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คํานํา
คํานํา

 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มนี้จัดทำ ขึ้นตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำ หรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมี
เปาหมายให้นักเรียนและครูใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรยีนรู้ ตวัชีวั้ดทีก่ำ หนดไว้ในหลักสตูร และสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง พัฒนานกัเรยีน
ให้มีสมรรถนะสำ คัญตามที่ต้องการ ทั้งในด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต 
และการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทำ ประโยชน์ให้
สังคม เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 
 ในการจัดทำ หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้จัดทำ ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างลึกซึ้ง ทั้งด้านวิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสำ คัญ
ของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้
แกนกลาง แนวทางการจดัการเรยีนรู ้แลว้จงึนำ องคค์วามรูท้ีไ่ดม้าออกแบบหนว่ยการเรยีนรู ้แตล่ะ
หน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ ประโยชน์จาก
การเรียน และคำ ถามชวนคิด (คำ ถามนำ สู่การเรียนรู้) เนื้อหาสาระแต่ละเรื่องแต่ละหัวข้อ นานา 
น่ารู้ กิจกรรมเรียนรู้...สู่ปฏิบัติ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) แหล่งสืบค้นความรู้ บทสรุปหน่วยการ
เรียนรู้ กิจกรรมเสนอแนะ โครงงาน การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ วัน และคำ ถามประจำ หน่วยการ
เรยีนรู้ นอกจากน้ีทา้ยเลม่ยงัมบีรรณานกุรม และคำ อภธิานศพัท์ ซึง่องคป์ระกอบของหนงัสือเรยีน
เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างครบถ้วนตามหลักสูตร      
 การเสนอเนื้อหาและออกแบบกิจกรรมในหนังสือเรียนเล่มนี้ ได้จัดทำ ขึ้นโดยยึดแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำ คัญ โดยคำ นึงถึงศักยภาพของนักเรียน เน้นการเรียนรู้แบบ
องค์รวมบนพื้นฐานของการบูรณาการแนวคิดทฤษฎีทางการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น 
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน พหุปัญญา การใช้คำ ถามแบบหมวกความคิด 6 ใบ การเรียนรู้
แบบประสบการณ์และที่เน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นต้น จัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ เน้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มุ่งพัฒนาการคิด และพัฒนาการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองและพัฒนาการทางร่างกายของนักเรียน อันจะช่วยให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์และสามารถนำ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ วันได้
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มนี้
จะช่วยสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ด้านทักษะกระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษาได้
เป็นอย่างดี และสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545

          คณะผู้จัดทำ	
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คํานํา
คําชี้แจง

 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่ละเล่มได้ออกแบบหน่วย

การเรียนรู้ให้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย

 1.	 มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเปาหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียนเมื่อจบการศึกษาใน

หน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ หรือเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 2.	ตัวชี้วัดชั้นป เป็นเปาหมายในการพัฒนานักเรียนแต่ละชั้นปี ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน

การเรียนรู้ มีรหัสของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีกำ กับไว้หลังตัวชี้วัดชั้นปี เช่น พ 1.1 

ป. 6/1 (รหัสแต่ละตัวมีความหมายดังนี้ พ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 1.1 

คือ สาระที่ 1 มาตรฐานการเรียนรู้ข้อที่ 1 ป. 6/1 คือ ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ข้อที่ 1)    

 3.	สาระการเรียนรู้ เป็นการนำ เสนอขอบข่ายเนื้อหาที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในระดับชั้นนั้น ๆ

 4.	ประโยชน์จากการเรียน นำ เสนอไว้เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนนำ ความรู้ ทักษะจากการเรียน

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ วัน

 5.	คำ	ถามชวนคิด	 (คำ	ถามนำ	สู่การเรียนรู้) เป็นคำ ถามหรือสถานการณ์เพ่ือกระตุ้นให้

นักเรียนเกิดความสงสัยและสนใจที่จะค้นหาคำ ตอบ

 6.	เนื้อหา เป็นเนื้อหาที่ตรงตามสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการ

เรียนรู้แกนกลาง โดยแบ่งเน้ือหาเป็นช่วง ๆ แล้วแทรกกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่พอเหมาะกับ

การเรียน รวมทั้งมีการนำ เสนอด้วยภาพ ตาราง แผนภูมิ และแผนที่ความคิด เพื่อเป็นสื่อให้

นักเรียนสร้างความคิดรวบยอดและเกิดความเข้าใจที่คงทน

 7.	นานา	น่ารู้	(ความรู้เสริมหรือเกร็ดความรู้) เป็นความรู้เพื่อเพิ่มพูนให้นักเรียนมีความรู้

กว้างขวางขึ้น โดยคัดสรรเฉพาะเรื่องที่นักเรียนควรรู้    

 8.	กิจกรรมเรียนรู้...สู่ปฏิบัติ	(กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้) เป็นกิจกรรมที่กำ หนดไว้เมื่อจบ

เนื้อหาแต่ละตอนหรือแต่ละหัวข้อ เป็นกิจกรรมที่หลากหลาย ใช้แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ  ที่สอดคล้อง

กับเนื้อหา เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียน สะดวกในการปฏิบัติ กระตุ้น

ให้นักเรียนได้คิด และส่งเสริมให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม มีคำ ถามเป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู้

ของนักเรียน ได้ออกแบบกิจกรรมไว้อย่างหลากหลาย และมีมากเพียงพอที่จะพัฒนาให้นักเรียน

เกิดการเรียนรู้ตามเปาหมายของหลักสูตร โดยครูผู้สอน/นักเรียนสามารถนำ กิจกรรมดังกล่าวมา

ใชปฏิบัติในชวงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูได

 9.	แหลง่สบืคน้ความรู้ เปน็แหลง่การเรียนรู้ตา่ง ๆ  ตามความเหมาะสม เชน่ เว็บไซต ์หนงัสอื 

