ตารางตัวชี้วดั _ม ๑ - ๖ หนังสือเรียนสุขศึกษา
ชัน้ /หน่ วยการเรียนรู/้ ตัวชี้วดั
ม.๑
หน่ วย ๑.ก้าวเข้าสู่วยั รุน่
๑) พ ๑.๑ (๑) อธิบายความ สาคัญของ
ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อทีม่ ผี ลต่อ
สุขภาพ
๒) พ ๑.๑ (๒) อธิบายวิธดี แู ลรักษาระบบ
ประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทางาน
ตามปกติ
๓) พ ๑.๑ (๓) วิเคราะห์ภาวะ การ
เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
๔) พ ๑.๑ (๔) แสวงหาแนวทางในการ
พัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย

ม๒
หน่ วย ๑.วิ ถีสุขภาพวัยรุน่
๑) พ ๑.๑ (๑) อธิบายการเปลีย่ นแปลงด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ในวัยรุ่น
๒) พ ๑.๑ (๒) ระบุปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อ
การเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาใน วัยรุ่น
๓) พ๔.๑(๔) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและจิต
๔) พ๔.๑(๕) อธิบายลักษณะอาการเบือ้ งต้น
ของผูม้ ปี ั ญหาสุขภาพจิต
๕) พ ๔.๑(๖) เสนอแนะวิธปี ฏิบตั ติ นเพื่อ
จัดการอารมณ์และความเครียด

ม๓
หน่ วย ๑. สุขภาพดี สร้างได้
๑) พ ๑.๑ (๑)เปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาแต่ละช่วงชีวติ
๒) พ ๒.๑ (๓) วิเคราะห์สาเหตุและเสนอ
แนวทางป้ องกัน แก้ไขความขัดแย้งใน
ครอบครัว
๓) พ ๔.๑ (๒) เสนอแนวทางป้ องกันโรคที่
เป็ นสาเหตุสาคัญของการเจ็บป่ วย และการ
ตายของคนไทย
๔) พ ๔.๑ (๓) รวบรวมข้อมูลและเสนอแนว
ทางแก้ไขปั ญหาสุขภาพในชุมชน

หน่ วย ๒. กิ นดี มีสุข
๑) พ ๔.๑ (๑) การเลือกกินอาหาร ที่
เหมาะสมกับวัย
๒) พ ๔.๑ (๒) วิเคราะห์ปัญหาทีเ่ กิดจาก
ภาวะโภชนาการทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพ
๓) พ ๔.๑ (๓) ควบคุมน้าหนักให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน
หน่ วย ๓. เรือ่ งเพศกับตัวฉัน

หน่ วย ๒. การบริโภคที่ชาญฉลาด
๑) พ ๔.๑ (๑) เลือกใช้บริการทางสุขภาพ
อย่างมีเหตุผล
๒) พ ๔.๑ (๒) วิเคราะห์ผลการใช้
เทคโนโลยี ทีม่ ตี ่อสุขภาพ
๓) พ ๔.๑ (๓) วิเคราะห์ความเจริญก้าวหน้า
ทางการแพทย์ทม่ี ผี ลต่อสุขภาพ
หน่ วย ๓. สังคมและวัฒนธรรมเรือ่ งเพศ

หน่ วย ๒. ทางเลือกการดูแลสุขภาพ
-ประเด็นผูบ้ ริโภคและอิทธิพลสือ่ ต่อสุขภาพ
ไปบูรณาการกับหน่วย ๑ ๓๑) พ ๔.๑ (๑) กาหนดรายการอาหารที่
เหมาะสมกับวัยต่างๆโดยคานึงถึงความ
ประหยัด และคุณค่าทางโภชนาการ

