
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
รหัสวิชา พ21102  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 2    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   ภาคเรียนท่ี 2   
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย      
แผนการเรียนรู้ท่ี  11  เร่ือง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้อุปกรณ์ เวลา 1 ชั่วโมง 

           
 
มาตรฐานการเรียนรู้  

 มฐ.พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพ
ติด และความรุนแรง 
      2. ตัวชี้วัด 
 มฐ.พ 5.1 ม. 1/1 แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 
 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการเจ็บป่วยอย่างกะทันหัน ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตนเองได้  
จ าเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือพาเคลื่อนย้ายไปท าการรักษาพยาบาล  ผู้ให้การช่วยเหลือจะต้องได้รับ การ
ฝึกฝนการเคลื่อนย้ายมาเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดทักษะในการช่วยเหลือ และสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 
     การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้อุปกรณ์ 
 
 1. อธิบายวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้อุปกรณ์ (K) 
 2. แสดงวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้อุปกรณ์ (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้เร่ือง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้อุปกรณ์ (A) 

    6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 

 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการสื่อสาร 
 

 

 

 

 

4. สาระการเรียนรู้ 
 

 

3. สาระส าคัญ 
 

5. จุดประสงค์การเรียน 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 



      7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้อุปกรณ์ สามารถท าได้หลายวิธี เราควร
ฝึกฝนการช่วยเหลือทุกวิธี เพื่อเลือกใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือให้เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วยแต่ละ
ลักษณะ 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 

               ถ้านักเรียนและเพื่อน 1 คน พบผู้ป่วยและจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ในที่นั้นมีเก้าอี้และ
ต้องพาผู้ป่วยลงมาจากชั้น 3 จะให้การช่วยเหลืออย่างไร  

2. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยครู
ใช้ค าถาม ดังนี้ 
             นักเรียนคิดว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างที่สามารถใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ (ตัวอย่างค าตอบ เก้าอี้ 
เปล) 
             นักเรียนคิดว่าเก้าอ้ี เหมาะส าหรับใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยลักษณะใด  (ตัวอย่างค าตอบ ผู้ป่วย
ท่ีเดินไม่ได้หรือหลับตาแต่มีสติ) 

            นักเรียนคิดว่าเปลหาม เหมาะส าหรับใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยลักษณะใด (ตัวอย่างค าตอบ 
ผู้ป่วยท่ีเดินไม่ได้และไม่ได้สติ) 
             นักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างที่สามารถน ามาใช้ท าเปลหามได้  (ตัวอย่างค าตอบ เสื่อ  
ผ้าห่ม ผ้าขาวม้า ผ้าใบ) 

ขั้นจัดการเรียนรู้ 
1. ให้นักเรียนศึกษาวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้อุปกรณ์  

      1)  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้เก้าอี้ 
      2)  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้เปลหาม 
      3)  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้ผ้าห่มท าเปล 
      4) การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้เสื้อท าเปล 
      5) การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้ผ้าขาวม้าท าเปล 
      6)  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้ผ้าห่ม 

2. ครูเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้พร้อมและเลือกผู้แทนนักเรียนออกมาร่วม
สาธิตการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้อุปกรณ์ด้วยวิธีการต่างๆ 

3. ให้นักเรียนรวมกลุ่มกัน 5 คน แต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้เก้าอี้  
เปลหาม ผ้าห่มท าเปล เสื้อท าเปล และผ้าขาวม้าท าเปล จากนั้นให้แต่ละกลุ่มเขียนขั้นตอนการเคลื่อนย้าย

ความเข้าใจท่ีคงทน (Enduring Understanding) 
 

8.กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 



และออกมาน าเสนอและแสดงวิธีเคลื่อนย้ายหน้าชั้น ทีละกลุ่มโดยครูคอยตรวจสอบความถูกต้องและให้
ค าแนะน าเพิ่มเติม 

4. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้อุปกรณ์ โดยครู
ใช้ค าถาม ดังนี้ 
                การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้เก้าอี้ เหมาะส าหรับผู้ป่วยลักษณะใด (ผู้ป่วยเดินไม่ได้หรือ
ปิดตาไว้ แต่มีสติและต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยข้ึนลงบันไดผ่านทางแคบๆ) 

               การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้เปลหาม เหมาะส าหรับผู้ป่วยลักษณะอย่างไร (ผู้ป่วยท่ีหมด
สติ เดินไม่ได)้ 

