
หนังสืออํานเพิ่มเติม เลํมที่ 1 เรื่อง สุขภาพและสิ่งแวดล๎อม หน๎า : 1 

กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.6  : พัสนัย  กันงาม 

ค านิยม 
 
  
 การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู๎  เพื่อที่จะให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ครูผ๎ูสอนจ าเป็นอยํางยิ่งที่
จะต๎องศึกษา  คน๎คว๎า  และคิดค๎นหาเทคนิควิธีการสอนหาส่ือการสอนและ  
แหลํงการเรียนรู๎ที่หลากหลายเพื่อน ามาใชป๎ระกอบการจัดการเรียนรู๎ เพื่อให๎  
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น  ดงันั้น ในการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู๎รายวิชาสุขศึกษา โดยใชห๎นังสืออํานเพิ่มเติม ชุด การสร๎างเสริมสุขภาพ
และความปลอดภัยในชีวิต  ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ๎ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่  6  ข๎าพเจ๎าเห็นวําเป็นสื่อการสอนที่สํงผลให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น 
 จึงขอขอบคณุในความเอาใจใสํ  ความมุํงม่ัน  ความวิริยะอุตสาหะ     
และความเพียรพยายามของ นายพัสนัย  กนังาม ที่ได๎คิดค๎นหาแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนมาอยาํงตํอเนื่องเพือ่น ามาพัฒนาการเรียนการสอน     
ในกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษาให๎มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น นบัได๎วํา
เป็นแบบอยํางที่ดีของคร ู อาจารย ์ ตลอดจนผู๎เก่ียวข๎องในการพฒันาการเรียน 
การสอนตํอไป 
 ข๎าพเจ๎าขอรับรองวาํ หนังสืออํานเพิ่มเติม ชุดนี้ ได๎จัดท าโดย                       
นายพัสนัย  กันงาม และน ามาใช๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุํมสาระ                 
การเรียนรูส๎ุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้มัธยมศกึษาปีที่  6  จริง  
 

ลงชื่อ............................................. 
(นายมงคล  ไหมล๎วน) 

ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 
 



หนังสืออํานเพิ่มเติม เลํมที่ 1 เรื่อง สุขภาพและสิ่งแวดล๎อม หน๎า : 2 
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ค าน า 
 
  
 หนังสืออํานเพิ่มเติม  ชุด การสร๎างเสริมสุขภาพ และ ความปลอดภัย        

ในชีวิต  กลุํมสาระการเรียนรูส๎ุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6             

เลํมที่ 1 เร่ือง สุขภาพและสิ่งแวดล๎อม เป็นหนังสืออํานประกอบบทเรียน จัดท า

ขึ้นโดยมีจุดมุํงหมายให๎นักเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าและใช๎เปน็สื่อประกอบกิจกรรม

การเรียนรู๎ เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับเร่ืองความส าคัญของสิง่แวดล๎อม

สิ่งแวดล๎อมที่เกี่ยวข๎องกับสุขภาพ  แนวทางปฏิบัติตนเพื่อให๎เกิดส่ิงแวดล๎อมที่ด ี

ปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่มผีลกระทบตํอสุขภาพ  เป็นต๎น และเพื่อให๎นกัเรียน เข๎าใจใน

บทเรียนได๎ดียิ่งขึ้น  

 ขอขอบคุณ ผู๎อ านวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา และคณะครูในโรงเรียน
ที่ได๎ให๎ค าแนะน า ให๎ค าปรึกษา และให๎ข๎อเสนอแนะ จนหนังสือเลํมนี้เสร็จสมบูรณ์ 
หวังวําหนังสืออํานเพิม่เติมเลํมนี้ คงเป็นประโยชน์ตํอครูผ๎ูสอนและนักเรียนทุกคน 
 

        พัสนัย  กันงาม 
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ค าชี้แจงส าหรบัครูผู้สอน 
 
  
 บทบาทของครูส าหรับการสอนด๎วยหนังสืออาํนเพิ่มเติม  มีบทบาทดังนี ้
  1. ครูต๎องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ซึ่งไมํได๎จัดเตรียมไว๎ในหนังสืออาํน
เพิ่มเติม (ดูส่ิงที่ครูต๎องเตรียมในแผนการจัดการเรียนรู๎แตํละแผน)  
  2. ครูจัดห๎องเรียนและวางสื่อการสอนตามแบบที่ก าหนด   
  3. ครูควรศึกษาเนื้อหาที่จะสอนโดยละเอียดและศึกษาหนังสืออาํน
เพิ่มเติมอยํางรอบคอบ 
  4. กํอนสอนครูควรเตรียมหนังสืออํานเพิ่มเติมไว๎บนโต๏ะประจ ากลุํม
อยํางเรียบร๎อย   
  5. เตรียมแบบทดสอบส าหรับนักเรียนทุกคน 
  6. ถ๎าเป็นการเรียนด๎วยหนังสืออํานเพิ่มเติมครั้งแรก ครูต๎องชี้แจงให๎
นักเรียนรู๎เกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนการใช๎หนังสืออํานเพิ่มเติม 
  7. การสอนแบงํเป็น   7   ขั้น คือ 
   ขั้นที ่ 1 การทบทวนความรู๎เดิม  

ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู๎ใหมํ 

ขั้นที่ 3  การศึกษาท าความเข๎าใจข๎อมลู / ความรู๎ใหมํ และ 

   เช่ือมโยงความรู๎ใหมํกับความร๎ูเดิม 

ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู๎ความเขา๎ใจกบักลุํม 

ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู ๎

ขั้นที่ 6 การปฏบิัติและ / หรือการแสดงผลงาน 

ขั้นที่ 7 การประยุกต์ใช๎ความร๎ู 
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 8.  ขณะที่นักเรียนทุกกลุํมปฏบิัติกิจกรรมการเรียน ครูไมํควรพูดเสียงดัง 
หากมีอะไรที่ต๎องพูดให๎พูดเป็นรายกลุํมหรือรายบุคคล ต๎องไมํรบกวนกิจกรรม
ของนักเรียนกลุํมอืน่ 
  9. ขณะนักเรียนประกอบกิจกรรม ครูต๎องเดินดูการท างานของนักเรียน   
แตํละกลุํมอยํางใกล๎ชิด หากมีนักเรียนคนใดหรือกลุํมใดมีปัญหาครตู๎องให๎
ค าแนะน าชํวยเหลือจนปัญหาเหลํานัน้คลี่คลาย 
  10.  หากมีนักเรียนคนใดท างานช๎าจนเกินไป   ครูควรแยกออกมาท า
กิจกรรมนั้นเป็นพิเศษหรือหากิจกรรมให๎เหมาะสมกับนักเรียนที่เรียนช๎า 
  11.  การสรุปบทเรียน ควรเป็นกิจกรรมรํวมของกลุํมทุกกลุํม หรือ
ตัวแทนกลุํมรํวมกนั 
  12.  หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแล๎ว ให๎นักเรียนท า
แบบทดสอบหลังเรียน 
  13.  ในกรณีที่นักเรียนคนใดขาดเรียนในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ให๎นักเรียน
เรียนเป็นรายบุคคลจากหนังสืออํานเพิ่มเติมที่เตรียมไว๎ โดยครูแยกออกมา          
อยํางละ 1 ชุด หรือ ตามจ านวนนักเรียนที่ขาดเรียน 
  14.  หลังจากนักเรียนได๎เรียนเนื้อหาเรียบร๎อยแล๎ว ให๎ครูเก็บ
กระดาษค าตอบของนกัเรียนไว๎  เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
ความก๎าวหนา๎ของนักเรียน 
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ค าชี้แจงส าหรบันักเรียน 
 

  

 บทบาทของนักเรียนมคีวามส าคัญส าหรับการเรียนมาก ครูจึงต๎องชี้แจง

ให๎นักเรียนทราบบทบาทของนักเรียน  ดังนี้ 

  1. ตั้งใจฟังค าอธบิายจากครูเมื่อน าเข๎าสูํบทเรียน สรุปบทเรียน และ
เนื้อหาสาระบางอยาํงจนเข๎าใจเมื่อสงสัยต๎องชักถามทันที 
  2. อํานค าชี้แจงในการเรียน และปฏิบตัิตามค าชี้แจงทีละขั้นอยําง
รอบคอบ 
  3. เม่ือมีค าสั่งให๎อภิปรายต๎องชํวยกันแสดงความคิดเห็น แตํต๎องไมพํูด
เสียงดังเกินไป ไมํชักชวนเพื่อนให๎ออกนอกลูํนอกทาง 
  4. พยายามตอบค าถามด๎วยความตั้งใจ เพราะค าถามในหนังสืออาํน
เพิ่มเติม ไมํใชํข๎อสอบ แตํเป็นสํวนหนึ่งของการเรียนรู๎ 
  5. เม่ือได๎รับเลือกเป็นหัวหน๎ากลุํม หัวหน๎าตอ๎งดูแลกิจกรรม                 
ให๎ด าเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย 
  6. นักเรียนที่เปน็สมาชิกในกลุํมต๎องปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี และต๎อง
รํวมมือและมีความสามัคคี 
  7. เม่ือหมดเวลาท ากิจกรรม ขอให๎เก็บบัตรทกุอยํางและสื่อการสอนทุก
อยํางให๎เรียบร๎อย หากเกิดช ารุดควรรีบแจ๎งให๎ครูทราบทนัที 
  8. นักเรียนต๎องใช๎หนังสืออํานเพิ่มเติมอยํางระมัดระวัง 
  9. เนื่องจากการท ากิจกรรมแตํละกลุํมมีเวลาจ ากัด ดังนั้นตอ๎งตั้งใจท า
อยํางรวดเร็ว 
  10.  เม่ือนักเรียนลุกออกจากกลุํม ต๎องจัดเก๎าอี้ให๎เรียบร๎อย 
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สาระส าคัญ 
 
  
 สิ่งแวดล๎อม คือสั่งที่อยูรํอบๆตัวของมนุษยท์กุคน หากมีส่ิงแวดล๎อมที่ถูก
สุขลักษณะเหมาะสม ก็จะสํงผลให๎มีสุขภาพทรุดโทรม และกระทบตํอสุขภาพจิต
ด๎วย 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
 
 

1. บอกสิ่งแวดล๎อมที่เกี่ยวข๎องกับสุขภาพได๎ 
2. อธิบายความส าคัญของสิ่งแวดล๎อมที่มีตํอสุขภาพได ๎
3. อธิบายปญัหาสิ่งแวดลอ๎มที่มีผลกระทบตํอสขุภาพได๎ 
4. น าแนวทางปฏบิัติตนเพื่อให๎เกิดส่ิงแวดล๎อมที่ดีไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

 
 
 

เนื้อหา 
 

 
สุขภาพและสิ่งแวดล๎อม 
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 แบบทดสอบก่อนเรียน 
เล่มที่ 1 เรื่อง สขุภาพและสิ่งแวดล้อม 

 