ม ๔-๖
หน่ วย ๑. การสร้างเสริมสุขภาพ
๒) พ ๑.๑ (๒) วางแผนดูแลสุขภาพตาม
ภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนการของ
ตนเอง และบุคคลในครอบครัว
๓) พ ๔.๑ (๔) วิเคราะห์สาเหตุและเสนอ
แนวทางการป้ องกันการเจ็บป่ วยและการ
ตายของคนไทย
๔) พ ๔.๑ (๕) วางแผนและปฏิบตั ติ าม
แผนการพัฒนาสุขภาพตนเองและครอบครัว
๕) พ ๕.๑ (๓) วิเคราะห์ปัจจัยเสีย่ งและ
พฤติกรรมเสีย่ งทีม่ ผี ลต่อสุขภาพและ
แนวทางป้ องกัน
หน่ วย ๒. การดูแลและป้ องกันโรคใน
ระบบร่างกาย
๑) พ ๑.๑ (๑) อธิบายกระบวนการสร้าง
เสริม และดารงประสิทธิภาพการทางานของ
ระบบอวัยวะต่างๆ
หน่ วย ๖. สื่อ กับการคุ้มครองผูบ้ ริโภค
๑) พ ๔.๑ (๒) วิเคราะห์อทิ ธิพลของสือ่
โฆษณาเกีย่ วกับสุขภาพเพื่อการเลือก
บริโภค
๒) พ ๔.๑ (๓) ปฏิบตั ติ นตามสิทธิของ
ผูบ้ ริโภค

หน่ วย ๓. เพศวิ ถีในสังคมไทย

หน่ วย ๓. เพศวิ ถีและสัมพันธภาพ
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๑) พ ๒.๑ (๑) อธิบายวิธกี ารปรับ ตัวต่อการ
เปลีย่ นแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
พัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม
๒) พ ๒.๑ (๒) แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อ
ป้ องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

๑) พ ๒.๑ (๑) วิเคราะห์ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
เจตคติในเรื่องเพศ
๒) พ ๒.๑ (๒) วิเคราะห์ปัญหาและ
ผลกระทบทีเ่ กิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียน
๓) พ ๒.๑ (๓) อธิบายวิธปี ้ องกันตนเองและ
หลีกเลีย่ งจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เอดส์ และการตัง้ ครรภ์โดยไม่พงึ ประสงค์
๔) พ ๒.๑ (๔) อธิบายความสาคัญของความ
เสมอภาคทางเพศและวางตัวได้อย่าง
เหมาะสม

หน่ วย ๔ พฤติ กรรมการเสพติ ด
๑) พ ๕.๑ (๒) อธิบายลักษณะอาการของผู้
ติดสารเสพติดและการป้ องกันการติดสาร
เสพติด
๒) พ ๕.๑ (๓) อธิบายความสัมพันธ์ของการ
ใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบตั เิ หตุ
๓) พ ๕.๑ (๔) แสดงวิธกี ารชักชวนผูอ้ ่นื ให้
ลด ละ เลิกสารเสพติด โดยใช้ทกั ษะต่างๆ

หน่ วย ๔. เท่าทันและปัองกันการเสพติ ด
๑) พ ๕.๑ (๑) ระบุวธิ กี ารปั จจัยและแหล่งที่
ช่วยเหลือฟื้ นฟูผตู้ ดิ สารเสพติด
๒) พ ๕.๑ (๒) อธิบายวิธกี ารหลีกเลีย่ ง
พฤติกรรมเสีย่ งและสถานการณ์เสีย่ ง
๓) พ ๕.๑ (๓) ใช้ทกั ษะชีวติ ในการป้ องกัน
ตนเอง และหลีกเลีย่ งสถานการณ์คบั ขันที่
อาจนาไปสูอ่ นั ตราย