สถานที่ หรือบุคคล เพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน	
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 10.	บทสรุปหน่วยการเรียนรู้ ได้จัดทำ บทสรุปเป็นผังมโนทัศน์ (Concept Map) เพื่อให้

นักเรียนได้ใช้เป็นบทสรุปทบทวนความรู้ โดยวิธีการจินตภาพจากผังมโนทัศน์ที่ได้สรุปเนื้อหาที่ได้

จัดทำ ไว้ 

 11.	กิจกรรมเสนอแนะ เป็นกิจกรรมบูรณาการทักษะที่รวมหลักการและความคิดรวบยอด

ในเรื่องต่าง ๆ ที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม  

 12.	โครงงาน เป็นข้อเสนอแนะในการกำ หนดให้นักเรียนปฏิบัติโครงงาน โดยเสนอแนะ

หัวข้อโครงงานและแนวทางการปฏิบัติโครงงานท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดช้ันปี 

ของหน่วยการเรียนรู้นั้น เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การวางแผน และการแก้ปัญหาของนักเรียน 

 13.	การประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจำ	วนั เปน็กิจกรรมทีเ่สนอแนะใหน้กัเรยีนได้นำ ความรู ้ทกัษะ

ในการประยุกต์ความรู้ในหน่วยการเรียนรู้นั้นไปใช้ในชีวิตประจำ วัน 

 14.	คำ	ถามประจำ	หน่วยการเรียนรู้ เป็นคำ ถามที่ต้องการให้นักเรียนได้สะท้อนความคิด 

ในเนื้อหาที่ได้ศึกษา โดยเน้นการนำ หลักการตั้งคำ ถามสะท้อนคิด (RCA) มาจัดเรียงเป็นคำ ถาม

ตามเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนรู้

 15.	บรรณานุกรม เป็นรายชื่อหนังสือ เอกสาร หรือเว็บไซต์ที่ใช้ค้นคว้าอ้างอิงประกอบการ

เรียบเรียงเนื้อหาความรู้

 16.	คำ	อภธิานศพัท	์เปน็การนำ คำ สำ คญัทีแ่ทรกอยูต่ามเนือ้หามาอธบิายใหค้วามหมาย และ

จัดเรียงตามลำ ดับตัวอักษร เพื่อความสะดวกในการค้นคว้า



สารบัญ
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มาตรฐานการเร�ยนรู�
			พ	1.1	เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย

ตัว ช้ี วัด ชั�นป�
	 1.	อธิบายความสำ	คัญของระบบสืบพันธุ	 ระบบไหลเวียนโลหิต	 และระบบหายใจที่มีผลตอ

สุขภาพ	การเจริญเติบโต	และพัฒนาการ	(พ	1.1	ป.	6/1)
	 2.	อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์	 ระบบไหลเวียนโลหิต	 และระบบหายใจให้ทำางาน

ตามปกติ	(พ	1.1	ป.	6/2)

สาระการเร�ยนรู�
	 •	ระบบตาง	ๆ	ของรางกาย	

ประโยชนจากการเรียน คําถามชวนคิด

	 เขาใจและเห็นความสำ	คัญของระบบ
สืบพันธุ	 ระบบไหลเวียนโลหิต	 และระบบ
หายใจ	ตลอดจนวิธีชดูแลรักษาอยางถูกตอง

 นักเรียนคิดว าระบบใดในรางกาย
มีความสำ	คัญที่สุด	เพราะเหตุใด

เรียนรู้ตัวเรา

1
หน�วยการเร�ยนรู�ที่



นานา น่ารู้

	 ตัวอสุจิ	 เปนเซลลที่มีขนาดเล็ก	มอง
ไมเห็นดวยตาเปลา	มีลักษณะคลายลกูออด
ของกบ
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    ระบบต�าง ๆ ของร�างกาย

คำ�ถามนำ�Êู่ºทเรียน

 ระบบสืบพันธุมีความสำ	คัญกับการกำ	เนิดชีวิตมนุษยอยางไร

 อวัยวะทุกสวนในรางกายของคนเรานั้นทำ	งานรวมกันเปนระบบถาระบบใดใน
รางกายทำ	งานผิดปกติก็จะสงผลกระทบตอระบบอื่น	ๆ	การเรียนรู	ทำ	ความเขาใจ	และ
ใหความสำ	คัญในการดูแลรักษาระบบตาง	 ๆ	 ในรางกายอยางถูกตองจะสงผลดีตอ
สุขภาพของคนเรา

  ระบบสืบพันธุ	ระบบไหลเวียนโลหิต	และระบบหายใจ	ตางก็มีความสำ	คัญตอ
รางกาย	โดยระบบสบืพันธุชวยในการสบืทอดเผาพนัธุ	ระบบไหลเวียนโลหติชวยในการนำ	
แกสออกซเิจนและสารอาหารไปเลีย้งอวยัวะสวนตาง	ๆ 	ภายในรางกาย	และระบบหายใจ
ชวยในการแลกเปลี่ยนแกสออกซิเจนและแกสคารบอนไดออกไซดใหกับรางกาย						

