง
ข้อ ๒. ก

เก่งจังเลยนะคะ

๒๐

คาชี้แจง ให้ นักเรียนแต่ ละกลุ่มร่ วมกันอธิบายผังความคิดข้ างล่ างนีม้ าพอเข้ าใจ

หลักการปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกันการเจ็บป่ วยและ
การตายของคนไทย

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

๒๑

การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
การเลือกรับประทาน
อาหารเพื่อสร้างเสริ ม
สุขภาพ

ไม่ใช้สารเสพติด

อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่
ไม่เป็ นพิษ

รักษาความสะอาดของ
บุคคลและสิ่ งแวดล้อม

หลักการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการ
เจ็บป่ วยและการตายของคนไทย

ไม่ดื่มสุ ราหรื อ
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์

ไม่สูบบุหรี่

พักผ่อนให้เพียงพอ

อธิบาย
จากสถิติ การเจ็บป่ วยและการตายของประชากรไทยส่ วนใหญ่เกิดจากโรคที่มีสาเหตุ
พฤติกรรม โรคเหล่านี้สามารถป้ องกันได้หากปฏิบตั ิตนอย่างถูกต้อง เช่น การรับประทาน
อาหารเพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพ การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ การพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่สูบ
บุหรี่ ไม่ดื่มสุ ราหรื อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ใช้สารเสพติด และรักษาความสะอาดของบุคคล
และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะสามารถช่วยป้ องกันการเกิดโรคเหล่านี้ได้

๒๒

กินอย่างไรให้ห่างไกลจากโรค
ในหนึ่งวันร่ างกายต้องการสารอาหารต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งยังต้องการให้อาหาร
ที่รับประทานเข้าไปได้ถูกนาไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุ ดต่อร่ างกาย การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ในการรับประทานอาหารจึงมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ดังนี้
๑. รับประทานอาหารเช้า เป็ นมื้อที่สาคัญที่สุด ซึ่ งการรับประทานอาหารเช้านั้นไม่เพียงเติม
พลังงานแก่ร่างกายและสมองให้พร้อมที่จะทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพแล้วยังป้ องกัน
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคอ้วนอีกด้วย
๒. ดื่มน้ า การดื่มน้ าจะช่วยหล่อเลี้ยงเซลล์ในร่ างกาย ฟื้ นฟูระบบขับถ่าย กาจัดของเสี ย
โดยเฉพาะไขมัน ช่วยรักษาระดับความเข้มข้นของเลือด อีกทั้งยังทาให้กล้ามเนื้อมีความชุ่มชื้น
ผิวหนังไม่เหี่ ยวย่น
๓. รับประทานปลา เพราะปลามีกรดไขมันโอเมก้า ๓ และโปรตีน ที่ช่วยควบคุมการเต้น
ของหัวใจให้เป็ นปกติ และบารุ งเซลล์สมอง อีกทั้งยังมีไขมันน้อย ย่อยง่าย ซึ่ งเหมาะสาหรับคนที่
ต้องการลดน้ าหนักเป็ นอย่างยิง่ โดยควรรับประทานปลาอย่างน้อยอาทิตย์ ละ ๑ ครั้ง
๔.รับประทานผักและผลไม้ ต่างๆ ให้ หลากสี เช่น สี แดงในมะเขือเทศจะช่วยป้ องกัน
โรคมะเร็ ง สี ม่วงในองุ่นจะทาหน้าที่ยบั ยั้งการทางานของเอนไซม์ ที่ทาให้เซลล์มะเร็ งเกิดการ
แพร่ กระจาย
๕. เปลีย่ นนา้ มันทีใ่ ช้ ปรุ งอาหาร สี เขียวในผักต่างๆ และสี ส้มในแครอตจะมีสารต้านการ
มะเร็ งเป็ นต้นให้เป็ นน้ ามันที่สกัดจากพืช เพราะมีกรดไขมันอิ่มตัวทีเป็ นประโยชน์ต่อร่ างกาย อีก
อย่างยังช่วยลดไขมันในเลือด และน้ ามันที่ใช้ทอดต้องไม่ใช้ซ้ าๆกัน
๖. เสริมสร้ างกระดูกด้ วยการดื่มนมและรับประทานปลาตัวเล็ก ทั้งตัวทั้งก้างเต้าหู ้
ผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลืองผักใบเขียว เพราะมีแคลเซี ยมซึ่งจาเป็ นที่จะเสริ มสร้างความแข็งแรงให้กบั
กล้ามเนื้อและกระดูก และยังช่วยให้ระบบประสาททางานได้เต็มประสิ ทธิ ภาพ
๗. สร้ างความคุ้นเคยกับการรับประทานธัญพืชรวมทั้งข้ าวกล้ อง เพราะอุดมไปด้วย
ไฟเบอร์ ที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล และควบคุมน้ าตาลในเลือดให้สมดุล
๘. กินถั่วให้ เป็ นนิสัย เพราะถัว่ อุดมไปด้วยโปรตีน วิตามิน และแร่ ธาตุหลายชนิด
ซึ่งควรรับประทาน