ค าชี้แจง  ใหน๎ักเรียนกาเคร่ืองหมาย x ทับตัวอักษรหน๎าข๎อที่ถูกต๎อง 
 
   1. ข๎อใดหมายถึงพฤติกรรมเม่ือเจ็บป่วย 
 ก. ไปพบแพทย ์
 ข. การควบคุมอาหาร 
 ค. งดการสูบบุหร่ีและด่ืมสุรา 
 ง. ไมํรับประทานอาหารที่ไมํสะอาด 
   2. ธนาคารโลกเคยระบุวําอยํางไรเก่ียวกับการสํงเสริมสุขภาพและ 
การป้องกันโรค 
 ก. การสํงเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคชํวยสร๎างสุขภาพ 
 ข. การสํงเสริมสุขภาพและป้องกันโรคชํวยในการด ารงสุขภาพ 
 ค. การสํงเสริมสุขภาพและป้องกันโรคชํวยใหค๎นเราอยูํอยํางเปน็สุข 
 ง. การลงทุนด๎านสุขภาพและปอ้งกันโรค เปน็การลงทนุที่คุ๎มคําที่สดุ 
   3. ความหมายของค าวํา “สุขภาพ”ในข๎อใดสมบูรณ์ที่สุด 
 ก. การปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บ 
 ข. การมีชีวิตอยูํอยํางมีความสุข 
 ค. การมมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี
 ง. การที่คนเรามีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง 
   4. สุขภาพชุมชนหมายถึงอะไร 
 ก. ความสงบของชุมชน 
 ข. การไมํมีโรคตํางๆในชุมชน 
 ค. สุขภาพของคนทุกคนในชุมชน 
 ง. สภาพชุมชนที่สะอาดปราศจากเช้ือโรค 
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   5. ดิน น้ า ลม ไฟ เป็นสิ่งแวดล๎อมดา๎นใด 
 ก. เคมี 
 ข. ชีวภาพ 
 ค. กายภาพ 
 ง. เศรษฐกิจ 
   6. ปุ๋ยเคมีจัดเป็นสิ่งแวดล๎อมทางด๎านใดบา๎ง 
 ก. เคมีและชีวภาพ 
 ข. เคมีและกายภาพ 
 ค. กายภาพและเศรษฐกิจ 
 ง. กายภาพ เคมี และเศรษฐกิจ 
   7. ข๎อใดคือความสัมพันธ์ระหวํางสุขภาพกบัสิ่งแวดล๎อมที่ชัดเจนที่สุด 
 ก. สิ่งแวดล๎อมดีชํวยสํงเสริมให๎สุขภาพดี 
 ข. สุขภาพกับสิ่งแวดลอ๎มเป็นสิ่งแยกกันไมํออก 
 ค. สุขภาพของทุกคนดีจะชํวยกันสร๎างสิ่งแวดล๎อมที่ดี 
 ง. สุขภาพกับสิ่งแวดลอ๎มเป็นค าพูดที่คูํกนัจะใช๎ค าใดขึน้กํอนก็ได๎ 
   8. คุณคําของสิ่งแวดล๎อมในขอ๎ความใดเดํนชัดที่สุด 
 ก. ชํวยสํงเสริมสิ่งแวดล๎อม 
 ข. ชํวยสํงเสริมความสะดวกสบาย 
 ค. ชํวยท าให๎คนในชุมชนมีสุขภาพจิตด ี
 ง. ชํวยสํงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
   9. การจัดสิ่งแวดล๎อมที่เอื้อตํอสุขภาพมีหลายประการ ยกเว๎นข๎อใด 
 ก. การออกกฎหมายลงโทษอยํางรุนแรง 
 ข. การจ ากัดจ านวนคนในชุมชนไมํให๎มากเกินไป 
 ค. การก าจัดและขยะมูลฝอยในบ๎านและบริเวณบ๎าน 
 ง. การสร๎างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล๎อมให๎แกํประชาชน 
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   10. เหตรุ าคาญมีหลายประการยกเว๎นข๎อใด 
 ก. เสียงดัง 
 ข. ควันพิษ 
 ค. กลิ่นเหม็น 
 ง. สถานีดับเพลิง 
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ใบความรู้ที่ 1 
เรื่อง สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

 
 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
 
 
ความหมาย 
 

สุขภาพ หมายถึง ภาวะแหํงความสมบูรณ์ของรํางกายและจิตใจ รวมถึง
การด ารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางมีความสุข และค าวําสุขภาพนี้ก็มิไดห๎มายความ
เฉพาะเพียงแตํปราศจากโรค หรือปราศจากทุพพลภาพเทํานัน้ 

สุขภาพ สามารถแบํงตามประโยชน์ที่บุคคลพึงได๎รับ แบํงได๎เปน็ 2 แบบ 
คือ สุขภาพของบุคคล หรือสุขภาพสํวนบุคคล ซึ่งได๎แกํสภาวะสุขภาพของแตลํะ
บุคคล สุขภาพของชุมชนหรือสาธารณสุข ซึ่งได๎แกํภาวะแหํงการรวมสุขภาพ 
ของบุคคลตํางๆในชุมชนเข๎าไว๎ด๎วยกันโดยรวม 

สิ่งแวดล๎อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยํางที่อยูํรอบๆตัวเรารวมทั้งสิ่งแวดล๎อม
ทางเศรษฐกิจและสังคมด๎วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก : http://www.karn.tv 
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ความส าคัญของพฤติกรรมสุขภาพกับการป้องกันโรค  
และการด ารงสุขภาพ 

 
พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การปฏบิัติหรือการแสดงออกของบุคคลในสิ่ง

ที่มีผลดีหรือผลเสียตํอสุขภาพ โดยอาศัยความร๎ู ความเข๎าใจ และการปฏบิัติตน
ทางสุขภาพที่เกี่ยวข๎องสัมพันธ์กันอยํางเหมาะสม ซึ่งได๎แกํ พฤติกรรมการ
ป้องกันโรค พฤติกรรมเม่ือเจ็บป่วยและพฤตกิรรมที่เป็นบทบาทของการเจ็บป่วย 

 
 
 
 
 
 
 

 พฤติกรรมการป้องกันโรค หมายถึง การปฏิบัติตนของบุคคลเพื่อปอ้งกัน
ไมํให๎เกิดโรคขึ้น ได๎แกํ การออกก าลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
การไมํสูบบุหร่ี การไมํดื่มสุรา การไมํรับประทานเนื้อสัตว์ที่สุกๆดบิๆเป็นตน๎ 

  

ภาพจาก : http://travel.thaiza.com 
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พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่วย หมายถึง การปฏิบตัทิี่บุคคลกระท าเมื่อมีอาการ
ผิดปกติ ได๎แกํ การถามเพื่อนฝูงเกี่ยวกับอาการของตน การแสวงหาการ
รักษาพยาบาล เปน็ตน๎ 

 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมที่เป็นบทบาทของการเจ็บปว่ย หมายถึง การปฏบิัติทีบุ่คคล
กระท าหลังจากได๎รับทราบผลการวินิจฉัยโรคแล๎ว เชํน การรับประทานยาตาม
แพทย์สั่ง การควบคุมอาหาร การลด ละ หรือเลิกกิจกรรมที่จะท าให๎อาการของ
โรครุนแรงมากยิ่งขึ้น เป็นตน๎ 

 
 
 
 
 
 
 
 
จะเห็นได๎วําพฤติกรรมสุขภาพที่ดีกับการป้องกันโรคจะชํวยสร๎าง

สุขภาพของมนุษย์ให๎ด ารงสุขภาพอยูํอยํางเปน็สุข เพราะจะเป็นผู๎ทีม่ี
สุขภาพรํางกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บ ซึ่งเป็นสดุยอด
ปรารถนาของมนุษย์ทกุคน 
  

ภาพจาก : http://www.karn.tv 
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ประเภทของสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสขุภาพ 
 

