ตารางหน่ วยการเรียนรูแ้ ละตัวชี้วดั และหัวข้อ_ม๑-๖ หนังสือเรียนสุขศึกษา
ชัน้ /หน่ วยการเรียนรู/้ หัวข้อย่อย
ม.๑
หน่ วย ๑.ก้าวเข้าสู่วยั รุน่
บทที่ ๑. การเปลีย่ นแปลงเมื่อเข้าสูว่ ยั รุ่น
-ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการเจริญเติบโต (ต่อมไร้ท่อ
พันธุกรรม สภาพแวดล้อม)
-การเจริญเติบโตของวัยรุ่นด้านร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม
บทที่ ๒. วิธกี ารดูแลสุขภาพให้สอดคล้องกับ
พัฒนาการ ๕ ด้าน
-วิธกี ารใช้บริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์ดแู ล
สุขภาพ

ม๒
หน่ วย ๑.วิ ถีสุขภาพวัยรุน่
บทที่ ๑. สุขภาวะทีด่ ใี นวัยรุ่น
- ความหมายสุขภาพ สุขภาวะ
-ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการดูแลสุขภาวะของวัยรุ่น
-ทักษะการสร้างเสริมสุขภาวะในวัยรุ่น
บทที่ ๒. พัฒนาการและการเปลีย่ นแปลงใน
วัยรุ่น และปั จจัยสาคัญทีม่ ผี ล : ภาพลักษณ์
การรวมกลุ่ม
-การดูแลสุขภาพจิตทีส่ อดคล้องกับความ
เปลีย่ นแปลงในวัยรุ่น

พ 1.1 (1/1,1/2,1/3,1/4)

พ 1.1 (1/1,1/2)
พ 4.1 (4/4,4/5,4/6)

หน่ วย ๒. กิ นดี มีสุข
บทที่ ๓. หลักการและวิธกี ารกินอาหารที่
เหมาะสมในช่วงวัยรุ่น

หน่ วย ๒. การบริโภคที่ชาญฉลาด
บทที่ ๓. วัยรุ่นกับการเลือกใช้บริการและ
เทคโนโลยีสขภาพและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

ม๓
หน่ วย ๑. สุขภาพดี สร้างได้
บทที่ ๑. ความเปลีย่ นแปลงด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในแต่ละ
ช่วงวัย และการดูแลสุขภาพ (ทารก เด็ก
วัยรุ่น ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู วัย)
บทที่ ๒. การเจ็บป่ วยและป้ องกันโรคทีเ่ กิด
บ่อยในแต่ละกลุ่มช่วงวัย และการดูแล
บทที่ ๓. ครอบครัวและการอยู่รว่ มกัน
-การสร้างสัมพันธภาพ โดยไม่ใช้ความ
รุนแรง
-การเผชิญปั ญหาและการแก้ไขปั ญหาใน
ครอบครัว(การตาย ความเจ็บป่ วย ความ
ขัดแย้ง การไม่อยู่ดว้ ยกัน.)
บูรณาการประเด็นเนื้อหากับหน่วยอื่น
+การเปลีย่ นแปลงแต่ละช่วงวัยและการ
บริโภคอาหาร (หน่วย ๒)
+ครอบครัว อาหารของหญิงตัง้ ครรภ์และให้
นมบุตร (หน่วย ๓)
+กระแสการบริโภคอาหารในปั จจุบนั
บทที่ ๔ สถานการณ์โรคทีเ่ ป็ นสาเหตุการ
ตายของคนไทย
พ 1.1 (1/1) พ 2.1 (2/3) พ 5.1 (5/3)
พ4.1 (4/1,4/3)
หน่ วย ๒. ทางเลือกการดูแลสุขภาพ
บทที่ ๕. การเลือกอาหารทีป่ ระหยัดและมี
คุณค่าทางโภชนาการ

