ชุดกิจกรรมการเรียนรูว้ ิชาสุขศึกษา
เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3

ปั จจัยเสีย่ ง พฤติกรรมเสีย่ งต่อสุขภาพ

นายนิพนธ์ ฝ่ ายทะแสง
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ

โรงเรียนร่มไทรวิทยา
สานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย

ก
คานา
ตามที่ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2545)
มาตรา 24 ได้ ให้ ค วามส าคัญ ของการจั ด การศึ กษาว่า การจัด การศึก ษาให้ค านึ ง ถึง ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิดเป็น แก้ปัญหา
เป็น โดยให้มีความสมดุลระหว่างความรู้และคุณธรรม รวมทั้งควรให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่
ทุกเวลา โดยจัดสภาพแวดล้อม และสื่อการเรียนรู้ที่อานวยความสะดวกต่อการเรียน จึ งเกิด
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ทั้งสิ้น 5 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 เรื่อง ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
ชุดที่ 2 เรื่อง ความรุนแรง
ชุดที่ 3 เรื่อง อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง
ชุดที่ 4 เรื่อง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กับสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ
ชุดที่ 5 เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ
สาหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง ปัจจัยเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ มี
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และแนวทางปูองกัน
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ ซึ่งในแต่ละเล่มของชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะประกอบด้วยคาชี้แจง
เกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนักเรียน มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้ วัด
สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา
บัตรคาสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน รวมทั้งบัตรเฉลยในแต่
ละกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ และทราบผลการเรียนในทันที
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่ างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดนี้จะช่วยให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ และอานวยประโยชน์ให้แก่การศึกษาต่อไป
นิพนธ์ ฝุายทะแสง
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สารบัญ
ชุดที่ 1 เรื่อง ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
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คาชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เล่ ม นี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ช า
สุ ข ศึ ก ษาเรื่ อ งความปลอดภั ย ในชี วิ ต กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 5 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง ต่อสุขภาพ
ชุดที่ 2 ความรุนแรง
ชุดที่ 3 อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง
ชุดที่ 4 เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กับสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ
ชุดที่ 5 การช่วยฟื้นคืนชีพ
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้เป็น “ชุดที่ 1 เรื่อง ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพ” โดยใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา สาระที่ 5 ความปลอดภัย
ในชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. ในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จะประกอบไปด้วย
 คาชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
 บทบาทครู
 บทบาทนักเรียน
 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้
 แผนผังแสดงขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา
 บัตรคาสั่ง
 บัตรเนื้อหา
 บัตรกิจกรรม
 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
 บัตรเฉลย
4. การประเมินผล
4.1 ผลการเรียนประเมินจาก
4.1.1 ประเมินผลจากการทาแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลัง
เรียน
4.1.2 ประเมินผลจากผลงานของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมจาก
บัตรกิจกรรม
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4.1.3 ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนของนักเรียน
4.1.4 ประเมินผลจากการทาแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.2 เกณฑ์การประเมินผล นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จึงจะสามารถ
เรียนในเล่มต่อไปได้ หากนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลต้องเรียนซ่อมเสริม
4.3 การเรี ย นซ่ อ มเสริ ม ส าหรั บ นั ก เรี ย นที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ให้
นักเรียนศึกษาบัตรเนื้อหาใหม่อีกครั้ง หรือใช้ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน หรือครูอธิ บายเพิ่มเติม
เพื่อให้นักเรียนผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้
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ขั้นตอนการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา
(ชุดที่ 1 ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ)
1. อ่าน คาชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาท
นักเรียน และศึกษาแผนภูมิแสดงขั้นตอนการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาสุขศึกษาก่อนลงมือศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้

2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบความรู้
พื้นฐาน บันทึกผลคะแนนที่ได้ลงในแบบบันทึกคะแนน

3. อ่าน “บัตรคาสั่ง” ให้เข้าใจก่อนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ที่ครู
จัดเตรียมไว้ด้วยความตั้งใจ

ไม่ผ่านเกณฑ์
4. ให้นักเรียนศึกษา “บัตรเนื้อหา”
5. ให้นักเรียนทา “บัตรกิจกรรม” ทีค่ รูจัดเตรียมไว้ให้ หากนักเรียนยัง
ไม่เข้าใจในเนื้อหาใด ก็ให้กลับไปศึกษาอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น
6. ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจ โดยประธานกลุ่มอ่าน “บัตรเฉลย”
เพื่อให้นักเรียนทุกคนรับทราบผลการปฏิบัติกิจกรรม

7. ทาแบบทดสอบหลังเรียน จานวน 10 ข้อ บันทึกผลคะแนน
ที่ได้เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน
8. ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 30 ข้อ

การประเมินผล

ผ่านเกณฑ์
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มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้
ชุดที่ 1 ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อต่อสุขภาพ
มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง
ตัวชี้วัด
พ 5.1 ม.3/1 วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและ
แนวทางปูองกัน
สาระการเรียนรู้
1. ความหมายของปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง
2. ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ
3. พฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ
4. แนวทางปูองกันตนเองจากปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ (Knowledge : K)
1. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทาง
ปูองกัน
ด้านกระบวนการ (Process : P)
2. สารวจปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน
และหาแนวทางปูองกัน
ด้านคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ (Attitude : A)
3. ตระหนักถึงผลกระทบของการมีปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพ
4. นักเรียนมีความซื่อสัตย์และมีวินัย
5. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางานและใฝุเรียนรู้

5
แบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดที่ 1 ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
รายวิชา สุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คาชี้แจง 1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จานวน 10 ข้อ
2. การตอบให้เลือกคาตอบที่ถูกที่สุด จากตัวเลือก ก ข ค และ ง เพียงคาตอบเดียวแล้ว
ทาเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคาตอบให้ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ
............................................................................................................................ ........................................
1. ข้อใดเป็นการปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเจ็บปุวย
ก. ฉีดวัคซีนปูองกันโรค
ข. ไม่คบเพื่อนที่มีนิสัยเกเร
ค. รับประทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาด
ง. แต่งกายมิดชิด เหมาะสมกับวัยและกาลเทศะ
2. ข้อใดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพของวัยรุ่นมากที่สุด
ก. ไม่ค่อยออกกาลังกาย
ข. ทดลองสูบบุหรี่
ค. ดื่มน้าอัดลม
ง. นอนดึก
3. นักเรียนจะปูองกันปัจจัยเสี่ยงต่อมลพิษได้อย่างไร
ก. สวมหมวกนิรภัยเมื่อซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
ข. สวมหน้ากากเมื่อเข้าไปอยู่ในที่ที่มีควันพิษ
ค. นากระสอบทรายมาทาเป็นคันกั้นน้า
ง. รณรงค์การงดสูบบุหรี่
4. ข้อใดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนทั่วโลก
ก. ภูเขาไฟใต้มหาสมุทรที่รอการระเบิด
ข. ความแห้งแล้งของทวีปอเมริกา
ค. การเกิดสึนามิที่ญี่ปุน
ง. ภาวะโลกร้อน
5. ข้อใดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นมากที่สุด
ก. การโฆษณาบนสื่อต่าง ๆ
ข. วัฒนธรรมจากชาติตะวันตก
ค. การอบรมสั่งสอนของครอบครัว
ง. วัฒนธรรมและประเพณีของไทย
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6. ข้อใดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดจากความประมาททั้งหมด
ก. โหนประตูรถโดยสาร ใช้มือเปียกน้าปิดสวิตช์ไฟฟูา
ข. รับประทานอาหารหมักดอง เที่ยวสถานบันเทิง
ค. คบเพื่อนติดสารเสพติด กลับบ้านดึก
ง. ทิ้งขยะลงแม่น้า วิ่งขึ้น-ลงบันได
7. การปูองกันปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพส่งผลต่อตนเองอย่างไร
ก. ดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
ข. ทาให้มีความสามารถรอบด้าน
ค. เพื่อน ๆ รักใคร่และยกย่องชื่นชม
ง. ช่วยยกระดับคุณภาพในสังคมให้ดีขึ้น
8. พฤติกรรมเสี่ยงในข้อใดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนโดยรวม
ก. สวมใส่ของมีค่าเดินในที่เปลี่ยว
ข. ไม่เชื่อประกาศเตือนภัยธรรมชาติ
ค. แข่งขันรถจักรยานยนต์บนท้องถนน
ง. ไม่ข้ามถนนโดยใช้สะพานลอยหรือข้ามทางม้าลาย
9. ข้อใดช่วยส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ก. สิงห์อมควัน
ข. แอ๊บแบ๊ว บิกอายส์ หน้าใส จัดฟัน
ค. ถนนคือการศึกษา ปริญญาคือใบสั่ง
ง. เติบโตอย่างสดใส คนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่
10. ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในข้อใดเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง
ก. มลพิษทางเสียง
ข. ปัญหาน้าเน่าเสีย
ค. ไม่มีสะพานลอยข้ามถนน
ง. สารเคมีที่ใช้ตกแต่งอาหาร