๑) พ ๑.๑ (๒) วิเคราะห์อทิ ธิพลและความ
๑) พ ๒.๑ (๑) วิเคราะห์อทิ ธิพลของ
คาดหวังสังคมต่อการเปลีย่ นแปลงของวัยรุ่น ครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมทีม่ ี
ผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดาเนินชีวติ
๒) พ ๑.๑ (๓) วิเคราะห์อทิ ธิพลสือ่ โฆษณา ๒) ๓) พ ๒.๑ (๒) วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่อง
ทีม่ อี ทิ ธพลต่อการเจริญเติบโตและ
เพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ
พัฒนาการของวัยรุ่น
๓) พ ๒.๑ (๓) เลือกใช้ทกั ษะทีเ่ หมาะสมใน
๓) พ ๒.๑ (๑) อธิบายอนามัยแม่และเด็ก
การป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหา
การวางแผนครอบครัวและวิธกี ารปฏิบตั ติ น เรื่องเพศและครอบครัว
ทีเ่ หมาะสม
๔) พ ๒.๑ (๒) วิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบ พ ๕.๑ (๓) วิเคราะห์ปัจจัยเสียงและ
่
ต่อการตัง้ ครรภ์
พฤติกรรมเสียงที
่ มี่ ผลต่อสุขภาพและ
แนวทางป้ องกัน
๕) พ ๕.๑ (๓) วิเคราะห์อทิ ธิพลสือ่ ต่อ
พฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง
พ ๕.๑ (๖) ใช้ทกั ษะการตัดสินใจแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ทเี ่ สียงต่
่ อสุขภาพและความ
รุนแรง
หน่ วย ๔. ห่างไกลพฤติ กรรมเสี่ยง
หน่ วย ๔. พฤติ กรรมเสี่ยงในวัยรุน่
๑) พ ๕.๑ (๑) วิเคราะห์ปัจจัยเสีย่ งและ
๑) พ ๒.๑ (๔) วิเคราะห์สาเหตุและผลของ
พฤติกรรมเสีย่ งทีม่ ผี ลต่อสุขภาพและ
ความขัดแย้งทีอ่ าจเกิดขึน้ ระหว่างนักเรียน
แนวทางป้ องกัน
หรือเยาวชนในชุมชน และเสนอแนว
๒) พ ๕.๑ (๒) หลีกเลีย่ งการใช้ความรุนแรง ทางแก้ไขปั ญหา
และชักชวนเพื่อให้หลีกเลีย่ งการใช้ความ
๒) พ ๕.๑ (๑) มีสว่ นร่วมในการป้ องกัน
รุนแรงในการแก้ไขปั ญหา
ความเสีย่ งต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติด
๑) พ ๕.๑ (๔) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
และความรุนแรง เพื่อสุขภาพของตนเอง
การดื่มเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ต่อสุขภาพ ครอบครัว และสังคม
และการเกิดอุบตั เิ หตุ
๓) พ ๕.๑ (๒) วิเคราะห์ผลกระทบทีเ่ กิดจาก
การครอบครอง การใช้ และการจาหน่ายสาร
เสพติด
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หน่ วย ๕. สถานที่ปลอดภัย
๑) พ ๕.๑ (๑) แสดงวิธปี ฐมพยาบาลและ
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัย

หน่ วย ๕. บ้านน่ าอยู่ ชุมชนปลอดภัย
หน่ วย ๕. สิ่ งแวดล้อมที่ดี
๑) พ ๕.๑ (๕) แสดงวิธชี ่วยฟื้ นคืนชีพอย่าง
๑) พ ๕.๑ (๒) อธิบายวิธกี ารหลีกเลีย่ ง
ถูกวิธี
พฤติกรรมเสียงและสถานการณ์
่
เสีย่ ง
๒) พ ๕.๑ (๓) ใช้ทกั ษะชีวติ ในการป้ องกัน
ตนเอง และหลีกเลีย่ งสถานการณ์คบั ขันที ่
อาจนาไปสู่อนั ตราย

พ ๕.๑ (๓) วิเคราะห์ปัจจัยเสียงและ
่
พฤติกรรมเสียงที
่ มี่ ผลต่อสุขภาพและ
แนวทางป้ องกัน
พ ๕.๑ (๖) ใช้ทกั ษะการตัดสินใจแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ทเี ่ สียงต่
่ อสุขภาพและความ
รุนแรง
หน่ วย ๕. สังคมดี สุขภาพดี
๑) พ ๔.๑ (๑) วิเคราะห์บทบาทและความ
รับผิดชอบของบุคคลทีม่ ตี ่อการสร้างเสริม
สุขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน
๒) พ ๔.๑ (๔) วิเคราะห์สาเหตุและเสนอ
แนวทางการป้ องกันการเจ็บป่ วยและการ
ตายของคนไทย
๓) พ ๔.๑ (๖) มีสว่ นร่วมในการส่งเสริมและ
พัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน
หน่ วย ๗. สังคมปลอดภัย กายใจเป็ นสุข
๔) พ ๕.๑ (๔) วางแผนกาหนดแนวทางลด
อุบตั เิ หตุและสร้างเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน
๕) พ ๕.๑ (๕) มีสว่ นร่วมในการสร้างเสริม
ความปลอดภัยในชุมชน
๖) พ ๕.๑ (๗) แสดงวิธกี ารช่วยฟื้ นคืนชีพ
อย่างถูกวิธี
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