 สิ่งแวดล๎อมตํางๆ ที่มอียูํในชุมชนนัน้ สํวน
ใหญํจะเป็นสิ่งแวดล๎อมที่เราสามารถมองเห็น และ
จะพบอยูํเปน็ประจ า แตํสิ่งแวดล๎อมบางชนิดเราไมํ
สามารถมองเห็นได๎แตํยอมรับวําสิ่งตํางๆเหลํานี้
เป็นสิ่งแวดล๎อมเหมือนกัน สิ่งแวดลอ๎มบางอยําง
อาจไมํมีตัวตน เชํน ความยากจน  ความทุกข์ 
ลัทธิ ศาสนา ความเชือ่ เป็นตน๎ 
 ส าหรับสิ่งแวดล๎อมที่อยูํหํางไกลมนุษย์มาก 
อาจไมํมีผลตํอสุขภาพของมนุษย์แตํส่ิงแวดลอ๎มที่
อยูํใกล๎ตัว และคนในชมุชนต๎องพบประจ า จะมี
ผลกระทบตํอสุขภาพของคนในชุมชนนัน้ 

  

ภาพจาก : http://www.karn.tv 
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สิ่งแวดล้อมมีอะไรบา้ง 
 

 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) เป็นสิ่งแวดลอ๎ม
ตํางๆทั้งที่สามารถสัมผัสได๎และสัมผัสไมํได๎ เป็นสิ่งที่ไมํมีชีวิตที่มนษุย์สร๎างขึ้น 
และสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยูํตามธรรมชาติ เชํน ดิน น้ า อากาศ ก าแพง ถนน สะพาน 
รถ เรือ บ๎าน เป็นตน๎ ถ๎าสิ่งแวดล๎อมเหลํานีด้ี ถูกสุขลักษณะ จะสํงผลให๎รํางกาย
และสุขภาพจิตของคนในชุมชนดีด๎วย 
  สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological Environment)เป็นสิ่งแวดล๎อมที่มี
ชีวิตได๎แกํ คน สัตว์ พชื และรวมไปถึงเชื้อโรค และสัตว์เซลล์เดียวตํางๆ ด๎วย ถ๎า
มีเชื้อโรคหรือพาหนะน าโรคชุกชุมจะสํงผลกระทบ ท าให๎สุขภาพของคนในชุมชน
เกิดการเจ็บป่วยได ๎
  สิ่งแวดล้อมทางเคมี (Chemical  Environment) เป็นสิ่งแวดล๎อมทาง
กายภาพที่เปน็วัตถุ ผลิตภัณฑ์ สารเคมี หรือสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข๎องกบัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เชํน  ควันจากทํอไอเสียรถยนต์ ก๏าชพิษ ปุ๋ยเคมี ยาก าจัดศัตรูพืช 
ยาฆําแมลง น้ ามันเติมเคร่ืองยนต์เป็นตน๎ 
  สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economic  Environment) เป็นสิ่งแวดล๎อม
ที่เกี่ยวข๎องในด๎านเศรษฐกิจของมนุษย์ เชํน ความร่ ารวย ความยากจน การ
ท างาน ความขาดแคลนตํางๆในชุมชน เปน็ต๎น ถ๎าชุมชนนั้นมีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจที่ดีก็ท าให๎คนมีสภาพความเป็นอยูทํี่ดีจะสํงผลให๎สุขภาพดีขึ้นด๎วย 
  สิ่งแวดล้อมทางสังคม (Social Environment) เป็นสิ่งที่เกี่ยวข๎องใน
สังคมในชีวิตประจ าวัน เป็นสิ่งที่เกี่ยวข๎องกบัมนุษย์ เชํน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ปรัชญา ความเช่ือถือ ภาษา เป็นตน๎ ซึง่
อาจจะกระทบตํอสุขภาพได๎ 
  
 
 ภาพจาก : http://www.thaihispeedtrain.com/ 
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ใบงานที่ 1 
 
 

 
ค าชี้แจง ใหน๎ักเรียนเขียนค าขวญัเชิญชวนให๎บุคคลมีจิตส านึกในการดูแล
ปรับปรุงส่ิงแวดล๎อมในโรงเรียนและ ชุมชนมาอยํางละ 1 ค าขวัญ 
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ใบความรู้ที่ 2 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

และความสัมพนัธ์ระหว่างสุขภาพกับสิ่งแวดล้อม 
 
 

1. มลพิษทางอากาศ 
 องค์การอนามัยโลกได๎ก าหนดวํา มลพิษทางอากาศ หมายถึง สภาพอากาศ
ที่มีสารตํางๆ ปะปนอยูํเป็นจ านวนมาก จนเป็นอนัตรายตํอคนและสิ่งแวดล๎อม 
จากความหมายดังกลาํวจะเห็นได๎วํามลพิษทาง
อากาศ คือ สภาพอากาศที่มีสารพิษปะปนอยูํมาก 

1.1 สาเหตุของมลพิษทางอากาศ ในปัจจุบนั
มลพิษทางอากาศได๎ทวีความรุนแรงมากขึน้ และเป็น
ปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่สํงผลตํอสุขภาพของคนเราอยําง
มาก ซึ่งเกิดจากการเผาไหม๎ของเช้ือเพลิงที่ใช๎ใน
เคร่ืองยนต์ของยานยนต์ตํางๆ ซึ่งท าให๎เกิดมลพิษทางอากาศ 

1.2 การปฏบิัติตนในการปอ้งกันและแก๎ไขมลพิษทาง
อากาศ โดยหลีกเลี่ยงการเข๎าไปอยูํในที่ที่มีมลพิษทาง
อากาศ เชํน ในยาํนอตุสาหกรรม ในยํานชุมชนแออัด 
หรือบริเวณที่มีการจราจรหนาแนนํ ควรหาโอกาสไปเที่ยว
พักผํอนในชนบท หรือในบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ไมํมี
มลพิษทางอากาศ และชํวยกันปลูกตน๎ไม๎บรเิวณรอบ ๆ 

บ๎าน ที่โรงเรียน หรือสถานที่ตาํงๆ  
 
 
 
ภาพจาก : http//www.tonkeian.com 
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2. มลพิษทางน้ า 
 น้ าเสียหรือมลพิษทางน้ า เปน็ปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่รุนแรงมาก การที่เป็น
เชํนนี้เนื่องจากการมีประชากรเพิ่มขึ้น มีการขยายตัวของอุตสาหกรรม อาคาร
บ๎านเรือน ตลาดสด โรงพยาบาล โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารขนาด
ใหญํ 

2.1 สาเหตุของน้ าเสีย น้ าเสียและสิ่ง
ปฏิกูลจากอาคารบ๎านเรือน ที่พักอาศัย และ
สถานประกอบการตําง ๆถูกปลํอยทิ้งลงแมนํ้ า 
ล าคลอง และแหลํงน้ าสาธารณะ ท าให๎น้ าเนาํ
เสียได๎ 