นักเรียนต้องซื่อสัตย์โดยไม่ลอกกันนะครับ
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คาสั่งกิจกรรมชั่วโมงที่ 1
 นักเรียนแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มๆ ละประมาณ 5 - 6 คน โดยคละความสามารถของ
นั ก เรี ย นเก่ ง ปานกลาง อ่ อ น และให้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม เลื อ กประธานและ
เลขานุการกลุ่มเพื่อปฏิบัติหน้าที่
 ให้ประธานกลุ่มอ่าน “บัตรคาสั่ง” ให้สมาชิกในกลุ่มฟังด้วยเสียงดังฟังชัดเจนแต่
ไม่รบกวนกลุ่มข้างๆ
 ให้เลขานุการกลุ่มเป็นผู้แจก “บัตรเนื้อหา เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยง” (เล่มที่ 1 ปัจจัย
เสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และแนวทางปูองกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ) กลุ่มละ 3 ชุด
เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มศึกษา
 ให้นักเรียนทุกคนภายในกลุ่มศึกษาจากบัตรเนื้อหา เรื่อง พฤติ กรรมเสี่ยง จากนั้น
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกภายในกลุ่ม และช่วยกันตอบคาถามจาก
“บัตรกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยง” และ“บัตรกิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง จับคู่
พฤติกรรมเสี่ยง”
 หลังจากนักเรียนทาบัตรกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกัน
ตรวจระหว่างกลุ่ม โดยหัวหน้ากลุ่มอ่าน “บัตรเฉลย” ที่อยู่ในภาคผนวกของชุด
กิจกรรม เพื่อให้นักเรียนทุกคนรับทราบผลการปฏิบัติกิจกรรม และให้เลขานุการ
กลุ่มจดบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนน
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คาสั่งกิจกรรมชั่วโมงที่ 2
 ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมจากกิจกรรมกลุ่มในชั่วโมงที่ผ่านมา
 ให้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ไปศึ ก ษาค้ น คว้ า จากแหล่ ง เรี ย นรู้ ( ห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย น
อินเตอร์เน็ต) ตามบัตรกิจกรรมที่ 1.3 เรื่อง ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ (เล่มที่
1 ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และแนวทางปูองกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ) โดยให้
ทาลงในบัตรกิจกรรมที่ครูแจกให้
 หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทากิจกรรมตาม “บัตรกิจกรรมที่ 1.4
เรื่องแผนผังความคิด” โดยสรุปเป็นผังความคิดลงในกระดาษชาร์ต (กระดาษเทา
ขาวแผ่นใหญ่) จากการอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม และศึกษาเพิ่มเติมจาก “บัตร
เนื้อหา เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยง” และ “บัตรกิจกรรมที่ 1.3 เรื่อง ศึกษาค้นคว้า ”
พร้อมกับตกแต่งระบายสีให้สวยงาม และเตรียมนาเสนอผลงานในชั่วโมงถัดไป
(โดยครูจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ กระดาษชาร์ตดินสอ ยางลบ ดินสอสี)

คาสั่งกิจกรรมชั่วโมงที่ 3

 ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมจากกิจกรรมกลุ่มในชั่วโมงที่ผ่านมาเพื่อให้นักเรียนแต่
ละกลุ่มได้นาเสนอผลงานของกลุ่ม (จากบัตรกิจกรรมที่ 1.3 และบัตรกิจกรรมที่
1.4) หลังจากนาเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แต่ละกลุ่มนาผลงานไปติดผนังหลัง
ห้องเรียนเพื่อให้เพื่อนๆ และครูได้ชื่นชมผลงาน
 นั ก เรี ย นช่ ว ยกั น สรุ ป เรื่ อ ง ผลงานที่ นั ก เรี ย นแต่ ล่ ะ ได้ น าเสนอ และครู ใ ห้
คาแนะนาเพิ่มเติม เรื่อง ปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางปูองกัน
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ
 หลั ง จากใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ นั ก เรี ย นช่ ว ยกั น เก็ บ
เอกสารต่างๆ เข้าที่ให้เรียบร้อย
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ปั จจัยเสี่ยง หมายถึง องค์ประกอบด้านกายภาพ สังคม หรือสถานการณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต หรือทรัพย์สิน
พฤติ กรรมเสี่ยง หมายถึง การกระทาของบุคคลที่อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพชีวิตหรือทรัพย์สิน มีผลเสียต่อสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม และอาจถึงขั้นเสียชีวิต
ได้

จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้ในปัจจุบันมีปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อสุขภาพมากขึ้นในหลายลักษณะ ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพที่พบได้
ทั่วไป มีดังนี้
1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ไม่ ปลอดภัย ในปัจจุบันสภาพแวดล้อม
ทางด้านกายภาพมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ทาให้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพอย่าง
มาก ปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ไม่ปลอดภัยอาจเกิดได้หลายปัจจัย เช่น
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1.1 ปั จจัยเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ
ดังที่นักเรียนได้ทราบจากสื่อต่างๆ ว่าในปัจจุบันได้เกิดปัญหาจากภัย
ธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ในทุกภูมิภาคทั่วโลกซึ่งทาให้เกิดความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่อย่างไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อนในอดีต ดังตัวอย่างเช่น ในปี 2553 เพียงปีเดียว มีภัยธรรมชาติที่สาคัญเกิดขึ้น
มากมาย เช่น
12 มกราคม 2553 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ริกเตอร์ ที่ประเทศเฮติ สร้างความเสียหายมากมาย
มหาศาล โดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากกรุงปอร์โตแปรงซ์ เมืองหลวงของประเทศเฮติ มีการ
ประมาณว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งนีม้ ากกว่า 3 ล้านคน รัฐเฮติรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเกือบ
3 แสนคน ผู้บาดเจ็บอีกกว่า 3 แสนคน และอีกกว่า 1 ล้านคนยังไม่มที ี่อยูอ่ าศัย

27 กุมภาพันธ์ 2553 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.8 ริกเตอร์ ที่นอกชายฝั่งแคว้นเมาเล ประเทศชิลี จน
เป็นเหตุประชาชนเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 250 คน และมีผู้ไร้ที่อยู่มากกว่า 2 แสนคน ทาให้เกิดความเสียหาย
ของทรัพย์สนิ อย่างใหญ่หลวง ดังคาพังเพยไทยที่เรียกว่า “ราพณาสูร” นอกจากนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวยังทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกที่สาคัญ คือ ทาให้แกนโลกเอียงไปจากตาแหน่งเดิม 8 เซนติเมตร ส่งผลให้
ระยะเวลาสั้นลงไป 1.26 ไมโครวินาที (1 ไมโครวินาที เท่ากับ 1 ในล้านวินาที)
14 เมษายน 2553 เป็นต้นมา เกิดภูเขาไฟใต้ธารน้าแข็งตอนใต้ของเกาะไอซ์แลนด์ระเบิดประทุขึ้นฟ้า
สูงถึง 8 กิโลเมตร ฝุ่นขีเ้ ถ้าลอยสูงถึง 6 พันเมตร และฟุ้งกระจายไปทั่วประเทศ และหลายประเทศในยุโรป
ตัง้ แต่กลุ่มควันและเถ้าละอองปลิวฟุง้ ขึน้ ไปบนท้องฟ้าก่อให้เกิดอันตรายกับเครื่องยนต์ไอพ่นของเครื่องบิน
โดยสารเที่ยวบินในภูมภิ าคยุโรปต้องยกเลิกเที่ยวบิน ทาให้เกิดความวุน่ วายเป็นอย่างมาก

ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุน มีผลทาให้
เกดคลื่นยักษ์สึนามิเข้าสู่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุน ทาความเสียหาย
ให้กับเมือง มิยางิ เซนได ฟูกุชิมะ อิวาเตะ เป็นผลทาให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายหลายพัน
คน นอกจากนี้ยังส่งผลให้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ภายในโรงไฟฟูาพลังงานนิวเคลียร์ได้อิจิ ใน
จังหวัดฟูกุชิมะของญี่ปุนเกิดการการระเบิดขึ้นและมีสารกัมมันตรังสีรั่วไหลออกมาจานวน
หนึ่ง ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและทาให้ภูมิทัศน์ของญี่ปุนเปลี่ยนแปลงไป
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ความเสียหายจากคลื่นยักษ์ สนึ ามิท่ ีถล่ ม

โรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

ที่มา : http://www.thairath.co.th

ที่มา : http://www.chaoprayanews.com

จะได้เห็นว่าการเกิดภัยธรรมชาติดังกล่าว เกิดขึ้นจากสาเหตุที่แตกต่างกัน ทั้งจาก
การเกิดแผ่นดินไหว จากการระเบิดของภูเขาไฟใต้ธารน้าแข็ง จากการเกิดพายุทอร์นาโด
พายุลูกเห็บ เกิดไฟปุา โคลนถล่ม ดินถล่มจากการเกิดอุทกภัย และจากคลื่นยักษ์สึนามิมี
ความถี่และความรุนแรงมากขึ้นกว่าภัยธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ทั้งนี้มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ถือได้ว่าเป็นการเอาคืนมนุษย์ของธรรมชาติหรือไม่ ดังนั้นสิ่งสาคัญ
อันดับแรกที่มนุษย์ต้องตั้งรับในตอนนี้คือ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และอากาศ
ในระดับที่รุนแรงมากขึ้น และต้องไม่ทาลายธรรมชาติอีกต่อไป
1.2 ปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษ เนื่องจากจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทาให้มีการ
สร้างและใช้สิ่งอานวยความสะดวกในชีวิตมนุษย์มากขึ้น เช่นรถยนต์ เครื่องปรับอากาศ
ตู้เย็น การใช้สารเคมีทางการเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต ตลอดจนมีโรงงานอุตสาหกรรม
มากขึ้น ก่อให้เกิดมลพิษทางด้านดิน น้า อากาศ เสียง อย่างมากมาย ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพ เช่น
 การได้ รับ สารเคมี จากโรงงานอุ ตสาหกรรม เช่น การได้รับสารหนูจากการผลิ ตยา
ปราบศัตรูพืช ทาให้เกิดมะเร็งปอด มะเร็งผิวหนัง การได้รับแร่ใยหิน ทาให้เกิดมะเร็งปอด
 การได้ รับสารเคมีจากการเกษตร เช่นการได้รับสารเคมีเอ็นโดซัลแฟน (Endosulfan)
หรือยาฆ่าหอยเชอรี่ที่ชาวนานิยมให้มีพิษมากมาย เช่น พิษเฉียบพลัน จะออกฤทธิ์ต่อระบบ
ประสาทส่วนกลางทาให้หายใจลาบาก สูญเสียการทรงตัว ขากรรไกรแข็ง อาเจียน ท้องร่วง
มีอาการสั่นชักกระตุก และหมดสติ ส่วนพิษเรื้อรังจะก่อให้เกิดเซลล์มะเร็ง นอกจากนี้ยังมี
ผลกับการพัฒนาการของทารกในครรภ์
 การได้ รับสารก่ อมะเร็ง จากสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การอาศัยอยู่
ในสิ่งแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนของสารเคมี
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เด็กพิการและเสียชีวิตในเวลาไม่ นานเนื่องจากพิษของสารเคมี

ที่มา : http://www.socialnews.teenee.com

เล็บมือหลุดล่ อนเนื่องจากพิษของสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ที่มา : http://www.asoke.info

1.3 ปัจจัยเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของสัตว์นาโรค และเชื้อโรค
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยเฉพาะ
ภาวะโลกร้อนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของสัตว์นาโรคต่างๆ เช่น ยุง อุณหภูมิที่
เพิ่มขึ้นส่งผลให้วงจรชีวิตของยุงสั้นลงจากเดิม ไข่ยุงกลายเป็นลูกน้าและไอ้โม่ง กว่าจะลอก
คราบเป็นยุงต้องใช้เวลา 7 - 10 วัน แต่ปัจจุบันโลกร้อนขึ้น วงจรชีวิตยุงใช้เวลาแค่ 6 – 7 วัน
ก็กลายเป็นยุงตัวเต็มวัยอายุขัยเฉลี่ย 45 วันแต่ปัจจุบันโลกร้อนขึ้น เพิ่มโอกาสในการแพร่เชื้อ
ทั้งโรคไข้เลือดออก ไข้มาเลเรีย จะเห็นได้ว่าโรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเรียกลับมาระบาดอีก
ครั้งในพื้นที่ต่างๆ ทั้งที่แต่เดิมนั้นความชุกของโรคน้อยลงไปแล้ว
2. สภาพแวดล้อมทางสังคมที่ไม่ปลอดภัย การดารงชีวิตปัจจุบันมีความ
รีบเร่ง แข่งขันสูงรวมทั้งสภาพเศรษฐกิจที่บีบรัด ทาให้เกิดสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เป็น
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพหลายประการ เช่น
2.1 ปั จจัยเสีย่ งจากอาชญากรรม ในปัจจุบันอาชญากรรมที่เกิดในสังคม
มีหลายรูปแบบ ทั้งการจี้ ปล้น ลักทรัพย์ ข่มขืน ซึ่งเป็นรูปแบบเดิมของการก่ออาชญากรรม
แล้วนั้นมิจฉาชีพยังคิดหาการประกอบอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆ เช่น
 แก๊งดูดเงินตู้เอทีเอ็ม(ATM) โดยกลุ่มมิจฉาชีพจะมีการแอบติดตั้งกล้องขนาดจิ๋ว

ซ่อนไว้ในจุดที่ขาดไม่ถึง เมื่อมีการเข้าไปกดตู้เอทีเอ็ม กล้องดังกล่าวจะทาการสะแกน
หรืออ่านค่าทั้งหมดที่อยู่ในบัตรเอทีเอ็มไปเก็บไว้ นอกจากนี้ กลุ่มมิจฉาชีพจะมีการ
สร้างเครื่องอ่านรหัสบัตรเอทีเอ็ม หรือสกิมเมอร์( Skimmer)และเอาไปสวมไว้ที่ช่อง
เสียบบัตรโดยจะมีการตบแต่งหน้าตาให้เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของที่เสียบบัตร โดย
เครื่องนีจ้ ะอ่านค่าทั้งหมดในแถบแม่เหล็ก หลังจากได้รหัสแล้ว ก็จะเอารหัสทั้งหมดไป
ถ่ายโอนทาเป็นบัตรปลอมแล้วจะนาไปถอนเงินทั้งหมดที่มอี ยู่ในบัญชีเงินฝากได้ทันที
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 แก๊งส่งของขวัญ คนร้ายจะออกสารวจตามบ้านที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ มีเพียงคนรับใช้ที่

เป็นเด็ก ผู้หญิง หรือผู้สูงอายุ อยู่ในบ้านโดยคนร้ายจะแอบอ้างว่ามีคนให้ของขวัญมา
ส่งให้ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นกระเช้าดอกไม้ ของกิน และบางครั้งก็ใช้กล่องกระดาษขนาด
ใหญ่ ห่อด้วยกระดาษห่อของขวัญสวยงาม คล้ายมีน้าหนักมาก ต้องขอให้คนในบ้าน
ช่วยเปิดประตูให้ เพื่อจะได้ยกเข้าไปในบ้าน เมื่อคนในบ้านเผลอ คนร้ายก็จะทาการรื้อ
ค้นของมีค้าแล้วหลบหนีไปหรือบางกรณีคนร้ายจะทาการปล้นทรัพ ย์หรือชิงทรัพย์
ด้วย
 แก๊งสารพัดช่าง คนร้ายจะแอบอ้างกับผู้ดูแลบ้านที่เป็นคนรับใช้ เด็ก ผู้หญิง หรือ
ผูส้ ูงอายุว่าเจ้าของบ้านให้มาซ่อมแอร์ ท่อประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ หรือโทรทัศน์โดย
ใช้คาพูดที่ทาให้คนในบ้านเชื่อถือและยอมให้เข้ามาในบ้านจากนั้นคนร้ายจะทาทีไป
ซ่อมสิ่งต่างๆตามที่ได้แอบอ้าง และหลอกให้คนในบ้านไปดูแผงควบคุมไฟฟ้า หรือ
วาล์วเปิด-ปิดน้า จากนั้นคนร้ายจะทาการรื้อค้นของมีค่าแล้วหลบหนีไป หรือบาง
กรณีก็จะปล้นทรัพย์ หรือชิงทรัพย์เช่นเดียวกัน
 แก๊งขายสินค้าราคาถูก คนร้ายจะขับรถตระเวนขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
รวมทั้งของใช้ประจาวัน และเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆไปตามหมู่บ้าน โดยโฆษณา
ชวนเชื่อว่า ช่วงนี้เป็นเทศกาลปีใ หม่ จึงมาบริก ารจาหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพจาก
โรงงาน ที่มีการเลหลังค้างสต๊อกซึ่งในความเป็นจริงแล้ว สินค้าที่นามาจาหน่ายนั้น
เป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ หรือหมดอายุ หากเป็นสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อ
นาไปใช้แล้วก็จะเกิดอันตราย หรือทาให้ไฟฟ้ารัดวงจรจนเกิดความเสียหายได้