               นักเรียนจะน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ เร่ืองการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยการใช้อุปกรณ์ไป
ใช้ประโยชน์อย่างไร (ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยท่ีช่วยเหลือหรือเคลื่อนย้ายตัวเองไม่ได้) 

ขั้นสรุป 
 1.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้อุปกรณ์ สามารถท าได้
หลายวิธี เราควรฝึกฝนการช่วยเหลือทุกวิธี เพื่อเลือกใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือให้เหมาะสมกับอาการ
ของผู้ป่วยแตล่ะลักษณะ 

 
   นักเรียนรวมกลุ่มกัน 5 คน ให้แต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้เก้าอ้ี เปลหาม ผ้าห่ม
ท าเปล เสื้อท าเปล และผ้าขาวม้าท าเปล จากนั้นให้แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชั้น ทีละกลุ่ม ครูคอย
ตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อนักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้อง ให้ครูกล่าวชื่นชม 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อ 
1.หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. แผนภาพขั้นตอนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้อุปกรณ์ 
แหล่งการเรียนรู้ 
- ห้องสมุด 
- Internet 

 
     1. วิธีการวัดผลและประเมินผล 
          1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
          1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
      2. เกณฑ์การประเมิน 
         2.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน  
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน 
 
 

การจดับรรยากาศเชิงบวก 
 

 

10. การวัดและประเมินผล 
 



11. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการสอน 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 ปัญหา / อุปสรรค 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 ข้อเสนอแนะ / วิธีแก้ไข 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 



 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
รหัสวิชา พ21102  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 2    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   ภาคเรียนท่ี 2   
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ลักษณะและอาการของผู้ติดสารเสพติด     
แผนการเรียนรู้ท่ี  12  เร่ือง ลักษณะของผู้ติดสารเสพติด  เวลา 1 ชั่วโมง 

           
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มฐ.พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพ
ติด และความรุนแรง 
    2. ตัวชี้วัด 
 มฐ.พ 5.1 ม.1/2 อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกันการติดสารเสพติด 
 

ผู้ที่ติดสารเสพติดส่วนใหญ่ จะมีลักษณะทางพฤติกรรม ลักษณะทางความคิด ลักษณะทาง
ความรู้สึก ลักษณะทางบุคลิกภาพ และโลกทัศน์ส่วนตัวเปลี่ยนไปจากเดิมในด้านลบ 
 

ลักษณะของผู้ติดสารเสพติด 
 
 1. อธิบายลักษณะของผู้ติดสารเสพติด (K) 
 2. เขียนแผนภาพความคิดสรุปลักษณะของผู้ติดสารเสพติด (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้เร่ือง ลักษณะของผู้ติดสารเสพติด (A) 

    6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 

 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการสื่อสาร 
      7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 
  

4. สาระการเรียนรู้ 
 

 

3. สาระส าคัญ 
 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 



 
 

นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า ผู้ที่ติดสารเสพติดส่วนใหญ่ จะมีลักษณะทางพฤติกรรม ลักษณะทาง
ความคิด ลักษณะทางความรู้สึก ลักษณะทางบุคลิกภาพ และโลกทัศน์ส่วนตัวเปลี่ยนไปจากเดิมในด้านลบ 

 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 

                นักเรียนคิดว่าผู้ที่ติดสารเสพติดมีลักษณะอย่างไร  
2. ให้นักเรียนบอกชื่อสารเสพติดมาคนละ 1 ชื่อ  
3. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโทษและอันตรายของสารเสพติด โดยค รูใช้

ค าถามดังนี้ 
      โทษและอันตรายที่เกิดจากการเสพสารเสพติดมีอะไรบ้าง (ตัวอย่างค าตอบ ร่างกายทรุด
โทรม สมองเสื่อม สุขภาพจิตไม่ดี) 
      นักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าใครติดหรือเสพสารเสพติด (ตัวอย่างค าตอบ สังเกตพฤติกรรม 
สภาพร่างกาย) 

ขั้นจัดการเรียนรู้ 
1. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายลักษณะของผู้ติดสารเสพติด จากนั้นให้ตัวแทนนักเรียนออกมา

เขียนลักษณะของผู้ติดสารเสพติดเป็นข้อๆ บนกระดาน 
2. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า ผู้ติดสารเสพติดส่วนใหญ่ จะมีลักษณะทางพฤติกรรม ลักษณะทาง