2.2 การปฏบิัติในการป้องกันและแก๎ไข
มลพิษทางน้ า ไมํปลํอยน้ าเสียและส่ิงปฏิกลูลงในแมนํ้ าล าคลอง และแหลํงน้ า
สาธารณะ ควรใช๎วิธีการก าจัดน้ าเนาํเสียอยํางถูกวิธี และถูกต๎องตามหลัก
สุขาภิบาล 
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3. มลพิษทางเสียง 

เสียงเป็นสิ่งส าคัญตํอการด าเนินชีวิตประจ าวันของ
เราอยํางมาก มีทั้งเสียงไมํเป็นอันตรายตํอสขุภาพเรา 
กับเสียงที่เป็นอนัตรายตํอสุขภาพของเรา หรือที่เรียกวํา 
มลพิษทางเสียงหรือเสียงเป็นพิษ เสียงที่ดังมาก ๆ เป็น
อันตรายตํอประสาทหูโดยตรง อาจท าให๎หูหนวกถาวรได๎ 

การปฏบิัติตัวในการปอ้งกันและแก๎ไขปญัหามลพิษ
ทางเสียง   ควรหลีกเลี่ยงการเข๎าไปอยูํในที่เสียงดังมากๆ   
ถ๎าจะซื้อเคร่ืองเสียงทุกชนิด   ควรตรวจสอบระดับความดังของเสียงของเคร่ือง
เสียงนั้น ๆ ตามความจ าเป็นที่ตอ๎งการใช๎ และควรเข๎ารํวมกิจกรรมของชุมชนใน
การแก๎ไขปัญหามลพษิของเสียงตามความเหมาะสม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพจาก : http://travel.thaiza.com 
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  ปัญหาสิ่งแวดล้อมทีส่่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

 
 
มลพิษ/สาเหตุ ผลกระทบต่อสุขภาพ การปฏิบัติตน/การปอ้งกัน 

1. มลพิษทางอากาศ 
เกิดจากการเผาไหม๎
ของเช้ือเพลิงที่ใชใ๎น
เคร่ืองยนต์ และเขมํา
ควันจากทํอไอเสีย
รถยนต์ 
2. มลพิษทางน้ า เกิด
จากการปลํอยน้ าเสีย
และทิ้งขยะลงในแมํน้ า
ล าคลอง 
3. มลพิษทางเสียง 
เกิดจากเสียง
รถจักรยานยนต์และ
เสียงเคร่ืองจักรใน
โรงงานอุตสาหกรรม 

1. ท าให๎ระบบการหายใจ
ล๎มเหลวและเสียชีวิตได๎ 

 

 

2.เช้ือโรคที่มากับน้ า จะท า
ให๎เกิดโรคติดตํอในระบบ
ทางเดินอาหาร 
 

3.เสียงที่ดังมาก ๆ จะเป็น
อันตรายตํอประสาทหู อาจ
ท าให๎หูหนวกได๎ 
 

1.หลีกเลี่ยงการเข๎าไปอยูํใน
ที่มีอากาศเป็นพิษ ควรอยํูใน
ที่มีอากาศบริสุทธิ ์

 

 
2.ไมํปลํอยน้ าเสียและสิ่ง
ปฏิกูลลงในแมํน้ าล าคลอง 
และแหลํงน้ าสาธารณะ 
 

3.หลีกเลี่ยงการเข๎าไปอยูํใน
ที่เสียงดังมาก ๆ  
 

 
 
 
 
 
 

ภาพจาก : http://reo16.mnre.go.th/ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับสิ่งแวดลอ้ม 

 
 
 สิ่งแวดล๎อมนัน้มีผลกระทบตํอสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของคนเราอยํางมาก ถ๎าคนเราอยูํ
ในสิ่งแวดล๎อมที่ดี หรืออาศัยอยูํในสิ่งแวดล๎อมที่ดี 
ถูกสุขลักษณะ คือ มีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย 
มีความสะอาดปราศจากเชื้อโรค มีอากาศบริสุทธิ์ 
มีสิ่งแวดล๎อมทางเศรษฐกิจที่ดีมีสิ่งแวดล๎อมทาง
สังคมที่ดี จะท าให๎ชีวิตมีความสุข เป็นการสํงเสริม
ให๎มีสุขภาพดีทั้งทางรํางกายจิตใจ 
 

 ในทางตรงกันขา๎ม ถ๎าคนเราอยูํใน
สิ่งแวดล๎อมที่ไมํดี หรืออาศัยอยูํในสิ่งแวดล๎อมที่
ไมํดี ไมํถูกสุขลักษณะ ขาดความเปน็ระเบียบ
เรียบร๎อย ขาดความสะอาดและความปลอดภัย 
จะท าให๎มีส่ิงสกปรก มีน้ าเนาํสํงกลิ่นเหม็น 
อากาศเสีย มีฝุ่นละอองมาก มีส่ิงปฏิกลูมาก          
มีแมลงวันตอม เปน็แหลํงสะสมเชื้อโรค มีสัตว์
น าโรคชุกชุม มีมลภาวะทางเสียง มีผ๎ูคน
ยากจนมาก สภาพทางเศรษฐกิจฝืดเคือง การที่
สิ่งแวดล๎อมทางสังคมไมํดี จะท าให๎เกิดโรคภัย
ไข๎เจ็บ คุณภาพชีวิตจะถูกบั่นทอน ขาด
ความสุข เป็นการท าลายสุขภาพทั้งทาง
รํางกายและจิตใจ 

 

ภาพจาก : http://www.karn.tv 
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คุณคา่ของสิ่งแวดลอ้มที่มีต่อสุขภาพ 

 
   
 ผลกระทบทางด๎านสิ่งแวดล๎อมจะเกิดขึ้นกับชุมชน หากคนในชุมชนไมํ
ชํวยกันรักษาสิ่งแวดลอ๎ม ดังนั้น คนในชุมชนควรต๎องมีสํวนในการดูแล
สิ่งแวดล๎อม เพื่อวัตถุประสงค์ดังตํอไปนี ้
   1. เพื่อสํงเสริมสุขภาพกาย ในชุมชนมีสิ่งแวดล๎อมหลายประเภท           
ที่เป็นสาเหตุท าให๎เกิดโรคภัยไข๎เจ็บ และอุบัติเหตุตํางๆได๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
เร่ือง ความสกปรกจากขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล สัตว์น าโรค และเหตุร าคราญตํางๆ 
เชํน เสียง กลิ่น ถ๎าหากได๎รับความรํวมมือจากทุกคนในชุมชนชํวยกันดูแลรักษา
สิ่งแวดล๎อมตํางๆ ให๎ถูกสุขลักษณะแล๎ว จะท าให๎อัตราการเกิดโรคภัยไข๎เจ็บ          
หรือการเกิดอุบัติเหตุตํางๆ ลดลง 