2.2 ปั จ จัยเสี่ย งจากความรุ นแรง มักเกิดขึ้นจากความขัดแย้ง ซึ่งเป็ น
ความขัดแย้งที่มีความเข้มข้นสูง มักนาไปสู่การใช้ความรุนแรงเพื่อตอบโต้ หรือเอาชนะฝุาย
ตรงข้าม ความรุนแรงเกิดขึ้นในทุกระดับถ้าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ใช้เหตุผล และสติในการ
แก้ปัญหา เช่น ความรุนแรงในครอบครัว มักพบว่าผู้หญิงถูกผู้ชายทาร้าย พ่อแม่ใช้ความ
รุ น แรงลงโทษลู ก ความรุน แรงในโรงเรี ย น เช่ น ครู บ างคนลงโทษนั ก เรี ย นเกิ น กว่ า เหตุ
นักเรียนทะเลาะวิวาทกัน ความรุนแรงในสังคม เช่น การรวมตัวของคนเสื้อสีต่างๆทาง
การเมืองที่มีอุดมการณ์ต่างกัน และมีการวางระเบิด เผาสถานที่ ลอบทาร้ายกัน ซึ่งส่งผลต่อ
สุขภาพและชีวิตของคนในสังคมอย่างมาก
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2.3 ปั จจัยเสี่ยงจากอุบตั ิ เ หตุ เกิ ดขึ้นได้ห ลายสาเหตุ ทั้งสภาพดินฟู า
อากาศที่ไม่เอื้ออานวยต่อการขับขี่ ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมยานยนต์ ที่ทาให้สมรรถนะ
ของรถยนต์เพิ่มขึ้น สามารถขับขี่ด้วยความเร็วสูง ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมการทางทาให้
สร้างถนนที่มีความกว้างใหญ่ ทางด่ วนซึ่งอยู่เหนือระดับพื้นดินซึ่งยานยนต์สามารถขับขี่ได้
สะดวกด้วยความเร็วสูงซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุก็จะมีความรุนแรงและก่อให้เกิดความสูญเสีย
อย่างใหญ่หลวง
2.4 ปั จจัยเสี่ย งต่ ออบายมุ ขและสารเสพติ ด การดารงชีวิ ตที่ เร่ งรีบ
แข่งขัน อาจก่อให้เกิดความเครียด ทาให้บุคคลบางคนหาทางออกที่ไม่เหมาะสมโดยหันไปพึ่ง
อบายมุข เช่นการเที่ยวกลางคืน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เล่นการพนัน และการประกอบธุรกิจสถาน
บันเทิงต่างๆจึงเกิดขึ้นมากมาย เพราะให้ผลกาไรที่ดี ทาให้เป็นปัจจัยที่เอื้ออานวยให้คนทา
กิจกรรมเหล่านี้มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน
2.5 ปั จ จั ย เสี่ ย งทางเพศ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางการสื่ อ สารและ
โทรคมนาคมทาให้การรับข้อมูลข่าวสารเป็นไปได้สะดวกรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก การ
รับวัฒนธรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการแสดงออกทางเพศ ทาให้พฤติกรรมทางเพศของคนไทย
บางส่วนเปลี่ยนแปลงไป การยึดถือวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยในการรักนวลสงวนตัว การมีรัก
เดีย วใจเดี ยวเบาบางลงในกลุ่ มคนบางกลุ่ ม การรับวั ฒนธรรมทางเพศของชาติ ตะวั นตก
บางส่วนโดยปราศจากการไตร่ตรองทาให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ที่
ไม่พึงประสงค์ การติดโรคทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น

การรับวัฒนธรรมทางเพศของชาติตะวันตกโดยปราศจากการไตร่ ตรอง
อาจทาให้ เกิดการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร
ที่มา : https://writer.dek-d.com
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3. ปั จจัยเสีย่ งจากโรคอุบตั ิใหม่ ในปัจจุบันพบว่ามีโรคติดเชื้อที่มีการเกิดขึ้น
ครั้งแรกในโลก หรือเป็นโรคเก่าที่มีอยู่แล้ว แต่มีการแพร่กระจายไปสู่ดินแดนใหม่อยู่หลายๆ
โรค เช่น โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS)

พฤติกรรมเสีย่ งทีม่ ีผลต่อสุขภาพ มีดังนี้
1. พฤติกรรมเสีย่ งด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล เช่น ไม่ล้างมือก่อนและหลังการ
รับประทานอาหาร ไม่ล้างมือหลังการใช้ส้วม การไม่ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร
การไม่ใช้ ผ้าปิด ปากปิดจมูกเมื่ อมีโ รคหวั ด หรือโรคที่เกิดในระบบทางเดิ นหายใจระบาด
พฤติกรรมดังกล่าวเป็นผลให้อาจเจ็บปุวยด้วยโรคติดต่อ และยังทาให้โรคติดต่อแพร่กระจาย
ไปอย่างรวดเร็วอีกด้วย
2. พฤติกรรมเสีย่ งจากการมีพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม เช่น การไม่
ออกกาลังกายอย่าสม่าเสมอ การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรือการรับประทาน
อาหารเกินจาเป็น การพักผ่อนไม่เพียงพอ การผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีการไม่เหมาสม
เช่น การใช้สารเสพติด พฤติกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพตามมามากมาย เช่น
โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันเลือดสูง โรคมะเร็ง

วิธีล้างมือ 7 ขัน้ ตอน
ที่มา : http://www.sermngamhospital.go.th
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การรับประทานอาหารที่ไม่ มีประโยชน์ หรือมากเกินอาจก่ อให้ เกิดผลเสียต่ อสุขภาพ
ที่มา : http://www.tvpoolonline.com

3. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เช่น การไม่ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์
การไม่ใช้วิธีการใดๆในการปูองกันติดเชื้อหรือการตั้งครรภ์ การมีเพศสัมพันธ์ภายหลังการดื่ม
แอลกอฮอล์ พฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวส่งผลให้ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคหนองใน โรค
เอดส์ รวมทั้งอาจนาไปสู่การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ในอนาคต
4. พฤติกรรมเสี่ยงจากอุบัติภัย เช่น การไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือ
ซ้อนท้ายจักยานยนต์ การไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับหรือโดยสารรถยนต์ การขับขี่ขณะมึน
เมา การซ้อนท้ายหรือโดยสารรถยนต์ที่ผู้ขับขี่ดื่มแอลกอฮอล์ การแข่งรถจักรยานยนต์บน
ท้องถนน พฤติกรรมดังกล่าวนอกจากจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สินแล้ว ยัง
เป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายอีกด้วย

ความประมาทเป็ นต้ นเหตุและนามาซึ่งความสูญเสีย
http://tnews.teenee.com
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5. พฤติ ก รรมเสี่ย งจากการใช้ส ารเสพติ ด เช่ น การสู บ บุ ห รี่ การดื่ ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การสูบกัญชา ซึ่งนอกจากเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เช่น มะเร็ง
ตับ มะเร็งปอด ถุงลมปอดโปุงพอง แล้วยังทาให้ผู้เสพติด นาไปสู่ความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
และการทะเลาะวิวาทอีกด้วย
6. พฤติ กรรมเสี่ยงด้านความรุนแรง เช่น การทะเลาะวิวาทในกลุ่มเพื่อน
การทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียนต่างสถาบัน ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอุดมการณ์ทาง
การเมือง ซึ่งหากมีการปะทะกันทาให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียตามมา

ทหารบุกทลายแก๊ งโจ๋ พัทยามั่วสุมยาเสพติด
ที่มา : http://www.manager.co.th

การทะเลาะวิวาทก่ อให้ เกิดการบาดเจ็บและสูบเสียตาม
ที่มา : http://www.mwitsverdeusteenprob.blogspot.com

1. ศึ ก ษาหาความรู ้แ ละติ ด ตาม
ข้อมู ลข่ าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
สั ง คมจากสื่ อ ต่ า งๆ ที่ จ ะท าให้ เ ราทราบ
สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง จะท าให้ รู้ เ ท่ า ทั น
สามารถหลี ก เลี่ ย งปั จ จั ย เหล่ า นั้ น ได้ เช่ น
รูปแบบการประอาชญากรรมของมิจฉาชีพ ที่
จะมี รูป แบบใหม่ๆ อยู่ต ลอดเวลา และมัก มี
บุ ค คลในสั ง คมที่ ต กเป็ น เหยื่ อ ของมิ จ ฉาชี พ
เหล่านั้นซึ่งมักสูญเสียทรัพย์สิน สุขภาพ และ
อาจถึงแก่ชีวิต