	 	 •	ระบบสืบพันธุ�
	 การสืบพันธุของมนุษยเพื่อดำ	รงไวซ่ึงเผาพันธุตามธรรมชาติ	 จำ	เปนตองอาศัย
เพศชายและเพศหญิง	ซึ่งทั้งสองเพศสามารถสืบพันธุไดเมื่ออวัยวะสืบพันธุเจริญเติบโต
เต็มที่	เชน	เพศชายมีการขับน้ำ	อสุจิออกมา	สวนเพศหญิงจะมีประจำ	เดือน
	 1.	อวัยวะสืบพันธุของเพศชาย
	 	 อวัยวะสืบพันธุ ของเพศชายประกอบดวยสวนตาง	 ๆ	 หลายสวน	 ในที่นี้
จะกลาวเฉพาะบางสวนที่สำ	คัญ	ๆ	ดังนี้
	 	 1)	ลงึคหรอืองคชาตเปนสวน
ที่แสดงใหเห็นวาเปนเพศชายอยาง
ชัดเจน	 ตัวลึงคจะหอยอยูดานหนา
ลกูอณัฑะ	บรเิวณปลายลงึคจะมีเสน-
ประสาทและหลอดเลือดอยู  เป น
จำ	นวนมาก



3หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ป. 6

  2)	ลูกอัณฑะ	มีลักษณะและรูปรางคลายไขไกฟองเล็ก	ๆ	มี	2	ลูก	มีหนาที่ 
ในการสรางตัวอสุจิ
	 	 3)	ตอมลูกหมาก	 มีลักษณะคลายลูกหมากเล็ก	 ๆ	 มีหนาที่สรางน้ำ	เมือก						 
(น้ำ	อสุจิ)	สำ	หรับหลอเลี้ยงตัวอสุจิ

ตอมลูกหมาก
ลูกอัณฑะ ลูกอัณฑะ

ลูกอัณฑะ

องคชาต

องคชาต

ตอมลูกหมาก

ภาพอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายด้านข้าง ภาพอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายด้านหน้า

	 	 นอกจากสวนตาง	 ๆ	 ของอวัยวะเพศชายที่กลาวมาแลว	 ยังมีสวนประกอบ 
อื่น	 ๆ	 อีก	 เชน	 ทอพักตัวอสุจิ	 ถุงอัณฑะ	 ทอนำ	ตัวอสุจิ	 และสวนประกอบอื่น	 ๆ	 
ซึ่งนักเรียนจะไดเรียนรูในระดับชั้นตอไป
	 2.	อวัยวะสืบพันธุของเพศหญิง
	 	 อวัยวะสืบพันธุของเพศหญิงมีลักษณะและสวนประกอบท่ีสลับซับซอนกวา 
เพศชาย	ประกอบดวยสวนตาง	ๆ	เชน	รังไข	ทอนำ	ไข	มดลูก	ชองคลอด	และอวัยวะ 
สืบพันธุภายนอก	ในที่นี้จะกลาวเฉพาะบางสวนที่สำ	คัญ	ดังนี้

มดลูก

มดลูก
ชองคลอด

ชองคลอด กระเพาะปัสสาวะ

รังไข

รังไข

รังไข

ทอนำ	ไข
ทอนำ	ไข

ภาพอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงด้านข้าง ภาพอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงด้านหน้า
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 ปกติอสุจิของเพศชายที่แข็งแรงที่สุดเพียง
ตัวเดียวจะผสมกับไขใบหนึ่งของเพศหญิงที่ 
ทอนำ	ไข	จากน้ันไขท่ีไดรับการผสมแลวจะเดินทาง 
เขาสูโพรงมดลูกไปฝังตัวในโพรงมดลูก	และเจริญ- 
เตบิโตเปนเดก็ทารกทีอ่ยูในครรภมารดาเปนระยะ
เวลา	9	เดือน	จึงจะคลอดออกมาทางชองคลอด
ของเพศหญิง
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	 	 1)	รังไข	 เปนตอมไรทอ	 มีอยู	 2	 ขาง	 คือ	 ขางขวาและขางซาย	 ขางละตอม 
มีลักษณะเปนรูปไขคลายเม็ดขนุน	รังไขมีหนาที่ผลิตไขและฮอรโมนเพศหญิง
	 	 2)	ทอนำ	ไข	 เปนทอกลวง	 มีอยู	 2	 ขาง	 ปลายดานหนึ่งตอกับโพรงมดลูก 
ทางดานซายและขวา	และปลายอีกดานหนึ่งเกาะติดอยูกับรังไขทั้ง	 2	ขาง	ทอนำ	ไขจะ 
เปนบริเวณที่อสุจิของเพศชายเขาผสมกับไขที่สุกแลวของเพศหญิง	 เรียกกระบวนการ 
ดังกลาววา	การปฏิสนธิ
	 	 3)	มดลูก	 เปนอวัยวะที่เปนโพรงรูปรางคลายผลชมพู	 ภายในมดลูกจะมี 
หลอดเลือดไปเลี้ยงอยูเปนจำ	นวนมาก	 เมื่อมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นที่ทอนำ	ไข	 ผนังมดลูก 
กจ็ะเปนทีฝั่งตวัของไขท่ีผสมกับอสจุแิลว	สวนโพรงมดลกูจะเปนทีเ่จรญิเตบิโตของทารก 
ซึ่งทำาใหมดลูกมีการเปลี่ยนแปลง 
ขนาดใหญขึ้น	 และจะกลับคืนสภาพ
เดิมเม่ือคลอดทารกแลว	แตถาไมมีการ
ปฏิสนธิเกิดขึ้น	เยื่อบุมดลูกก็จะสลาย
ตัวกลายเปนเลือดประจำ	เดือนนั่นเอง
	 	 4)	ชองคลอด	มีรูปรางคลายทอ	
เปนอวัยวะสำาหรับการรวมเพศเพื่อ
การสืบพันธุ	 เปนทางผานของเลือด
ประจำาเดือนที่ออกจากโพรงมดลูก
สูภายนอก	 และเปนชองทางใหทารก
คลอดออกมา
	 3.	การดูแลรักษาระบบสืบพันธุ
	 	 วิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุท่ีนักเรียนควรเอาใจใสและปฏิบัติอยางสม่ำ	เสมอ					
มีดังนี้

