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หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มนี้จัดทำขึ้นตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมี
เปาหมายให้นักเรียนและครูใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ดั ทีก่ ำหนดไว้ในหลักสูตร และสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง พัฒนานักเรียน
ให้มีสมรรถนะสำคัญตามที่ต้องการ ทั้งในด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต
และการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทำประโยชน์ให้
สังคม เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
ในการจัดทำหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้จัดทำซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างลึกซึ้ง ทั้งด้านวิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้
แกนกลาง แนวทางการจัดการเรียนรู้ แล้วจึงนำองค์ความรูท้ ไี่ ด้มาออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ ประโยชน์จาก
การเรียน และคำถามชวนคิด (คำถามนำสู่การเรียนรู้) เนื้อหาสาระแต่ละเรื่องแต่ละหัวข้อ นานา
น่ารู้ กิจกรรมเรียนรู้...สู่ปฏิบัติ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) แหล่งสืบค้นความรู้ บทสรุปหน่วยการ
เรียนรู้ กิจกรรมเสนอแนะ โครงงาน การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และคำถามประจำหน่วยการ
เรียนรู้ นอกจากนีท้ า้ ยเล่มยังมีบรรณานุกรม และคำอภิธานศัพท์ ซึง่ องค์ประกอบของหนังสือเรียน
เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างครบถ้วนตามหลักสูตร
การเสนอเนื้อหาและออกแบบกิจกรรมในหนังสือเรียนเล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยยึดแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงศักยภาพของนักเรียน เน้นการเรียนรู้แบบ
องค์รวมบนพื้นฐานของการบูรณาการแนวคิดทฤษฎีทางการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน พหุปัญญา การใช้คำถามแบบหมวกความคิด 6 ใบ การเรียนรู้
แบบประสบการณ์และที่เน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นต้น จัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ เน้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มุ่งพัฒนาการคิด และพัฒนาการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองและพัฒนาการทางร่างกายของนักเรียน อันจะช่วยให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มนี้
จะช่วยสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ด้านทักษะกระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษาได้
เป็นอย่างดี และสนับสนุนการปฏิรปู การเรียนรูต้ ามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545
คณะผู้จัดทำ

คําชี้แจง

คํานํา

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่ละเล่มได้ออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ให้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย
1. มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเปาหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียนเมื่อจบการศึกษาใน
หน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ หรือเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ตัวชี้วัดชั้นป เป็นเปาหมายในการพัฒนานักเรียนแต่ละชั้นปี ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ มีรหัสของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีกำกับไว้หลังตัวชี้วัดชั้นปี 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 เป็นการนำเสนอขอบข่ายเนื้อหาที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในระดับชั้นนั้น ๆ
4. ประโยชน์จากการเรียน นำเสนอไว้เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนนำความรู้ ทักษะจากการเรียน
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
5. คำถามชวนคิด (คำถามนำสู่การเรียนรู้) เป็นคำถามหรือสถานการณ์เพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดความสงสัยและสนใจที่จะค้นหาคำตอบ
6. เนื้อหา เป็นเนื้อหาที่ตรงตามสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการ
เรียนรู้แกนกลาง โดยแบ่งเนื้อหาเป็นช่วง ๆ แล้วแทรกกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่พอเหมาะกับ
การเรียน รวมทั้งมีการนำเสนอด้วยภาพ ตาราง แผนภูมิ และแผนที่ความคิด เพื่อเป็นสื่อให้
นักเรียนสร้างความคิดรวบยอดและเกิดความเข้าใจที่คงทน
7. นานา น่ารู้ (ความรู้เสริมหรือเกร็ดความรู้) เป็นความรู้เพื่อเพิ่มพูนให้นักเรียนมีความรู้
กว้างขวางขึ้น โดยคัดสรรเฉพาะเรื่องที่นักเรียนควรรู้
8. กิจกรรมเรียนรู้...สู่ปฏิบัติ (กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้) เป็นกิจกรรมที่กำหนดไว้เมื่อจบ
เนื้อหาแต่ละตอนหรือแต่ละหัวข้อ เป็นกิจกรรมที่หลากหลาย ใช้แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
กับเนื้อหา เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียน สะดวกในการปฏิบัติ กระตุ้น
ให้นักเรียนได้คิด และส่งเสริมให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม มีคำถามเป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู้
ของนักเรียน ได้ออกแบบกิจกรรมไว้อย่างหลากหลาย และมีมากเพียงพอที่จะพัฒนาให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ตามเปาหมายของหลักสูตร โดยครูผู้สอน/นักเรียนสามารถนำกิจกรรมดังกล่าวมา
ใชปฏิบัติในชวงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูได
9. แหล่งสืบค้นความรู้ เป็นแหล่งการเรียนรูต้ า่ ง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น เว็บไซต์ หนังสือ
สถานที่ หรือบุคคล เพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน

10. บทสรุปหน่วยการเรียนรู้ ได้จัดทำ�บทสรุปเป็นผังมโนทัศน์ (Concept Map) เพื่อให้
นักเรียนได้ใช้เป็นบทสรุปทบทวนความรู้ โดยวิธีการจินตภาพจากผังมโนทัศน์ที่ได้สรุปเนื้อหาที่ได้
จัดทำ�ไว้
11. กิจกรรมเสนอแนะ เป็นกิจกรรมบูรณาการทักษะที่รวมหลักการและความคิดรวบยอด
ในเรื่องต่าง ๆ ที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม
12. โครงงาน เป็นข้อเสนอแนะในการกำ�หนดให้นักเรียนปฏิบัติโครงงาน โดยเสนอแนะ
หัวข้อโครงงานและแนวทางการปฏิบตั โิ ครงงานทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ชัน้ ปี
ของหน่วยการเรียนรู้นั้น เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การวางแผน และการแก้ปัญหาของนักเรียน
13. การประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำ�วัน เป็นกิจกรรมทีเ่ สนอแนะให้นกั เรียนได้นำ�ความรู้ ทักษะ
ในการประยุกต์ความรู้ในหน่วยการเรียนรู้นั้นไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน
14. คำ�ถามประจำ�หน่วยการเรียนรู้ เป็นคำ�ถามที่ต้องการให้นักเรียนได้สะท้อนความคิด
ในเนื้อหาที่ได้ศึกษา โดยเน้นการนำ�หลักการตั้งคำ�ถามสะท้อนคิด (RCA) มาจัดเรียงเป็นคำ�ถาม
ตามเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนรู้
15. บรรณานุกรม เป็นรายชื่อหนังสือ เอกสาร หรือเว็บไซต์ที่ใช้ค้นคว้าอ้างอิงประกอบการ
เรียบเรียงเนื้อหาความรู้
16. คำ�อภิธานศัพท์ เป็นการนำ�คำ�สำ�คัญทีแ่ ทรกอยูต่ ามเนือ้ หามาอธิบายให้ความหมาย และ
จัดเรียงตามลำ�ดับตัวอักษร เพื่อความสะดวกในการค้นคว้า
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เรียนรู้ตัวเรา

1

หน�วยการเร�ยนรูที่

มาตรฐานการเร�ยนรู

พ 1.1 เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย

ตัวชี้วัดชั�นป

1. อธิบายความสำคัญของระบบสืบพันธุ 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
เขาใจและเห็นความสำคัญของระบบ
สืบพันธุ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบ
หายใจ ตลอดจนวิธีชดูแลรักษาอยางถูกตอง

คําถามชวนคิด
นั ก เรี ย นคิ ด ว า ระบบใดในร า งกาย
มีความสำคัญที่สุด เพราะเหตุใด
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อวัยวะทุกสวนในรางกายของคนเรานั้นทำงานรวมกันเปนระบบถาระบบใดใน
รางกายทำงานผิดปกติก็จะสงผลกระทบตอระบบอื่น ๆ การเรียนรู ทำความเขาใจ และ
ใหความสำคัญในการดูแลรักษาระบบตาง ๆ ในรางกายอยางถูกตองจะสงผลดีตอ
สุขภาพของคนเรา

ระบบตาง ๆ ของรางกาย
คำ�ถามนำ�Êู่ºทเรียน
ระบบสืบพันธุมีความสำคัญกับการกำเนิดชีวิตมนุษยอยางไร

ระบบสืบพันธุ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ ตางก็มีความสำคัญตอ
รางกาย โดยระบบสืบพันธุช ว ยในการสืบทอดเผาพันธุ ระบบไหลเวียนโลหิตชวยในการนำ
แกสออกซิเจนและสารอาหารไปเลีย้ งอวัยวะสวนตาง ๆ ภายในรางกาย และระบบหายใจ
ชวยในการแลกเปลี่ยนแกสออกซิเจนและแกสคารบอนไดออกไซดใหกับรางกาย