มิจฉาชีพอาศัยโอกาสประกอบอาชญากรรม
ที่มา : http://www.goldtraders.or.th
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2. มีสติ และระมัดระวังตนเองไม่ให้เข้าไปอยู่ในปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทางสุขภาพ
เช่น หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีมลพิษโดยไม่จาเป็นไม่พาตัวไปเข้าร่วมสถานการณ์
ที่มีแนวโน้มหรือมีคราวเสี่ยงต่อความรุนแรง เช่น สถานการณ์ที่จะนาไปสู่การทะเลาะวิวาท
การชุมนุมประท้วงที่มีแนวโน้มจะนาไปสู่ความรุนแรง
3. ฝึ กทักษะชีวิตต่างๆ เช่น
 ทักษะการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคคลรอบข้าง หลีกเลี่ยงความ
ขัดแย้งและความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น
 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักคิดไตร่ตรองด้วยเหตุผล เช่น หากมี
บุคคลแปลกหน้ามาเสนอหรือหยิบยื่นผลประโยชน์ให้เรา เช่น นาสินค้ามา
จาหน่ายในราคาที่ต่ากว่าท้องตลาดมาก โดยมักจะให้เหตุผลว่าได้สิ่งของชิ้น
นั้นมาด้วยเหตุบังเอิญ และไม่ต้องการของชิ้นนี้ เช่น นาโทรศัพท์มือถือมา
ขายและบอกว่าได้มาจากการชิงโชค หรือมีคนซื้อให้ แต่มีอยู่แล้วหรือไม่
ชอบ เราควรใช้ปัญญาพิจารณาก่อน หากสิ่งของชิ้นนี้ดีจริงและราคาถูกมาก
ทาไมเขาจึงไม่ขายให้ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง หรือคนใกล้ชิดของเขา แต่กลับมา
หยิบยื่นผลประโยชน์ให้เราซึ่งเป็นคนไม่รู้จักคุ้นเคย ดังนั้นน่าจะไม่ใช่ของแท้
ที่มีคุ ณภาพ แต่อ าจจะมีรู ปลั กษณ์ภายนอกเหมือนกับสิ นค้ าที่มี ชื่อเสีย ง
เท่านั้น
 ทักษะการปฏิเสธ หากมีผู้ชักชวนให้เราเข้าไปในสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัย
เสี่ยงหรือทาพฤติกรรมเสี่ยงที่อ าจก่อให้เกิดอันตราย ในสิ่งที่ไม่เป็นผลดีต่อ
ตัวเรา เราควรกล้าที่จะปฏิเสธ การปฏิเสธไม่ได้เป็นการแสดงออกถึงความ
อ่อนแอ ความไม่กล้าหาญ หรือความไม่รักเพื่อน แต่เป็นการแสดงให้เห็นว่า
มีความคิดวิจารณญาณพอที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรควรทา และอะไรไม่ควร
ทา
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 ทั ก ษะการแก้ ไ ขปั ญ หา ในกรณี ที่ เ ราเข้ า ไปอยู่ ใ นปั จ จั ย เสี่ ย ง หรื อ

สถานการณ์สี่ยง เราจะพาตัวให้รอดพ้นจากสถานการณ์อย่างปลอดภัยนั้น
ได้อย่างไร
4. ตระหนักถึงผลเสียหรือโทษที่ตามมาจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปั จจัย
เสี่ย งและการมี พ ฤติ ก รรมเสี่ย ง ไม่ ค วรคิ ด เพี ย งความสุ ข ชั่ ว ครั้ ง ชั่ ว คราว เพราะเป็ น
ความสุขระยะสั้นแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาจะมีอันตราย และผลเสียระยะยาว เช่น หาก
นักเรียนขาดความยับยั้งชั่งใจ มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน อาจเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
อาจมีบุตรขณะที่ยังไม่พร้อม ต้องพักการเรียน อับอายเพื่อนฝูง และนาความเสื่อมเสียมาสู่
พ่อแม่ ญาติพี่น้อง และวงศ์ตระกูล
5. รูจ้ กั เลือกคบเพือ่ น ควรระลึกว่าเพื่อนที่ดีจะชวนเราทาสิ่งดีๆ เช่นอ่านหนังสือ
เล่นกีฬา และนาพาให้เราไปสู่อนาคตที่ดี เพื่อนไม่ดี มักชักชวนและชักจูงให้ไปทางเสื่อม เช่น
ชวนเที่ยวกลางคืน ชวนขาดเรียน ชวนให้ทดลองให้ใช้สารเสพติด ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อตัวเรา
อย่างแน่นอน
6. หลีกเลี่ยงการมีพฤติ กรรมเสี่ยงทางสุขภาพ เช่น การไม่สวมหมวกนิรภัย
ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ เพราะคิดว่าไม่เป็นอะไรเราชานาญเส้นทางและขับขี่ในระยะใกล้ๆ
ซึ่งความคิดเช่นนี้ตั้งอยู่บนความประมาท เพราะควรระลึกถึงอยู่เสมอว่าการขับขี่บนท้องถนน
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เราไม่ได้เป็นผู้ใช้ทางเพียงผู้เดียว อาจมีคนขับขี่คนอื่นที่ใช้ถนนร่วมกับเราที่ไม่มีทักษะการขับ
ขี่ หรือมีสภาพร่างกายไม่พร้อมต่อการขับขี่ เช่น เมาแล้วขับซึ่งอาจขาดสติสัมปชัญญะแล้ว
ขับ รถมาชนเราก็ ได้ หากเราไม่ ไ ด้ส วมหมวกนิ ร ภัย ก็จ ะไม่ มีเครื่ อ งปู องกั นสมองจากการ
กระทบกระแทกจากแรงที่มาปะทะได้

การสวมหมวกนิรภัยเป็ นการป้องกันความเสี่ยงต่ อสุขภาพบนท้ องถนน
ที่มา : http://paiexplorer.com/?p=8445

7. ฝึ กตนเองให้มีสญ
ั ชาตญาณการระแวดระวังภัย โดยการหมั่นสังเกตความ
ผิ ด ปกติ ข องเหตุ ก ารณ์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ อ าจเป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งหรื อ พฤติ ก รรมเสี่ ย งที่ อ าจ
ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรืออันตราย เช่น ทุกครั้งที่ไปกดเงิน ฝากเงินด้วยเครื่องเอทีเอ็ม
ควรสังเกตทั้งตู้เอทีเอ็มว่ามีสิ่งผิดปกติหรือไม่ เช่น ช่องเสียบบัตรที่หน้าตาแปลกไปกว่าเดิม
การติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณตู้ รวมทั้งคนรอบข้างขณะที่เราใช้ตู้เอทีเอ็ม นอกจากนี้ควรมี
พฤติกรรมที่ปลอดภัย โดยเปลี่ยนรหัสบ่อยๆ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้
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สรุป
ปัจ จั ย เสี่ ยงและพฤติ ก รรมเสี่ ย งต่ า งๆ
เป็ น สิ่ ง ที่ พ บเห็ น ได้ ทั่ ว ไปในสั ง คม เนื่ อ งจาก
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทาง
กายภาพและสังคม และปัจจัยอื่นๆ การศึกษา
หาความรู้ รั บ ฟั ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารให้ ทั น ต่ อ
เหตุก ารณ์ การฝึ กทั กษะชี วิต รู้จั กคบมิ ตรที่ ดี
ก า ร มี ส ติ ใ ช้ ปั ญ ญ า ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ใ น
สถานการณ์ที่อยู่ในปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรม
เสี่ยง และการมีความตระหนักในการหลีกเลี่ยง
พฤติ ก รรมเสี่ ย ง จะท าให้ นั ก เรี ย นสามารถ
ปูองกันตนเองให้มีความปลอดภัยได้
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บัตรกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยง
คาชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. ปัจจัยเสี่ยง หมายถึงอะไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. พฤติกรรมเสี่ยง หมายถึงอะไร
.......................................... ...................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ให้นักเรียนยกตัวอย่างภัยธรรมชาติที่สาคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา
.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ............
4. ปัจจัยเสี่ยงอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ไม่ปลอดภัยได้แก่อะไรบ้าง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. จงยกตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6. ปัจจัยเสี่ยงอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ไม่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7. พฤติกรรมเสี่ยงได้แก่อะไรบ้าง
.............................................................................................................................................................
8. จงยกตัวอย่างพฤติกรรมเสี่ยงจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
9. จงยกตัวอย่างพฤติกรรมเสี่ยงจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
10. จงบอกแนวทางปูองกันตนเองจากปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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บัตรกิจกรรมที่ 1.2
เรื่อง จับคู่พฤติกรรมเสี่ยง
คาชี้แจง : ให้นักเรียนนาตัวอักษรหน้าข้อความด้านขวามือมาเติมลงในช่องว่างด้านซ้ายให้ถูกต้อง
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การไม่ออกกาลังกาย
โรคข้อเสื่อม
โรคความดันโลหิตสูง
โรคมะเร็งปอด
โรคดีวีที
เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา
การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล

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

9. สุขนิสัยที่ดีในการปูองกันโรค

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

10. การทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.

