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เพิ่ม

วิธีการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 5Es

เพิ่ม

ข้อสอบเน้นการคิด

ใหม่
พร้อม

กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต
และการทำงานตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้สอ
ู่ าเซียน

อนด มาตรฐา
าษป
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ราคานี้ เป็นของฉบับคูม
่ อ
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้ ข
ี นาดเท่ากับหนังสือเรียนฉบับจริงของนักเรียน

c are

เอกสารประกอบคูมือครู

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่

5

สําหรับครู

คูมือครู Version ใหม

ลักษณะเดน

ขยายพื้นที่รูปเลมใหญขึ้นกวาเดิม จัดแบงพื้นที่ออกเปนโซน
เพื่อคนหาขอมูลไดงาย สะดวก รวดเร็ว และดูเปนระเบียบ
กระตุน ความสนใจ

สํารวจคนหา

Engage

Explore

อธิบายความรู
Explain

ขยายความเขาใจ
Expand

ตรวจสอบผล

กระตุน ความสนใจ

Evaluate

สํารวจคนหา

Engage

Explore

อธิบายความรู
Explain

ขยายความเขาใจ
Expand

ตรวจสอบผล
Evaluate

เปาหมายการเรียนรู
สมรรถนะของผูเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค

หน า

โซน 1
กระตุน ความสนใจ

Engage

สํารวจคนหา

Explore

อธิบายความรู

Explain

ขยายความเขาใจ

Expand

ตรวจสอบผล

หน า

หนั ง สื อ เรี ย น

โซน 1

หนั ง สื อ เรี ย น

Evaluate

ขอสอบเนน การคิด
แนว O-NET
ขอสอบ

โซน 2

ขอสอบเนน การคิด
แนว
NT

เกร็ดแนะครู

O-NET

บูรณาการเชื่อมสาระ

โซน 3

กิจกรรมสรางเสริม
กิจกรรมทาทาย

นักเรียนควรรู

โซน 3

โซน 2
บูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียง

บูรณาการอาเซียน
มุม IT

No.

คูมือครู

คูมือครู

No.

โซน 1 ขั้นตอนการสอนแบบ 5Es

โซน 2 ชวยครูเตรียมสอน

โซน 3 ชวยครูเตรียมนักเรียน

เพื่อใหครูเตรียมจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยแนะนําขั้นตอนการสอนและ
การจัดกิจกรรมแบบ 5Es อยางละเอียด
เพื่อใหนักเรียนบรรลุตามตัวชี้วัด

เพื่อชวยลดภาระครูผูสอน โดยแนะนํา
เกร็ดความรูสําหรับครู ความรูเสริมสําหรับ
นักเรียน รวมทั้งบูรณาการความรูสูอาเซียน
และมุม IT

เพือ่ ใหครูสะดวกตอการจัดกิจกรรม โดยแนะนํา
กิจกรรมบูรณาการเชื่อมระหวางกลุมสาระ วิชา
กิจกรรมสรางเสริม กิจกรรมทาทาย รวมถึงเนือ้ หา
ทีเ่ คยออกขอสอบ NT/O-NET เก็งขอสอบ NT/O-NET
และแนวขอสอบเนนการคิด พรอมคําอธิบาย
และเฉลยอยางละเอียด

ที่ใชในคูมือครู

แถบสีและสัญลักษณ

แถบสีแสดงขั้นตอนการสอนและการจัดกิจกรรม
แบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใด

1. แถบสี 5Es
สีแดง

สีเขียว

กระตุน ความสนใจ

สํารวจคนหา

Engage

เสร�ม

2

•

เปนขั้นที่ผูสอนเลือกใช
เทคนิคกระตุน
ความสนใจ เพื่อโยง
เขาสูบทเรียน

สีสม

อธิบายความรู

Explore

•

เปนขั้นที่ผูสอน
ใหผูเรียนสํารวจ
ปญหา และศึกษา
ขอมูล

สีฟา

Explain

•

เปนขั้นที่ผูสอน
ใหผูเรียนคนหา
คําตอบ จนเกิดความรู
เชิงประจักษ

สีมวง

ขยายความเขาใจ

ตรวจสอบผล

Expand

•

Evaluate

เปนขั้นที่ผูสอน
ใหผูเรียนนําความรู
ไปคิดคนตอๆ ไป

•

เปนขั้นที่ผูสอน
ประเมินมโนทัศน
ของผูเรียน

2. สัญลักษณ
สัญลักษณ

วัตถุประสงค

•
เปาหมายการเรียนรู

แสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียน
ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ
ที่จะตองมี และคุณลักษณะที่พึงเกิดขึ้น
กับนักเรียน

สัญลักษณ

ขอสอบ

วัตถุประสงค

O-NET

(เฉพาะวิชา ชัน้ ทีส่ อบ O-NET)

•
หลักฐานแสดง
ผลการเรียนรู

•
เกร็ดแนะครู

•
นักเรียนควรรู

บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง

•
บูรณาการอาเซียน

•

คูม อื ครู

แทรกความรูเสริมสําหรับครู ขอเสนอแนะ
ขอควรระวัง ขอสังเกต แนวทางการจัด
กิจกรรมและอืน่ ๆ เพื่อประโยชนในการ
จัดการเรียนการสอน
ขยายความรูเพิ่มเติมจากเนื้อหา เพื่อให
ครูนําไปใชอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียน
ไดมีความรูมากขึ้น

ขอสอบเนน การคิด
แนว O-NET

ขอสอบเนน การคิด
แนว
NT

แนะนําแหลงคนควาจากเว็บไซต เพื่อให
ครูและนักเรียนไดเขาถึงขอมูลความรู
ที่หลากหลาย ทั้งไทยและตางประเทศ

การคิดใหครูนาํ ไปใชไดจริง
รวมถึงเปนการเก็งขอสอบ O-NET
ทีจ่ ะออก มีทงั้ ปรนัย - อัตนัย
พรอมเฉลยอยางละเอียด

• แนวขอสอบ NT ในระดับ

ประถมศึกษา มีทงั้ ปรนัย - อัตนัย
พรอมเฉลยอยางละเอียด

(เฉพาะวิชา ชัน้ ทีส่ อบ NT)

กิจกรรมเสริมสรางพฤติกรรมและปลูกฝง
คานิยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความรูห รือกิจกรรมเสริม ใหครูนาํ ไปใช
เตรียมความพรอมใหกบั นักเรียนกอนเขาสู
ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558 โดย
บูรณาการกับวิชาทีก่ าํ ลังเรียน

O-NET โดยยกตัวอยางขอสอบ
พรอมวิเคราะหคาํ ตอบ
อยางละเอียด

• เปนตัวอยางขอสอบทีม่ งุ เนน

บูรณาการเชื่อมสาระ

•

มุม IT

แสดงรองรอยหลักฐานตามภาระงาน
ที่ครูมอบหมาย เพื่อแสดงผลการเรียนรู
ตามตัวชี้วัด

• ชีแ้ นะเนือ้ หาทีเ่ คยออกขอสอบ

กิจกรรมสรางเสริม

• แนะนําแนวทางการจัดกิจกรรม
เชือ่ มกับกลุม สาระ ชัน้
หรือวิชาอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ

• แนะนําแนวทางการจัดกิจกรรม
ซอมเสริมสําหรับนักเรียน
ทีย่ งั ไมเขาใจเนือ้ หา

• แนะนําแนวทางการจัดกิจกรรม
กิจกรรมทาทาย

ตอยอดสําหรับนักเรียนทีเ่ รียนรู
เนือ้ หาไดอยางรวดเร็ว และ
ตองการทาทายความสามารถ
ในระดับทีส่ งู ขึน้

5Es การจัดกิจกรรมตามขั้นตอนวัฏจักรการเรียนรู 5Es
ขั้นตอนการสอนที่สัมพันธกับขั้นตอนการคิดและการทํางานทางสมองของผูเรียนที่นิยมใชอยางแพรหลาย คือ
วัฏจักรการเรียนรู 5Es ซึ่งผูจัดทําคูมือครูไดนํามาใชเปนแนวทางออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละหนวย
ตามลําดับขั้นตอนการเรียนรู ดังนี้
ขั้นที่ 1