• ระบบสืบพันธุ

การสืบพันธุของมนุษยเพื่อดำรงไวซึ่งเผาพันธุตามธรรมชาติ จำเปนตองอาศัย
เพศชายและเพศหญิง ซึ่งทั้งสองเพศสามารถสืบพันธุไดเมื่ออวัยวะสืบพันธุเจริญเติบโต
เต็มที่ เชน เพศชายมีการขับน้ำอสุจิออกมา สวนเพศหญิงจะมีประจำเดือน
1. อวัยวะสืบพันธุของเพศชาย
อวัยวะสืบพันธุของเพศชายประกอบดวยสวนตาง ๆ หลายสวน ในที่นี้
จะกลาวเฉพาะบางสวนที่สำคัญ ๆ ดังนี้
1) ลึงคหรือองคชาตเปนสวน
นานา น่ารู้
ที่แสดงใหเห็นวาเปนเพศชายอยาง
ชัดเจน ตัวลึงคจะหอยอยูดานหนา
ตัวอสุจิ เปนเซลลที่มีขนาดเล็ก มอง
ลูกอัณฑะ บริเวณปลายลึงคจะมีเสน- ไมเห็นดวยตาเปลา มีลกั ษณะคลายลูกออด
ประสาทและหลอดเลื อ ดอยู  เ ป น ของกบ
จำนวนมาก
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2) ลูกอัณฑะ มีลักษณะและรูปรางคลายไขไกฟองเล็ก ๆ มี 2 ลูก มีหนาที่
ในการสรางตัวอสุจิ
3) ตอมลูกหมาก มีลักษณะคลายลูกหมากเล็ก ๆ มีหนาที่สรางน้ำ�เมือก      
(น้ำ�อสุจิ) สำ�หรับหลอเลี้ยงตัวอสุจิ

ต่อมลูกหมาก

องคชาต

ต่อมลูกหมาก

ลูกอัณฑะ

ลูกอัณฑะ

ลูกอัณฑะ
ภาพอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายด้านข้าง

องคชาต
ภาพอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายด้านหน้า

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

รังไข่

ท่อนำ�ไข่

มดลูก
รังไข่
รังไข่
ช่องคลอด

กระเพาะปัสสาวะ

ภาพอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงด้านข้าง

มดลูก

ช่องคลอด
ภาพอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงด้านหน้า
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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
ก็จะเปนทีฝ่ ง ตัวของไขทผี่ สมกับอสุจแิ ลว สวนโพรงมดลูกจะเปนทีเ่ จริญเติบโตของทารก
ซึ่ ง ทำ � ให ม ดลู ก มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ขนาดใหญขึ้น และจะกลับคืนสภาพ
นานา น่ารู้
เดิมเมือ่ คลอดทารกแลว แตถา ไมมกี าร
ปกติอสุจิของเพศชายที่แข็งแรงที่สุดเพียง
ปฏิสนธิเกิดขึ้น เยื่อบุมดลูกก็จะสลาย
ตัวกลายเปนเลือดประจำ�เดือนนั่นเอง ตัวเดียวจะผสมกั บ ไข ใ บหนึ่ ง ของเพศหญิ ง ที่
4) ชองคลอด มีรปู รางคลายทอ ทอนำ�ไข จากนัน้ ไขทไ่ี ดรบั การผสมแลวจะเดินทาง
เขาสูโ พรงมดลูกไปฝงตัวในโพรงมดลูก และเจริญเปนอวัยวะสำ�หรับการรวมเพศเพื่อ เติบโตเปนเด็กทารกทีอ่ ยูใ นครรภมารดาเปนระยะ
การสืบพันธุ เปนทางผานของเลือด เวลา 9 เดือน จึงจะคลอดออกมาทางช่องคลอด
ประจำ � เดื อ นที่ อ อกจากโพรงมดลู ก ของเพศหญิง
สูภายนอก และเปนชองทางใหทารก
คลอดออกมา
3. การดูแลรักษาระบบสืบพันธุ
วิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุที่นักเรียนควรเอาใจใสและปฏิบัติอยางสม่ำ�เสมอ     
มีดังนี้
1) รั ก ษาความสะอาดอวั ย วะเพศสม่ำ � เสมอ อาบน้ำ �
ฟอกสบูใหสะอาด และเช็ดอวัยวะเพศใหแหง โดยในเพศชาย
ให้เนน้ การทำ�ความสะอาดบริเวณหนังหุม้ ปลายอวัยวะเพศ สว่ น
เพศหญิงใหท้ ำ�ความสะอาดอวัยวะเพศแตภ่ ายนอกจากดา้ นหนา้
ไปด้านหลัง และขณะมีประจำ�เดือนให้เปลี่ยนผ้าอนามัยวันละ
2–3 ครั้งเป็นอย่างน้อย
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2) สวมกางเกงชั้นในที่สะอาดและไมรัดแนน
จนเกินไป เนื่องจากกางเกงชั้นในที่ไมสะอาดและ
รั ด แน น จนเกิ น ไปเป น แหล ง สะสมของเชื้อ โรคที่
เปนสาเหตุของโรคผิวหนังที่บริเวณอวัยวะเพศหรือ
ขาหนีบได
3) ระวังอยาใหอวัยวะเพศถูกกระแทกแรง ๆ
และเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับอวัยวะเพศควรไป
พบแพทยเพื่อรับการตรวจรักษาตอไป
ระบบสืบพันธุม คี วามสำคัญ ถาเราไมดแู ลรักษา
ระบบสืบพันธุใหดี ยอมทำใหเกิดโรคและความ
เจ็ บ ป ว ยจนส ง ผลกระทบต อ สุ ข ภาพ และการ
เจริญเติบโต และพัฒนาการของรางกายได โดยอาจ
ทำใหเราเจริญเติบโตเขาสูวัยหนุม วัยสาวไดชากวา
เพื่อน ๆ หรือมีปัญหาในการใชชีวิตสมรสไดในอนาคต