2. เพื่อสํงเสริมสุขภาพจิต ในชุมชนตาํงๆ ยํอมมีส่ิงแวดล๎อมที่ชํวยสํงเสริม
ทางด๎านจิตใจหลายอยําง เชํน สวนหยํอม สวนสาธารณะ สนามกฬีา เปน็ต๎น การ
สํงเสริมให๎มีส่ิงแวดล๎อมดังกลําวนี้ ผนวกกับการรักษาสิ่งแวดล๎อมในชุมชนให๎
สะอาด เรียบร๎อย สวยงาม ยํอมสํงผลตํอสุขภาพจิตของคนในชุมชนโดยตรง             
จะท าให๎คนในชุมชนมสีุขภาพจิตที่ด ี
 3. เพื่อสํงเสริมความสะดวกสบายทางด๎านวตัถุ สิ่งแวดล๎อมตํางๆ ภายใน
ชุมชนที่ถูกสุขลักษณะ จะชํวยอ านวยประโยชน์ให๎แกํคนในชุมชนได๎ เชํน การมี
ส๎วมสาธารณะที่ถูกสุขลักษณะ มีตลาดสดที่ถกูสุขลักษณะ รถบริการรับสํงที่
เพียงพอ สิ่งตํางๆเหลํานี้จะชํวยสํงเสริมความสะดวกสบายและปลอดภัยตํอคนใน
ชุมชน เป็นตน๎ 
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การจัดสิ่งแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อสุขภาพ 
 

    1. การท าความสะอาดอาคารบา๎นเรือน สิ่งตาํงๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร บ๎านเรือน ควรจัดให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย ปราศจากสิ่งที่รกรุงรัง 
จะต๎องหมั่นกวาดเศษสิ่งของตํางๆ เพือ่ความสะอาด และหมั่นดูแลรักษา
สิ่งแวดล๎อมภายในและภายนอกบริเวณอาคารบ๎านเรือนให๎ถูกสุขลักษณะอยูํเสมอ 
  2. การก าจัดขยะมูลฝอย ในบ๎านและบริเวณบ๎านควรมีถังขยะในบา๎น
และนอกบา๎นควรมีถุงพลาสติกแบบหูห้ิว หรือถุงด าใสํรองรับขยะ เมื่อขยะเต็มถุง
ควรมัดปากถุงแล๎วน าไปทิ้ง ในถังขยะหน๎าบา๎น ปิดผาถังขยะให๎มิดชิด เพื่อรอรถ
เก็บขยะมาเก็บตํอไป ถ๎าเป็นในชนบทอาจใช๎วิธีการเผากลางแจ๎ง ซึ่งหํางจาก
บ๎านเรือน 
  3. การทิ้งขยะมูลฝอย คนในชุมชน ต๎องสร๎างนิสัยในการทิ้งขยะมูลฝอย
ลงในที่รองรับไมํควรทิง้ตามใจชอบ เพราะจะท าให๎ชุมชนสกปรก เพิ่มภาระแกํ
เจ๎าหน๎าที่รักษาความสะอาดและเกิดแหลํงเพาะพนัธุ์เชื้อโรค 
  4. ไมํขีดเขียนหรือพํนสิสเปรย์บนสิ่งที่เปน็สาธารณะหรือคนอื่น ไมํควร
ขีดเขยีน หรือท าลายสิง่ที่เป็นสาธารณะ เชํน ก าแพงบ๎าน สะพานลอย ห๎องน้ า
สาธารณะ เป็นต๎น ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสม และการกระท าเชํนนี้ถือเปน็
สิ่งที่ผิดกฎหมาย 
  5. สร๎างความตระหนักให๎แกํประชาชน มีการรณรงค์สร๎างความ
ตระหนักในเร่ืองของการรักษาสิ่งแวดล๎อมในชุมชนอยํางจริงจัง และกระท าอยําง
ตํอเนื่อง มีการติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผล 
  6. การเพิ่มก าลังเจ๎าหน๎าที่ เพือ่การดูแลให๎ประชาชนรักษาความสะอาด
และปฏบิัติตาม กฎหมายและจริงจังกับผู๎ฝ่าฝนืกฎหมาย ไมํควรเว๎นหรือละการ
ปฏบิัติหน๎าที ่
  7. การออกกฎหมายก าหนดบทลงโทษอยํางรุนแรง การออกกฎหมาย
ก าหนดบทลงโทษที่เดด็ขาดให๎มีผลบังคบัใช๎ เพื่อให๎ผู๎ฝ่าฝืนกฎหมายเกิดความ 
     กลัวและไมํกล๎าท า 
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    8. การก าจัดเหตุร าคราญ เหตุร าคราญตํางๆ ได๎แกํ แหลํงที่กํอให๎เกิด
เสียงดัง ความสะเทือน ควันพิษ กลิ่นเหม็น สิง่เหลํานี้จะมีอันตรายตอํสุขภาพ 
เชํน ระบบประสาท ท าให๎เกิดความเครียด เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส๎ เป็นต๎น 
จึงจ าเป็นต๎องมีมาตรการควบคุมหรือป้องกนัอยํางจริงจังและเรํงดํวน 
  9. การป้องกนัอากาศเป็นพิษ อากาศเปน็พิษสํวนใหญํเกิดจากควนัพิษ 
ก๏าชพิษ อาจป้องกนัได๎โดยการใช๎เตาเผาขยะหรือเผาศพที่มีประสิทธิภาพ 
ควบคุมการใช๎เคร่ืองยนต์ เชํน ตรวจควันพิษรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต๎น 
รณรงค์ให๎มีการปลูกตน๎ไม๎ตามริมถนน เพื่อให๎ต๎นไม๎ชํวยดูดก๏าช
คาร์บอนไดออกไซด์ แล๎วจะคายก๏าซออกซิเจนออกมาชํวยท าให๎อากาศดีขึ้น 
  10. การปฏิบัติตามข๎อก าหนดสิ่งแวดล๎อมในชุมชน ข๎อก าหนด
สิ่งแวดล๎อมในชุมชนของคณะกรรมการผ๎ูเช่ียวชาญ องค์การอนามัยโลก           
มีดังตํอไปนี ้
   10.1 ควรจะมีการบริการของชุมชนในเร่ืองการสุขาภิบาลน้ าดื่ม           
น้ าใช๎ การระบายและการก าจัดน้ าโสโครก การเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย และส่ิง
โสโครกอื่นๆ 
   10.2 บรรยากาศรอบบา๎น ควรปราศจากสิ่งทีเ่ป็นพิษ มีกลิ่นเหม็น มี
ควันหรือฝุ่นละออง 
   10.3 ชุมชนควรจะมีการบริการสวัสดิการด๎านความปลอดภัยจาก
โจร ผู๎ร๎าย ปัญหาอาชญากรรม และมีสถานดีับเพลิงประจ าชุมชน 
   10.4 ในชุมชน นอกจากจะมีแหลํงการค๎า อุตสาหกรรม วัฒนธรรม 
สังคม การศาสนา และการศึกษาแล๎ว ควรจะมีแหลํงนันทนาการ การให๎บริการ
สุขภาพอนามัยและควรมีถนน เพื่อให๎การคมนาคมของคนในชุมชนมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 
   10.5 ในชุมชนนัน้ควรจะปราศจากสิ่งที่เปน็อนัตรายตํอสุขภาพและ
อนามัยสํวนบุคคล 
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 พฤติกรรมสุขภาพ เปน็การปฏิบัติตนทางสุขภาพอยํางเหมาะสมในเร่ือง
การปอ้งกันโรคการดูแลตนเองเมื่อเจ็บปว่ย และการดูแลตนเองหลงัจากตรวจ
รักษาแพทย์แล๎ว ซึ่งพฤติกรรมเหลํานี้จะสํงผลตํอการด ารงสุขภาพของมนุษย์ด๎วย 
และสิ่งแวดล๎อมก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญตํอสุขภาพ เพราะถ๎าสิ่งแวดลอ๎มดีจะสํงผลให๎
สุขภาพดี แตํถ๎าสิ่งแวดล๎อมไมํดีก็จะสํงผลให๎สุขภาพไมํดี ดังนั้น เราจะต๎องมีการ
จัดส่ิงแวดล๎อมที่เอื้อตอํสุขภาพ ซึ่งสามารถท าได๎หลายประการ เชํน การท าความ
สะอาดอาคารบา๎นเรือน การก าจัดขยะมูลฝอย การทิ้งขยะมูลฝอย ซึ่งจะต๎อง
กระท าอยํางถูกวิธีตามหลักสุขาภิบาล 
  