ความคิด ลักษณะทางความรู้สึก ลักษณะทางบุคลิกภาพ และโลกทัศน์ส่วนตัวเปลี่ยนไปจากเดิมในด้านลบ 
หรือแปลกไปจากปกติ 

3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมศึกษาลักษณะทางพฤติกรรม ลักษณะทางความคิด 
ลักษณะทางความรู้สึก ลักษณะทางบุคลิกภาพ และโลกทัศน์ส่วนตัว ของผู้ติดสารเสพติด  จากนั้นส่ง
ผู้แทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

4. ให้ตัวแทนนักเรียน 1 คน ออกมาเขียนแผนภาพความคิดสรุปความรู้เร่ืองลักษณะของผู้ติดสาร
เสพติดลงบนกระดาน 
ตัวอย่างแผนภาพความคิด 
 
 
 
 
 

 

ความเข้าใจท่ีคงทน (Enduring Understanding) 
 

ลักษณะของ 
ผู้ติดสารเสพติด 

 

ร่างกายซูบผอม 
 

8.กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 



ขั้นสรุป 
1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  ผู้ที่ติดสารเสพติดส่วนใหญ่ จะมีลักษณะทาง

พฤติกรรม ลักษณะทางความคิด ลักษณะทางความรู้สึก ลักษณะทางบุคลิกภาพ และโลกทัศน์ส่วนตัว
เปลี่ยนไปจากเดิมในด้านลบ 
 

ครูสุ่มเลือกตัวแทนนักเรียนออกมาน าเสนอ ลักษณะทางพฤติกรรม ลักษณะทางความคิด ลักษณะ
ทางความรู้สึก ลักษณะทางบุคลิกภาพ และโลกทัศน์ส่วนตัว ของผู้ติดสารเสพติด เมื่อนักเรียนอธิบายได้
ถูกต้อง ให้ครูกล่าวชื่นชม 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อ 
1.หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. แผนภาพความคิดลักษณะของผู้ติดสารเสพติด 
แหล่งการเรียนรู้ 
- ห้องสมุด 
- Internet 
 

     1. วิธีการวัดและประเมินผล 
          1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
          1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
      2. เกณฑ์การประเมิน 
          2.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน  
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน 
11. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการสอน 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 ปัญหา / อุปสรรค 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 ข้อเสนอแนะ / วิธีแก้ไข 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 

การจดับรรยากาศเชิงบวก 
 

 

10. การวัดและประเมินผล 
 



 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
รหัสวิชา พ21102  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 2    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   ภาคเรียนท่ี 2   
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ลักษณะและอาการของผู้ติดสารเสพติด     
แผนการเรียนรู้ท่ี  13  อาการของผู้ติดสารเสพติด   เวลา 1 ชั่วโมง 

           
 

มาตรฐานการเรียนรู้  
 มฐ.พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพ
ติด และความรุนแรง 
    2. ตัวชี้วัด 
 มฐ.พ 5.1 ม.1/2 อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกันการติดสารเสพติด 
 

สารเสพติดบางชนิดอาจออกฤทธิ์เหมือนกัน หรือคล้ายกัน  จึงส่งผลให้อาการของผู้ติด 
สารเสพติด คล้ายกัน หรือเหมือนกันไปด้วย แต่บางชนิดก็ออกฤทธิ์ที่ท าให้มีอาการแตกต่างออกไป 
 
     1.1 อาการของผู้ติดสารเสพติดโดยทั่วไป 
     1.2 อาการของผู้ติดสารเสพติดจ าแนกตามชนิดของสารเสพติด 
 
 1. อธิบายอาการของผู้ติดสารเสพติด (K) 
 2. เขียนแผนภาพความคิดสรุปอาการของผู้ติดสารเสพติด (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้เร่ือง อาการของผู้ติดสารเสพติด (A) 

    6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 

 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการสื่อสาร 
      7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 

 

4. สาระการเรียนรู้ 
 

 

3. สาระส าคัญ 
 

5.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 



 
 

นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า สารเสพติดที่ออกฤทธิ์คล้ายกัน หรือเหมือนกัน จะส่งผลให้อาการของ
ผู้ติดสารเสพติด คล้ายกัน หรือเหมือนกันไปด้วย และสารเสพติดบางชนิดก็ออกฤทธิ์ที่ท าให้มีอาการ
แตกต่างออกไป 

