
 

 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
รหัสวิชา พ21102  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 2    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   ภาคเรียนท่ี 2   
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  การปฐมพยาบาล   
แผนการเรียนรู้ท่ี  1  เร่ือง การปฐมพยาบาล : การเป็นลม  เวลา 1 ชั่วโมง 
 

           
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ.พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา  
    สารเสพติด และความรุนแรง 
     2.  ตัวชี้วัด 
 มฐ.พ 5.1 ม.1/1 แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 
 
 

การเป็นลม เป็นอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันที่พบได้บ่อยๆ การเป็นลมมีหลายประเภท 
และเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ผู้ที่เป็นลมควรจะได้รับการปฐมพยาบาลอย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยให้อาการ
ของผู้ป่วยลดระดับความรุนแรงลง และผู้ให้การช่วยเหลือต้องได้รับการฝึกฝนเร่ืองการ 
ปฐมพยาบาลเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดทักษะในการช่วยเหลือ และสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 การปฐมพยาบาล : การเป็นลม 
 
 1. อธิบายสาเหตุ อาการ และวิธีการปฐมพยาบาลการเป็นลมประเภทต่างๆ (K) 
 2. ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่เป็นลมแบบต่างๆ(P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่เป็นลมแบบต่างๆ (A) 
      6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 

 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 4. ความสามารถในการสื่อสาร 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

3. สาระส าคัญ 

 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 

 

4. สาระการเรียนรู้ 
 

 



 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
รหัสวิชา พ21102  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 2    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   ภาคเรียนท่ี 2   
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  การปฐมพยาบาล   
แผนการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง การปฐมพยาบาล : บาดแผล  เวลา 1 ชั่วโมง 

           
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ.พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา               
     สารเสพติด และความรุนแรง 
 2. ตัวชี้วัด 
 มฐ.พ 5.1 ม .1/1 แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 
 

 

การเกิดบาดแผลเป็นอาการที่พบอยู่บ่อยๆ และเป็นอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน 
บาดแผลมี 2 ชนิด คือ ชนิดเปิดและชนิดปิด ผู้ที่เกิดบาดแผลควรจะได้รับการปฐมพยาบาลอย่างทันท่วงที 
ซึ่งจะช่วยให้อาการของผู้ป่วยลดระดับความรุนแรงลง และผู้ให้การช่วยเหลือต้องได้รับการฝึกฝนเร่ืองการ
ปฐมพยาบาลเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดทักษะในการช่วยเหลือ จึงจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
     การปฐมพยาบาล : บาดแผล 
 
 
 1. อธิบายสาเหตุ อาการ และวิธีการปฐมพยาบาลการเกิดบาดแผลชนิดเปิดและชนิดปิด (K) 
 2. ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่เกิดบาดแผลชนิดเปิดและชนิดปิด (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่เกิดบาดแผลชนิดเปิดและชนิด  ปิด (A)  
 6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 

 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 4. ความสามารถในการสื่อสาร 
      
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

3. สาระส าคัญ 

 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด 

 

4. สาระการเรียนรู้ 
 

 



 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
รหัสวิชา พ21102  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 2    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   ภาคเรียนท่ี 2   
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  การปฐมพยาบาล   
แผนการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง การปฐมพยาบาล : ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก เวลา 1 ชั่วโมง 
 

           
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ.พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา  
   สารเสพติด และความรุนแรง 
 2. ตัวชี้วัด 
 มฐ.พ 5.1 ม. 1/1 แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 
 

 
การเกิดไฟไหม้ น้้าร้อนลวกเป็นอาการที่พบอยู่บ่อยๆ  ผู้ป่วยควรจะได้รับการปฐมพยาบาลอย่าง

ทันท่วงที ซึ่งจะช่วยให้อาการของผู้ป่วยลดระดับความรุนแรงลง ผู้ให้การช่วยเหลือต้องได้รับการฝึกฝน
เร่ืองการปฐมพยาบาลเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดทักษะในการช่วยเหลือ และสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

การปฐมพยาบาล : ไฟไหม้ น้้าร้อนลวก 
 
 

1. อธิบายสาเหตุ อาการ และวิธีการปฐมพยาบาลผู้ที่ไฟไหม้ น้้าร้อนลวก (K) 
 2. ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลผู้ที่ไฟไหม้ น้้าร้อนลวก (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลผู้ที่ไฟไหม้ น้้าร้อนลวก (A) 

 6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 

 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 4. ความสามารถในการสื่อสาร 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

3. สาระส าคัญ 

 

4. สาระการเรียนรู้ 
 

 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด 

 



 

 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
รหัสวิชา พ21102  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 2    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   ภาคเรียนท่ี 2   
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  การปฐมพยาบาล   
แผนการเรียนรู้ท่ี  4  เร่ือง การปฐมพยาบาล : กระดูกหัก  เวลา 1 ชั่วโมง 
 

           
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ.พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา   
    สารเสพติด และความรุนแรง  
   2. ตัวชี้วัด 
 มฐ.พ 5.1 ม. 1/1 แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 
 
 

กระดูกหัก หมายถึง ภาวะที่ส่วนประกอบของกระดูกแตกแยกออกจากกัน อาจเป็นการแตกแยก
โดยสิ้นเชิง หรืออาจมีบางส่วนติดกันอยู่บ้าง ซึ่งขึ้นอยู่กับความรุนแรง หรือวัตถุที่มากระท้าต่อกระดูก 
ผู้ป่วยกระดูกหักควรจะได้รับการปฐมพยาบาลอย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยให้อาการของผู้ป่วยลดระดับ
ความรุนแรงลง ผู้ให้การช่วยเหลือต้องได้รับการฝึกฝนเร่ืองการปฐมพยาบาลเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดทักษะ
ในการช่วยเหลือ และสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
การปฐมพยาบาล : กระดูกหัก 

 
 

1. อธิบายสาเหตุ อาการ และวิธีการปฐมพยาบาลผู้ที่กระดูกหัก (K) 
 2. ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลผู้ที่กระดูกหัก (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลผู้ที่กระดูกหัก (A) 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

5.จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 
 

3.สาระส าคัญ 
 

4.สาระการเรียนรู้ 
 

 



 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
รหัสวิชา พ21102  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 2    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   ภาคเรียนท่ี 2   
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  การปฐมพยาบาล   
แผนการเรียนรู้ท่ี  5  เร่ือง การปฐมพยาบาล : สิ่งแปลกปลอมเข้าตา หู คอ จมูก เวลา 1 ชั่วโมง 
 

 

           
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ.พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา  
    สารเสพติด และความรุนแรง 
    2. ตัวชี้วัด 
 มฐ.พ 5.1 ม.1/1 แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 
 

 
เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมต่างๆ เข้าตา หู คอ จมูก  จะท้าให้เกิดอันตรายได้  จึงควรได้รับการปฐม

พยาบาลอย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยให้อาการของผู้ป่วยลดระดับความรุนแรงลง ผู้ให้การช่วยเหลือต้อง
ได้รับการฝึกฝนเร่ืองการปฐมพยาบาลเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดทักษะในการช่วยเหลือ และสามารถช่วยเหลือ
ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

การปฐมพยาบาล : สิ่งแปลกปลอมเข้าตา หู คอ จมูก 
 
 

1. อธิบายสาเหตุ อาการ และวิธีการปฐมพยาบาลผู้ที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา หู คอ จมูก (K) 
 2. ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลผู้ที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา หู คอ จมูก (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลผู้ที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา หู คอ จมูก (A) 
 
 

 

4.สาระการเรียนรู้ 
 

 

5.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

3.สาระส าคัญ 
 