ภาพจาก : http//www.aomkarnthida.com 
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ใบงานที่ 2 
 

 
ตอนที่ 1 

ค าชี้แจง   ใหน๎ักเรียนบอกผลกระท าที่เปน็สาเหตุให๎เกิดมลพิษ  และมี
ผลกระทบตํอสุขภาพ  แล๎วเติมข๎อความลงในชํองตํางๆ ที่ก าหนดให๎ในตาราง 
 

มลพิษ/สาเหตุ ผลกระทบต่อสุขภาพ การปฏิบัติตน/การ

ป้องกัน 
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…………………………. 
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…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
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…………………………. 
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ตอนที่ 2 
ค าชี้แจง ใหน๎ักเรียนชํวยกันส ารวจสภาพจริง แหลํงกํอให๎เกิดปัญหาด๎าน

สิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน แล๎วเติมข๎อความลงในชํองวาํงตํางๆที่ก าหนดให๎ในตาราง 
 
สภาพที่ทีน่ักเรียนพบ สภาพของปญัหา ข๎อเสนอแนะ 

…………………………. 
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…………………………. 
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 แบบทดสอบหลังเรียน 
เล่มที่ 1 เรื่อง สขุภาพและสิ่งแวดล้อม 

 

ค าชี้แจง  ใหน๎ักเรียนกาเคร่ืองหมาย x ทับตัวอักษรหน๎าข๎อที่ถูกต๎อง 
 
1. ปุ๋ยเคมีจัดเป็นสิ่งแวดล๎อมทางด๎านใดบ๎าง 
 ก. เคมีและชีวภาพ 
 ข. กายภาพและเศรษฐกิจ 
 ค. กายภาพ เคมี และเศรษฐกิจ 
 ง. เคมีและกายภาพ 
2. คุณคําของสิ่งแวดลอ๎มในข๎อความใดเดํนชัดที่สุด 
 ก. ชํวยสํงเสริมสิ่งแวดล๎อม 
 ข. ชํวยสํงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 ค. ชํวยสํงเสริมความสะดวกสบาย 
 ง. ชํวยท าให๎คนในชุมชนมีสุขภาพจิตด ี
3. ข๎อใดหมายถึงพฤตกิรรมเม่ือเจ็บป่วย 
 ก. การควบคุมอาหาร 
 ข. งดการสูบบุหร่ีและด่ืมสุรา 
 ค. ไปพบแพทย ์
 ง. ไมํรับประทานอาหารที่ไมํสะอาด 
4. ความหมายของค าวํา “สุขภาพ”ในข๎อใดสมบูรณ์ที่สุด 
 ก. การปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บ 
 ข. การมีชีวิตอยูํอยํางมีความสุข 
 ค. การที่คนเรามีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง 
 ง. การมมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี
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5. เหตรุ าคาญมีหลายประการยกเว๎นข๎อใด 
 ก. เสียงดัง 
 ข. สถานีดบัเพลิง 
 ค. ควันพิษ 
 ง. กลิ่นเหม็น 
6. ดิน น้ า ลม ไฟ เปน็ส่ิงแวดล๎อมด๎านใด 
 ก. เคมี 
 ข. ชีวภาพ 
 ค. กายภาพ 
 ง. เศรษฐกิจ 
7. สุขภาพชุมชนหมายถึงอะไร 
 ก. สภาพชุมชนที่สะอาดปราศจากเช้ือโรค 
 ข. ความสงบของชุมชน 
 ค. การไมํมีโรคตํางๆในชุมชน 
 ง. สุขภาพของคนทุกคนในชุมชน 
8. ข๎อใดคือความสัมพนัธ์ระหวํางสุขภาพกับส่ิงแวดล๎อมที่ชัดเจนทีสุ่ด 
 ก. สุขภาพกับสิ่งแวดลอ๎มเป็นสิ่งแยกกันไมํออก 
 ข. สุขภาพของทุกคนดีจะชํวยกันสร๎างสิ่งแวดล๎อมที่ดี 
 ค. สุขภาพกับสิ่งแวดลอ๎มเป็นค าพูดที่คูํกนัจะใช๎ค าใดขึน้กํอนก็ได๎ 
 ง. สิ่งแวดล๎อมดีชํวยสํงเสริมให๎สุขภาพดี 
9. การจัดสิ่งแวดล๎อมที่เอื้อตํอสุขภาพมีหลายประการ ยกเว๎นข๎อใด 
 ก. การออกกฎหมายลงโทษอยํางรุนแรง 
 ข. การก าจัดและขยะมูลฝอยในบ๎านและบริเวณบ๎าน 
 ค. การจ ากัดจ านวนคนในชุมชนไมํให๎มากเกินไป 
 ง. การสร๎างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล๎อมให๎แกํประชาชน 
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10. ธนาคารโลกเคยระบุวําอยํางไรเก่ียวกับการสํงเสริมสุขภาพและการป้องกัน
โรค 
 ก. การสํงเสริมสุขภาพและป้องกันโรคชํวยในการด ารงสุขภาพ 
 ข. การสํงเสริมสุขภาพและป้องกันโรคชํวยสร๎างสุขภาพ 
 ค. การสํงเสริมสุขภาพและป้องกันโรคชํวยใหค๎นเราอยูํอยํางเปน็สุข 
 ง. การลงทุนด๎านสุขภาพและปอ้งกันโรค เปน็การลงทนุที่คุ๎มคําที่สดุ 
 