คำ�ถาม¾ั²นาความคิ´
1. ถานักเรียนหญิงมีประจำาเดือนเกิดขึ้นเปนครั้งแรก ควรปฏิบัติตนอยางไร
2. ถานักเรียนชายเกิดการฝันเปยก ควรปฏิบัติตนอยางไร

กิจกรรมเรียนรู้...สู่ปฏิบัติ
• เพื่อความเขาใจที่คงทนใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้
เขียนวิธีการดูแลระบบสืบพันธุในรูปแบบแผนที่ความคิด แลวนำาผลงานที่เขียนออกมา
เลาใหเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนฟัง และอภิปรายรวมกันในเรื่องดังกลาว
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• ระบบไหลเวียนโลหิต
คำ�ถามนำ�Êู่ºทเรียน
ระบบไหลเวียนโลหิตมีหนาที่อยางไร

อวัยวะทุก ๆ สวนของรางกายตองอาศัยเลือดไปหลอเลี้ยง โดยเลือดจะนำแกส
ออกซิเจนและสารอาหารไปยังอวัยวะเหลานัน้ ผานระบบไหลเวียนโลหิต นักเรียนจึงควร
ดูแลระบบไหลเวียนโลหิตใหมีสภาวะที่ดีอยูเสมอ
1. หนาที่ของระบบไหลเวียนโลหิต
ระบบไหลเวียนโลหิตมีหนาที่ในการนำแกสออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยง
อวัยวะสวนตาง ๆ ภายในรางกาย โดยผานกระแสเลือด
2. โครงสรางของระบบไหลเวียนโลหิต
โครงสรางของระบบไหลเวียนโลหิตที่สำคัญ ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
หัวใจ หัวใจของมนุษยโดยทั่วไปจะมีขนาดประมาณเทากับกำปันของตัวเอง
ตั้งอยูบริเวณทรวงอกขางซาย แบงออกเปน 4 หอง ไดแก หัวใจหองบนซายและหัวใจ
หองบนขวา หัวใจหองลางซายและหัวใจหองลางขวา
หัวใจมีหนาที่ในการสูบฉีดเลือดไปยังสวนตาง ๆ
ของรางกาย ถาหัวใจหยุดเตนเราก็จะเสียชีวิต

ลักษณะภายนอก ลักษณะภายใน
ของหัวใจ
ของหัวใจ
ภาพแสดงลักษณะของหัวใจ
ทั้งภายนอกและภายใน

หลอดเลือด หลอดเลือดมีลักษณะเปนทอ
ซึ่งเปนเสนทางใหเลือดหมุนเวียนไปตามรางกาย
การไหลเวียนของเลือดอาศัยแรงดันที่เกิดขึ้นจาก
การสูบฉีดของหัวใจหรือการบีบตัวของผนังหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแบงออกเปน 3 ชนิด คือ
หลอดเลือดแดง หลอดเลือดดำ และหลอดเลือดฝอย

เลือด เลือดมีลักษณะเปนของเหลวอยูในหลอดเลือด ในเลือดประกอบไปดวย
น้ำเลือดและเซลลเม็ดเลือด
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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�เลียงแกสออกซิเจนและแกสคารบอนไดออกไซด
2) เซลลเม็ดเลือดขาว มีหนาที่กำ�จัดเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เขาสู
รางกาย
3) เกล็ดเลือด ชวยในการแข็งตัวของเลือด เชน ในขณะที่ถูกมีดบาด
เกล็ดเลือดก็จะไปเกาะที่ขอบของบาดแผล ทำ�ใหเลือดหยุดไหล
3. การไหลเวียนของเลือด
เริ่มจากหัวใจหองบนขวาจะรับเลือดดำ�จากสวนตาง ๆ ของรางกาย สวนหัวใจ
หองบนซายจะรับเลือดแดงจากปอด เมื่อเลือดเขามาเต็มที่แลวหัวใจหองบนทั้งซาย
และขวาจะบีบตัวพรอมกัน เลือดดำ�จากหัวใจหองบนขวาจะไหลผานลิ้นหัวใจลงสูหัวใจ
หองลางขวา สวนเลือดแดงจากหัวใจหองบนซายจะไหลผานลิน้ หัวใจลงสูห วั ใจหองลางซาย
จากนั้นหัวใจหองลางซาย
หลอดเลื อ ดที่ ไ ปยั ง
สวนตาง ๆ ของรางกาย
และหองลางขวาจะบีบตัว หลอดเลือดดำ�ที่มาจาก
พรอมกัน โดยเลือดดำ�จาก ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
หลอดเลือดดำ�
หัวใจหองลางขวาจะไหลไป
ที่ไปยังปอด
สู  ป อดเพื่ อ ฟอกเลื อ ดดำ �
ใหเปนเลือดแดง สวนหัวใจ หลอดเลือดแดง
หลอดเลือดแดง
ที
ม
่
าจากปอด
ที่มาจากปอด
หองลางซายก็จะสงเลือด
แดงผานหลอดเลือดไปยัง
สวนตาง ๆ ของรางกาย
หมุนเวียนเชนนี้เรื่อยไป
ภาพแสดงตำ�แหน่งการไหลเวียนของเลือด
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4. การดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิต
วิธีดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิต มีดังนี้
1) ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง เพราะถาเราขาดการ
ออกกำลังกาย กลามเนื้อหัวใจจะไมแข็งแรง สงผลใหเมื่อทำกิจกรรมหนัก ๆ รางกาย
จะเหน็ดเหนื่อยไดงาย

2) รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กมากเปนพิเศษ เชน ตับ เครื่องในสัตว
ผักคะนา เพื่อชวยเพิ่มธาตุเหล็กใหกับเลือด
3) ไมสบู บุหรีแ่ ละหลีกเลีย่ งบริเวณทีม่ คี วันบุหรี่ เนือ่ งจากในควันบุหรีม่ สี ารพิษ
ที่เปนอันตรายตอระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต สงผลทำใหเกิดโรคปอดและ
โรคหัวใจได
4) พักผอนใหเพียงพอและดื่มน้ำมาก ๆ ชวยในการไหลเวียนของเลือด
5) หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันมาก เชน เนื้อสัตวติดมัน น้ำมันหมู เพราะอาจ
ทำใหอวนและเปนโรคหลอดเลือดหัวใจได
6) พยายามไมเครียดหรือเมื่อเครียดพยายามหาทางผอนคลายความเครียด
ถาระบบไหลเวียนโลหิตเกิดความบกพรอง โดยที่เราไมดูแลรักษาตามวิธีการที่
กลาวมายอมจะทำใหสขุ ภาพไมแข็งแรง เลือดไหลเวียนไดไมดี ทำใหสมองไมปลอดโปรง
มีผลตอความคิดและความจำในการเรียนรู อีกทั้งสงผลตอการทำงานของอวัยวะอื่น ๆ
ในรางกายอีกดวย

คำ�ถาม¾ั²นาความคิ´
ระหวางคนทีม่ รี ปู รางอวนและคนทีม่ รี ปู รางสมสวน ใครมีโอกาสปวยจากโรคหัวใจ
หรือโรคระบบไหลเวียนโลหิตมากกวากัน เพราะอะไร
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กิจกรรมเรียนรู้...สู่ปฏิบัติ
• เพื่อความเขาใจที่คงทนใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้
วาดภาพและระบายสีหัวใจ พรอมทั้งเขียนลูกศรแสดงทิศทางการไหลเวียนของเลือด

• ระบบหายใจ
คำ�ถามนำ�Êู่ºทเรียน
เมื่อกลาวถึงระบบหายใจ นักเรียนจะนึกถึงอวัยวะใดเปนอันดับแรก
เพราะอะไร

มนุษยสามารถที่จะมีชีวิตอยูไดเปนสัปดาหถาขาดอาหาร และมีชีวิตอยูไดเปนวัน
ถาขาดน้ำ แตไมสามารถมีชวี ติ อยูไ ดถา ขาดอากาศหายใจเพียงไมกนี่ าที ดังนัน้ การศึกษา
เกีย่ วกับระบบหายใจจึงมีความสำคัญทีน่ กั เรียนควรไดเรียนรูแ ละทำความเขาใจในเรือ่ ง
ที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. หนาที่ของระบบหายใจ
ระบบหายใจมี ห น า ที่ ใ นการแลกเปลี่ ย นแก ส ออกซิ เ จนและแก ส คาร บ อนไดออกไซดใหกับรางกาย
เราทุกคนหายใจเอาอากาศภายนอกรางกายเขาไปเพื่อตองการแกสออกซิเจน
ไปใชในขบวนการเผาผลาญสารอาหารใหเกิดพลังงานที่รางกายตองการ พรอมทั้งขับ
แกสคารบอนไดออกไซดออกจากรางกายในขณะหายใจออกอีกดวย
เมือ่ เราหายใจเขาอากาศจะผานโพรงจมูกไปยังคอหอย ผานกลองเสียง หลอดลม
ขั้วปอด และไปยังปอด