	 1)	 รักษาความสะอาดอวัยวะเพศสม่ำาเสมอ	 อาบน้ำา 
ฟอกสบูใหสะอาด	 และเช็ดอวัยวะเพศใหแหง	 โดยในเพศชาย 
ใหเนนการทำ	ความสะอาดบริเวณหนังหุมปลายอวัยวะเพศ	 สวน
เพศหญิงใหทำ	ความสะอาดอวยัวะเพศแตภายนอกจากดานหนา
ไปดานหลัง	 และขณะมีประจำ	เดือนใหเปลี่ยนผาอนามัยวันละ	
2–3	ครั้งเปนอยางนอย
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คำ�ถาม¾ั²นาความคิ´

	 2)	 สวมกางเกงชั้นในที่สะอาดและไมรัดแนน

จนเกินไป	 เนื่องจากกางเกงชั้นในที่ไมสะอาดและ

รัดแนนจนเกินไปเปนแหลงสะสมของเช้ือโรคท่ี

เปนสาเหตุของโรคผิวหนังท่ีบริเวณอวัยวะเพศหรือ

ขาหนีบได

	 3)	 ระวงัอยาใหอวยัวะเพศถกูกระแทกแรง	ๆ 	

และเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับอวัยวะเพศควรไป

พบแพทยเพื่อรับการตรวจรักษาตอไป

	 ระบบสืบพันธุมีความสำ	คัญ	ถาเราไมดูแลรักษา

ระบบสืบพันธุใหดี	 ยอมทำ	ใหเกิดโรคและความ

เจ็บปวยจนสงผลกระทบตอสุขภาพ	 และการ

เจรญิเตบิโต	และพัฒนาการของรางกายได	โดยอาจ

ทำ	ใหเราเจริญเติบโตเขาสูวัยหนุม	 วัยสาวไดชากวา

เพื่อน	ๆ	หรือมีปัญหาในการใชชีวิตสมรสไดในอนาคต

	 1.	ถานักเรียนหญิงมีประจำาเดือนเกิดขึ้นเปนครั้งแรก	ควรปฏิบัติตนอยางไร
	 2.	ถานักเรียนชายเกิดการฝันเปยก	ควรปฏิบัติตนอยางไร

กิจกรรมเรียนรู้...สู่ปฏิบัติ

•	เพื่อความเขาใจที่คงทนใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้

 เขียนวิธีการดูแลระบบสืบพันธุในรูปแบบแผนท่ีความคิด	 แลวนำาผลงานท่ีเขียนออกมา

เลาใหเพื่อน	ๆ	ในชั้นเรียนฟัง	และอภิปรายรวมกันในเรื่องดังกลาว
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	 	 •	ระบบไหลเวียนโลหิต

คำ�ถามนำ�Êู่ºทเรียน

 ระบบไหลเวียนโลหิตมีหนาที่อยางไร

 อวัยวะทุก	 ๆ	 สวนของรางกายตองอาศัยเลือดไปหลอเลี้ยง	 โดยเลือดจะนำ	แกส
ออกซเิจนและสารอาหารไปยงัอวยัวะเหลานัน้ผานระบบไหลเวยีนโลหติ	นกัเรยีนจงึควร
ดูแลระบบไหลเวียนโลหิตใหมีสภาวะที่ดีอยูเสมอ
	 1.	หนาที่ของระบบไหลเวียนโลหิต
	 	 ระบบไหลเวียนโลหิตมีหนาที่ในการนำ	แกสออกซิเจนและสารอาหารไปเล้ียง
อวัยวะสวนตาง	ๆ	ภายในรางกาย	โดยผานกระแสเลือด		
	 2.	โครงสรางของระบบไหลเวียนโลหิต
	 	 โครงสรางของระบบไหลเวียนโลหิตที่สำ	คัญ	ประกอบดวยสวนตาง	ๆ	ดังนี้
  หัวใจ	 หัวใจของมนุษยโดยทั่วไปจะมีขนาดประมาณเทากับกำ	ปันของตัวเอง	
ตั้งอยูบริเวณทรวงอกขางซาย	แบงออกเปน	4	หอง	ไดแก	หัวใจหองบนซายและหัวใจ

หองบนขวา	หัวใจหองลางซายและหัวใจหองลางขวา	

หัวใจมีหนาที่ในการสูบฉีดเลือดไปยังสวนตาง	 ๆ	

ของรางกาย	ถาหัวใจหยุดเตนเราก็จะเสียชีวิต

 หลอดเลือด	หลอดเลือดมีลักษณะเปนทอ

ซึ่งเปนเสนทางใหเลือดหมุนเวียนไปตามรางกาย

การไหลเวียนของเลือดอาศัยแรงดันที่เกิดขึ้นจาก

การสูบฉีดของหัวใจหรือการบีบตัวของผนังหลอด-

เลือดแดง	 หลอดเลือดแบงออกเปน	 3	 ชนิด	 คือ	

หลอดเลือดแดง	หลอดเลือดดำ		และหลอดเลือดฝอย

  เลือด	เลือดมีลักษณะเปนของเหลวอยูในหลอดเลือด	ในเลือดประกอบไปดวย	

น้ำ	เลือดและเซลลเม็ดเลือด

ภาพแสดงลักษณะของหัวใจ
ทั้งภายนอกและภายใน

ลักษณะภายนอก
ของหัวใจ

ลักษณะภายใน
ของหัวใจ
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	 	 1.	น้ำ	เลือด	 มีหนาที่ลำ	เลียงสารอาหารตาง	 ๆ	 ไปยังอวัยวะสวนตาง	 ๆ	 ของ 