๒๓

กินอย่างไรให้ ห่างไกลจากโรค (ต่ อ)
ป
๖. เสริมสร้ างกระดูกด้ วยการดื่มนมและรับประทานปลาตัวเล็ก ทั้งตัวทั้งก้างเต้าหู ้
ผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลืองผักใบเขียว เพราะมีแคลเซี ยมซึ่ งจาเป็ นที่จะเสริ มสร้างความแข็งแรงให้กบั
กล้ามเนื้อและกระดูก และยังช่วยให้ระบบประสาททางานได้เต็มประสิ ทธิ ภาพ
๗. สร้ างความคุ้นเคยกับการรับประทานธัญพืชรวมทั้งข้ าวกล้ อง เพราะอุดมไปด้วย
ไฟเบอร์ ที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล และควบคุมน้ าตาลในเลือดให้สมดุล
๘. กินถั่วให้ เป็ นนิสัย เพราะถัว่ อุดมไปด้วยโปรตีน วิตามิน และแร่ ธาตุหลายชนิด
ซึ่งควรรับประทาน
เกร็ดน่ ารู้ รู้ ไว้ ปลอดภัย
อาหาร จาสั้ น ๆ ๓ ป.
ปลอดภัย - เลือกซื้ออาหารทีไ่ ด้ มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย
ประโยชน์ - เลือกซื้ออาหารทีม่ ีคุณค่ าทางโภชนาการตามทีร่ ่ างกายต้ องการ
ประหยัด - เลือกซื้อตามฤดูกาลจะได้ อาหารคุณภาพดี ราคาถูก

๒๔

คาชี้แจง จงบอกวิธีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการรับประทานอาหารโดยย่อ

…………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………..………………………

๒๕

๑. รับประทานอาหารเช้ า เป็ นมือ้ ทีส่ าคัญทีส่ ุ ด
๒. ดื่มนา้ การดื่มนา้ จะช่ วยหล่ อเลีย้ งเซลล์ ในร่ างกาย ฟื้ นฟูระบบขับถ่ าย กาจัดของเสี ย
๓. รับประทานปลา เพราะปลามีกรดไขมันโอเมก้า ๓ และโปรตีน
๔. รับประทานผักและผลไม้ ต่างๆ ให้ หลากสี เช่ น สี แดงในมะเขือเทศ
๕. เปลีย่ นนา้ มันทีใ่ ช้ ปรุ งอาหาร ให้ เป็ นนา้ มันทีส่ กัดจากพืช
๖. เสริมสร้ างกระดูกด้ วยการดื่มนมและรับประทานปลาตัวเล็กทั้งตัวทั้งก้าง
๗. สร้ างความคุ้นเคยกับการรับประทานธัญพืชรวมทั้งข้ าวกล้ อง เพราะอุดมไป
ด้ วยไฟเบอร์ ทชี่ ่ วยลดระดับคอเลสเตอรอล และควบคุมนา้ ตาลในเลือดให้ สมดุล
๘. กินถั่วให้ เป็ นนิสัย เพราะถั่วอุดมไปด้ วยโปรตีน วิตามิน และแร่ ธาตุหลายชนิด ซึ่ง
ควรรับประทาน