หลอดลม

โพรงจมูก
ชองปาก

ปอด

ภาพแสดงโครงสร้างของระบบหายใจ
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2. โครงสรางของระบบหายใจ
โครงสรางของระบบหายใจที่สำ�คัญ มีดังนี้
1) จมูก จมูกมี 2 รู ภายในรูมีลักษณะเปนโพรง ประกอบดวยขนจมูก และมี
เยือ่ บุเมือกทีค่ อยดักจับฝุน ละอองและเชือ้ โรคตาง ๆ เมือ่ ฝุน ละอองทีเ่ กาะอยูใ นโพรงจมูก
แหงก็จะหลุดลอกออกมาในรูปของขี้มูก
2) คอหอยและกลองเสียง คอหอยมีลักษณะเปนทอกลวงอยูติดกับโพรงจมูก
เปนทางผานของอากาศที่เราหายใจ (ลมหายใจ) ถัดมาจากคอหอยจะเปนกลองเสียง
ซึง่ เปนทางผานของอากาศเชนกัน และยังเปนสวนทีท่ ำ�ใหเกิดเสียง โดยมีฝาปดกลองเสียง
เพื่อปองกันไมใหอาหารที่รับประทานเขาไปพลัดตกลงไปในหลอดลมอีกดวย
3) หลอดลม หลอดลมมีลักษณะเปนทอตรง กลวง โดยตอมาจากกลองเสียง
มีหนาที่เปนทางผานของอากาศที่เราหายใจ ผูปวยที่เปนโรคถุงลมโปงพอง หายใจ
ไมสะดวก มักจะถูกเจาะหลอดลมบริเวณคอเพื่อใหผูปวยหายใจไดสะดวกขึ้น

หลอดลม

ภาพแสดงตำ�แหน่งของหลอดลม

4) ขัว้ ปอด ขัว้ ปอดเปนสวนทีต่ อ จากหลอดลม แยกออกเปน 2 แขนงไปทีป่ อด
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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แขนงขั้วปอด
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แขนงขั้วปอด

ถุงลม
ถุงลม
ภาพแสดงตำ�แหน่งของปอดและภาพขยายของถุงลม

3. การดูแลรักษาระบบหายใจ
วิธีดูแลรักษาระบบหายใจ มีดังนี้
1) ออกกำ�ลังกายอยางสม่ำ�เสมอ เพราะการออกกำ�ลังกายช่วยให้ปอดแข็งแรง
มีระบบหายใจที่ดี และเพิ่มการรับแก๊สออกซิเจนของร่างกาย
2) ไมสูบบุหรี่และไมอยูในบริเวณที่มีควันบุหรี่หรือควันพิษ เพราะถ้าร่างกาย
ได้รับควันบุหรี่หรือควันพิษบ่อย ๆ จะทำ�ให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจได้  เช่น
โรคภูมิแพ้ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็งปอด เป็นต้น
3) ไมถอนขนจมูก เนื่องจากขนจมูกมีความสำ�คัญในการช่วยกรองฝุ่นละออง
และเชือ้ โรคไมใ่ หเ้ ขา้ สูร่ ะบบหายใจไดโ้ ดยงา่ ย นอกจากนีค้ วรดูแลรักษาความสะอาดจมูก
อยูเสมอ
4) ไมสวมเสื้อที่รัดตึงจนเกินไป เนื่องจากการสวมเสื้อผ้าที่รัดตึงจนเกินไปจะ
ทำ�ให้อึดอัด หายใจได้ไม่สะดวก
5) ถาไมจำ�เปนอยาหายใจทางปาก เพราะเป็นการหายใจที่ไม่ถูกวิธี อาจทำ�ให้
ได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย
6) รักษารางกายใหอบอุน อยูเ สมอ โดยเฉพาะเวลานอน เนือ่ งจากจะชว่ ยปอ้ งกัน
โรคไข้หวัด โรคปอดบวมได้
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การดูแลรักษาระบบหายใจอยางถูกตองมีความสำคัญตอสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของรางกาย ถาเราขาดการดูแลรักษาระบบหายใจแลวยอมเกิด
ความบกพรองของกระบวนการหายใจในการนำแกสออกซิเจนเพือ่ ไปหลอเลีย้ งเซลลของ
รางกายใหเจริญเติบโตสมวัยไดตอไป

คำ�ถาม¾ั²นาความคิ´
นักเรียนรูจักโรคใดบางที่เกิดขึ้นกับระบบหายใจ และโรคดังกลาวนั้นเกิดจาก
สาเหตุใด และมีอาการเชนไร

กิจกรรมเรียนรู้...สู่ปฏิบัติ
• เพื่อความเขาใจที่คงทนใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้
วาดภาพอวัยวะในระบบหายใจพรอมทัง้ ระบุหนาทีข่ องอวัยวะเหลานัน้ ลงในสมุดรายงาน

