
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
รหัสวิชา พ21102  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 2    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   ภาคเรียนท่ี 2   
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  การปฐมพยาบาล   
แผนการเรียนรู้ท่ี  6  เร่ือง การปฐมพยาบาล : แมลงสัตว์กัดต่อย 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 
 

 
ผู้ที่ถูกแมลงหรือสัตว์มีพิษกัดต่อย ควรจะได้รับการปฐมพยาบาลอย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยให้

อาการของผู้ป่วยลดระดับความรุนแรงลง ผู้ให้การช่วยเหลือต้องได้รับการฝึกฝนเร่ืองการปฐม -พยาบาล
เป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดทักษะในการช่วยเหลือ และสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
    

การปฐมพยาบาล : แมลงสัตว์กัดต่อย 
 
 1. อธิบายสาเหตุ อาการ และวิธีการปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อย (K) 
 2. ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อย (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อย (A) 

      6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 

 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการสื่อสาร 

4.สาระการเรียนรู้ 
 

 

3.สาระส าคัญ 
 

5.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 



 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
รหัสวิชา พ21102  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 2    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   ภาคเรียนท่ี 2   
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย      
แผนการเรียนรู้ท่ี  7  เร่ือง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยผู้ช่วยเหลือ 1 คน    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 าเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือพาเคลื่อนย้าย ผู้ให้การช่วยเหลือจะต้องได้รับการฝึกฝนการเคลื่อนย้ายมาเป็นอย่าง
ดี เพื่อให้เกิดทักษะในการช่วยเหลือ และสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยผู้ช่วยเหลือ 1 คน 
 
 
 1. อธิบายวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยผู้ช่วยเหลือ 1 คน (K) 
 2. แสดงวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยผู้ช่วยเหลือ 1 คน (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้เร่ือง การช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยผู้ช่วยเหลือ 1 คน (A) 

    6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 

 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการสื่อสาร 

4. สาระการเรียนรู้ 
 

 

3. สาระส าคัญ 
 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 



 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
รหัสวิชา พ21102  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 2    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   ภาคเรียนท่ี 2   
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย      
แผนการเรียนรู้ท่ี  8  เร่ือง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยผู้ช่วยเหลือ 2 คน        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 าเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือพาเคลื่อนย้าย ไปท าการรักษาพยาบาล  ซึ่งผู้ให้การช่วยเหลือจะต้องได้รับการ
ฝึกฝนการเคลื่อนย้ายมาเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดทักษะในการช่วยเหลือ และสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
    การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยผู้ช่วยเหลือ 2 คน 
 
 1. อธิบายวิธีการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยผู้ช่วยเหลือ 2 คน (K) 
 2. แสดงวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยผู้ช่วยเหลือ 2 คน (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้เร่ือง การช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยผู้ช่วยเหลือ  2 คน (A) 

    6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 

 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการสื่อสาร 

3. สาระส าคัญ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 

 



 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
รหัสวิชา พ21102  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 2    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   ภาคเรียนท่ี 2   
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย      
แผนการเรียนรู้ท่ี  9  เร่ือง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยผู้ช่วยเหลือ 3  คน         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 าเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือพาเคลื่อนย้าย  ผู้ให้การช่วยเหลือจะต้องได้รับการฝึกฝนการเคลื่อนย้ายมาเป็น
อย่างดี เพื่อให้เกิดทักษะในการช่วยเหลือ  และสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยผู้ช่วยเหลือ 3  คน 
 
 1. อธิบายวิธีการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยผู้ช่วยเหลือ3 คน (K) 
 2. แสดงวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยผู้ช่วยเหลือ 3 คน (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้เร่ือง การช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยผู้ช่วยเหลือ 3 คน (A) 

    6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 

 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการสื่อสาร 

4. สาระการเรียนรู้ 
 

 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

3. สาระส าคัญ 
 



 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
รหัสวิชา พ21102  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 2    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   ภาคเรียนท่ี 2   
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย      
แผนการเรียนรู้ท่ี  10  เร่ือง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยผู้ช่วยเหลือมากกว่า 3  คน 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 ซึ่งผู้ให้การช่วยเหลือจะต้องได้รับการฝึกฝน
การเคลื่อนย้ายมาเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดทักษะในการช่วยเหลือ และสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยผู้ช่วยเหลือมากกว่า 3 คน 
 
 1. อธิบายวิธีการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยผู้ช่วยเหลือมากกว่า 3 คน (K) 
 2. แสดงวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยผู้ช่วยเหลือมากกว่า 3 คน (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้เร่ือง การช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยผู้ช่วยเหลือมากกว่า 3 คน (A) 

    6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 

 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการสื่อสาร 
 
 

 

 

4. สาระการเรียนรู้ 
 

 

3. สาระส าคัญ 
 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 