๒๖

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
๑. นักเรี ยนควรดื่มน้ าวันละประมาณกี่แก้ว
ก. ๖-๘ แก้ว
ข. ๗-๘ แก้ว
ค. ๖-๑๐ แก้ว
ง. ๖- ๑๒ แก้ว
๒. ถ้านักเรี ยนต้องการลดน้ าหนักนักเรี ยนควรกินอาหารประเภทใด
ก. รับประทานผักและผลไม้ต่างๆ
ข. รับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรต
ค. รับประทานอาหารประเภทเนื้ อสัตว์
ง. รับประทานปลา เพราะปลามีกรดไขมันโอเมก้า ๓ และโปรตีน
๓. เพราะเหตุใดเราทุกคนจะต้องรับประทานอาหารเช้า
ก. เพราะเราต้องใช้พลังงานในการทางาน
ข. เพราะต้องการนาอาหารไปซ่อมแซมส่ วนที่สึกหรอ
ค. เพราะต้องการนาอาหารไปซ่อมแซมส่ วนที่สึกหรอ
ง.อาหารเช้าไม่เพียงเติมพลังงานแก่ร่างกายและสมองให้พร้อมที่จะทางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพแล้วยังป้ องกันโรคเบาหวาน

๒๗

เฉลย
ข้อ ๑. ก
๒. ง
๓. ง

ตอบถูกอีกแล้วคะ
ยอดเยีย่ มจังเลยนะคะ

๒๘

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดูแลสุ ขภาพ
จ
ปัจจุบนั มีผคู้ นกระตือรื อร้นที่จะหาวิธีการที่จะทาให้ตนเองและครอบครัวมี
สุ ขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ จึงพยายามหาแนวทางต่างๆ ในการดูแลสุ ขภาพอย่างถูกวิธีมากยิง่ ขึ้น
ซึ่ งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ ได้นาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
( Self - Sufficiency Ec๐n๐my) มาเป็ นหลักสาคัญในการดูแลสุ ขภาพ โดยยึดคนเป็ นศูนย์กลาง
ในการพัฒนา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมี
ภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี ทั้งนี้จะต้องอยูบ่ นพื้นฐานของความรู ้ควบคู่ไปกับคุณธรรม ฉะนั้นสุ ขภาพที่
พอเพียง หมายถึง การกระทาอะไรแต่ พอดี กินพอดี อยูพ่ อดี ดังแผนภาพ

พอประมาณ
รักษาสุ ขภาพตามฐานะของตนเองที่
เรี ยบง่ายไม่เบียดเบียนหรื อทาความ
เดือดร้อนผูอ้ ื่น

มีเหตุผล
รู ้วา่ ดูแลรักษาสุ ขภาพเพราะอะไร
เช่น เพราะต้องการให้ร่างกาย
แข็งแรง มีอายุยนื ยาว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดูแลสุ ขภาพ

มีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
อาทิ การรับประทานอาหารที่
ปลอดภัย ออกกาลังกายอย่าง
เหมาะสมกับเพศและวัย

ความรู้ควบคู่คุณธรรม
หมัน่ ศึกษาเกี่ยวกับสุ ขภาพ มีสติ
รอบคอบ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์
มีความเมตตากรุ ณาต่อผูอ้ ื่น