กระตุนความสนใจ

(Engage)

เปนขัน้ ทีผ่ สู อนนําเขาสูบ ทเรียน เพือ่ กระตุน ความสนใจของผูเ รียนดวยเรือ่ งราวหรือเหตุการณทนี่ า สนใจโดยใชเทคนิควิธกี ารสอน
และคําถามทบทวนความรูหรือประสบการณเดิมของผูเรียน เพื่อเชื่อมโยงผูเรียนเขาสูความรูของบทเรียนใหม ชวยใหผูเรียนสามารถ
สรุปประเด็นสําคัญที่เปนหัวขอและสาระการเรียนรูของบทเรียนได จึงเปนขั้นตอนการสอนที่สําคัญ เพราะเปนการเตรียมความพรอม
และสรางแรงจูงใจใฝเรียนรูแกผูเรียน

ขั้นที่ 2

สํารวจคนหา

เสร�ม

3

(Explore)

เปนขัน้ ทีผ่ สู อนเปดโอกาสใหผเู รียนลงมือศึกษา สังเกต หรือรวมมือกันสํารวจ เพือ่ ใหเห็นขอบขายของปญหา รวมถึงวิธกี ารศึกษา
คนควา การรวบรวมขอมูลความรูที่จะนําไปสูการสรางความเขาใจประเด็นปญหานั้นๆ เมื่อผูเรียนทําความเขาใจในประเด็นหัวขอที่จะ
ศึกษาคนควาอยางถองแทแลว ก็ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความรู สํารวจตรวจสอบ โดยวิธีการตางๆ เชน สัมภาษณ ทดลอง
อานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูตามที่ตั้งประเด็นศึกษาไว

ขั้นที่ 3

อธิบายความรู

(Explain)

เปนขั้นที่ผูสอนมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน เชน ใหการแนะนํา ตั้งคําถามกระตุนใหคิด เพื่อใหผูเรียนคนหาคําตอบ และนําขอมูล
ความรูจากการศึกษาคนควาในขั้นที่ 2 มาวิเคราะห สรุปผล และนําเสนอผลที่ไดศึกษาคนความาในรูปแบบสารสนเทศตางๆ เชน
เขียนแผนภูมิ แผนผังแสดงมโนทัศน เขียนความเรียง เขียนรายงาน เปนตน ในขั้นตอนนี้ฝกใหผูเรียนใชสมองคิดวิเคราะหและ
สังเคราะหอยางเปนระบบ

ขั้นที่ 4

ขยายความเขาใจ

(Expand)

เปนขั้นที่ผูสอนเลือกใชเทคนิควิธีการสอนตางๆ ที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่เกิดขึ้นไปคิดคนสืบคนตอๆ ไป เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรูและการทํางานรวมกันเปนกลุม ระดมสมองเพื่อคิดสรางสรรครวมกัน ผูเรียนสามารถนําความรูที่สรางขึ้นใหมไปเชื่อมโยง
กับประสบการณเดิมโดยนําขอสรุปทีไ่ ดไปใชอธิบายเหตุการณตา งๆ หรือนําไปปฏิบตั ใิ นสถานการณใหมๆ ทีเ่ กีย่ วของกับชีวติ ประจําวัน
ของตนเอง เพื่อขยายความรูความเขาใจใหกวางขวางยิ่งขึ้น ในขั้นตอนนี้ฝกสมองของผูเรียนใหสามารถคิดริเริ่มสรางสรรคอยางมี
คุณภาพ เสริมสรางวิสัยทัศนใหกวางไกลออกไป

ขั้นที่ 5

ตรวจสอบผล

(Evaluate)

เปนขัน้ ทีผ่ สู อนประเมินมโนทัศนของผูเ รียน โดยตรวจสอบจากความคิดทีเ่ ปลีย่ นไปและความคิดรวบยอดทีเ่ กิดขึน้ ใหม ตรวจสอบ
ทักษะ กระบวนการปฏิบัติ การแกปญหา การตอบคําถามรวบยอด และการเคารพความคิดหรือยอมรับเหตุผลของคนอื่น เพื่อการ
สรางสรรคความรูร ว มกัน ผูเ รียนสามารถประเมินผลการเรียนรูข องตนเอง เพือ่ สรุปผลวามีความรูอ ะไรเพิม่ ขึน้ มาบาง เกิดความเขาใจ
มากนอยเพียงใด และจะนําความรูเหลานั้นไปประยุกตใชในการเรียนรูเรื่องอื่นๆ ไดอยางไร ผูเรียนจะเกิดเจตคติและเห็นคุณคาของ
วามสุขอยางแทจริง
ตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนวัฏจักรการสรางความรูแบบ 5Es จึงเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เนน
ผูเ รียนเปนสําคัญอยางแทจริง เพราะสงเสริมใหผเู รียนไดลงมือปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนของกระบวนการสรางความรูด ว ยตนเอง
และฝกฝนใหใชกระบวนการคิดและกระบวนการกลุมอยางชํานาญ กอใหเกิดทักษะชีวิต ทักษะการทํางานและทักษะการ
เรียนรูท มี่ ปี ระสิทธิภาพ สงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิข์ องผูเ รียน ตามเปาหมายของการปฏิรปู การศึกษาทศวรรษที่ 2
(พ.ศ. 2552-2561) ทุกประการ
คูม อื ครู

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
รหัสวิชา พ…………………………………

เสร�ม

4

อธิบาย ระบุ แสดง คนหา วิเคราะห ความสําคัญของระบบยอยอาหาร และระบบขับถาย ที่มีผลตอ
สุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ วิธีดูแลระบบยอยอาหาร และระบบขับถายใหทํางานตามปกติ
การเปลี่ ย นแปลงทางเพศ การปฏิ บั ติ ต นได เ หมาะสม ความสํ า คั ญ ของการมี ค รอบครั ว ที่ อ บอุ  น ตาม
วัฒนธรรมไทย พฤติกรรมที่พึงประสงคและไมพึงประสงค ในการแกไขปญหาความขัดแยงในครอบครัว
และกลุมเพื่อน หลักการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ พฤติกรรมที่เห็นความสําคัญของการปฏิบัติตนตาม
สุขบัญญัติแหงชาติ ขอมูลขาวสารเพื่อใชสรางเสริมสุขภาพ สื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชสารเสพติด ผลกระทบของการใชยาและสารเสพติดที่มีผลตอ
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา อิทธิพลของสื่อที่มีตอพพฤติกรรมสุขภาพ
ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใชยา และหลีกเลี่ยงสารเสพติด การปองกันโรคที่พบบอยใน
ชีวิตประจําวัน การปองกันอันตรายจากการเลนกีฬา
มีทักษะในการปฏิบัติ ควบคุม ทดสอบ กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน เกมนําไปสูกีฬา
กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใชแรง และความสมดุล กีฬาไทย
และกีฬาสากล ประเภทบุคคลและประเภททีม เกมที่ใชทักษะการคิดและตัดสินใจ กฎ กติกาการเลนเกม
กีฬาไทยและกีฬาสากลสมรรถภาพทางกาย
โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวรางกาย กระบวนการคิด ในการสืบคนขอมูล
การแกปญหา และการอภิปราย
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ
และนําความรูไ ปประยุกตใชในชีวติ ประจําวัน มีการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และมีจริยธรรม
คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
พ 1.1
พ 2.1
พ 3.1
พ 3.2
พ 4.1
พ 5.1