รางกายและรักษาสมดุลตาง	ๆ	ของรางกาย	เชน	ควบคุมอุณหภูมิของรางกาย

	 	 	 2.	เซลลเม็ดเลือด	แบงออกเปน	3	ชนิด	มีหนาที่แตกตางกัน	ดังนี้

	 	 	 	 	1)	เซลลเม็ดเลือดแดง	 มีหนาที่ลำ	เลียงแกสออกซิเจนและแกสคารบอน- 

	 	 	 	 		 ไดออกไซด

	 	 	 	 	2)	เซลลเม็ดเลือดขาว	 มีหนาที่กำ	จัดเช้ือโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เขาสู 

	 	 	 	 		 รางกาย

	 	 	 	 	3)	เกล็ดเลือด	 ชวยในการแข็งตัวของเลือด	 เชน	 ในขณะที่ถูกมีดบาด 

	 	 	 	 		 เกล็ดเลือดก็จะไปเกาะที่ขอบของบาดแผล	ทำ	ใหเลือดหยุดไหล

	 3.	การไหลเวียนของเลือด

	 	 เริ่มจากหัวใจหองบนขวาจะรับเลือดดำ	จากสวนตาง	ๆ	ของรางกาย	สวนหัวใจ 

หองบนซายจะรับเลือดแดงจากปอด	 เม่ือเลือดเขามาเต็มที่แลวหัวใจหองบนทั้งซาย 

และขวาจะบีบตัวพรอมกัน	 เลือดดำ	จากหัวใจหองบนขวาจะไหลผานลิ้นหัวใจลงสูหัวใจ 

หองลางขวา	สวนเลือดแดงจากหัวใจหองบนซายจะไหลผานล้ินหัวใจลงสูหัวใจหองลางซาย	

จากนั้นหัวใจหองลางซาย

และหองลางขวาจะบีบตัว 

พรอมกนั	โดยเลอืดดำ	จาก

หวัใจหองลางขวาจะไหลไป
สู ปอดเพื่อฟอกเลือดดำา 
ใหเปนเลอืดแดง	สวนหัวใจ 
หองลางซายก็จะสงเลือด	

แดงผานหลอดเลือดไปยัง
สวนตาง	 ๆ	 ของรางกาย
หมุนเวียนเชนนี้เรื่อยไป

หลอดเลือดที่ ไปยัง
สวนตาง	ๆ 	ของรางกาย

หลอดเลอืดดำ	
ที่ไปยังปอด

หลอดเลือดแดง
ที่มาจากปอด

หลอดเลือดแดง
ที่มาจากปอด

หลอดเลือดดำ	ที่มาจาก
สวนตาง	ๆ	ของรางกาย

ภาพแสดงตำ�แหน่งการไหลเวียนของเลือด

}
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คำ�ถาม¾ั²นาความคิ´

	 4.	การดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิต
	 	 วิธีดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิต	มีดังนี้
	 	 1)	ออกกำ	ลังกายสม่ำ	เสมอ	อยางนอยสัปดาหละ	3	ครั้ง	เพราะถาเราขาดการ
ออกกำ	ลังกาย	กลามเนื้อหัวใจจะไมแข็งแรง	สงผลใหเมื่อทำ	กิจกรรมหนัก	ๆ	รางกาย
จะเหน็ดเหนื่อยไดงาย

	 	 2)	รับประทานอาหารท่ีมีธาตุเหล็กมากเปนพิเศษ	 เชน	 ตับ	 เคร่ืองในสัตว
ผักคะนา	เพื่อชวยเพิ่มธาตุเหล็กใหกับเลือด
	 	 3)	ไมสูบบุหร่ีและหลีกเล่ียงบริเวณท่ีมีควันบุหร่ี	 เน่ืองจากในควันบุหร่ีมีสารพิษ
ที่เปนอันตรายตอระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต	 สงผลทำ	ใหเกิดโรคปอดและ
โรคหัวใจได
	 	 4)	พักผอนใหเพียงพอและดื่มน้ำ	มาก	ๆ	ชวยในการไหลเวียนของเลือด
	 	 5)	หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันมาก	 เชน	 เนื้อสัตวติดมัน	 น้ำ	มันหมู	 เพราะอาจ
ทำ	ใหอวนและเปนโรคหลอดเลือดหัวใจได
	 	 6)	พยายามไมเครียดหรือเมื่อเครียดพยายามหาทางผอนคลายความเครียด
	 	 ถาระบบไหลเวียนโลหิตเกิดความบกพรอง	โดยที่เราไมดูแลรักษาตามวิธีการที่
กลาวมายอมจะทำ	ใหสขุภาพไมแขง็แรง	เลอืดไหลเวยีนไดไมด	ีทำ	ใหสมองไมปลอดโปรง	
มีผลตอความคิดและความจำ	ในการเรียนรู	อีกทั้งสงผลตอการทำ	งานของอวัยวะอื่น	ๆ	
ในรางกายอีกดวย

	 ระหวางคนทีม่รีปูรางอวนและคนทีม่รีปูรางสมสวน	ใครมโีอกาสปวยจากโรคหัวใจ
หรือโรคระบบไหลเวียนโลหิตมากกวากัน	เพราะอะไร
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กิจกรรมเรียนรู้...สู่ปฏิบัติ

•	เพื่อความเขาใจที่คงทนใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้
	 วาดภาพและระบายสีหัวใจ	พรอมทั้งเขียนลูกศรแสดงทิศทางการไหลเวียนของเลือด