๒๙

คาชี้แจง ให้ นักเรียนแต่ ละกลุ่มศึกษาและวิเคราะห์ ข่าวแล้ วนาไปอภิปรายตอบปัญหาร่ วมกัน
ตาม หัวข้ อทีก่ าหนดให้
สคบ. แฉยังพบผู้ประกอบการตุกติกอือ้
ผูส้ ื่ อข่าวรายงานจากสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(สคบ.) เปิ ดเผยว่า ๑๐ เดื อนแรกของปี งบประมาณ ๔๙ (ต.ค.๔๘-ก.ค.๔๙)
เจ้าหน้าที่ ไ ด้ตรวจสอบพฤติ กรรมผูด้ าเนิ นการธุ รกิ จ ๓๓,๙๑๖ ราย พบว่า มี
ผูก้ ระทาความผิด ๖๗๐ ราย หรื อร้ อยละ ๒ ส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ องของร้ านขาย
ทองคาที่ไม่ ติดป้ายราคารั บซื้ อขายหรื อไม่ ติดฉลากความบริ สุทธิ์ ของทองให้
ถู ก ต้ อ ง รองลงมาเป็ นการโฆษณาที่เ ข้ า ข่ า ยเกิน ความจริ ง และการติ ด ป้ าย
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะเชิญชวนให้ ดื่ม เป็ นต้น
นอกจากนี้ สคบ. ได้ช่วยเหลื อผูเ้ ดื อดร้ อนโดยดาเนิ นคดี กบั ผูป้ ระกอบ
ธุ รกิ จ ๒๐๙ ราย เป็ นค่าเสี ยหาย ๑๕๕ ล้านบาท แบ่งเป็ นการโฆษณาเกินจริ ง
หรื อก่ อให้ เกิดความเข้ าใจผิด ๑๑ ราย สิ นค้ าที่ไม่ มีคุณภาพหรื อไม่ ติดฉลากให้
ถูกต้อง ๑๓๗ ราย เอาเปรี ยบผู้บริโภคด้ านสั ญญาและอสั งหาริมทรัพย์
๓๘๗ราย และอื่นๆ ๑ ราย พร้อมทั้งปรับผูก้ ระทาความผิด ๑๓๖ ราย เป็ นเงิน
๗.๔ ล้า นบาท ทั้ง นี้ ช่ วง ๑๐ เดื อนแรกของปี งบประมาณได้ท ราบข่ า วดี ว่า
สคบ. ชนะการดาเนินคดีต่อผูป้ ระกอบการแทนผูบ้ ริ โภคที่เดือดร้อน ๓๗๑ เรื่ อง
จานวน ๒,๑๙๙ ราย เป็ นวงเงิน ๖๑๒ ล้านบาท เช่น ศาลมีคาพิพากษา ๙๑ เรื่ อง
และถอนเรื่ องหรื อมีการประนีประนอมยอมความ เป็ นต้น
ทั้ง นี้ ช่ ว งที่ ผ่า นมาประชาชนได้ รับ ความเดื อดร้ อนจากปั จ จั ยต่ า ง ๆ
มากมาย เช่ น ความขัดแย้ งทางการเมืองช่ วงรั กษาการชุ ดก่ อน ปั ญหาเศรษฐกิจ
ชะลอตั ว ราคาน้า มั น และอั ต ราดอกเบี้ยปรั บ ตั ว สู งขึ้น ดัง นั้นเจ้า หน้า ที่ ต้อ ง
ออกไปตรวจสอบผูป้ ระกอบการอย่า งเข้ม งวด โดยเฉพาะในต่างจังหวัดเพื่ อ
ป้องกันผู้บริ โภคได้ รับความเดือดร้ อนจากการถูกหลอกลวง หรื อถูกเอารั ดเอา
เปรียบเพิ่มเติมอีก
ทีม่ า : หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙ หน้า ๘

๓๐

คาชี้แจง : นักเรี ยนจะใช้หลักการจากแนวความคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างไรในการแก้ไขประเด็นศึกษานี้ ให้นกั เรี ยน
วิเคราะห์เกี่ยวกับความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมี
ภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว ความรู ้และคุณธรรม
 ๑. ความพอประมาณ
๑. …………………………………
๒. …………………………………
๓. …………………………………
 ๒. ความมีเหตุผล
๑. …………………………………
๒. …………………………………
 ๓. การมีภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว
๑. …………………………………
๒. …………………………………
๓. …………………………………
๔.........................................................
 ๔. ภายใต้เงื่อนไข
๔.๑ ด้านความรู้
๔.๑. ๑........................................................
๔.๑.๒.......................................................
๔.๑.๓........................................................
๔.๑.๔........................................................
๔.๒.ด้านคุณธรรม
๔.๒. ๑........................................................
๔.๒.๒........................................................
๔.๒.๓........................................................
๔.๒.๔........................................................