ม ๔-๖
หน่ วย ๑. การสร้างเสริมสุขภาพ
บทที่ ๑. ปั ญหาสุขภาวะคนไทยและหลักคิด
การป้ องกันปั ญหาสุขภาพตนเอง ครอบครัว
ชุมชน
บทที่ ๒. วิธกี ารดูแลสุขภาวะของบุคคล
บทที่ ๓ การประเมินและวางแผนสร้างสุข
ภาวะของตนเองและครอบครัว
พ 1.1 (1/1,1/2)
พ 4.1 (4/4,4/5)
พ 5.1 (5/3)
หน่ วย ๒. การดูแลและป้ องกันโรคใน
ระบบร่างกาย
บทที่ ๔-๖ ระบบร่างกาย ๑๐ ระบบ
-ปั จจัยทีม่ ผี ลและความเสีย่ งจากวิถี
ชีวติ ประจาวัน ทีท่ าให้เกิดการเจ็บป่ วย
บาดเจ็บ หรือปั ญหาในแต่ละระบบ
-วิธกี ารดูและป้ องกันโรค และลดโอกาสเสีย่ ง
ต่อสุขภาพ และการเจ็บป่ วย ทัง้ 10 ระบบ
ของร่างกาย
พ 1.1 (1/1)

หน่ วย ๖. สื่อ กับการคุ้มครองผูบ้ ริโภค
บทที่ ๑๓. สือ่ และอิทธิพลของสือ่ ทีม่ ผี ลต่อ
สุขภาพ (media literacy)
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-สารอาหารทีจ่ าเป็ นสาหรับวัยรุน่
บทที่ ๔. หลักการและวิธกี ารเลือกอาหาร
ปลอดภัยนอกบ้าน
-วิธกี ารเลือกบริโภคอาหารยอดนิยม
บทที่ ๕. โรค และผลกระทบจากโภชนาการ
ทีไ่ ม่ดี
-วิธกี ารบริโภคทีเ่ หมาะสม น้าหนักและการ
ควบคุมน้าหนัก
พ 4.1 (4/1,4/2,4/3)
หน่ วย ๓. เรือ่ งเพศกับตัวฉัน
บทที่ ๖. การเปลีย่ นแปลงทางเพศและการ
ดูแลสุขอนามัยทางเพศ
บทที่ ๗. พัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น :
ตัวตนทางเพศ อารมณ์เพศและการจัดการ
-ความรุนแรงทางเพศและการป้ องกันไม่ใช้
ความรุนแรงทางเพศ
พ 2.1 (2/1,2/2)

หน่ วย ๔ พฤติ กรรมการเสพติ ด

บทที่ ๔. การเลือกใช้สนิ ค้าอุปโภคบริโภค
และผลิตภัณฑ์ดา้ นสุขภาพดูแลตนเอง
-มาตรฐานบริการ การอ่านสลากสินค้า
-สิทธิและการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
-สิทธิคมุ้ ครองด้านสุขภาพ
พ 4.1 (4/1,4/2,4/3)

บทที่ ๖. สารอาหารทีจ่ าเป็ นและสาคัญในแต่ -ทักษะการเท่าทันสือ่ สุขภาพ
ละช่วงวัย ๖ ช่วงวัย
บทที่ ๑๔. สิทธิ หน้าที่ และกฏหมายการ
พ 4.1 (4/1,4/2)
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค
พ 4.1 (4/2,4/3)

หน่ วย ๓. สังคมและวัฒนธรรมเรือ่ งเพศ
บทที่ ๕. การเรียนรูเ้ รื่องเพศในสังคม
-ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการเรียนรู้
-บทบาทเพศในสังคม : อิทธิพลของสังคม
วัฒนธรรม การแบ่งเพศ ค่านิยม ความเสมอ
ภค การใช้ชวี ติ ในสังคมทีม่ คี วามหลากหลาย
ทางเพศ
บทที่ ๖. วัยรุ่นกับความเสีย่ งในเรื่องเพศ
-การสร้างสัมพันธภาพทางเพศ
-เพศสัมพันธ์ทป่ี ลอดภัย การไม่มี
เพศสัมพันธ์
-เพศสัมพันธ์ทร่ี บั ผิดชอบ
บทที่ ๗. เพศสัมพันธ์ทไ่ี ม่พร้อม :
ผลกระทบ การตัง้ ครรภ์ การป้ องกันหรือ
คุมกาเนิด การยุตกิ ารตัง้ ครรภ์
-สิทธิดา้ นอนามัยเจริญพันธุ์ :บริการและการ
เข้าถึง
พ 2.1 (2/1,2/2,2/3,2/4)
หน่ วย ๔. เท่าทันและปัองกันการเสพติ ด