แหล่งสืบค้นความรู้
• นักเรียนสามารถคนควาความรูเ รือ่ ง ระบบต่าง�ๆ�ของร่างกาย เพิม่ เติมไดจากเว็บไซต
http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/ หรือ http://www.thaihealth.or.th/ โดยขอ
คำปรึกษาจากครูและเจาหนาที่สาธารณสุข
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บทสรุปหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

นักเรียนสามารถสรุปทบทวนความรูโ้ ดยใชว้ ธิ กี ารจินตภาพจากผังมโนทัศน์ (concept map)
เพื่อสรุปองค์ความรู้ได้ดังนี้
เรียนรู้ตัวเรา
เรียนรู้เกี่ยวกับ

ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
ได้แก่

ระบบสืบพันธุ์
เกี่ยวกับ

การดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์

หน้าที่
คือ

สืบพันธุ์และด�ำรงเผ่าพันธุ์ตามธรรมชาติ

โครงสร้าง
แบง่ ออกเปน็

อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชาย
มีอวัยวะส่วนที่สำ�คัญและทำ�หน้าที่ ดังนี้

ลึงหรือองคชาติ
ลูกอัณฑะ
ต่อมลูกหมาก

เป็นทางผ่านของน�้ำอสุจิ
และน�้ำปัสสาวะ
สร้างตัวอสุจิ
สร้างน�้ำเมือก (น�้ำอสุจิ)
ส�ำหรับหล่อเลี้ยงตัวอสุจิ

อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิง
มีอวัยวะส่วนที่สำ�คัญและทำ�หน้าที่ ดังนี้

รังไข่  
ท่อน�ำไข่
มดลูก
ช่องคลอด

ผลิตไข่และฮอร์โมนเพศหญิง
เป็นบริเวณที่เกิดการปฏิสนธิ
เป็นที่ฝังและเจริญเติบโตของตัวอ่อน
เป็นทางผ่านของประจ�ำเดือน
และเป็นช่องทางการคลอดของทารก

ทำ�ได้โดย

รักษาความสะอาดอวัยวะเพศสม�่ำเสมอ
สวมกางเกงชั้นในที่สะอาดและไม่รัดแน่น
จนเกินไป
ระวังอย่าให้อวัยวะเพศถูกกระแทกแรง ๆ
เมื่ อ เกิ ด สิ่ ง ผิ ด ปกติ เ กิ ด ขึ้ น กั บ อวั ย วะเพศ
ควรรีบไปพบแพทย์
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เรียนรู้ตัวเรา (ต่อ)
เรียนรู้เกี่ยวกับ

ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
ได้แก่

ระบบไหลเวียนโลหิต

ระบบหายใจ
เกี่ยวกับ

เกี่ยวกับ

หน้าที่

หน้าที่

คือ

คือ

น�ำแก๊สออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงอวัยวะ
ส่วนต่าง ๆ ภายในร่างกาย โดยผ่านกระแสเลือด
โครงสรา้ ง

แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ให้กับร่างกาย
โครงสรา้ ง

มีอวัยวะที่สำ�คัญและทำ�หน้าที่ ดังนี้

มีอวัยวะที่สำ�คัญและทำ�หน้าที่ ดังนี้

หัวใจ

หลอดเลือด
เลือด

มี 4 ห้อง สูบฉีดเลือดไป
ยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
เป็นเส้นทางให้เลือด
หมุนเวียนไปตามร่างกาย
ล�ำเลียงสารอาหารไปยัง
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

การไหลเวียนของเลือด
ทำ�งานหมุนเวียนโดยมีลำ�ดับเริม่ จาก

• เลือดด�ำจากร่างกาย
หัวใจห้องล่างขวา
• เลือดแดงจากปอด
หัวใจห้องล่างซ้าย

หัวใจห้องบนขวา
ปอด
หัวใจห้องบนซ้าย
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

การดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิต
ทำ�ได้โดย

ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ
รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก งดอาหารไขมันสูง
ไม่สูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่
พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด

จมูก

คอหอยและกล่องเสียง
หลอดลม
ขั้วปอด
ปอด

มีขนจมูกและเยื่อบุเมือก
คอยดักจับเชื้อโรค
เป็นทางเดินหายใจ
เป็นทางเดินหายใจ
เป็นส่วนที่ต่อจากหลอดลม
ไปยังปอด
แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจน
และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