มลพิษจากฝุุนละอองขนาดเล็ก
สารเคมีตกค้างในร่างกาย
ความเชื่อหรือค่านิยมที่ผิด
การไม่ให้ความสาคัญในการดูแลสุขภาพ
เกิดลิ่มเลือดอุดตันในบริเวณเส้นเลือดขาว
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
คนอ้วนมีโอกาสเสี่ยงกว่าคนไม่อ้วน
การแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชนโดยคนใน
ชุมชน
ฌ. การที่ข้อต่อต้องแบกรับน้าหนักมากเป็น
เวลานาน
ญ. การใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก เมื่อมีอาการ
ระบบทางเดินหายใจ
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บัตรกิจกรรมที่ 1.3
เรื่อง ศึกษาค้นคว้า
คาชีแ้ จง : ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
ของบุคคล ตามหัวข้อที่กาหนดให้ ดังต่อไปนี้
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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บัตรกิจกรรมที่ 1.4
เรื่อง แผนผังความคิด
คาชี้แจง : ให้นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของคนในชุมชน
อธิบายผลที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ และเสนอแนวทางปูองกัน ลงในแผนภาพความคิด
ผลต่อสุขภาพ
ตนเอง ____________
__________________
ครอบครัว _________
__________________
คนในชุมชน _______
__________________

ปัจจัยเสี่ยง
______________________
______________________
______________________
______
พฤติกรรมเสี่ยง
______________________
______________________
______________________
______

แนวทางป้องกัน
______________________
______________________
______________________
______
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แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดที่ 1 ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
รายวิชา สุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คาชี้แจง 1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จานวน 10 ข้อ
2. การตอบให้เลือกคาตอบที่ถูกที่สุด จากตัวเลือก ก ข ค และ ง เพียงคาตอบเดียวแล้ว
ทาเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคาตอบให้ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ
....................................................................................................................................................................
1. พฤติกรรมเสี่ยงในข้อใดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนโดยรวม
ก. ไม่ข้ามถนนโดยใช้สะพานลอยหรือข้ามทางม้าลาย
ข. ไม่เชื่อประกาศเตือนภัยธรรมชาติ
ค. แข่งขันรถจักรยานยนต์บนท้องถนน
ง. สวมใส่ของมีค่าเดินในที่เปลี่ยว
2. ข้อใดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพของวัยรุ่นมากที่สุด
ก. นอนดึก
ข. ดื่มน้าอัดลม
ค. ทดลองสูบบุหรี่
ง. ไม่ค่อยออกกาลังกาย
3. การปูองกันปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพส่งผลต่อตนเองอย่างไร
ก. ดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
ข. ทาให้มีความสามารถรอบด้าน
ค. เพื่อนๆ รักใคร่และยกย่องชื่นชม
ง. ช่วยยกระดับคุณภาพในสังคมให้ดีขึ้น
4. ข้อใดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนทั่วโลก
ก. ภูเขาไฟใต้มหาสมุทรที่รอการระเบิด
ข. ความแห้งแล้งของทวีปอเมริกา
ค. การเกิดสึนามิที่ญี่ปุน
ง. ภาวะโลกร้อน
5. ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในข้อใดเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง
ก. สารเคมีที่ใช้ตกแต่งอาหาร
ข. ไม่มีสะพานลอยข้ามถนน
ค. ปัญหาน้าเน่าเสีย
ง. มลพิษทางเสียง
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6. ข้อใดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นมากที่สุด
ก. วัฒนธรรมและประเพณีของไทย
ข. การอบรมสั่งสอนของครอบครัว
ค. วัฒนธรรมจากชาติตะวันตก
ง. การโฆษณาบนสื่อต่าง ๆ
7. ข้อใดช่วยส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ก. เติบโตอย่างสดใส คนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่
ข. ถนนคือการศึกษา ปริญญาคือใบสั่ง
ค. แอ๊บแบ๊ว บิกอายส์ หน้าใส จัดฟัน
ง. สิงห์อมควัน
8. ข้อใดเป็นการปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเจ็บปุวย
ก. แต่งกายมิดชิด เหมาะสมกับวัยและกาลเทศะ
ข. รับประทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาด
ค. ไม่คบเพื่อนที่มีนิสัยเกเร
ง. ฉีดวัคซีนปูองกันโรค
9. ข้อใดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดจากความประมาททั้งหมด
ก. ทิ้งขยะลงแม่น้า วิ่งขึ้น-ลงบันได
ข. คบเพื่อนติดสารเสพติด กลับบ้านดึก
ค. รับประทานอาหารหมักดอง เที่ยวสถานบันเทิง
ง. โหนประตูรถโดยสาร ใช้มือเปียกน้าปิดสวิตช์ไฟฟูา
10. นักเรียนจะปูองกันปัจจัยเสี่ยงต่อมลพิษได้อย่างไร
ก. รณรงค์การงดสูบบุหรี่
ข. นากระสอบทรายมาทาเป็นคันกั้นน้า
ค. สวมหน้ากากเมื่อเข้าไปอยู่ในที่ที่มีควันพิษ
ง. สวมหมวกนิรภัยเมื่อซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
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บัตรเฉลย
แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชุดที่ 1 เรื่อง ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
ทดสอบก่อนเรียน
ข้อ ก ข ค
1.
X
2.
X
3.
X
4.
5. X
6. X
7. X
8.
X
9.
10.

ง

X

X
X

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

ง

X
X
X
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บัตรเฉลย
กิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยง
คาชี้ แจง : ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. ปัจจัยเสี่ยง หมายถึงอะไร
ตอบ
องค์ประกอบด้านกายภาพ สังคม หรือสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต หรือ
ทรัพย์สิน
2. พฤติกรรมเสี่ยง หมายถึงอะไร
ตอบ
การกระทาของบุคคลที่อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต หรือทรัพย์สิน มีผลเสียต่อสุขภาพ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
3. ให้นักเรียนยกตัวอย่างภัยธรรมชาติที่สาคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา
ตอบ
ขึ้นอยู่กับสภาพจริง
4. ปัจจัยเสี่ยงอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ไม่ปลอดภัยได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ
1. ปัจจัยเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
2. ปัจจัยเสี่ยงจากมลภาวะ
3. ปัจจัยเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของสัตว์นาโรค และเชื้อโรค
5. จงยกตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษ
ตอบ
1. การได้รับสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม
2. การได้รับสารเคมีจากการเกษตรกรรม
3. การได้รับสารก่อมะเร็ง
6. ปัจจัยเสี่ยงอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ไม่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
ตอบ
1. ปัจจัยเสี่ยงจากอาชญากรรม
2. ปัจจัยเสี่ยงจากความรุนแรง
3. ปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติภัย
4. ปัจจัยเสี่ยงจากอบายมุขและสารเสพติด
5. ปัจจัยเสี่ยงจากทางเพศ
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7. พฤติกรรมเสี่ยงได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ
1. การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษ เช่น อากาศเป็นพิษ น้าเน่าเสีย เสียงดังและเสียงรบกวน
ขยะมูลฝอยมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะความจาเป็นในการอยู่อาศัยหรือการทามาหากิน
2. ไม่ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพ จึงยังคงอยู่ ณ ที่นั้น ไม่หลีกเลี่ยงไปที่อื่น
8. จงยกตัวอย่างพฤติกรรมเสี่ยงจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม
ตอบ
1. การไม่ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
2. การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์
3. การรับประทานอาหารที่เกินจาเป็น
4. การผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีการไม่เหมาะสม
9. จงยกตัวอย่างพฤติกรรมเสี่ยงจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ตอบ
1. การไม่ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์
2. การไม่ใช้วิธีการใดๆ ในการปูองกันการติดเชื้อหรือการตั้งครรภ์
3. การมีเพศสัมพันธ์หลังการดื่มแอลกอฮอล์
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 ควรระลึกว่าเพื่อนที่ดีจะชวนเราทาแต่สิ่งดีๆ
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บัตรเฉลย
กิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง จับคู่พฤติกรรมเสี่ยง
คาชี้แจง : ให้นักเรียนนาตัวอักษรหน้าข้อความด้านขวามือมาเติมลงในช่องว่างด้านซ้ายให้ถูกต้อง
.....ง.........
.....ฌ........
.....ช........
.....ก.........
.....จ.........
.....ข........
.....ค.........
.....ฉ.........
.....ญ........
.....ซ........