	 	 •	ระบบหายใจ

คำ�ถามนำ�Êู่ºทเรียน

	 เมื่อกลาวถึงระบบหายใจ	 นักเรียนจะนึกถึงอวัยวะใดเปนอันดับแรก	
เพราะอะไร

	 มนุษยสามารถท่ีจะมีชีวิตอยูไดเปนสัปดาหถาขาดอาหาร	 และมีชีวิตอยูไดเปนวัน
ถาขาดน้ำ		แตไมสามารถมีชวีติอยูไดถาขาดอากาศหายใจเพยีงไมกีน่าท	ีดงันัน้การศกึษา
เกีย่วกบัระบบหายใจจงึมคีวามสำ	คัญทีน่กัเรยีนควรไดเรยีนรูและทำ	ความเขาใจในเรือ่ง
ที่เกี่ยวของ	ดังนี้
	 1.	หนาที่ของระบบหายใจ
	 	 ระบบหายใจมีหนาที่ในการแลกเปล่ียนแกสออกซิเจนและแกสคารบอน-	
ไดออกไซดใหกับรางกาย
	 	 เราทุกคนหายใจเอาอากาศภายนอกรางกายเขาไปเพื่อตองการแกสออกซิเจน
ไปใชในขบวนการเผาผลาญสารอาหารใหเกิดพลังงานที่รางกายตองการ	 พรอมทั้งขับ
แกสคารบอนไดออกไซดออกจากรางกายในขณะหายใจออกอีกดวย
	 	 เมือ่เราหายใจเขาอากาศจะผานโพรงจมกูไปยงัคอหอย	ผานกลองเสยีง	หลอดลม	
ขั้วปอด	และไปยังปอด

โพรงจมูก

ชองปาก

ปอด

หลอดลม

ภาพแสดงโครงสร้างของระบบหายใจ
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	 	 2.	โครงสรางของระบบหายใจ
	 	 	 โครงสรางของระบบหายใจที่สำ	คัญ	มีดังนี้
	 	 1)	จมูก	จมูกมี	2	รู	ภายในรูมีลักษณะเปนโพรง	ประกอบดวยขนจมูก	และมี
เย่ือบุเมือกท่ีคอยดักจับฝุนละอองและเช้ือโรคตาง	ๆ	เม่ือฝุนละอองท่ีเกาะอยูในโพรงจมูก 
แหงก็จะหลุดลอกออกมาในรูปของขี้มูก
	 	 2)	คอหอยและกลองเสียง	คอหอยมีลักษณะเปนทอกลวงอยูติดกับโพรงจมูก	
เปนทางผานของอากาศที่เราหายใจ	 (ลมหายใจ)	 ถัดมาจากคอหอยจะเปนกลองเสียง 
ซ่ึงเปนทางผานของอากาศเชนกัน	และยังเปนสวนท่ีทำ	ใหเกิดเสียง	โดยมีฝาปดกลองเสียง	
เพื่อปองกันไมใหอาหารที่รับประทานเขาไปพลัดตกลงไปในหลอดลมอีกดวย
	 	 3)	หลอดลม	หลอดลมมีลักษณะเปนทอตรง	กลวง	โดยตอมาจากกลองเสียง 
มีหนาที่เปนทางผานของอากาศที่เราหายใจ	 ผูปวยที่เปนโรคถุงลมโปงพอง	 หายใจ 
ไมสะดวก	มักจะถูกเจาะหลอดลมบริเวณคอเพื่อใหผูปวยหายใจไดสะดวกขึ้น

หลอดลม

ภาพแสดงตำ�แหน่งของหลอดลม

	 	 4)	ขัว้ปอด	ขัว้ปอดเปนสวนท่ีตอจากหลอดลม	แยกออกเปน	2	แขนงไปทีป่อด
ขางซายและขวา
	 	 5)	ปอด	ปอดมีลักษณะคลายฟองน้ำ	มี	 2	 ขาง	คือ	 ขางซายและขางขวา	 อยู 
ระหวางชองอก	 ภายในปอดประกอบดวยแขนงขั้วปอด	 และที่ปลายของแขนงขั้วปอด 
จะมีถุงลมเล็ก	ๆ	ซึ่งเปนที่แลกเปลี่ยนแกสออกซิเจนและแกสคารบอนไดออกไซด	โดย
ที่รางกายจะนำ	แกสออกซิเจนไปใช	 สวนแกสคารบอนไดออกไซดจะถูกกำ	จัดออก 
มาพรอมกับไอน้ำ	ทางลมหายใจนั่นเอง
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ภาพแสดงตำ�แหน่งของปอดและภาพขยายของถุงลม

ถุงลมถุงลม

แขนงขั้วปอดแขนงขั้วปอด

	 3.	การดูแลรักษาระบบหายใจ
	 	 วิธีดูแลรักษาระบบหายใจ	มีดังนี้
	 	 1)	ออกกำ	ลังกายอยางสม่ำ	เสมอ	เพราะการออกกำ	ลังกายชวยใหปอดแข็งแรง	
มีระบบหายใจที่ดี	และเพิ่มการรับแกสออกซิเจนของรางกาย
	 	 2)	ไมสูบบุหร่ีและไมอยูในบริเวณที่มีควันบุหรี่หรือควันพิษ	 เพราะถารางกาย 
ไดรับควันบุหรี่หรือควันพิษบอย	 ๆ	 จะทำ	ใหเกิดโรคระบบทางเดินหายใจได	 เชน	 
โรคภูมิแพ	โรคถุงลมโปงพอง	โรคมะเร็งปอด	เปนตน
	 	 3)	ไมถอนขนจมูก	 เนื่องจากขนจมูกมีความสำ	คัญในการชวยกรองฝุนละออง
และเชือ้โรคไมใหเขาสูระบบหายใจไดโดยงาย	นอกจากนีค้วรดแูลรักษาความสะอาดจมกู
อยูเสมอ
	 	 4)	ไมสวมเสื้อท่ีรัดตึงจนเกินไป	 เนื่องจากการสวมเสื้อผาที่รัดตึงจนเกินไปจะ
ทำ	ใหอึดอัด	หายใจไดไมสะดวก
	 	 5)	ถาไมจำ	เปนอยาหายใจทางปาก	 เพราะเปนการหายใจที่ไมถูกวิธี	 อาจทำ	ให
ไดรับเชื้อโรคเขาสูรางกายไดงาย
	 	 6)	รักษารางกายใหอบอุนอยูเสมอ	โดยเฉพาะเวลานอน	เนือ่งจากจะชวยปองกัน
โรคไขหวัด	โรคปอดบวมได
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	 	 การดูแลรักษาระบบหายใจอยางถูกตองมีความสำ	คัญตอสุขภาพ	 การเจริญ-
เติบโต	 และพัฒนาการของรางกาย	 ถาเราขาดการดูแลรักษาระบบหายใจแลวยอมเกิด
ความบกพรองของกระบวนการหายใจในการนำ	แกสออกซิเจนเพ่ือไปหลอเล้ียงเซลลของ
รางกายใหเจริญเติบโตสมวัยไดตอไป