 
    ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 

              นักเรียนคิดว่าผู้ที่ติดสารเสพติดแต่ละชนิด จะมีอาการที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร  
2. ให้ตัวแทนนักเรียน 2 – 3 คน ออกมาพูดทบทวนความรู้เกี่ยวกับลักษณะของผู้ติดสารเสพติด 

โดยครูและเพื่อนๆคอยตรวจสอบและให้ค าแนะน าเพิ่มเติม 
3. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของผู้ติดสารเสพติด โดยครูใช้ค าถาม 

ดังนี้  
       นักเรียนคิดว่าผู้ที่ติดสารเสพติดจะมีอาการอย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ ตัวผอม ตื่น
ตระหนกตลอดเวลา ไม่ค่อยพูด ร่างกายทรุดโทรม) 

ขั้นจัดการเรียนรู้ 
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อศึกษาอาการของผู้ติดสารเสพติด ในหัวข้อต่อไปนี้ 

      กลุ่มที่ 1 อาการผิดปกติทางร่างกายของผู้เสพสารเสพติดโดยทั่วไป  
      กลุ่มที่ 2 อาการผิดปกติทางจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรมของผู้เสพสารเสพติดโดยทั่วไป 
      กลุ่มที่ 3 อาการของผู้ติดสารเสพติดจ าแนกตามชนิดของสารเสพติด 
 2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนและเตรียมการน าเสนอที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย แล้ว
เขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในกระดาษ A4 จากนั้นส่งผู้แทนออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน                                                                                            
 3. ให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้ฟังการน าเสนอของแต่ละกลุ่มเป็นแผนภาพความคิดลงในกระดาษ 
A4 แล้วส่งคร ู
 4. ให้นักเรียนวาดภาพระบายสีลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดคนละ 1 ภาพ จากนั้นเชิญครู
ศิลปะมาร่วมตัดสินผลงานภาพวาด แล้วมอบใบประกาศให้กับผู้ชนะเลิศ โดยครูคัดเลือกผลงานที่ท าได้ดี
ให้นักเรียนน าไปจัดป้ายนิเทศในโรงเรียน  

ขั้นสรุป  
1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ สารเสพติดที่ออกฤทธิ์คล้ายกัน หรือเหมือนกัน จะ

ส่งผลให้อาการของผู้ติดสารเสพติดคล้ายกัน หรือเหมือนกันไปด้วย และสารเสพติดบางชนิดก็ออกฤทธ์ที่
ท าให้มีอาการแตกต่างออกไป 

2. ให้นักเรียนท าใบงานที่ 7 เร่ือง ลักษณะและอาการของผู้ติดสารเสพติด 
 
 
 

ความเข้าใจท่ีคงทน (Enduring Understanding) 
 

8.กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 



 
 

  ครูชมเชยนักเรียนที่วาดภาพได้ดี และให้เพื่อนๆปรบมือชื่นชม 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อ 
1.หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. ใบงานลักษณะและอาการของผู้ติดสารเสพติด 
แหล่งการเรียนรู้ 
- ห้องสมุด 
- Internet 

 
     1. วิธีการวัดและประเมินผล 
          1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
          1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
          1.3 ตรวจใบงานที่ 7 
      2. เกณฑ์การประเมิน 
          2.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน  
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน 
11. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการสอน 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 ปัญหา / อุปสรรค 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 ข้อเสนอแนะ / วิธีแก้ไข 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
 

การจัดบรรยากาศเชิงบวก 
 

 

10. การวัดและประเมินผล 
 



 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
รหัสวิชา พ21102  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 2    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   ภาคเรียนท่ี 2   
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ   
แผนการเรียนรู้ท่ี  14  ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ   เวลา 1 ชั่วโมง  
 

           
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มฐ.พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพ
ติด และความรุนแรง 
    2. ตัวชี้วัด 
 มฐ.พ 5.1 ม.1/3 อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ 
 

สารเสพติด ไม่ว่าจะเสพด้วยวิธีสูบ ดื่ม กิน ฉีด หรือด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม เมื่อเข้าสู่ร่างกาย  จะไป
ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทของผู้เสพ ท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และก่อให้ เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ดังนั้นพิษ
ภัยของสารเสพติดที่มีต่อร่างกายและจิตประสาทของผู้เสพ จึงมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคและอุบัติเหตุ
ด้วย 
 
    พิษภัยของสารเสพติดที่มีต่อร่างกายและจิตประสาทของผู้เสพ 
 
 

