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บทเรียนดานสุขภาพรางกาย  บทท่ี 3  

เร่ือง  ฉันสามารถดูแลมือของฉัน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:   เด็กเลือกแนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ   

ตัวช้ีวัด:  เด็กมีความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับรางกายของตนเอง 

 สาระการเรียนรู: เขาใจสุขอนามัยระดับพ้ืนฐาน 

 

กลุมอายุ:  3-5 

ปที่:  1 

หัวขอหลัก:  ประสาทสัมผัสทั้งหา 

บทเรียน:  ฉันสามารถดูแลมือของฉัน 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          

             

1. เด็กๆ จะบอกถึงวิธีการดูแลมือของพวกเขาได 3 วิธี 

 

 

 

 

 

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:                                                                    
 

  

 

1. สิ่งของตางๆ ที่หลากหลาย – แตกตางกันทั้งขนาดและรูปราง (เมล็ดพืชเล็กๆ, กอนหิน, ใบไม, ดินสอ, 

ลูกบอล, หนังสือ, กระดาษ, กลองเปลาและอื่นๆ) 

 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 

ไมมีกิจกรรมสําหรับบทเรียนน้ี 

 

 

 



 2 

 

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:  

 

1. อานทั้งบทเรียน 

2. รวบรวมอุปกรณ 

3. อธิษฐานเผ่ือเด็ก ๆ ที่จะแสดงความรักของพระเจาใหกันและกันผานการใชมือของพวกเขา  
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ขั้นตอนการเรียนการสอน:  

 

การนําเขาสูบทเรียน: 

 

        

 

       

 

  
• ตบมือเปนจังหวะงายๆ เชน ตบมือ ตบมือ เอามือตบที่หนาตัก ตบมือ ตบมือ ทําซ้ําแบบน้ีหลายๆ ครั้งจนกวาเด็กๆ ตบ

มือเปนจังหวะไดพรอมกับคุณ  

 

• ฉันรักท่ีจะใชมือของฉันตบเปนจังหวะ มาชวยฉันสรางจังหวะใหมๆ กันเถอะ คิดจังหวะการตบมือแบบใหมและให

เด็กๆ ไดทําพรอมกับคุณ หลังจากน้ันขอใหอาสาสมัครคิดจังหวะใหมดวยมือของพวกเขา เชิญชวนเด็กหลายๆ คนให

คิดจังหวะการตบมือและใหเด็กๆ ในช้ันเรียนตบมือไปพรอมๆ กัน  

 

• วันน้ีเรากําลังจะพูดเก่ียวกับมือของพวกเรา ใครเปนผูสรางมือของพวกเรา?  (พระเจา) ใชแลวพระเจาสรางมือของพวก

เรา!  มีอะไรบางท่ีพวกเราสามารถทําไดดวยมือของพวกเรา? ขณะที่เด็กแตละคนกําลังตอบคําถาม ใหเด็กๆ ในช้ัน

เรียนแสดงทาทางพฤติกรรมน้ันดวยมือของพวกเขา (คําตอบที่เปนไปได : หยิบอาหาร ทําอาหาร โยนสิ่งของ หยิบ

สิ่งของ ทําความสะอาด ใสเสื้อผา และอื่นๆ)    

 

• มือของพวกเราสามารถทําสิ่งอัศจรรยไดหลายอยาง! มาเรียนวิธีการดูแลรักษามือของพวกเราดวยกันเถอะเพ่ือพวกเรา

จะทําสิ่งอัศจรรยไดตลอดเวลา 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน:    

    

 

  
 

     

  

     

• ชวยยกมือของพวกคุณขึ้นท้ังสองขาง (ใหเด็กๆ ยกมือของพวกเขาขึ้น ) คุณมีก่ีมือ? (สองมือ) ใชแลว พระเจาใหเรามี

สองมือ ตอไปกระดิกน้ิวมือของคุณ ใหเด็กๆ กระดิกน้ิวมือของพวกเขา คุณมีก่ีน้ิว? (สิบน้ิว) เรามีสิบน้ิว: ใหพวกเรามา

นับน้ิวพรอมๆ กัน นําเด็กๆ นับน้ิวของพวกเขา  

• พวกเราสามารถขอบคุณพระเจาสําหรับมือและน้ิวของเราท่ีสามารถทําหลายสิ่งหลายอยางได ใหพวกเราพูดพรอมกัน

วา “ขอบคุณพระเจาสําหรับมือและน้ิวของฉัน” นําใหเด็กพูดพรอมๆ กัน  
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• ไมใชทุกคนท่ีมีมือและน้ิวท่ีทํางานไดเปนปกติเหมือนกับพวกคุณ บางคร้ังโรคภัยหรืออุบัติเหตุสามารถทําใหน้ิวมือ

หรือมือของเราขยับไมได อะไรคือสิ่งท่ีคุณจะไมสามารถทําไดหากน้ิวหรือมือของคุณไมสามารถขยับได ? (คําตอบที่

เปนไปได: เขียน หยิบอาหารของฉัน กอดคุณแมของฉัน ลูบหมาของฉัน และอื่นๆ) 

 

  
 

      

  

 

• มาเลนเกมสดวยกันเพื่อจะดูวามันจะเปนอยางไรหากไมขยับน้ิวหรือมือท้ังสองขางของพวกเรา  วางวัตถุหลากหลาย

ชนิดที่พ้ืนตรงกลางวงกลม ซึ่งอาจจะเปนเมล็ดพืชเล็กๆ ใบไม ดินสอ ลูกบอล หนังสือ กระดาษ กลองเปลา และอื่นๆ  