๓๑

เฉลยนะจ๊ ะ
 ๑. ความพอประมาณ
มาตรวจคาตอบหน่ อย
๑. ใช้สิ่งของที่คุม้ ค่าเหมาะสม………………………………
ถูกกันกีข่ ้ อครับ
๒. รู ้ตนเอง ไม่ใช้สิ่งของเกินฐานะ………………………
๓. รู ้สภาพรายรับ-รายจ่ายของตนเอง……………
 ๒. ความมีเหตุผล
๑. รู ้จกั ใช้เงินอย่างมีเหตุผล…………………………………
๒. การซื้ อสิ นค้าที่มีคุณภาพมีประโยชน์ต่อร่ างกาย………
๓. ควรรับรู ้ข่าวสารที่ทนั สมัย...............................
๔. รู ้สิทธิ พ้ืนฐานของผูบ้ ริ โภค...........
๕. รู ้จกั วิเคราะห์การโฆษณาที่ถกู ต้อง
 ๓. การมีภูมิคุม้ กันที่ดีในตัวเพื่อไม่ให้ตกเป็ นเหยื่อ ได้รับความเดือดร้อนจากการถูก
หลอกลวง หรื อถูกเอารัดเอาเปรี ยบมีความรู ้ในเรื่ องราคาสิ นค้าและรู ้จกั เลือกซื้ อสิ นค้าที่มีคุณภาพ
วิธีการเลือกใช้สินค้าที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย นอกจากนี้ยงั รู ้จกั ใช้สินค้าอย่างคุม้ ค่าและไม่ฟุ่มเฟื อย
๑. มีความรับผิดชอบต่อสังคม…………………………
๒. มีความรู ้เท่าทันต่อเหตุการณ์…………………………………
๓. มีความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น……………………
๔..เห็นความสาคัญของการออม.......................................................
๕. ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค(สคบ.) สายด่วน๑๑๖๖
 ๔. ภายใต้เงื่อนไข
๔.๑ ด้านความรู ้
๔.๑. ๑ รู ้จกั การวางแผนในการใช้จ่ายการเลือกซื้ อของบริ โภคและอุปโภค
๔.๑.๒..รู ้วิธีการเลือกซื้ อเลือกใช้สิ่งของบริ โภคและอุปโภค
๔.๑.๓..ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุ ขภาพเช่น เกิดความเครี ยดเนื่องจากสภาพสังคมที่มี
การแข่งขันหรื อปัญหาทางเศรษฐกิจ ได้รับสารเคมีหรื อสารที่ทาให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพซึ่ งเป็ นสาเหตุ
ของการเจ็บป่ วยเป็ นโรคและเสี ยชีวิตของคนไทย
๔.๑.๔......รู ้สิทธิ พ้ืนฐานะผูบ้ ริ โภค..................................................
๔.๒. ด้านคุณธรรม
๔.๒. ๑....มีจิตสาธารณะ....................................................
๔.๒.๒....ความมีระเบียบวินยั ....................................................
๔.๒.๓.....ความรักความสามัคคี...................................................
๔.๒.๔.....ความเสี ยสละ เมื่อพบบุคคลที่ถกู เอาเปรี ยบควรช่วยเหลือ
แนะนาแจ้งสคบ.สายด่วน ๑๑๖๖

๓๒

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคืออะไร
ความหมายของประชาคม
ประชาคม เป็ นการรวมตัวของสมาชิกในชุมชน เพื่อร่ วมกันทากิจกรรมต่าง ๆ
เช่น การแก้ไขภายในชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชน การร่ วมกันผลิตและขายสิ นค้าหรื อ
บริ การและการร่ วมกันเพื่อทากิจกรรมกับชุมชนอื่น หรื อกับหน่วยงานราชการ เป็ นต้น
ผลกระทบของ (ASEAN Economic Community) ต่ อผู้บริโภค
๑. ผู้ประกอบการผลิตสิ นค้ า
๒. ผู้ประกอบการ
๓. ประชาชนผู้บริโภค
๔. เจ้ าหน้ าทีภ่ าครัฐ/ระบบงานภาครัฐ

ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
ด้ านบริการสุ ขภาพ

ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจ
(ASEAN Economic Community) ต่ อประชาชนผู้บริโภค
ประเด็น
การเปิ ดโลก
เสรีการค้ า
สิ นค้ าและ
บริการ