 1. อธิบายพิษภัยของสารเสพติดที่มีต่อร่างกายและจิตประสาทของผู้เสพ (K) 
 2. เขียนแผนภาพความคิดสรุปพิษภัยของสารเสพติดที่มีต่อร่างกายและจิตประสาทของ 
ผู้เสพ (P) 
 3. ตระหนักในพิษภัยของสารเสพติด (A) 

    6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 

 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการสื่อสาร 
      7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 

 

3. สาระส าคัญ 
 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 



 
 

นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า สารเสพติด ไม่ว่าจะเสพด้วยวิธีสูบ ดื่ม กิน ฉีด หรือด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม 
เมื่อเข้าสู่ร่างกาย จะไปออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทของผู้เสพ ท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และก่อให้เกิด
อุบัติเหตุขึน้ได้  

 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 

       นักเรียนคิดว่ามีสาเหตุใดบ้างที่ท าให้คนเสพสารเสพติด 
2. ครูน าภาพสารเสพติดแต่ละชนิดมาให้นักเรียนดู จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดง

ความคิดเห็นร่วมกันว่า ภาพสารเสพติดแต่ละภาพ เป็นสารเสพติดชนิดใด และพิษภัยของสารเสพติดชนิด
นั้นจะส่งผลต่อร่างกายและจิตประสาทของผู้เสพอย่างไรบ้าง  

ขั้นจัดการเรียนรู้ 
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ 4 – 6 คน ศึกษาพิษภัยของสารเสพติดที่ส่งผลต่อร่างกายและ

จิตประสาทของผู้เสพกลุ่มละ 1 ชนิด ไม่ให้ซ้ ากัน และจัดท ารายงานกลุ่มละ 1 เล่ม โดยให้แต่ละกลุ่ม
ออกแบบรูปเล่มรายงานให้สวยงาม 
 2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนและเตรียมการน าเสนอที่เข้าใจง่ าย จากนั้นส่งผู้แทน
ออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 3. ให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้ฟังการน าเสนอของแต่ละกลุ่มเป็นแผนภาพความคิดลงในกระดาษ 
A4 แล้วส่งคร ู
 4. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อสรุปความรู้เกี่ยวกับ พิษภัยของสารเสพติดที่ส่งผล
ต่อร่างกายและจิตประสาทของผู้เสพ โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 
              สารเสพติดเข้าสู่ร่างกายคนได้ด้วยวิธีใดบ้าง (สูบ ดื่ม กิน ฉีด) 
              สารเสพติดมีพิษภัยต่อร่างกายและจิตประสาทของผู้เสพอย่างไรบ้าง (ตัวอย่างค าตอบ 
ท าให้เกิดโรคต่างๆ ร่างกายทรุดโทรม สมองเสื่อม) 

ขั้นสรุป  
1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  สารเสพติด ไม่ว่าจะเสพด้วยวิธีสูบ ดื่ม กิน ฉีด หรือ

ด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม เมื่อเข้าสู่ร่างกาย จะไปออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทของผู้เสพ ท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 
และก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้  
 
   กลุ่มที่มีการวางแผนและเตรียมการน าเสนอที่เข้าใจง่าย รายงานมีเน้ือหาครบถ้วนสมบูรณ์ครูให้
ค าชมเชย และให้เพื่อนๆปรบมือให้ 
 
 

 

ความเข้าใจท่ีคงทน (Enduring Understanding) 
 

การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

8.กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 



9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อ 
1.หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. ภาพโปสเตอร์สารเสพติดชนิดต่าง ๆ 
3. แผนภาพความคิด พิษของสารเสพติดที่มีต่อร่างกายและจิตประสาทของผู้เสพ 
แหล่งการเรียนรู้ 
- ห้องสมุด 
- Internet 

 
     1. วิธีการวัดและประเมินผล 
          1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
          1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
      2. เกณฑ์การประเมิน 
          2.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน  
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน 
11. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการสอน 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 ปัญหา / อุปสรรค 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 ข้อเสนอแนะ / วิธีแก้ไข 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
 

10. การวัดและประเมินผล 
 



 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
รหัสวิชา พ21102  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 2    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   ภาคเรียนท่ี 2   
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ   
แผนการเรียนรู้ท่ี  15  ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรค เวลา 1 ชั่วโมง 
 

           
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มฐ.พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพ
ติด และความรุนแรง 
   2. ตัวชี้วัด  
 มฐ.พ 5.1 ม.1/3 อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ 
 