หน่ วย ๓. เพศวิ ถีในสังคมไทย
บทที่ ๗. เรื่องเพศในสือ่ และความฉลาดรูส้ อ่ื
(media literacy)
บทที่ ๘. เพศวิถแี ละความหลากหลายในแต่
ละช่วงวัย ปั ญหาเรื่องเพศในครอบครัว
-ความรับผิดชอบทางเพศ : การคุมกาเนิด
การให้กาเนิดและดูแลทารก ความเป็ นพ่อ
แม่
พ 1.1 (1/2,1/3)
พ 2.1 (2/1,2/2)

หน่ วย ๓. เพศวิ ถีและสัมพันธภาพ
บทที่ ๗. การเรียนรูเ้ พศวิถศี กึ ษา คาศัพท์
สาคัญ เป้ าหมายการเรียนรู้ เพศในมิตติ ่างๆ
ค่านิยมเรื่องเพศและปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
-วิถชี วี ติ วัยรุ่นปั จจุบนั กับโอกาสเสีย่ งทาง
เพศ การส่งเสริมการเรียนรูเ้ รื่องเพศใน
ชุมชน
บทที่ ๘. การสร้างความสัมพันธ์ทางเพศที่
เท่าเทียมกัน
-การดาเนินชีวติ ครอบครัว
-การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศและอนามัย
เจริญพันธุใ์ นระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
พ 2.1 (2/1,2/2,2/3)
พ 5.1 (5/3,5/6)

หน่ วย ๔. ห่างไกลพฤติ กรรมเสี่ยง

หน่ วย ๔. พฤติ กรรมเสี่ยงในวัยรุน่
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บทที่ ๘. ความสัมพันธ์ของระบบสมองกับ
พฤติกรรมเสพติดและสารเสพติด และ
ผลกระทบ
บทที่ ๙. วิธกี ารป้ องกันการเสพติดประเภท
ต่างๆ
-พฤติกรรมเสพติด เกม แชท ไลน์ โซเซียล
-การหลีกเลีย่ งและป้ องกันตนเองจากการ
เสพ/ใช้สารเสพติด
(พ 5.1 (5/2,5/3,5/4) ) เนื้อหาตามต้วชีว้ ดั
เป็ นเรื่องสารเสพติด อาการ การป้ องกัน
การเชื่อมโยงกับปั ญหาด้านโรคและอุบตั เิ หตุ
และวิธกี ารลดละเลิก
หน่ วย ๔. สถานที่ปลอดภัย
บทที่ ๑๐ ความสาคัญของสภาพแวดล้อม
ต่อการสร้างสุขภาวะ
-การป้ องกันโรคจากสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่ดี
-การรักษาสภาพแวดล้อม 3R
บทที่ ๑๑ การเอาตัวรอดและปฏิบตั ติ วั ใน
ภาวะอันตรายและความเสีย่ งใกล้ตวั ในบ้าน
และชุมชน เช่น ไฟไหม้ ไฟฟ้ า แก๊สรัว่ การ
ใช้ยานพาหนะ
บทที่ ๑๒ วิธกี ารดูแลอาการบาดเจ็บ หรือ
การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น และเคลื่อนย้าย
ผูป้ ่ วย
พ 5.1 (5/1) วิธปี ฐมพยาบาล