1. การไม่ออกกาลังกาย
2. โรคข้อเสื่อม
3. โรคความดันโลหิตสูง
4. โรคมะเร็งปอด
5. โรคดีวีที
6. เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา
7. การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ
8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
9. สุขนิสัยที่ดีในการปูองกันโรค
10. การทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
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บัตรเฉลย
กิจกรรมที่ 1.3 เรื่อง ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
คาชี้แจง : ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของ
บุคคล ตามหัวข้อที่กาหนดให้ ดังต่อไปนี้
1. มลพิษต่างๆ
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
1. มลพิษทางอากาศ ได้แก่ อากาศที่มีแก๊สพิษ เชื้อโรค ฝุุนละออง หรือเขม่าควันปะปนซึ่ง
มลพิษเหล่านี้จะก่อให้เกิดโรคต่างๆ ตลอดจนส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจและระบบประสาท
2. มลพิษทางน้า ได้แก่ น้าที่มีสารพิษปะปน น้าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น ไม่สามารถนามาใช้ได้
3. มลพิษทางเสียง ได้แก่ เสียงที่ดังจนส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ เช่น เสียงการเร่ง
เครื่องยนต์เพื่อแข่งขันรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นบนท้องถนน เสียงเครื่องจักรกลกาลังทางาน
4. ขยะมูลฝอย ซึ่งหากมีจานวนมากจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและสัตว์นาโรคต่างๆ
ส่งผลให้เกิดความเจ็บปุวยได้
5. สิ่งปฏิกูล ได้แก่ ของเสียที่ออกจากร่างกาย เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ ซึ่งหากปะปนลงใน
แม่น้าลาครองหรือพื้นดิน จะทาให้เกิดการแพร่เชื้อโรคได้
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
1. การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษ เช่น อากาศเป็นพิษ น้าเน่าเสีย เสียงดังและเสียง
รบกวน ขยะมูลฝอยมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะความจาเป็นในการอยู่อาศัยหรือการทามาหากิน
2. ไม่ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพ จึงยังคงอยู่ ณ ที่นั้น ไม่หลีกเลี่ยงไปที่อื่น
แนวทางป้องกัน
1. หลีกเลี่ยงจากมลพิษต่างๆ เช่น อากาศเป็นพิษ น้าเน่าเสี ย เสียงดังและเสียงรบกวน
ขยะมูลฝอย
2. ไม่สร้างมลพิษให้แก่ตนเองและผู้อื่น ทั้งทางอากาศ น้า เสียง และขยะ
3. ถ้าพบว่ามลพิษต่างๆ มีปริมาณมากจนส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตควรแจ้งต่อ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดาเนินการลดหรือหยุดต้นเหตุแห่งมลพิษนั้นๆ
4. ถ้ามีความจาเป็นต้องเข้าไปอยู่ในที่มีมลพิษต่างๆ ควรใช้เวลาอยู่ ณ ที่นั้นให้น้อยที่สุด
และมีอุปกรณ์ปูองกัน เช่น ที่ครอบจมูกและปาก เครื่องปิดหู
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2. สภาพถนนและการจราจร
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
1. สภาพถนน เช่น เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนแคบไม่มีช่องแบ่งเส้นทางเดินรถ ทางโค้งบน
ภูเขาที่ไม่มีแนวเหล็กปูองกัน ไม่มีทางเท้า ไม่มีสะพานลอยคนข้าม
2. สภาพการจราจร เช่น การจราจรคับคั่ง รถแล่นเร็ว มีการแข่งรถจักรยานยนต์บนท้อง
ถนน
3. ทัศน์วิสัยไม่ดี เช่น มีหมอกควันมากจนมองไม่เห็นทาง ฝนตกหนัก เวลากลางคืน
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
1. การเดินเท้า
1.1 ข้ามถนนอย่างไม่ระมัดระวัง
1.2 ไม่ข้ามทางม้าลายหรือสะพานลอย
1.3 ไม่เดินชิดขวามือ ไม่เดินบนทางเท้า หรือเดินล้าเข้ามาบนถนน
1.4 วิ่งตัดหน้ารถที่กาลังแล่นมา เพราะคิดว่าคงจะข้ามได้โดยที่รถไม่ชน
1.5 ใส่เสื้อผ้าสีมืดทึบในเวลากลางคืนแล้วเดินริมถนนหรือเดินข้ามถนน ซึ่งคนขับรถ
อาจมองไม่เห็น
1.6 หยอกล้อหรือเล่นกันขณะข้ามถนนหรือเดินริมถนนที่ไม่มีทางเท้า
2. การขับขี่รถจักรยานยนต์
2.1 ยังขับขี่ไม่ชานาญ 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 ห้อยโหนรถโดยสารประจาทาง หรือยื่นแขน ข้อศอก หรือศีรษะออกนอกตัวรถ
3.3 แย่งกันขึ้นและลงรถหรือเรือ
3.4 นั่ง ยืน หรือเดินบนกราบเรือ
3.5 ยืนล้าเส้นขณะรอรถไฟฟูาหรือรถไฟฟูาใต้ดิน
แนวทางป้องกัน
1. การเดินเท้า
1.1 ข้ามถนนอย่างระมัดระวัง
1.2 ข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือใช้สะพานลอย
1.3 เดินชิดขวามือของตนเอง ถ้ามีทางเท้าให้เดินบนทางเท้า
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1.4 ไม่วิ่งตัดหน้ารถที่กาลังแล่นมา
1.5 สวมเสื้อผ้าสีสว่าง เช่น ขาว เหลือง ขณะเดินข้ามถนนในเวลากลางคืน
1.6 ไม่หยอกล้อกันขณะเดินข้ามถนนหรือเดินริมถนนที่ไม่มีทางเท้า
2. การขับขี่รถจักรยานยนต์
2.1 ควรหัดขับขี่รถให้ชานาญก่อนนารถออกสู่ท้องถนนที่มีการสัญจรมาก
2.2 ขณะขับขี่รถต้องระมัดระวัง ไม่ประมาท
2.3 ไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ ถ้าจาเป็นให้ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น ชุดหูฟัง
2.4 ไม่ควรขับรถเร็วกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด
2.5 ไม่ฝุาฝืนกฎจราจร
3. การโดยสารยานพาหนะ
3.1 ขึ้นและลง เมื่อรถหรือเรือจอดสนิท
3.2 ไม่ห้ อยโหนรถห้ อยโหนรถโดยสารประจ าทางและไม่ ยื่นแขน ข้อศอก หรื อ
ศีรษะออกนอกตัวรถ
3.3 ขึ้นและลงรถหรือเรืออย่างเป็นระเบียบ ไม่แย่งกัน
3.4 ไม่นั่ง ยืน หรือเดินบนกราบเรือ
3.5 ไม่ยืนล้าเส้นขณะรอรถไฟฟูาหรือรถไฟฟูาใต้ดิน
3. สารเสพติด
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
1. อยู่ในแหล่งที่มีสารเสพติดแพร่ระบาด เช่น ชุมชนที่มีผู้เสพหรื อผู้ขาย สถานบันเทิงที่มี
การใช้สารเสพติด
2. ขาดแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิต
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
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4. ภัยธรรมชาติ
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
การสร้างที่อยู่อาศัยในสภาพภูมิประเทศหรือภูมิอากาศที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ เช่น
แนววงแหวนแห่งไฟ ซึ่งเป็นรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว เขตพื้นที่ใกล้ภูเขา ซึ่ง
เสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนถล่มเมื่อฝนตกหนัก ติดริมแม่น้า ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้าท่วม
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
1. พักอาศัยอยู่ในเขตนั้นๆ
2. ไม่ฟั ง ข่ า วสารการเตื อ นภั ย เรื่ อ งภั ย ธรรมชาติ จึ ง ไม่ ส ามารถเตรี ย มพร้อ มรั บ มื อ
สถานการณ์ได้ทัน
3. ไม่เชื่อข่าวสารที่ได้รับว่าจะเกิดภัยธรรมชาติในสถานที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ หรือไป
ท่องเที่ยว
แนวทางป้องกัน
1. เลือกแหล่งที่อยู่อาศัยที่ห่างไกลจากที่ที่เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ
2. ฟังข่าวสารการเตือนภัยเรื่องภัยธรรมชาติจากสื่อต่างๆ เพื่อให้ทราบว่าภัยธรรมชาติ
จะเกิดขึ้นที่ใดบ้าง ผลกระทบเป็นอย่างไร เพื่อเตรียมตัวปูองกันหรือรับมือได้ทัน
3. ต้องเชื่อข่าวสารที่มาจากทางราชการในเรื่องธรรมชาติ แต่ถ้ามาจากแหล่งอื่น เพื่อ
ความปลอดภัยให้เชื่อไว้ก่อน ควรถือคติว่า “ปูองกันไว้ดีกว่าแก้”
4. จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จาเป็นไว้ในบ้านเสมอ
5. ฝึ ก ซ้ อ มการหนี ภั ย ธรรมชาติ อ ยู่ เ สมอเพื่ อ ให้ ส ามารถหนี เ อาตั ว รอดหากเกิ ด ภั ย
ธรรมชาติ
5. ภัยจากโจรผู้ร้าย
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
1. การอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย เช่น อยู่ในซอยลึก
เปลี่ยวมือ ไม่มีไฟทาง มีผู้ติดสารเสพติดอยู่ในบริเวณที่พักอาศัย
2. สภาพสังคมและเศรษฐกิจทาให้คนตกงานเกิดความเครียด เกิดการลักขโมยหรือ
ปล้นชิงทรัพย์มากขึ้น
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
1. เดินทางไปในที่เปลี่ยวหรือที่ลับตาคนเพียงลาพัง
2. ถือกระเป๋าอย่างไม่ระมัดระวัง
3. สวมเครื่องประดับมีค่าล่อตาล่อใจพวกมิจฉาชีพ
4. ผู้หญิงที่แต่งกายเปิดเผยร่างกายหรือรัดรูปจนเกินไปอาจเสี่ยงต่อการถูกข่มขืนได้
แนวทางป้องกัน
1. ไม่อยู่ในที่เปลี่ยวหรือที่ลับตาคนเพียงลาพัง
2. ควรถือกระเป๋าอย่างระมัดระวัง โดยจับไว้ให้อยู่กับตัวหรือถืออุ้มไว้ด้านหน้า
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3. ไม่ ส วมเครื่ อ งประดั บ ล่ อ ตาล่ อ ใจมิ จ ฉาชี พ ถ้ า มี ค วามจ าเป็ น ให้ ส วมใส่ ใ ห้ มิ ด ชิ ด
เรียบร้อย อย่าให้พวกมิจฉาชีพเห็นได้
4. แต่งกายให้มิดชิด เรียบร้อย ไม่แต่งกายรัดรูปหรือล่อแหลมเปิดเผยให้เห็นรูปร่าง
6. พิษภัยในอาหาร
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
1. สารพิษต่างๆ ที่ตกค้างอยู่ในพืชผักสารฟอร์มาลินที่แช่อาหารทะเลปลาหมึกผักที่มีพิษ
2. สารสังเคราะห์มีพิษที่ใส่ลงไปในอาหารเพื่อตกแต่งสีให้ดึงดูดความสนใจผู้บริโภค
3. ความไม่สะอาดของอาหาร และการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหาร
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 และขาดการดูแลบารุงรักษา
2. ความปกพร่องของผู้ควบคุมเครื่องเล่น
3. การขาดอุปกรณ์ปูองกันความปลอดภัยของเครื่องเล่น
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
1. เล่นโลดโผน ขาดความระมัดระวัง
2. ไม่เชื่อฟังและไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมเครื่องเล่น
3. เล่นเครื่องเล่นที่เก่า ซึ่งดูแล้วอาจไม่ปลอดภัย
4. เล่นเครื่องเล่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
5. ไม่ใช้อุปกรณ์ปูองกันอันตรายจากเครื่องเล่น
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แนวทางป้องกัน
1. ต้องเล่นอย่างระมัดระวัง ไม่เล่นโลดโผน
2. ต้องเชื่อฟังผู้ควบคุมเครื่องเล่น และปฏิบัติตามคาแนะนา
3. ไม่เล่นเครื่องเล่นที่เก่า ซึ่งดูแล้วอาจไม่ปลอดภัย
4. ไม่เล่นเครื่องเล่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
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บัตรเฉลย
กิจกรรมที่ 1.4 เรื่อง ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของคนในชุมชน
คาชี้ แจง : ให้นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของคนในชุมชน
อธิบายผลที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ และเสนอแนวทางปูองกัน ลงในแผนภาพความคิด