คูม อื ครู

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 80 ชั่วโมง/ป

ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1

ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2

ป.5/3
ป.5/3
ป.5/4
ป.5/3
ป.5/4
ป.5/3
ป.5/4
ป.5/3
ป.5/4
รวม 25 ตัวชี้วัด

ป.5/5
ป.5/5
ป.5/5

ป.5/6

กระตุน ความสนใจ
Engage

สํารวจคนหา
Explore

อธิบายความรู
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Evaluate

กระตุน ความสนใจ

สํารวจคนหา

Engage

Explore

อธิบายความรู

ขยายความเขาใจ

Explain

Expand

ตรวจสอบผล
Evaluate

คําชี้แจงในการใชสื่อ
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¢Í§áµ‹ÅÐ¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ áÅÐ¤ÇÒÁÊ¹ã¨¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹áµ‹ÅÐ¤¹
เปาหมายการเรียนรู

สาระสําคัญ

กําหนดระดับความรูค วามสามารถ
ของผูเรียนเมื่อเรียนจบหนวย

แกนความรูที่เปนความเขาใจ
คงทนติดตัวผูเรียน

ò

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè

ªÕÇÔµáÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ
เปาหมายการเรียนรูประจําหนวยที่ ๒

เมือ่ เรียนจบหนวยนี้ ผูเ รียนจะมีความรูค วามสามารถตอไปนี้
๑. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศและปฏิบัติตน
ไดเหมาะสม (มฐ. พ ๒.๑ ป.๕/๑)
๒. อธิบายความสําคัญของการมีครอบครัวที่อบอุน
ตามวัฒนธรรมไทย (มฐ. พ ๒.๑ ป.๕/๒)
๓. ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงคและไมพึงประสงค
ในการแกไขปญหาความขัดแยงในครอบครัว
และกลุมเพื่อน (มฐ. พ ๒.๑ ป.๕/๓)

º··Õè

ñ

เพศศึกษา

¡Ô¨¡ÃÃÁ¹ÓÊÙ‹¡ÒÃàÃÕÂ¹

สาระสําคัญ

เมื่ อ เราเจริ ญ เติ บ โตขึ้ น ร า งกายของเรา
ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดมากที่สุดในวัยนี้ คือ การเปลี่ยนแปลง
ทางเพศ เราจึงควรเขาใจ และรูว ธิ ดี แู ลตนเอง
ใหเหมาะสมกับเพศของตน

?
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๑๕

¡Ô¨¡ÃÃÁ¹ÒÊÙ‹¡ÒÃàÃÕÂ¹
นําเขาสูบทเรียนใชกระตุนความสนใจ
และวัดประเมินผลกอนเรียน



กระตุน ความสนใจ
Engage

สํารวจคนหา
Explore

อธิบายความรู

ขยายความเขาใจ

Explain

Expand

เนือ้ หา

ครบตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ นําเสนอเหมาะสม
กับการเรียนการสอนในแตละระดับชั้น

๑. การทํางานของระบบยอยอาหาร
“ทําไมเวลากินอาหารเขาไปแลว อาหารจึงไมไหลยอนออกมาทางปาก”
การทีอ่ าหารไมไหลยอนกลับออกมาทางปาก เปนเพราะระบบยอยอาหาร
มีอวัยวะที่ทําหนาที่ปองกันไมใหอาหารไหลยอนกลับ และอวัยวะที่ทําหนาที่
ยอยอาหารใหมขี นาดเล็กลง จนทําใหรา งกายสามารถนําไปใชได ระบบยอยอาหาร
มีอวัยวะที่สําคัญ ดังนี้
ปาก
เปนอวัยวะแรกของระบบยอยอาหาร
ภายในประกอบดวยลิ้น ฟน และตอม
นํา้ ลาย ปากจะสงอาหารใหฟน บดเคีย้ ว
ลิ้ น รั บ รสชาติ อ าหารและคลุ ก เคล า
อาหารใหเขากับนํ้าลาย เพื่อใหกลืน
อาหารไดงา ย ในนํา้ ลายมีนาํ้ ยอยทีช่ ว ย
ยอยอาหารจําพวกแปงใหเปนนํ้าตาล

ò

ระบบขับถายปสสาวะ

“ทําไมเวลาเราดื่มนํ้ามากๆ แลวจึงปวดปสสาวะบอย”
ระบบขับถายปสสาวะ ทําหนาที่กรองของเสียและนํ้าสวนเกินออกจาก
กระแสเลือด และขับออกนอกรางกายในรูปของปสสาวะ อวัยวะที่สําคัญในระบบ
ขับถายปสสาวะ ไดแก
ไต
เปนอวัยวะที่สําคัญที่สุดในระบบขับถาย
ปสสาวะ มีรูปรางคลายเมล็ดถั่วแดง ขนาด
ประมาณเทากํามือ มีสีนํ้าตาลแกมแดง
กรวยไต
มีลักษณะเปนเสนๆ มารวมกันคลายกรวย
เปนทางผานใหปส สาวะไหลมารวมกัน และ
ชวยกรองเอาเกลือและสารทีเ่ ปนพิษออกมา
ทอไต
เปนทอขนาดเล็กๆ และมีผนังหนา โดย
ทําหนาที่เปนทางผานของนํ้าปสสาวะลงสู
กระเพาะปสสาวะ
กระเพาะปสสาวะ
อยูต อนลางของชองทอง ตอจากปลายทอไต
ทีป่ ลายกระเพาะปสสาวะจะมีทอ ยืน่ ออกมา ไตมีหนาที่ขับถายของเสียและกําจัดนํ้าสวนเกิน
เรียกวา ทอปสสาวะ กระเพาะปสสาวะของ ออกจากรางกาย ซึ่งเปนการชวยรักษาภาวะสมดุล
ภายในรางกาย
คนเราสามารถบรรจุนาํ้ ปสสาวะไดประมาณ
๐.๕ ลิตร

หลอดอาหาร
เปนอวัยวะที่เปนทอกลวง สวนปลาย
มี ก ล า มเนื้ อหู รูด ที่ ทํ า หน า ที่ บี บ ตั ว ให
หลอดอาหารปดเพือ่ ปองกันไมใหอาหาร
ไหลยอนกลับ
ตับ
เปนอวัยวะที่ผลิตนํ้าดีแลวสงเก็บไวใน
ถุงนํ้าดีเพื่อใชในการยอยไขมันใหแตก
เปนเม็ดเล็กๆ
กระเพาะอาหาร
เปนอวัยวะทีท่ าํ หนาทีผ่ ลิตนํา้ ยอยออกมา
เพื่อยอยอาหารที่ใหสารอาหารโปรตีน

๔

¡ÒÃ¢Ñº¶‹ÒÂ¢Í§àÊÕÂÍÍ¡¨Ò¡Ã‹Ò§¡ÒÂ

การขับถายของเสียออกจากรางกายมีความสําคัญมากตอการดํารงชีวิต
ของเรา เพราะเปนการกําจัดของเสียตางๆ ออกจากรางกาย เพือ่ ไมใหมกี ารสะสม
ของของเสียภายในรางกาย ทําใหรางกายเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย

๑๐

การดูแลรักษา ควรปฏิบัติ ดังนี้
๑) รักษาความสะอาดของร่างกายอย่างสม�า่ เสมอ อาบน�า้ ฟอกสบู่ และ
เช็ดตัวให้แห้งทุกครั้ง โดยเฉพาะบริเวณซอกต่างๆ เช่น รักแร้ ขาหนีบ เป็นต้น
๒) ตัดเล็บมือ เล็บเท้าให้สั้น หมั่นล้างมือให้สะอาดและอย่าเกา เพราะ
การเกาจะท�าให้เชื้อลุกลามไปที่อื่นได้
๓) ป้องกันการแพร่เชือ้ โดยการไม่ใช้เสือ้ ผ้า เครือ่ งนุง่ ห่ม ปะปนกัน แล้ว
ควรซักท�าความสะอาดและตากแดดให้แห้งทุกครั้ง
๔) ไปพบแพทย์เพื่อท�าการตรวจรักษา
๕) การรักษาโดยทั่วไปจะใช้ยาทาวันละ ๒ - ๓ ครั้ง ติดต่อกันจนกว่า
ผื่นจะหายไป โดยทายาที่บริเวณผื่นและบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ หลังจากผื่น
หายแล้ว ควรทายาต่ออีกประมาณ ๒ สัปดาห์
การป้องกัน ควรปฏิบัติ ดังนี้
๑) รักษาความสะอาดของร่างกายอยู่เสมอ ด้วยการอาบน�้าอย่างน้อย
วันละ ๒ ครั้ง
๒) หลังอาบน�้าเสร็จแล้ว ต้องเช็ดตัวให้แห้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนัง
อับชื้น เพราะจะท�าให้เป็นโรคได้ง่าย
๓) สวมใส่เสื้อผ้าที่ซักสะอาดแล้ว และไม่ควรใส่เสื้อผ้าร่วมกับผู้อื่น
๔) หลังท�ากิจกรรมที่มีเหงื่อออกมากๆ ควรรีบอาบน�้าทันที
โรคทีพ่ บได้บอ่ ยในชีวติ ประจ�าวันมีอยูห่ ลายโรค ถ้าเรารูจ้ กั วิธกี ารป้องกัน
ตนเอง ไม่ให้เป็นโรคต่างๆ ได้ จึงจะท�าให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี

¤ÇามรÙŒ¤Ù่สุขÀา¾
กระเทียมเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่หา
ได้งา่ ยและใช้รกั ษาโรคเกลือ้ นได้ โดยน�ากลีบกระเทียม
มาฝานเป็นชิ้นบางๆ แล้วเอามาทาบริเวณผิวหนัง
ที่เป็นเกลื้อนทุกวัน วันละ ๒ ครั้ง

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
ตอนที่ ๑ ค�าถามชวนคิด
เขียนตอบค�าถามต่อไปนี้ลงในสมุด
๑) นักเรียนคิดว่าผลกระทบของการใช้ยาผิด มีอันตรายอย่างไร
๒) นักเรียนเคยใช้ยาผิดบ้างหรือไม่ อย่างไร
๓) ถ้าบุคคลในบ้านของนักเรียนไม่สบาย นักเรียนจะมีวิธีการแนะน�าให้กินยา
อย่างถูกวิธีได้อย่างไร
ตอนที่ ๒ ชวนคิด ชวนท�า
ดูภาพ แล้วตอบค�าถามลงในสมุด
๑

๒
ÂÒ´Á

ÂÒËÁ‹Í§
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๑) ยาในข้อใดบ้างที่ไม่ควรน�ามากิน
๒) ถ้ามีบาดแผล แล้วน�ายาในข้อ ๒ มาทาที่บาดแผล จะเกิดผลอย่างไร
๓) ถ้ามีอาการท้องเสีย สามารถใช้ยาในภาพได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
๔) ถ้ารู้สึกเวียนศีรษะ จะน�ายาในข้อ ๑ มาใช้ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
๕) ถ้าใช้ยาในข้อ ๓ แล้วเกิดอาการคัน มีผื่นแดง นักเรียนควรท�าอย่างไร
ตอนที่ ๓ ผลงานสร้างสรรค์
แบ่งกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของยา ความปลอดภัยในการใช้ยา
ยาสมุนไพรพื้นบ้านและวิธีใช้ แล้วผลัดกันออกมาน�าเสนอผลงาน

๖๘

¤ÇÒÁÃÙŒ¤Ù‹ÊØ¢ÀÒ¾
สาระความรูเพิ่มเติมสําหรับนักเรียน

๓

8๑
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มอบหมายผูเรียนฝกปฏิบัติ
เพือ่ พัฒนาความรูแ ละทักษะประจําหนวย

ตรวจสอบผล
Evaluate

กระตุน ความสนใจ
Engage

สํารวจคนหา
Explore

อธิบายความรู
Explain

ขยายความเขาใจ
Expand

ตรวจสอบผล
Evaluate

สารบั ญ

ห น ว ย
การเรียนรูที่

๑

ตัวเรา

๒

ชีวิตและครอบครัว

๑๔

๓
๑
๒
๓
๔

สุขภาพของเรา

สุขบัญญัติแหงชาติ
ขาวสารสุขภาพ
สื่อโฆษณา อาหารและผลิตภัณฑสุขภาพ
โรคควรรู

๓๔

๔

ความปลอดภัยในชีวิต

๗๐

๕

กิจกรรมเคลื่อนไหวรางกาย

๘๙

๖

กิจกรรมทางกายและกีฬา

๑๐๒

บทที่ ๑ ระบบในรางกาย

ห น ว ย
การเรียนรูที่

บทที่ ๑ เพศศึกษา
บทที่ ๒ ครอบครัวและเพื่อน

ห น ว ย
การเรียนรูที่

บทที่
บทที่
บทที่
บทที่

ห น ว ย
การเรียนรูที่

บทที่ ๑ สารเสพติด
บทที่ ๒ ขอควรรูเกี่ยวกับยา
บทที่ ๓ สื่อกับตัวเรา

ห น ว ย
การเรียนรูที่

บทที่ ๑ เคลื่อนไหวรางกายและยืดหยุนขั้นพื้นฐาน
บทที่ ๒ กายบริหาร

ห น ว ย
การเรียนรูที่

บทที่
บทที่
บทที่
บทที่

๑
๒
๓
๔

บรรณานุกรม

เกมและกิจกรรมทางกาย
กีฬา
กิจกรรมนันทนาการ
สมรรถภาพทางกาย

๑

๒

๑๕
๒๕
๓๕
๔๔
๕๐
๕๙

๗๑
๗๗
๘๒
๙๐
๙๗

๑๐๓
๑๑๓
๑๓๑
๑๓๔
๑๔๐

กระตุน ความสนใจ
กระตุEngage
นความสนใจ

สํารวจคนหา

อธิบายความรู

ขยายความเขาใจ

ตรวจสอบผล

Engage

Explore

Explain

Expand

Evaluate

กระตุน ความสนใจ

ñ
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เปาหมายการเรียนรูประจําหนวยที่ ๑

เมือ่ เรียนจบหนวยนี้ ผูเ รียนจะมีความรูค วามสามารถตอไปนี้
๑. อธิบายความสําคัญของระบบยอยอาหาร และระบบขับถาย
ที่มีผลตอสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ
(มฐ. พ ๑.๑ ป.๕/๑)
๒. อธิบายวิธีดูแลระบบยอยอาหารและระบบขับถาย
ใหทํางานตามปกติ (มฐ. พ ๑.๑ ป.๕/๒)

Engage

ครูถามคําถาม แลวใหนักเรียนแสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระ
• นักเรียนทราบหรือไมวา เราดื่มนํ้าและกิน
อาหารไปเพื่ออะไร
(แนวตอบ เราตองดื่มนํ้าเพื่อการดํารงชีวิต
เพราะนํ้าเปนสวนประกอบของรางกายถึง
70% ถารางกายขาดนํ้าจะทําใหเซลลและ
ระบบในรางกายทํางานผิดปกติ อาจเสียชีวติ ได
และเราตองกินอาหารเพื่อการเจริญเติบโต
เพราะสารอาหารจะไปเลีย้ งรางกาย ใหรา งกาย
เจริญเติบโตสมวัย และระบบในรางกาย
ทํางานไดตามปกติ)
• นํ้าและอาหารที่เราดื่มและกินจะไปอยู
ที่สวนใดในรางกายของเรา
(แนวตอบ นํ้าและอาหารเมื่อเขาสูรางกายแลว
จะถูกดูดซึมที่กระเพาะอาหารและลําไสเล็ก
นํ้าจะเขาไปเปนสวนประกอบของเซลลและ
เลือด แลวจะถูกขับออกมาในรูปของเหงื่อ
และปสสาวะ สวนอาหารจะถูกยอยเปน
สารอาหารและถูกดูดซึมเขาไปเลี้ยงรางกาย
สวนกากอาหารที่เหลือจะถูกขับออกมา
ในรูปของอุจจาระ)