โอกาส
- สิ นค้ านาเข้ าให้
เลือกซื้อ
หลากหลายขึน้ ใน
ราคาทีถ่ ูกลง
- มีบริการด้ าน
สุ ขภาพที่
หลากหลายขึน้

ภาวะคุกคาม
- อาจมีสินค้ า/บริการ
ทีไ่ ม่ ได้ คุณภาพเข้ า
มามากขึน้ ผู้บริ โภค
ต้ องใช้
วิจารณญาณมากขึน้
ในการเลือกซื้อ
สิ นค้ า/บริการ

การเตรียมพร้ อม
- เผยแพร่ ความรู้ เกีย่ วกับ
ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
- การตรวจสอบคุณภาพสิ นค้ า/
บริการ
- สนับสนุนประชาชนรวมกลุ่ม
สิ่ งทีไ่ ม่ ปลอดภัย
“ กลุ่ม/ชมรมคุ้มครองบริ โภค”

๓๓

ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจ
(ASEAN Economic Community) ต่ อประชาชนผู้บริโภค (ต่อ)
เกร็ดน่ ารู้
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับมอบหมายให้ดูแลผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
(Health Products)

๓๔

๓๕

ตัวอย่ างปัญหาที่พบ (ต่ อ)

๓๖

เกร็ดน่ ารู้

-

ด่ านอาหารและยาทุ่งช้ าง จังหวัดน่ าน
เป็ นตู้สานักงานตั้งอยู่ภายในบริเวณ โรงพยาบาลทุ่งช้ าง
อยู่ห่างจากด่ านศุลกากรทุ่งช้ าง ๑๕ กิโลเมตร
มีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพอาหารทีน่ าเข้ าฯ
จะเริ่มทาการ ในปี งบประมาณ ๒๕๕๗

๓๗

สรุป
โรคทีเ่ ป็ นสาเหตุของการตายและการเจ็บป่ วยของคนไทยส่ วนใหญ่ มีสาเหตุ
มาจากรู ปแบบวิถีชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป การอยู่ในสภาพแวดล้ อมทีเ่ ป็ นพิษและมี
พฤติกรรมสุ ขภาพทีไ่ ม่ เหมาะสมเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนั้นจึงต้ องปฏิบัติตนเพือ่ ให้ มีสุขภาพ
ร่ างกายแข็งแรง ด้ วยการออกกาลังกายให้ สม่าเสมอ การรับประทานอาหารให้ ครบหลัก
๕ หมู่ และมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุ ขภาพทีไ่ ม่ เหมาะสม เพือ่ ป้องกัน การเกิดโรคภัย
ต่ าง ๆ และนาหลักปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้ ในการดาเนิน
ชีวติ ประจาวันได้ อย่ างถูกต้ องและมีความสุ ข

๓๘

แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์หลังเรียน
ชุ ดที่ ๑ เรื่อง อยู่อย่ างพอเพียง ไร้ โรคา ในอาเซียน
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ ๔ เรื่อง โรคและการป้องกันโรคตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ ประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่ ๒๑ รายวิชาสุ ขศึกษา ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย X ทับหัวข้อที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด
****************************************************************************
๑. ข้อใดเป็ นผลกระทบของการเจ็บป่ วยและเสี ยชีวติ ของประชากรจากโรคต่าง ๆ
ก. ขาดดุลทางการค้า
ข. ขาดกาลังคนในการพัฒนาประเทศชาติ
ค. เกิดปั ญหาอาชญากรรมในสังคมเมืองมากขึ้น
ง. บุคลากรทางการแพทย์ตอ้ งทางานหนักมากขึ้น
๒. ข้อใดเป็ นการสร้างพฤติกรรมสุ ขภาพในทางที่ดี
ก. ทุกคนจะต้องรับประทานอาหารให้ได้มากทุกมื้อ
ข. นารี จะนอนหลับเพื่อพักผ่อน วันละ ๕- ๖ ชัว่ โมง
ค. สุ ดารัตน์ จะไปพบแพทย์เมื่อเกิดอาการผิดปกติทางร่ างกายขึ้นมา
ง. ครอบครัวของสมศักดิ์ มักจะหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่ องที่มีแอลกอฮอล์
๓. ข้อใดเป็ นพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่เหมาะสม
ก. เกิดความเครี ยด
ข. ขาดการออกกาลังกาย
ค. บริ โภคอาหารที่ปนเปื้ อนสารเคมี
ง. ถูกทุกข้อ
๔. บุคคลใดที่มีการออกกาลังกายแบบสะสม
ก. สุ จิตนา ออกกาลังกายทุกเย็นวันละ ๓๐ นาที
ข. สมศรี ออกกาลังกายวันเว้นวัน วันละ ๓๐ นาที
ค. สุ รียอ์ อกกาลังกายไม่สม่าเสมอครั้งละเล็กละน้อย
ง. แดงและดา ออกกาลังกายวันละหลาย ๆ ครั้ง รวมได้ ๓๐ นาที