สารเสพติดเปรียบเสมือนฆาตกรเงียบซึ่งฆ่าชีวิตคนเสพ มาแล้วนับจ านวนไม่ถ้วน เพราะการใช้
สารเสพติดท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มากมาย และมักเป็นโรคที่มีอันตรายต่อชีวิตเกือบทุกโรค 
 

ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรค 
 
 1. อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรค (K) 
 2. เขียนแผนภาพความคิดสรุปความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรค (P) 
 3. ตระหนักในพิษภัยของสารเสพติด (A) 

    6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 

 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการสื่อสาร 
      7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 

 

 

 

4. สาระการเรียนรู้ 
 

 

3. สาระส าคัญ 
 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 



 
 

นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า สารเสพติดเปรียบเสมือนฆาตกรเงียบซึ่งฆ่าชีวิตคนเสพ มาแล้วนับ
จ านวนไม่ถ้วน เพราะการใช้สารเสพติดท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่มีอันตรายต่อชีวิต 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 

       นักเรียนคิดว่าการเสพสารเสพติด มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคอะไรบ้าง  
2. ครูเล่าเร่ืองราวหรือร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับคนที่ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด โรคถุงลม

โป่งพอง โรคตับแข็ง โรคพิษสุราเร้ือรัง และโรคอ่ืนๆ ที่เป็นผลมาจากการใช้สารเสพติด จากนั้นให้
นักเรียนวิเคราะห์ว่า โรคแต่ละโรคที่ครูยกตัวอย่างไปนั้น มีสาเหตุมาจากสารเสพติดชนิดใด 

3. ครูน าภาพสารเสพติดแต่ละชนิดมาให้นักเรียนดู เช่น บุหร่ี สุรา โคเคน ยาบ้า กัญชา สาร-ระเหย 
เฮโรอีน ยาอี เป็นต้น จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของการใช้สาร
เสพติดแต่ละชนิดกับการเกิดโรค โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 

     สารเสพติดในภาพมีอะไรบ้าง (ตัวอย่างค าตอบ บุหร่ี สุรา โคเคน ยาบ้า กัญชา  
สารระเหย เฮโรอีน ยาอี) 
                  นักเรียนคิดว่าสารเสพติดแต่ละชนิด ก่อให้เกิดโรคอะไรได้บ้าง (ตัวอย่างค าตอบ บุหร่ีท า
ให้เกิดโรคมะเร็งปอด สุราท าให้เกิดโรคตับแข็ง) 

ขั้นจัดการเรียนรู้ 
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ 3 –5 คน ให้แต่ละกลุ่มศึกษาว่าสารเสพติดแต่ละชนิด ท าให้

เกิดโรคต่อร่างกายและจิตใจ อย่างไรบ้าง  แล้วให้แต่ละกลุ่มจัดท ารายงานกลุ่มละ 1 เล่ม โดยช่วยกัน
ออกแบบรูปเล่มรายงานให้สวยงาม 
 2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนและเตรียมการน าเสนอที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย จากนั้น
ส่งผู้แทนออกมาน าเสนอ  
 3. ให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้ฟังการน าเสนอของแต่ละกลุ่มเป็นแผนภาพความคิดลงในกระดาษ 
A4 แล้วส่งคร ู

ขั้นสรุป 
1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  สารเสพติดเปรียบเสมือนฆาตกรเงียบซึ่งฆ่าชีวิตคน

เสพ มาแล้วนับจ านวนไม่ถ้วน เพราะการใช้สารเสพติดท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่มีอันตรายต่อชีวิต 
 

 

  ครูชมเชยนักเรียนที่น าเสนอความคิดเห็นได้ดีโดยให้เพื่อนๆปรบมือให้ทุกคร้ัง 
  

 

 

 

ความเข้าใจท่ีคงทน (Enduring Understanding) 
 

การจดับรรยากาศเชิงบวก 
 

 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 



9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อ 
1.หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. ภาพโปสเตอร์สารเสพติดชนิดต่าง ๆ 
3. แผนภาพความคิด ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรค 
4. โทรทัศน์, หนังสือพิมพ์ 
แหล่งการเรียนรู้ 
- ห้องสมุด 
- Internet 

 
     1. วิธีการวัดและประเมินผล 
          1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
          1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
      2. เกณฑ์การประเมิน 
          2.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน  
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน 
11. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการสอน 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 ปัญหา / อุปสรรค 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 ข้อเสนอแนะ / วิธีแก้ไข 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
 
 
 

10. การวัดและประเมินผล 
 