• อันดับแรก มาดูกันวามันจะเปนอยางไรถาน้ิวมือของพวกเราไมสามารถขยับได ใหเด็กทุกคนทํามือแข็งเกร็งและไมงอ

น้ิวมือเลย เรียกเด็กๆ ใหออกมาและลองหยิบวัตถุเหลาน้ัน ใหพวกเขาไดมีโอกาสหยิบวัตถุที่หลากหลาย แลวเรียกเด็ก

คนอื่นๆ ใหออกมาและลองหยิบวัตถุเหลาน้ัน ทําตอไปเรื่อยๆ จนกวาเด็กทุกคนจะไดลองทํา    

• ถามคําถามน้ี: ของชิ้นไหนท่ีหยิบยากท่ีสุด? ทําไม? ของชิ้นไหนหยิบงายท่ีสุด? ทําไม?  

• ตอไปใหแกลงทําเปนวาเรามีมือขางเดียว ใหเราเอามืออีกขางไวขางหลัง ทําตามขั้นตอนโดยเรียกเด็กๆ ใหออกมาและ

ลองใชมือเพียงขางเดียวในการหยิบสิ่งของ  

• ถามคําถามน้ี: ของชิ้นไหนท่ีหยิบยากท่ีสุด? ทําไม? ของชิ้นไหนหยิบงายท่ีสุด? ทําไม?  

 

  
 

      

 

 

• มันเปนสิ่งท่ียากมากท่ีตองทําบางสิ่งบางอยางโดยปราศจากมือหรือน้ิว มาคุยกันถึงวิธีการดูแลรักษามือของพวกเรากัน

เถอะ 

• วิธีแรกในการดูแลรักษามือของพวกเราคือการรักษามือใหสะอาดโดยการลางมือ ถาเปนไปได พาเด็กๆ ไปลางมือของ

พวกเขาจริงๆ แตถาไมไดใหใชกิจกรรมแสดงทาทางน้ีแทน  

• เม่ือไหรท่ีเราควรลางมือของพวกเรา?  ใหเด็กๆ ตอบคําถาม ตองแนใจวาพวกเขาไดพูดถึงสิ่งตอไปน้ี: 

o กอนกินอาหาร 

o หลังจากเขาหองนํ้า 

o เมื่อมือสกปรก 
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o หลังจากการเลน 

•  มาแสดงทาทางลางมือของพวกเรากันเถอะ บอกทีละขั้นตอนและใหพวกเขาทําตาม: 

o ลางมือของคุณดวยนํ้าสะอาด 

o ใชสบู 

o ถูสบูใหท่ัวมือแตละขาง  

o ตอไปถูสบูแตละน้ิว อยาลืมถูท่ีใตเล็บทุกเล็บดวย  

o หลังจากน้ันลางดวยนํ้าสะอาด 

 

• ถามือของคุณถูกมีดบาดหรือโดนแมลงกัด ซึ่งอาจจะไดรับเชื้อโรคท่ีทําใหคุณปวยได ถาบริเวณท่ีอยูรอบๆ แผลหรือ

รอยกัดเปล่ียนเปนสีแดง คุณอาจจะมีการติดเชื้อได   

• คุณสามารถดูแลน้ิวและมือของคุณไดโดยการลางแผลหรือรอยกัดดวยสบูและนํ้า เอาแผลหรือรอยกัดใหกับผูใหญดูและ

ใหพวกเขาชวยทําความสะอาด ใหเด็กๆ แสดงทาทางวามีแผลและใหแสดงวิธีการลางและทําความสะอาดมันดวยสบู

และลางดวยนํ้า   

• พวกเราสามารถปองกันมือของเราโดยการไมเลนหรือใชมีดท่ีคม   

• อีกวิธีหน่ึงในการปองกันมือของเราคือการเก็บมือใหหางจากเคร่ืองจักร น้ิวของคุณไมควรสัมผัสกับเคร่ืองจักรหรือ

แหยเขาไปในเคร่ืองจักร   

• เพ่ิมวิธีการปองกันความปลอดภัยอื่นๆ ที่สามารถชวยเด็กๆ ในทองถิ่นของคุณ  

• บอกสามวิธีในการปองกันมือของคุณ? (ลางมือ โดยเฉพาะเมื่อมีแผลหรือรอยกัด, อยาเลนกับมีด, รักษาน้ิวและมือให

หางจากเครื่องจักร) 

 

 

การสรุปบทเรียน: 
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• พวกเราไดเรียนรูสิ่งสําคัญบางอยางเก่ียวกับมือของพวกเรา ทําไมพวกเราควรดูแลรักษามือของพวกเรา ? (เพ่ือเราจะมี

มือและน้ิวที่เปนปกติและสามารถทําสิ่งตางๆ ได)  

 

• เราตองการมีมือท่ีสมบูรณเพื่อเราจะใชมือของพวกเราสําแดงความรักของพระเจาใหกับคนอ่ืนๆ วิธีอะไรบางท่ีเรา

สามารถใชมือของเราสําแดงความรักของพระเจาใหกับคนอ่ืน? (คําตอบที่เปนไปได: ชวยพวกเขา, ถือของใหกับพวก

เขา, วาดรูปสวยๆ ใหพวกเขาและอื่นๆ) 

 

กิจกรรมเสริม:  

ไมมีกิจกรรมเสริม 

  

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมไหนที่ประสบผลสําเร็จมากที่สุด? กิจกรรมไหนไม

ประสบผลสําเร็จ? คุณจะมีวิธีการเตรียมบทเรียนถัดไปอยางไร?)   

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน:  
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