 
 

  



หนังสืออํานเพิ่มเติม เลํมที่ 1 เรื่อง สุขภาพและสิ่งแวดล๎อม หน๎า : 30 

กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.6  : พัสนัย  กันงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรยีน 
เล่มที่ 1 เรื่อง สขุภาพและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

 
ข๎อ เฉลย 
1. ก 
2. ข 
3. ค 
4. ง 
5. ค 
6. ข 
7. ก 
8. ง 
9. ข 
10. ง 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
เล่มที่ 1 เรื่อง สขุภาพและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

 
ข๎อ เฉลย 
1. ง 
2. ข 
3. ค 
4. ง 
5. ข 
6. ค 
7. ก 
8. ง 
9. ค 
10. ก 
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เฉลยใบงานที่ 1 
 

 
ค าชี้แจง ใหน๎ักเรียนเขียนค าขวญัเชิญชวนให๎บุคคลมีจิตส านึกในการดูแล
ปรับปรุงส่ิงแวดล๎อมในโรงเรียนและ ชุมชนมาอยํางละ 1 ค าขวัญ 
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เฉลยใบงานที่ 2 

 
ตอนที่ 1 

 
สภาพที่ที่นักเรียนพบ สภาพของปัญหา ข้อเสนอแนะ 

1. บริเวณกองขยะ 
 
 
 
2.บริเวณห๎องน้ าห๎องสว๎ม 
 
 
 
3.บริเวณสนามโรงเรียน 
 
 
 
4.โรงฝึกพลศึกษา 

1.ขยะสํงกลิ่นเหม็นมีน้ า
ขังและเป็นแหลํง
เพาะพันธุ์ยุง 
 
2.ห๎องน้ าสํงกลิน่เหม็น 
 
 
 
3.สนามโรงเรียนมีเศษ
ใบไม๎ เศษกระดาษ 
 
 
4.มีรอยขีดตามฝาผนัง 
 

1.ก าจัดขยะมูลฝอยใหถ๎ูก
สุขลักษณะ 
 
 
2.ใช๎น้ ายาดับกลิ่นท า
ความสะอาดให๎คนงาน
ล๎างทุกชั่วโมง 
 
3.ชํวยกันเก็บขยะ โดย
แยกขยะแห๎งและขยะ
เปียก 
 
4.ชํวยกันท าความสะอาด
ลบรอยขีดออก คอย
แนะน าให๎ชํวยกันรักษา
ความสะอาด 
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ตอนที่ 2 
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บรรณานกุรม 
 
 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 พุทธศกัราช 2544 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการ 
 เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับสํงสินค๎า 
 และพัสดุภัณฑ,์ 2545. 
โกวิท ประวาลพฤกษ์ และคณะ. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู ้
 สุขศึกษาและพลศึกษาสุขศกึษา  ม.2. กรุงเทพฯ:บริษัทพัฒนาคณุภาพ 
 วิชาการ(พว.) จ ากัด,  2545. 
ปรีชา ไวยโภคา.  สื่อสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศกึษา 
 และพลศึกษาสมัฤทธิ์มาตรฐาน สุขศึกษา ม.2. กรุงเทพฯ:บริษทั 
 อักษรเจริญทัศน์ อจท.จ ากัด, ม.ป.ป. 
พรสุข หํุนนิรันดร์ และคณะ. หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุม่สาระการ 
 เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศกึษา ม.2. กรุงเทพฯ:บริษัทอักษร 
 เจริญทัศน์ อจท.จ ากัด , ม.ป.ป. 
รัชนี ขวัญบญุจัน และคณะ. หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุม่สาระการ 
 เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศกึษา ม.2. กรุงเทพฯ: บริษัท  
 ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จ ากัด, 2546. 
เรณุมาศ  มาอุํน.   หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข 
 ศึกษาและพลศกึษา ช่วงชั้นที่ 3.กรุงเทพฯ: บริษัท พัฒนาคุณภาพ 
 วิชาการ(พว.)จ ากัด, 2542. 
วิภาพร  สิทธิสาตร์.  กลุ่มสาระการเรยีนรู ้พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและ 
 พลศึกษา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. กรุงเทพฯ : บริษทั  
 ส านักพิมพ์ ลอง ไลฟ์ เอ็ด จ ากัด, 2548. 
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ประวัติผู้จัดท า 
 
 
 
 
ชื่อ – สกุล   นายพัสนัย กันงาม 

วัน เดือน ปี เกิด  13 พฤศจิกายน 2517 

อายุ    43 ป ี

สถานที่อยู่ปัจจบุัน บ๎านเลขที่ 158 หมํู 2  ต าบลแก๎งสนามนาง   

อ าเภอแก๎งสนามนาง  จังหวัดนคราชสีมา 

อายุราชการ  16 ป ี

ต าแหน่งเลขที่  121634 

สถานที่ท างาน  โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ต าบลขุนทอง อ าเภอบัวใหญ ํ

    จังหวัดนครราชสีมา 

    ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 

ประวัติการศกึษา  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  วิชาเอกพลศึกษา  

สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎รายวิชาสุขศึกษา  
โดยใชห๎นังสืออํานเพิ่มเติม    

       ชุด การสร๎างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต 
         ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  
    ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  6 
 