คำ�ถาม¾ั²นาความคิ´

	 นักเรียนรูจักโรคใดบางที่เกิดขึ้นกับระบบหายใจ	 และโรคดังกลาวนั้นเกิดจาก
สาเหตุใด	และมีอาการเชนไร

กิจกรรมเรียนรู้...สู่ปฏิบัติ

แหล่งสืบค้นความรู้

•	เพื่อความเขาใจที่คงทนใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้	
 วาดภาพอวยัวะในระบบหายใจพรอมทัง้ระบุหนาท่ีของอวัยวะเหลานัน้ลงในสมดุรายงาน

	 •	นกัเรยีนสามารถคนควาความรูเร่ือง	ระบบต่าง�ๆ �ของรา่งกาย	เพิม่เติมไดจากเวบ็ไซต	
http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/	 หรือ	 http://www.thaihealth.or.th/	 โดยขอ
คำ	ปรึกษาจากครูและเจาหนาที่สาธารณสุข
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บทสรุปหน่วยการเรียนรูที่	1
	 นักเรียนสามารถสรปุทบทวนความรูโดยใชวธิกีารจนิตภาพจากผงัมโนทศัน	(concept	map)	
เพื่อสรุปองคความรูไดดังนี้

เรียนรูเกี่ยวกับ

มีอวัยวะสวนที่สำ	คัญและทำ	หนาที่	ดังนี้

มีอวัยวะสวนที่สำ	คัญและทำ	หนาที่	ดังนี้

ไดแก

เกี่ยวกับ

เรียนรู้ตัวเรา

ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย

ระบบสืบพันธุ

หนาที่ การดูแลรักษาระบบสืบพันธุ

โครงสราง

อวัยวะสืบพันธุของเพศชาย

อวัยวะสืบพันธุของเพศหญิง

คือ ทำ	ไดโดย

แบงออกเปน

สืบพันธุและดำารงเผาพันธุตามธรรมชาติ รักษาความสะอาดอวัยวะเพศสมำ่าเสมอ

สวมกางเกงชั้นในที่สะอาดและไมรัดแนน 

จนเกินไป

ระวังอยาใหอวัยวะเพศถูกกระแทกแรง	ๆ	

เมื่อเกิดสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับอวัยวะเพศ 

ควรรีบไปพบแพทย

ลึงหรือองคชาติ	

รังไข		

ลูกอัณฑะ

ทอนำาไข

ตอมลูกหมาก

มดลูก
ชองคลอด	

เปนทางผานของนำ้าอสุจิ	
และนำ้าปัสสาวะ

ผลิตไขและฮอรโมนเพศหญิง

สรางตัวอสุจิ

เปนบริเวณที่เกิดการปฏิสนธิ

สรางนำ้าเมือก	(นำ้าอสุจิ)		
สำาหรับหลอเลี้ยงตัวอสุจิ	

เปนที่ฝังและเจริญเติบโตของตัวออน
เปนทางผานของประจำาเดือน	 	
และเปนชองทางการคลอดของทารก
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เรียนรูเกี่ยวกับ

ทำ	ไดโดย

ทำ	ไดโดย

ไดแก

เรียนรู้ตัวเรา (ต่อ)

ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย

ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ

เกี่ยวกับ

คือ คือ

มีอวัยวะที่สำ	คัญและทำ	หนาที่	ดังนี้ มีอวัยวะที่สำ	คัญและทำ	หนาที่	ดังนี้

ทำ	งานหมนุเวยีนโดยมลีำ	ดบัเริม่จาก

เกี่ยวกับ

นำาแกสออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงอวัยวะ

สวนตาง	ๆ	ภายในรางกาย	โดยผานกระแสเลือด

แลกเปลี่ยนแกสออกซิเจนและแกส

คารบอนไดออกไซดใหกับรางกาย

หัวใจ	 จมูก	

ออกกำาลังกายสมำ่าเสมอ

รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก	งดอาหารไขมันสูง

ไมสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่

พักผอนใหเพียงพอ	ไมเครียด

ออกกำาลังกายสมำ่าเสมอ

ไมสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่

ไมถอนขนจมูก

ไมสวมเสื้อผารัดตึงจนเกินไป

ถาไมจำาเปนอยาหายใจทางปาก

รักษารางกายใหอบอุนอยูเสมอ

หลอดเลือด คอหอยและกลองเสียง

ขั้วปอดเลือด

หลอดลม

ปอด

มี	4	หอง	สูบฉีดเลือดไป	
ยังสวนตาง	ๆ	ของรางกาย

มีขนจมูกและเยื่อบุเมือก	
คอยดักจับเชื้อโรค

•	เลือดดำาจากรางกาย	

•	เลือดแดงจากปอด	

หัวใจหองลางขวา

หัวใจหองลางซาย	

หัวใจหองบนขวา

หัวใจหองบนซาย

ปอด

สวนตาง	ๆ	ของรางกาย

เปนเสนทางใหเลือด
หมุนเวียนไปตามรางกาย

เปนทางเดินหายใจ

เปนสวนที่ตอจากหลอดลม	
ไปยังปอด

ลำาเลียงสารอาหารไปยัง	
สวนตาง	ๆ	ของรางกาย

เปนทางเดินหายใจ

แลกเปลี่ยนแกสออกซิเจน	
และแกสคารบอนไดออกไซด

หนาที่ หนาที่

โครงสราง โครงสราง

การไหลเวียนของเลือด

การดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิต	

การดูแลรักษาระบบหายใจ
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	 •	เพื่อความเขาใจที่คงทนใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้
  1.	อภิปรายแสดงความคิดเห็นเรื่อง	ทารกเกิดมาได้อย่างไร
	 	 2.	รวบรวมภาพและขอมลูขาวสารในเรือ่ง	โรคทีเ่กีย่วข้องกบัระบบไหลเวียนโลหติ
	 	 	 แลวจัดปายนิเทศหนาหองเรียน	
	 	 3.	แบงกลุม	กลุมละ	4–5	คน	แตละกลุมรวมกันระดมสมองแสดงบทบาทสมมุติ
	 	 	 เกี่ยวกับแนวทางในการดูแลรักษาระบบหายใจ	และนำ	เสนอหนาชั้นเรียน

กิจกรรมเÊนÍáนะ

âคร§§าน

	 •	เพื่อความเขาใจที่คงทนใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้
	 เลือกทำ	โครงงานตอไปนี้	 (เลือก	1	 ขอ)	หรืออาจเลือกทำ	โครงงานอื่นตามความ
สนใจตามรูปแบบโครงงานท่ีผูสอนกำ	หนด	 (ซึ่งอยางนอยตองมีหัวขอตอไปนี้	 เหตุผล
ที่เลือกโครงงานนี้	จุดประสงค	แผนการปฏิบัติการ)
 1.	โครงงานการคนควาขอมูลเรื่อง	 พฤติกรรมของบุคคลที่ส่งผลเสียต่อระบบ
� � ไหลเวียนโลหิต
 2.	โครงงานการสำ	รวจขอมูลเรื่อง	สถิติของผู้ปวยเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์
 3.	โครงงานการคนควาขอมลูเรือ่ง	พฤติกรรมเสีย่งท่ีก่อให้เกิดโรคต่อระบบหายใจ
� � ของคนในครอบครัว
 หมายเหตุ:	 โครงงานท่ีเลือกตามความสนใจควรไดรับคำ	แนะนำ	แกไขจากผูสอน
เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวจึงดำ	เนินโครงงานนั้น	ๆ	โดยผูสอน/ผูปกครอง/กลุมเพื่อน	
ประเมินลักษณะกระบวนการทำ	งาน	 และนักเรียนควรมีการสรุปแลกเปลี่ยนความรู
ซึ่งกันและกันกอนพิจารณาเก็บในแฟมสะสมผลงาน
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คำ�ถามประจำ�หน่วยการเรียนรู้ที่�1

การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน

	 •	เพื่อความเขาใจที่คงทนใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้
	 	 นักเรียนนำ	ความรูท่ีไดจากการศึกษาในหนวยการเรียนรูนี้ไปแนะนำ	แกสมาชิก
ในครอบครัวและนำ	ไปปฏิบัติดวยตนเอง	 โดยการดูแลรักษาความสะอาดรางกายและ
เสือ้ผาเครือ่งนุงหมของตนเองอยางสม่ำ	เสมอ	รบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน	หลกีเลีย่ง
อาหารทีม่ไีขมนัมาก	ไมสบูบุหรีแ่ละหลีกเลีย่งการอยูในบรเิวณทีม่คีวนับหุร่ีหรอืควนัพษิ	
ออกกำ	ลังกายอยางสม่ำ	เสมอ	 พักผอนใหเพียงพอ	 ทำ	จิตใจใหสดใสราเริง	 พยายาม
ไมเครียด	และหมั่นปฏิบัติกิจกรรมที่ชวยผอนคลายความเครียด	แลวสังเกตภาวะทาง
สุขภาพ	 การเจริญเติบโต	 และพัฒนาการของตนเองและสมาชิกในครอบครัววาดีขึ้น 
หรือไม	อยางไร

ตอบคำ	ถามต่อไปนี้
 1.	เพราะเหตุใดจึงตองมีการสืบพันธุ
 2.	ระบบสืบพันธุของเพศหญิงและเพศชายมีความแตกตางกันอยางไร
 3.	เมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับอวัยวะเพศควรปฏิบัติเชนไร
 4.	“การออกกำ	ลังกายอยางสม่ำ	เสมอ	ชวยใหหัวใจแข็งแรง”	นักเรียนมีความคิดเห็น 
	 	 อยางไรกับคำ	กลาวนี้
 5.	ถานกัเรยีนมคีวามเครยีดบอย	ๆ 	จะสงผลกระทบตอระบบการทำ	งานของหัวใจ 
	 	 และการเจริญเติบโตของรางกายอยางไร
 6.	การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันมากจะสงผลดีตอระบบไหลเวียนโลหิตอยางไร
 7.	หากปอดของคนเราถูกทำ	ลาย	นักเรียนคิดวาจะเกิดผลตอคนเราอยางไร
  8.	เราควรปฏิบัติตนอยางไรเพื่อชวยใหระบบหายใจทำ	งานไดเปนปกติ
  9.	มปีจัจยัใดบางทีท่ำ	ใหนกัเรยีนอาจปวยเปนโรคในระบบหายใจ	และการปวยน้ัน 
	 	 	 สงผลกระทบตอการเจริญเติบโตของรางกายหรือไม	อยางไร
 10.	แนวทางการปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุเพือ่การดแูลรกัษาระบบตาง	ๆ 	ในรางกายใหมสีขุภาพ 
	 	 	 ที่ดี	แนวทางปฏิบัตินั้นคืออะไรใหบอกมา	1	แนวทาง
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