เกร็ดแนะครู
ครูสนทนากับนักเรียนวา เมื่อกลาวถึงคําวา “ตัวเรา” นักเรียนนึกถึงสิ่งใดบาง
เชน รูปราง หนาตา อวัยวะ จิตใจ เปนตน จากนั้นครูใหนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับ
อวัยวะภายในและอวัยวะภายนอกรางกาย โดยบอกชื่อ ตําแหนง และหนาที่ของ
อวัยวะแตละชนิด
ในการสอนเรื่องตัวเรา ถาครูมีหุนจําลองระบบอวัยวะในรางกายมาใชสาธิต
ในการสอน จะทําใหนักเรียนเขาใจไดงายมากยิ่งขึ้น

คูมือครู

1

กระตุน ความสนใจ
กระตุEngage
นความสนใจ

สํารวจคนหา

อธิบายความรู

ขยายความเขาใจ

ตรวจสอบผล

Engage

Explore

Explain

Expand

Evaluate

เปาหมายการเรียนรู

1. อธิบายความสําคัญของระบบยอยอาหารและ
ระบบขับถาย ที่มีผลตอสุขภาพ การเจริญเติบโต
และพัฒนาการ (มฐ. พ 1.1 ป.5/1)
2. อธิบายวิธีดูแลระบบยอยอาหาร และระบบ
ขับถาย ใหทํางานตามปกติ (มฐ. พ 1.1 ป.5/2)

º··Õè
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ระบบในรางกาย

สมรรถนะของผูเรียน

¡Ô¨¡ÃÃÁ¹ÓÊÙ‹¡ÒÃàÃÕÂ¹

1. ความสามารถในการคิด
2. ความสามารถในการแกปญหา
3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

สาระสําคัญ

ระบบยอยอาหาร ทําหนาที่ยอยอาหารเพื่อ
ใหรางกายสามารถนําไปใชได ระบบขับถาย
ทําหนาที่ขับถายของเสียออกจากรางกาย
ระบบทัง้ ๒ ระบบนี้ มีความสําคัญตอรางกาย
เราจึงตองดูแลรักษาอยางถูกวิธี เพื่อให
รางกายทํางานไดตามปกติ

คุณลักษณะอันพึงประสงค

¶ŒÒàÃÒ¡Ô¹ÍÒËÒÃ
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1. มีวินัย รับผิดชอบ
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมัน่ ในการทํางาน

กระตุน ความสนใจ

Engage

ใหนักเรียนดูภาพ หนา 2 แลวชวยกันบอกวา
• อาหารที่เด็กในภาพกินเขาไป จะไปอยูสวนใด
ของรางกาย
(ตอบ อาหารที่เรากินเขาไปจะถูกฟนบดเคี้ยว
ที่ปาก แลวเคลื่อนตัวไปที่หลอดอาหาร
หลอดอาหารจะบีบตัวใหอาหารเลื่อนลงไป
ที่กระเพาะอาหาร เพื่อใหกระเพาะอาหาร
ยอยอาหารใหมีขนาดเล็กลง และสงตอมายัง
ลําไสเล็ก ซึ่งจะยอยอาหารทุกประเภท
แลวลําไสเล็กจะดูดซึมสารอาหารเขาสูก ระแสเลือด
เพือ่ สงไปเลีย้ งสวนตางๆ ของรางกาย กากอาหาร
ที่ไมสามารถยอยไดก็จะถูกสงมาที่ลําไสใหญ
เพื่อขับถายเปนอุจจาระออกมา)

?
àÁ×èÍ¡Ô¹ÍÒËÒÃà¢ŒÒä»áÅŒÇ ÍÒËÒÃ¨Ðä»
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๒

เกร็ดแนะครู
ครูจัดกระบวนการเรียนรูโดยการใหนักเรียนปฏิบัติ ดังนี้
• สืบคนขอมูล หนาที่ ความสําคัญและการดูแลรักษาระบบอวัยวะในรางกาย
• อภิปรายความสําคัญของระบบอวัยวะในรางกาย
• วิเคราะหจากประเด็นคําถามและภาพ
จนเกิดความรูความเขาใจวา ระบบยอยอาหารมีหนาที่ยอยอาหารเพื่อให
รางกายสามารถนําสารอาหารมาใชในการเจริญเติบโต และทําใหระบบใ
ะบบในรางกาย
ทํางานเปนปกติ และระบบขับถายมีหนาที่ขับถายของเสียที่รางกายไ
งกายไมใชแลวออกมา
เพื่อใหรางกายทํางานไดตามปกติ

2

คูมือครู

กระตุนความสนใจ
Engage

สํารวจคนหา

อธิบายความรู
อธิบExplain
ายความรู

ขยายความเขาใจ

ตรวจสอบผล

Explore

Explain

Expand

Evaluate

สํารวจค
Exploreนหา

สํารวจคนหา

1. ครูนําภาพวาดแอปเปล 1 ลูก และระบบยอย
อาหารตัง้ แตปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร
ลําไสเล็ก ลําไสใหญ และทวารหนัก ติดลงบน
กระดาน
2. ใหนักเรียนแบงกลุม และสืบคนวา ถานักเรียน
กินแอปเปล 1 ลูก นี้ เขาไป แอปเปลลูกนีจ้ ะไป
อยูที่ใดในรางกาย แลวใหแตละกลุมออกมา
อธิบาย
3. ใหนักเรียนแบงกลุมตามเดิม ครูนําภาพอวัยวะ
ที่เกี่ยวของกับระบบยอยอาหารมาใหนกั เรียนดู
แลวใหนกั เรียนสืบคนวาอวัยวะแตละอวัยวะ
มีหนาที่อยางไรในระบบยอยอาหาร
• ปาก
• หลอดอาหาร
• ตับ
• กระเพาะอาหาร
• ลําไสเล็ก
• ลําไสใหญ

ร า งกายของเราต อ งการพลั ง งานในการดํ า รงชี วิ ต และเจริ ญ เติ บ โต
การที่รางกายจะไดรับพลังงานได เราจะตองกินอาหารเพื่อใหระบบยอยอาหาร
ทํางานและนําพลังงานและสารอาหารเข
าสูรางกาย และกระบวนการทํางานของ
1
รางกายก็จะทําใหเกิดของเสีย รางกายจึงตองขับของเสียตางๆ ออกจากรางกาย
โดยไตจะทําหนาที่กรองของเสียออกจากเลือดและขับออกมาในรูปของปสสาวะ
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“ระบบยอยอาหารมีหนาทีอ่ ะไรบาง”
ระบบยอยอาหารเปนระบบที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต การเจริญเติบโต และพัฒนาการของรางกายเรา เพราะเปนระบบทีเ่ ปลีย่ นอาหารทีเ่ รากิน
เขาไปใหกลายเปนสารอาหาร เพื่อใหรางกายนําสารอาหารเหลานั้นไปใชได
ทําใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติ ถาระบบยอยอาหารทํางานไมสมบูรณ
จะสงผลใหรางกายไดรับสารอาหารไมเพียงพอ รางกายเจริญเติบโตไมเต็มที่
ทําใหพัฒนาการไมเปนไปตามวัย
ระบบยอยอาหารจะทําหนาที่ยอยอาหารใหเปนสารอาหารขนาดเล็ก
จากนั้นสารอาหารเหลานั้นจะถูกดูดซึมเขาสูระบบไหลเวียนโลหิต เพื่อนําไป
เลี้ยงสวนตางๆ ของรางกาย

อธิบายความรู

ถาระบบยอยอาหารทํางานผิดปกติ รางกายของเราจะเปนอยางไร ?
• เมื่อเรากินอาหารเขาไป อาหารจะไมถูกยอย อาจทําใหเกิดอาการทองอืด
ทองเฟอ
• เมื่ออาหารไมถูกยอย รางกายก็จะไมไดรับสารอาหารไปเลี้ยงรางกาย
ทําใหอวัยวะตางๆ ทํางานผิดปกติ
• เมือ่ อวัยวะตางๆ ทํางานผิดปกติกจ็ ะทําใหรา งกายไมแข็งแรง ไมเจริญเติบโต
ไมมีพัฒนาการที่ดี หรืออาจทําใหเราเสียชีวิตไดในที่สุด
๓