ปัจจัยเสี่ยง
- มลพิษทางอากาศ
- ขยะมูลฝอย
- สิ่งปฏิกูล

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

ผลต่อสุขภาพ
ตนเอง : การใช้รถใช้ถนน
ครอบครัว : ภัยธรรมชาติ
คนในชุมชน : มลพิษต่างๆ

แนวทางป้องกัน
1. หลีกเลี่ยงจากมลพิษต่างๆ
2. ไม่สร้างมลพิษให้แก่
ตนเองและผู้อื่น
3. ถ้าพบว่ามลพิษต่างๆ มี
ปริมาณมากจนส่งผลต่อ
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต ควรแจ้งต่อ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
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แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนของนักเรียน
ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชุดที่ 1 ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
ผู้ประเมิน
 ตนเอง
 เพื่อน
 ครูผู้สอน
..........................................................................................................................................................
คาชี้แจง : ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการทากิจกรรมตามที่กาหนดและให้คะแนนลงในช่องที่
ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน

ไม่ผ่าน

ชื่อ – สกุล

สรุป

ผ่าน

ที่

รายการประเมิน/ระดับความคิดเห็น
การร่วม
ความ การมีส่วน
การใช้
ความ
แสดง
สนใจ
ร่วมใน
รวม
เหตุผลใน สนใจ
ความ
ในการ
การ
การตอบ ในการหา
คิดเห็น
เรียน
ทางาน
คาถาม ความรู้
กลุม่
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15

เกณฑ์การให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนของนักเรียน กาหนดไว้ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับ ดีมาก
ระดับ 2 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับ ดี
ระดับ 1 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับ ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน ร้อยละ 80 ( 12 คะแนน )

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม 15 คะแนน
คะแนน 13 – 15 คะแนน หมายถึง ดีมาก
คะแนน 9 – 12 คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน 1 – 8 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
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เกณฑ์การให้คะแนน
แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนของนักเรียน
ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชุดที่ 1 ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
ที่

รายการที่ต้องการประเมิน

1 การร่วมแสดงความคิดเห็น

2 การใช้เหตุผลในการตอบ
คาถาม
3 ความสนใจในการหาความรู้

4 ความสนใจในการเรียน

5 การมีส่วนร่วมในการทางาน
กลุ่ม

3
มีการแสดงความ
คิดเห็นหรือตอบ
คาถามบ่อยครั้ง
ในขณะเรียน
ตอบคาถามอย่าง
มีเหตุผลครบถ้วน
ทุกครั้ง
สนใจในการแสวง
หาความรู้หรือ
ค้นหาคาตอบเมื่อ
ครูถามหรือให้ทา
ใบงานทุกครั้ง
สนใจเรียนตลอด
ชั่วโมง

ประเด็นการสังเกต
2
มีการแสดงความ
คิดเห็นหรือตอบ
คาถามเป็นบางครั้ง
ในขณะเรียน
ตอบคาถามอย่างมี
เหตุผลเป็นบางครั้ง

1
ไม่มีการแสดงความ
คิดเห็นหรือตอบ
คาถามเลย

ตอบคาถามอย่างไม่
มีเหตุผลมีการเดา
คาตอบ
สนใจในการแสวงหา ไม่สนใจในการแสวง
ความรู้หรือค้นหา
หาความรู้หรือค้นหา
คาตอบเมื่อครูถาม คาตอบเมื่อครูถาม
หรือให้ทาแบบฝึก
หรือให้ทาใบงาน
หัดเป็นบางครั้ง
สนใจเรียนไม่ตลอด ไม่สนใจเรียน คุย
ชั่วโมง มีการคุย
และมีการหยอก
หยอกล้อกับเพื่อน
ล้อกับเพื่อน หรือ
เป็นบางครั้ง
นั่งหลับในห้องเรียน
มีส่วนร่วมและให้ มีส่วนร่วมและให้
มีส่วนร่วมและให้
ความร่วมมือใน
ความร่วมมือใน
ความร่วมมือใน
การทางานกลุ่ม
การทางานกลุ่ม
การทางานกลุ่ม
อย่างเต็มที่ทุกครั้ง เป็นบางครั้ง
น้อย
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชุดที่ 1 ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
..........................................................................................................................................................
คาชี้แจง : ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการทากิจกรรมตามที่กาหนดและให้คะแนนลงในช่องที่
ตรงกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายการประเมิน/ระดับความคิดเห็น
ที่

ชื่อ – สกุล

ซื่อสัตย์สุจริต
3

2

1

มีวินัย
3

2

ใฝ่เรียนรู้
1

3

2

1

ความมุ่งมั่น
ในการทางาน
3 2 1

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กาหนดไว้ดังนี้
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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เกณฑ์การให้คะแนน
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชุดที่ 1 ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
รายการที่
ที่
ต้องการ
ประเมิน
1 ซื่อสัตย์สุจริต

2 มีวินัย

3 ใฝุเรียนรู้

4 ความมุ่งมั่นใน
การทางาน

ประเด็นการสังเกต
3
มีความซื่อสัตย์ในงานที่ได้รับ
มอบหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
ทุกครั้ง

2

มีความซื่อสัตย์ในงาน
ที่ได้รับมอบหมายและ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรงเป็น
บ้างครั้ง
ชิ้นงานการทางานสะอาด
ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อยปฏิบัติตนอยู่ใน
เรียบร้อยบ้างบางส่วน
ข้อตกลงที่กาหนดร่วมกันทุก ปฏิบัติตนอยู่ใน
ครั้ง
ข้อตกลงที่กาหนด
ร่วมกันเป็นบางครั้ง
มีการแสวงหาข้อมูลจาก
มีการแสวงหาข้อมูล
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมี จากแหล่งเรียนรู้ไม่
การจดบันทึกความรู้เป็น
หลากหลายมีการจด
ระบบและสรุปความรู้อย่างมี บันทึกความรู้เป็น
เหตุผล
ระบบและสรุปความรู้
ยังไม่ชัดเจน
1. มีการวางแผนและ
นักเรียนปฏิบัติได้
กาหนดจุดมุง่ หมายใน
2 – 3 ข้อ
การทางาน
2. ลงมือปฏิบัติงานด้วย
ความตั้งใจ
3. ทางานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
เสร็จทันเวลาที่กาหนด

1
มีความซื่อสัตย์ในงาน
ที่ได้รับมอบหมายและ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรงน้อย
ครั้ง
ชิ้นงานการทางานไม่
สะอาดเรียบร้อยไม่
ปฏิบัติตนอยู่ใน
ข้อตกลงที่กาหนด
ไม่แสวงหาข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ที่อื่นมีการ
จดบันทึกความรู้เป็น
ระบบและสรุปความรู้
สับสน
นักเรียนปฏิบัติได้เพียง
1 ข้อ หรือไม่ได้เลย
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กระดาษคาตอบ
ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชุดที่ 1 ปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
ชื่อ……………………………………………………สกุล…………………………………………………….เลขที…่ ………….
คาชี้แจง : ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ลงในช่องข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ทดสอบก่อนเรียน
ข้อ ก ข ค ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คะแนนเต็ม
ทดสอบก่อนเรียนได้
ทดสอบหลังเรียนได้
คะแนนพัฒนา

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

10 คะแนน
…….... คะแนน
………. คะแนน
......….. คะแนน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