บทที่ ๘. อันตรายจากบุหรีและเครื่องดื่มทีม่ ี
แอลกอฮอล์ :วงจรการเสพติด ผลกระทบต่อ
สุขภาพ วิธกี ารเลิกด้วยตนเอง *การดื่ม
แบบรับผิดชอบ”
บทที่ ๙. การใช้สารเสพติด : ปั จจัยที่
เกีย่ วข้อง ผลกระทบ การป้ องกัน *การอยู่
ร่วมกับผูใ้ ช้สารเสพติด
พ 5.1 (5/1,5/2)

บทที่ ๙. รูปแบบพฤติกรรมเสีย่ งในวัยรุ่น
(ใช้สารเสพติด เกมการพนัน ทะเลาะวิวาท
ใช้ความรุนแรง มีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกัน)
บทที่ ๑๐ ทักษะและวิธกี ารลดหรือป้ องกัน
พฤติกรรมเสีย่ งรูปแบบต่างๆ
-กฏหมายป้ องกันปั จจัยเสีย่ งและคุม้ ครอง
เยาวชน
พ 5.1 (5/1,5/2,5/3,5/4)

บทที่ ๙. -พฤติกรรมเสีย่ งรูปแบบต่างๆ :
ผลกระทบในมิตติ ่างๆ ในแต่ละระดับบุคคล
ครอบครัว สังคม
-แนวทางการลดหรือป้ องกันพฤติกรรมเสีย่ ง
บทที่ ๑๐ -พฤติกรรมเสพติด : แนวโน้มและ
ผลกระทบในมิตติ ่างๆ แต่ละระดับบุคคล
ครอบครัว ชุมชน
-แนวทางการบาบัดช่วยเหลือ
พ 2.1 (2/4)
พ 5.1 (5/1, 5/2,5/3,5/6)

หน่ วย ๕. บ้านน่ าอยู่ ชุมชนปลอดภัย
บทที่ ๑๐. การจัดสภาพแวดล้อมและลด
ความเสีย่ งในบ้าน
บทที่ ๑๑. การขับขีแ่ ละใช้ยานพาหนะให้
ปลอดภัย
บทที่ ๑๓. ภัยพิบตั ริ ปู แบบต่างๆ สัญญาน
อันตราย การปฏิบตั ติ วั ให้มชี วี ติ รอด และ
การขอความช่วยเหลือในกรณีเผชิญภัยพิบตั ิ
การอพยพ
พ 5.1 (5/3) การใช้ทกั ษะชีวติ ในการป้ องกัน
ตนเอง

หน่ วย ๕. สิ่ งแวดล้อมที่ดี
บทที่ ๑๑ ชุมชนและปั ญหาสิง่ แวดล้อมใน
ชุมชน การมีสว่ นร่วมในการดูแล
สภาพแวดล้อมในชุมชน
บทที่ ๑๒ การช่วยฟื้ นคืนชีพโดยการปั ม้
หัวใจ CPR และวิธกี ารขอความช่วยเหลือ
กรณีฉุกเฉิน
พ 5.1 (5/5) การช่วยฟื้ นคืนชีพ

หน่ วย ๕. สังคมดี สุขภาพดี
บทที่ ๑๑ สถานการณ์ปัญหาสิง่ แวดล้อม
และภัยพิบตั ิ ผลกระทบต่อสุขภาพ อันตราย
ต่อมนุษย์ และแนวทางการมีสว่ นร่วมในการ
แก้ไขปั ญหาสิง่ แวดล้อม การเป็ นอาสาสมัคร
บทที่ ๑๒. แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพใน
ชุมชน บทบาทของบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
พ 4.1 (4/4,4/6)
หน่ วย ๗. สังคมปลอดภัย กายใจเป็ นสุข
บทที่ ๑๕.
-การลดอุบตั เิ ห็นในการใช้ยานพาหนะ
-การลดความรุนแรงในสังคม
บทที่ ๑๖. การช่วยฟื้ นคืนชีพแบบการปั ม้
หัวใจ CPR และใช้เครื่อง AED
พ 5.1 (5/4,5/5,5/7)
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