ขอสอบเนน การคิด
แนว O-NET

การเคี้ยวอาหารใหละเอียดมีผลดีตอรางกายอยางไร

แนวตอบ ชวยทําใหการยอยอาหารในปาก กระเพาะอาหารและลําไสเล็ก
เกิดขึ้นไดงายและรวดเร็วขึ้น

Explore

Explain

1. ใหนักเรียนแตละกลุมออกมาอธิบายวา
ถานักเรียนกินแอปเปล 1 ลูก นี้ เขาไป
แอปเปลลูกนี้จะไปอยูที่ใดในรางกาย
2. ครูอธิบายเพิ่มเติมโดยใชภาพประกอบที่ติด
บนกระดานวา
เมื่อเรากินแอปเปลเขาไป ฟนจะบดเคี้ยว
แอปเปลใหมีขนาดเล็กลง และกลืนลงไปยัง
หลอดอาหาร หลอดอาหารจึงจะบีบตัว
ใหแอปเปลเคลื่อนที่ไปที่กระเพาะอาหาร
แอปเปลจะถูกยอยใหมีขนาดเล็กลง โดยการ
บีบตัวของกลามเนื้อทางเดินอาหาร และถูกสง
ไปยังลําไสเล็ก ลําไสเล็กจะดูดซึมวิตามินใน
แอปเปล คือ วิตามินซี ไปใชในรางกาย
จากนั้น แอปเปลที่เหลือก็ถูกสงไปใหลําไสใหญ
ลําไสใหญก็จะดูดนํ้าออกจากแอปเปลจนเปน
กากอาหาร รอขับถายเปนอุจจาระตอไป

เกร็ดแนะครู
ครูอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนเขาใจวา ระบบอวัยวะตางๆ ในรางกายเรามีการ
ทํางานสัมพันธกัน หากมีระบบอวัยวะใดทํางานผิดปกติ จะสงผลกระทบตอการ
ทํางานของระบบอวัยวะอื่นๆ ดวย

นันักกเรี
เรียยนควรรู
นควรรู
1 ของเสีย คือ สารที่เกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึม (Metabolism)
ที่เกิดขึ้นภายในรางกายของสิ่งมีชีวิตที่ไมมีประโยชนตอรางกาย เชน นํ้า
แกสคารบอนไดออกไซด ยูเรีย เปนตน และสารที่มีประโยชนตอรางกายแตมี
ปริมาณมากเกินไป รางกายก็จะกําจัดออก
เมตาบอลิซึม (Metabolism) คือ กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในเซลลของ
สิ่งมีชีวิตเทานั้น เชน การสรางพลังงาน การเจริญเติบโต การซอมแซมสวนที่
สึกหรอ ความคิด ความรูสึก รวมทั้งการกําจัดของเสีย
คูมือครู
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1. ใหนักเรียนแตละกลุมออกมาอธิบายหนาที่
ของอวัยวะในระบบยอยอาหารตามลําดับการ
ทํางานของระบบยอยอาหาร
2. ครูและนักเรียนสรุปการทํางานของอวัยวะ
ในระบบยอยอาหาร
3. ครูถามนักเรียนวา
• พฤติกรรมใดบางที่เปนผลเสียตอระบบ
ยอยอาหาร และเปนผลเสียอยางไร
(แนวตอบ
- เคี้ยวอาหารไมละเอียด ทําใหระบบ
ยอยอาหาร ตองทํางานหนักขึ้นในการ
ยอยอาหารชิ้นใหญ
- กินอาหารไมตรงเวลา ทําใหนํ้ายอย
ถูกผลิตขึ้นมาในขณะที่ทองวาง และอาจ
กัดผนังกระเพาะอาหารจนเปนแผล
- กินอาหารรสจัด ทําใหระบบทางเดินอาหาร
ระคายเคือง เกิดเปนแผลได
- กินอาหารที่ไมสะอาด สุกๆ ดิบๆ ทําให
เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร เชน ทองรวง
อหิวาตกโรค เปนตน
- ไมแปรงฟนหรือแปรงฟนไมสะอาด ทําให
ฟนผุ ประสิทธิภาพในการเคี้ยวอาหาร
จึงลดลง กระเพาะอาหารตองทํางาน
หนักขึ้น)
4. ใหนกั เรียนรวมกันสรุปการดูแลระบบยอยอาหาร

๑. การทํางานของระบบยอยอาหาร
“ทําไมเวลากินอาหารเขาไปแลว อาหารจึงไมไหลยอนออกมาทางปาก”
การทีอ่ าหารไมไหลยอนกลับออกมาทางปาก เปนเพราะระบบยอยอาหาร
มีอวัยวะที่ทําหนาที่ปองกันไมใหอาหารไหลยอนกลับ และอวัยวะที่ทําหนาที่
ยอยอาหารใหมขี นาดเล็กลง จนทําใหรา งกายสามารถนําไปใชได ระบบยอยอาหาร
มีอวัยวะที่สําคัญ ดังนี้
ปาก
เปนอวัยวะแรกของระบบยอยอาหาร
ภายในประกอบด
วยลิ้น ฟน และตอม
1
นํา้ ลาย ปากจะสงอาหารใหฟน บดเคีย้ ว
ลิ้ น รั บ รสชาติ อ าหารและคลุ ก เคล า
อาหารใหเขากับนํ้าลาย เพื่อใหกลืน
อาหารไดงา ย ในนํา้ ลายมีนาํ้ ยอยทีช่ ว ย
ยอยอาหารจําพวกแปงใหเปนนํ้าตาล
2

หลอดอาหาร
เปนอวัยวะที่เปนทอกลวง สวนปลาย
มีกลามเนื้อหูรูดที่ทําหนาที่บีบตัวให
หลอดอาหารปดเพือ่ ปองกันไมใหอาหาร
ไหลยอนกลับ
ตับ
เปนอวัยวะที่ผลิตนํ้าดีแลวสงเก็บไวใน
ถุงนํ้าดีเพื่อใชในการยอยไขมันใหแตก
เปนเม็ดเล็กๆ
กระเพาะอาหาร
เปนอวัยวะทีท่ าํ หนาทีผ่ ลิตนํา้ ยอยออกมา
เพื่อยอยอาหารที่ใหสารอาหารโปรตีน

๔

ขอสอบเนน การคิด
แนว O-NET

นักเรียนควรรู
1 ตอมนํ้าลาย เปนตอมที่อยูบริเวณชองปาก ทําหนาที่ผลิตนํ้าลาย ตอมนํ้าลาย
มีอยู 3 คู คือ
ตอมนํ้าลายขางกกหู
ตอมนํ้าลายใตลิ้น
ตอมนํ้าลายใตขากรรไกร

ตอมนํ้าลายทั้ง 3 คู จะสรางนํ้าลายที่มีนํ้ายอยอาหารจําพวกแปง
2 หลอดอาหารจะบีบตัวใหอาหารเคลื่อนที่ไปที่กระเพาะอาหาร โดยการหดตัว
ของกลามเนื้อตามยาว และการหดตัวของกลามเนื้อวงแหวน จากหลอดอาหารชวง
บนลงชวงลาง จนมาถึงหูรูดตอนลางของหลอดอาหาร

4

คูมือครู

ถาเรากินอาหารประเภทเนื้อสัตวเขาไป อาหารประเภทนี้จะถูกยอย
ครั้งแรกที่อวัยวะใด
แนวตอบ กระเพาะอาหาร เพราะกระเพาะอาหารจะผลิตนํ้ายอยที่ชวย
ยอยโปรตีน ดังนั้น อาหารประเภทเนื้อสัตวที่ใหสารอาหารประเภทโปรตีน
จึงถูกยอยครั้งแรกที่กระเพาะอาหาร
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1. ใหนักเรียนเขียนอธิบายการทํางานของระบบ
ยอยอาหารเปนแผนภาพ แลวสงครู
2. ใหนักเรียนเขียนแผนผังความคิดแสดงวิธีดูแล
ระบบยอยอาหารลงในสมุด
3. ใหนักเรียนทํากิจกรรมรวบยอดที่ 1.1 ขอ 2
จากแบบวัดฯ สุขศึกษาฯ ป.5