๓๙

๕. โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆนั้น เราสามารถป้ องกันได้หรื อไม่อย่างไร
ก. ได้ ถ้าเราเอาใจใส่ ดูแลสุ ขภาพตนเองอย่างถูกด้องและถูกวิธี
ข. ได้ ถ้ารัฐบาลทุ่มงบประมาณแต่ละปี สนับสนุนในเรื่ องเกี่ยวกับสุ ขภาพ
ค. ไม่ได้ เพราะปั จจุบนั มีโรคใหม่ ๆ เกิดเพิ่มขึ้น
ง. ไม่ได้ เพราะ คนที่ป่วยนั้นส่ วนใหญ่ป้องกันตนเองอยูแ่ ล้ว
๖. ข้อใดเป็ นสาเหตุของโรคของการเจ็บป่ วยและการตายของคนไทย
ก. ฐานะของคนไทยดีข้ ึน
ข. คนไทยได้อยูด่ ีกินดีมากขึ้น
ค. รู ปแบบวิถีชีวติ ที่เปลี่ยนแปลงไป
ง. เกิดจากวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
๗. ข้อใดไม่ ใช่ พฤติกรรมสุ ขภาพด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ก. ชัยวัฒน์ออกกาลังกายเป็ นประจา
ข. อารี ย ์ ลดน้ าหนักโดยใช้ยาลดความอ้วน
ค. วริ ศรา ลดน้ าหนักโดยลดปริ มาณของอาหาร
ง. นายสมชาย พบแพทย์เพื่อตรวจสุ ขภาพอย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง
๘. อาหารที่มีไขมันมาก เป็ นอาหารประเภทใด
ก. อาหารประเภทต้ม
ข. อาหารประเภทนึ่ง ย่าง
ค. อาหารประเภทยาต่าง ๆ
ง. อาหารจาพวกทอด เนื้ อสัตว์ติดมัน
๙. กิจกรรมใดที่ช่วยส่ งเสริ มให้สุขภาพแข็งแรง
ก. มาลีเย็บผ้า
ข. นารี รัตน์รีดผ้า
ค. แดงอ่านหนังสื อเตรี ยมสอบ
ง. นัฐศักดิ์และชมพูเ่ ล่นแบดมินตัน
๑๐. แนวคิดเกี่ยวกับสุ ขภาพข้อใดไม่ ถูกต้อง
ก. การป้ องกันดีกว่าแก้
ข. โรคภัยไข้เจ็บเป็ นเรื่ องโชคชะตา
ค. การสร้างเสริ มสุ ขภาพดีกว่ารักษาพยาบาล
ง. สุ ขภาพดีมีได้ทุกคนเป็ นหน้าที่ของตนเองที่จะดูแลเอาใจใส่

๔๐

ภาคผนวก

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
๑. ง
๒. ค
๓. ง
๔. ข
๕. ข
๖. ง
๗. ง
๘. ก
๙. ง
๑๐. ก

๑

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
๑. ข
๒. ง
๓. ง
๔. ก
๕. ก
๖. ค
๗. ข
๘. ง
๙. ง
๑๐. ง

ได้ กขี่ ้ อเอ่ย......พยายามหน่ อยนะจ๊ ะอย่าท้อ......สู้ .....สู้ .....

คุณครู ช่วยอีกแรงหนึ่ง.......