การดูแลรักษาระบบหายใจ
ทำ�ได้โดย

ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ
ไม่สูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่
ไม่ถอนขนจมูก
ไม่สวมเสื้อผ้ารัดตึงจนเกินไป
ถ้าไม่จ�ำเป็นอย่าหายใจทางปาก
รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ
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กิจกรรมเÊนÍáนะ
• เพื่อความเขาใจที่คงทนใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้
1. อภิปรายแสดงความคิดเห็นเรื่อง ทารกเกิดมาได้อย่างไร
2. รวบรวมภาพและขอมูลขาวสารในเรือ่ ง โรคทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบไหลเวียนโลหิต
แลวจัดปายนิเทศหนาหองเรียน
3. แบงกลุม กลุมละ 4–5 คน แตละกลุมรวมกันระดมสมองแสดงบทบาทสมมุติ
เกี่ยวกับแนวทางในการดูแลรักษาระบบหายใจ และนำเสนอหนาชั้นเรียน

âคร§§าน
• เพื่อความเขาใจที่คงทนใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้
เลือกทำโครงงานตอไปนี้ (เลือก 1 ขอ) หรืออาจเลือกทำโครงงานอื่นตามความ
สนใจตามรูปแบบโครงงานที่ผูสอนกำหนด (ซึ่งอยางนอยตองมีหัวขอตอไปนี้ เหตุผล
ที่เลือกโครงงานนี้ จุดประสงค แผนการปฏิบัติการ)
1. โครงงานการคนควาขอมูลเรื่อง พฤติกรรมของบุคคลที่ส่งผลเสียต่อระบบ
� � ไหลเวียนโลหิต
2. โครงงานการสำรวจขอมูลเรื่อง สถิติของผู้ปวยเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์
3. โครงงานการคนควาขอมูลเรือ่ ง พฤติกรรมเสีย่ งทีก่ อ่ ให้เกิดโรคต่อระบบหายใจ
� � ของคนในครอบครัว
หมายเหตุ: โครงงานที่เลือกตามความสนใจควรไดรับคำแนะนำแกไขจากผูสอน
เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวจึงดำเนินโครงงานนั้น ๆ โดยผูสอน/ผูปกครอง/กลุมเพื่อน
ประเมินลักษณะกระบวนการทำงาน และนักเรียนควรมีการสรุปแลกเปลี่ยนความรู
ซึ่งกันและกันกอนพิจารณาเก็บในแฟมสะสมผลงาน
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การประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจำ�วัน
• เพื่อความเข้าใจที่คงทนให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้
นักเรียนนำ�ความรูที่ไดจากการศึกษาในหนวยการเรียนรูนี้ไปแนะนำ�แกสมาชิก
ในครอบครัวและนำ�ไปปฏิบัติดวยตนเอง โดยการดูแลรักษาความสะอาดรางกายและ
เสือ้ ผาเครือ่ งนุง หมของตนเองอยางสม่ำ�เสมอ รับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน หลีกเลีย่ ง
อาหารทีม่ ไี ขมันมาก ไมสบู บุหรีแ่ ละหลีกเลีย่ งการอยูใ นบริเวณทีม่ คี วันบุหรีห่ รือควันพิษ
ออกกำ�ลังกายอยางสม่ำ�เสมอ พักผอนใหเพียงพอ ทำ�จิตใจใหสดใสราเริง พยายาม
ไมเครียด และหมั่นปฏิบัติกิจกรรมที่ชวยผอนคลายความเครียด แลวสังเกตภาวะทาง
สุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของตนเองและสมาชิกในครอบครัววาดีขึ้น
หรือไม อยางไร

คำ�ถามประจำ�หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ตอบคำ�ถามต่อไปนี้
1. เพราะเหตุใดจึงตองมีการสืบพันธุ
2. ระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันอย่างไร
3. เมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับอวัยวะเพศควรปฏิบัติเชนไร
4. “การออกกำ�ลังกายอยา่ งสม่ำ�เสมอ ชว่ ยใหห้ วั ใจแข็งแรง” นักเรียนมีความคิดเห็น
อย่างไรกับคำ�กล่าวนี้
5. ถา้ นักเรียนมีความเครียดบอ่ ย ๆ จะส่งผลกระทบต่อระบบการทำ�งานของหัวใจ
และการเจริญเติบโตของร่างกายอย่างไร
6. การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันมากจะสงผลดีตอระบบไหลเวียนโลหิตอยางไร
7. หากปอดของคนเราถูกทำ�ลาย นักเรียนคิดว่าจะเกิดผลต่อคนเราอย่างไร
		
8. เราควรปฏิบัติตนอยางไรเพื่อชวยใหระบบหายใจทำ�งานไดเปนปกติ
		
9. มีปจั จัยใดบา้ งทีท่ ำ�ใหน้ กั เรียนอาจป่วยเป็นโรคในระบบหายใจ และการป่วยนัน้
ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของร่างกายหรือไม่ อย่างไร
10. แนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ เพือ่ การดูแลรักษาระบบตา่ ง ๆ ในรา่ งกายใหม้ สี ขุ ภาพ
ที่ดี แนวทางปฏิบัตินั้นคืออะไรให้บอกมา 1 แนวทาง