1

ตับออน
เปนอวัยวะที่ผลิตนํ้ายอยแลวสงไปที่ลําไสเล็ก
ลําไสเล็ก
เปนอวัยวะที่สําคัญที่สุด และมีความยาวที่สุด ทําหนาที่ยอยอาหารทุก
ประเภท และดูดซึมสารอาหารเขาสูหลอดเลือด

✓ แบบวัดฯ
ใบงาน
แบบฝกฯ
สุขศึกษา ป.5 กิจกรรมรวบยอดที่ 1.1
แบบประเมินตัวช�้วัด พ 1.1 ป.5/1
๒ ดูภาพ โยงเสนแลวเขียนการทํางานของอวัยวะในระบบยอยอาหาร (๑๕ คะแนน)

ลําไสใหญ
เปนอวัยวะทีเ่ ปนทอกลวงขนาดใหญ สวนปลายมีกลามเนือ้ หูรดู เรียกวา
ทวารหนัก ลําไสใหญไมไดทําหนาที่ในการยอยอาหารแตจะดูดซึมนํ้า
และเกลือแรบางสวนออกจากกากอาหาร ทําใหกากอาหารเปนกอน
ที่เรียกวา อุจจาระ และขับถายออกจากรางกาย

๑) ปากและลิน้ มีหนาที่ …………………………………………………………………………………………………………………
ปากรับอาหารแลวสงอาหารใหฟนบดเคี้ยว
ลิ้นรับรสชาติอาหาร และคลุกเคลาอาหารใหเขากับนํ้าลาย เพื่อใหกลืน
ไดงาย ในนํ้าลายมีนํ้ายอยยอยอาหารจําพวกแปง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
●
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
●
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

๒) หลอดอาหาร มีหนาที่ …………………………………….
เปนทางผานของอาหารตอไปยัง
กระเพาะอาหาร

●
………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

๓) ตับ มีหนาที่ ……………………………………………………………
ผลิตนํ้าดีในการยอยไขมัน เพื่อทําให
ไขมันแตกเปนเม็ดเล็กๆ

●
………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

ฉบับ

๔) กระเพาะอาหาร มีหนาที่ …………………………….

เฉลย

ผลิตนํา้ ยอยและยอยอาหารจําพวก
โปรตีน

●
………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

โรคที่เกี่ยวของกับระบบยอยอาหาร
• ถาเรากินอาหารไมตรงเวลาหรือกินอาหารรสจัด หรือเกิด
ความเครียด จะทําใหเปนโรคกระเพาะอาหาร
• ถ า เรากิ น อาหารไม ส ะอาด มี แ มลงวั น ตอม หรื อ หยิ บ จั บ
อาหารเขาปากโดยที่ไมไดลางมือ จะทําใหเปนโรคทองเสีย
โรคอหิวาตกโรค เปนตน
• ถาเรากินอาหารมากเกินไป จะทําใหมีอาการทองอืดทองเฟอ

๕) ตับออน มีหนาที่ …………………………………………………
ผลิตนํ้ายอยเพื่อสงไปยังลําไสเล็ก

●
………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

๖) ลําไสเล็ก มีหนาที่ ……………………………………………….
ยอยอาหารทุกประเภท
ดูดซึมสารอาหารเขาสูหลอดเลือด

●
………………………………………………………………………………………….
●
………………………………………………………………………………………….

๗) ลําไสใหญ มีหนาที่ …………………………………………..
ดูดซึมนํา้ และเกลือแรจากกากอาหาร

●
………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

๔

อวัยวะในระบบยอยอาหารตัง้ แตปาก หลอดอาหาร ตับ ตับออน กระเพาะอาหาร และลําไสเล็ก จะทํางานสัมพันธกนั
เพือ่ ยอยอาหารและดูดซึมสารอาหารเขาสูร า งกาย และสงตอใหลาํ ไสใหญ เพือ่ ดูดนํา้ และเกลือแรกลับสูร า งกาย
และขับถายกากอาหารออกจากรางกายกลายเปน “อุจจาระ”

๕

บูรณาการเชื่อมสาระ

ครูบูรณาการความรูในสาระสุขศึกษาฯ กับสาระวิทยาศาสตร เรื่องหนาที่
ของอวัยวะในรางกาย โดยเขียนแผนภาพแสดงหนาที่ของอวัยวะในรางกาย
แลวอธิบายหนาที่ เพื่อใหเกิดความเขาใจวาอวัยวะในรางกายมีกาารทํางาน
ที่สัมพันธกัน

กิจกรรมทาทาย
ใหนักเรียนเขียนแผนผังความคิดแสดงอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ โดยเกี่ยวของกับระบบยอยอาหาร

เกร็ดแนะครู
ครูอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนฟงวา การมีพฤติกรรมในการกินอาหารที่ไมถูก
สุขลักษณะ อาจทําใหเกิดโรคในระบบทางเดินอาหารได เชน
• โรคกระเพาะอาหารอักเสบ เกิดจากการกินอาหารไมเปนเวลา กินอาหาร
รสจัด ดื่มนํ้าอัดลม หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
• โรคลําไสอักเสบ เกิดจากการกินอาหารที่มีเชื้อโรคปะปนอยู ทําใหเกิด
การติดเชื้อในลําไส

นักเรียนควรรู
1 ตับออน คือ ตอมที่เชื่อมตอกับทางเดินอาหาร มีหนาที่ผลิตและสงนํ้ายอย
ที่เต็มไปดวยเอนไซม ไปยังลําไสเล็กเพื่อยอยอาหาร และตับออนยังเปนสวนหนึ่ง
ของระบบตอมไรทอและฮอรโมนสําคัญๆ เชน ฮอรโมนอินซูลิน เปนตน
คูมือครู
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1. ครูถามนักเรียนวา นักเรียนจําไดหรือไมวา
จากการเรียนระบบยอยอาหาร เมื่ออาหาร
ถูกยอยแลว สารอาหารจะถูกนําไปใช
ประโยชน สวนกากอาหารที่ไมไดใชประโยชน
จะถูกขับออกมาในรูปของอะไร
(ตอบ อุจจาระ)
2. ครูอธิบายความรูเพิ่มเติมการขับถายอุจจาระ
และการทํางานของการขับถายอุจจาระ
จากนั้นใหแตละกลุมจดบันทึกความเขาใจ
การขับถายอุจจาระลงในสมุด
3. ครูถามนักเรียนวา
• ถานักเรียนไมไดขับถายอุจจาระหลายวัน
ติดตอกัน ผลจะเปนอยางไร
(ตอบ ถาไมไดขับถายอุจจาระหลายวัน
ติดตอกัน จะทําใหเกิดอาการทองผูก
ขับถายลําบาก เนื่องจากกอนอุจจาระแข็ง
เพราะลําไสใหญจะดูดซึมนํ้ากลับเขาสู
รางกาย อาจทําใหเปนโรคริดสีดวงทวารได
และอาจทําใหลมหายใจมีกลิ่นเหม็น)

1

๒. การขับถายอุจจาระ

กากอาหารทีเ่ หลือจากการยอยอาหาร จะถูกสงใหลาํ ไสใหญ เพือ่ ขับออก
จากรางกายในรูปของอุจจาระ
“กากอาหารจะถูกขับออกจากรางกายไดอยางไร”
การทีก่ ากอาหารถูกขับออกจากรางกายได เปนเพราะการทํางานรวมกัน
ของอวัยวะที่สําคัญ ดังนี้
ลําไสใหญ
เปนลําไสที่ตอจากลําไสเล็ก ทําหนาที่
ดูดซึมนํา้ และเกลือแรออกจากกากอาหาร
และขับเมือกออกมาหลอลื่นกากอาหาร
สวนที่แข็ง ใหเคลื่อนออกไปได
ทวารหนัก
อยูต อนปลายลําไสใหญ เปนกลามเนือ้ หูรดู
ทําหนาที่เปนทางระบายอุจจาระ
กลามเนื้อบนผนังสําไสใหญ
มีหนาที่หดตัวเพื่อให
อุจจาระเคลื่อนที่ไปได