๔๑

บรรณานุกรม
กิตติ ปรมัตถผลและคณะ. คู่มือครู สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓.
นนทบุรี : สานักพิมพ์เอมพันธ์ จากัด, ๒๕๕๔.
กิตติ ปรมัตถผลและคณะ. หนังสื อเสริมฝึ กประสบการณ์ สุขศึกษา ๓.
นนทบุรี : สานักพิมพ์เอมพันธ์ จากัด, ๒๕๕๔.
พรสุ ข หุ่นนิ รันดร์ และคณะ. หนังสื อเรียนรายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓.
กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั อักษรเจริ ญทัศน์ อจท. จากัด , ม ป ป.
สมหมาย แตงสกุลและคณะ. คู่มือการสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษา ม. ๓ .
กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั โรงพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด , ม ป ป.
สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค. คู่มือการเผยแพร่ ให้ ความรู้ แก่ ผ้ บู ริ โภค.
กรุ งเทพมหานคร : ม ป ท. , ม ป ป.
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กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด, ๒๕๕๔

๔๒

บทเรียนโปรแกรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาสุ ขศึกษา (พ ๒๓๑๐๑)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
หน่ วยการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง โรคและการป้ องกันโรคตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ ประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่ ๒๑

ชุดที่ ๑ เรื่อง อยู่อย่ างพอเพียง ไร้ โรคา ในอาเซียน

จัดทาโดย
นางยุพนิ เขือ่ นดิน ตาแหน่ ง ครู วิทยฐานะครู ชานาญการพิเศษ
โรงเรียนสาธุกจิ ประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก อาเภอเวียงสา จังหวัดน่ าน
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

๔๓

คานา
บทเรี ยนโปรแกรม ชุดที่ ๑ เรื่ อง อยูอ่ ย่างพอเพียง ไร้โรคา ในอาเซียน เป็ นส่ วนหนึ่ง
ของบทเรี ยนโปรแกรม เรื่ อง โรคและการป้ องกันโรคตามปรัชญาหลักของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ ประชาคมอาเซี ยนในศตวรรษที่ ๒๑ ตามเนื้ อหาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชา สุ ขศึกษา (พ ๒๓๑๐๑) ช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ ๓ โดยบทเรี ยนโปรแกรมเรื่ องนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
และได้รับความรู ้และค้นพบความรู ้ดว้ ยตนเองและใช้เป็ นสื่ อในการสอนนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนต่า ซึ่ งเป็ นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้นและมีผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ที่ดียงิ่ ขึ้น
ซึ่ งในบทเรี ยนโปรแกรมได้กาหนดจุดประสงค์ เนื้ อหา ตัวอย่าง คาอธิ บาย กิจกรรม อยูใ่ นรู ปแบบ
ของกรอบความรู ้ ทาให้นกั เรี ยนตรวจคาตอบเองพร้อมสรุ ปเนื้อหาและมีแบบทดสอบก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนในแต่ละชุดไว้ดว้ ย
บทเรี ยนโปรแกรม เรื่ อง อยูอ่ ย่างพอเพียง ไร้โรคา ในอาเซียน ที่นกั เรี ยนศึกษาอยูน่ ้ ี
นอกจากจะใช้เป็ นบทเรี ยนที่เรี ยนด้วยตนเองในห้องเรี ยนแล้ว ยังใช้เป็ นสื่ อการสอนของครู ที่ใช้
กับนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อน เรี ยนช้าและมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ต่าหรื อใช้สอนซ่อมเสริ มนักเรี ยน
การใช้บทเรี ยนโปรแกรมของนักเรี ยนต้องปฏิบตั ิตามคาแนะนาในบทเรี ยนอย่างเคร่ งครัดและ
มีความซื่ อสัตย์ในตนเอง จึงจะทาให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างแท้จริ งและมีความเข้าใจในบทเรี ยน
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ยุพนิ เขื่อนดิน
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๔๕

จัดทาโดย นางยุพนิ เขือ่ นดิน
ตาแหน่ งครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนสาธุกจิ ประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

๔๖

จัดทาโดย นาง
ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนสาธุกจิ ประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