ถาไมมีการขับถายอุจจาระ เราจะเปนอยางไร ?
• เมื่อเรากินอาหารเขาไป กากอาหารที่เหลือจากการยอยอาหารก็จะสะสม
อยูในรางกาย
• เมือ่ กากอาหารสะสมอยูใ นรางกายนานๆ จะเกิดอาการทองผูก ทําใหลมหายใจ
มีกลิ่นเหม็น
๖

เกร็ดแนะครู
ครูอาจสอนเรื่องการขับถายอุจจาระตอจากการสอนระบบยอยอาหาร เพื่อให
นักเรียนเกิดการเชื่อมโยงขอมูลและมีความเขาใจมากยิ่งขึ้น

นักเรียนควรรู
1 อุจจาระ อุจจาระปกติจะมีสีนํ้าตาลออนจนถึงนํ้าตาลเขม มีลักษณะออนนุม
สีของอุจจาระขึ้นอยูกับอาหารที่กิน แตอุจจาระปกติมักจะมีสีอยยูระหวาง สีเขียว
สีเหลือง สีนํ้าตาล ถาอุจจาระมีลักษณะผิดปกติ เชน มีเลือดปะปน มมีสีดําสนิท
มีสีขาวซีด มีมูก มีหนอง มีพยาธิ เปนตน ควรรีบไปพบแพทย
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ขอสอบเนน การคิด
แนว O-NET

ถานักเรียนกลัน้ อุจจาระเปนเวลานานๆ จะสงผลเสียตออวัยวะอืน่
หรือไม อยางไร
แนวตอบ การกลั้นอุจจาระนานๆ มีผลเสียตอระบบขับถาย รวมทั้ง
อวัยวะอื่น ไดแก กระเพาะอาหาร ตับ และลําไส โดยทําใหเกิดแกสใน
กระเพาะอาหาร เนื่องจากอาหารที่กินเขาไปหมักหมมและไมไดขับถายออก
จึงทําใหเกิดแกส และอุจจาระที่ตกคางในลําไส อาจทําใหลําไสอักเสบ
เนื่องจากอุจจาระแข็งและเกาะที่ลําไสนานจนเกิดการระคายเคือง หรืออาจ
เกิดโรคมะเร็งลําไสได และตับตองทํางานหนักขึ้นเพื่อกําจัดสารพิษของ
อุจจาระที่ตกคางในรางกาย

กระตุนความสนใจ

สํารวจคนหา
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1. นักเรียนแตละคน สืบคนเรื่องโครงสรางของ
ลําไสใหญ แลวอธิบายการทํางานของ
ลําไสใหญเปนแผนภาพ
2. แตละคนนําแผนภาพของตนเองรวบรวมไวใน
กลุม ของตนเอง แลวแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน

๓. การทํางานของการขับถายอุจจาระ
“เราจะรูไดอยางไรวา เราตองขับถายอุจจาระออกจากรางกายแลว”
เมือ่ กระบวนการยอยอาหารเสร็จสิน้ แลว กากอาหารทีเ่ หลือจากการยอย
จะเคลือ่ นทีผ่ า นมายังลําไสใหญ ผนังลําไสใหญจะทําหนาทีด่ ดู ซึมนํา้ และเกลือแร
ออกจากกากอาหารกลับเขาสูรางกาย ทําใหกากอาหารแข็งตัว แลวลําไสใหญ
จะขับเมือกออกมาหลอลื่นใหกากอาหารสวนที่แข็งเคลื่อนที่ผานไปสูปลาย
ลําไสใหญ ซึ่งเปนสวนที่มีความไวตอการสะสมของอุจจาระ เมื่ออุจจาระเขามา
ในสวนนี้เต็มแลวจะทําใหรูสึกปวด และทวารหนักก็จะเปดเพื่อใหอุจจาระออกมา
นํ้าและเกลือแร ถูกดูดซึม
เขาไปเลีย้ งสวนตางๆ ของ
รางกาย
กากอาหารที่แข็ง
อุจจาระ

ทวารหนัก

โรคที่เกี่ยวของกับการขับถายอุจจาระ
• ถาลําไสใหญดูดนํ้าออกจากกากอาหารมากเกินไป เนื่องจากกากอาหาร
ตกคางอยูในลําไสใหญหลายวัน จะทําใหกากอาหารแข็ง และขับถายลําบาก
ซึง่ เรียกวา ทองผูก ซึง่ ถาปลอยใหทอ งผูกเปนเวลานานๆ ก็จะทําใหเปนโรค
ริดสีดวงทวาร
• ถากินอาหารที่มีเชื้อบิดเขาไป อาจทําใหเปนโรคลําไสอักเสบ ซึ่งเกิดจาก
ความผิดปกติของลําไสใหญ
• การปวยเปนโรคที่เกี่ยวของกับการขับถายบอย อาจนําไปสูการเปนมะเร็ง
ลําไสใหญ
๗

ขอสอบเนน การคิด
แนว O-NET

ถาเราทองผูกเปนเวลานาน จะสงผลอยางไรตอรางกาย

แนวตอบ ถาเราทองผูกเปนเวลานานจะสงผลเสียตอรางกาย ทําใหการ
ขับถายลําบาก เกิดการระคายเคืองลําไสใหญและทวารหนัก อาจเปน
โรคริดสีดวงทวารได และถาอุจจาระกลับเขาไปในเลือด เลือดที่มีสาารพิษ
ก็จะไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกาย ทําใหเกิดกลิ่นเหม็นจากลมหายใจ
เนื่องจากปอดกําจัดของเสียออกจากเลือด

เกร็ดแนะครู
ครูอธิบายความรูเพิ่มเติมเรื่องนารูเกี่ยวกับลําไสใหญวา ภายในลําไสใหญจะมี
แบคทีเรียอยูมากมาย ซึ่งเปนแบคทีเรียที่ดี โดยชวยทําลายเชื้อโรคที่เปนอันตราย
ชวยยอยกากอาหารใหสลายตัวงายขึ้น และสารบางอยางเมื่อสลายตัวจะทําใหเกิด
แกส และแกสเหลานี้จะถูกระบายออกมาโดยการ “ผายลม”

กิจกรรมทาทาย
ใหนกั เรียนสืบคนความสัมพันธของระบบยอยอาหารกับการขับถายอุจจาระ
จากนั้นนํามาเขียนเปนแผนภาพ
คูมือครู
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1. ครูถามคําถาม แลวใหนักเรียนแสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระ
• นักเรียนคิดวาการกระทําใดเปนผลดีตอ
ระบบยอยอาหารและการกระทําใดเปนผลเสีย
ตอระบบยอยอาหาร
2. แตละกลุมรวมกันเขียนแผนผังการกระทํา
ที่เปนผลดีและผลเสียตอระบบยอยอาหาร
แลวออกมานําเสนอหนาชั้นเรียนพรอมบอก
เหตุผลประกอบ
3. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการดูแล
ระบบยอยอาหาร

๔. การดูแลระบบยอยอาหารและการขับถายอุจจาระ
๑) การดูแลระบบยอยอาหาร
“พอเปนโรคกระเพาะอาหาร ควรกินอาหารอยางไรนะ”
เราควรดูแลระบบยอ1ยอาหารดวยการปฏิบัติ ดังนี้
(๑) เคี้ยวอาหารใหละเอียดกอนกลืน จะทําใหกระเพาะอาหาร
ไมตอ งทํางานหนักเกินไป ชวยใหอาหารถูกดูดซึมไดงา ยขึน้ และการเคีย้ วอาหาร
ใหละเอียดจะทําใหเรากินอาหารไดชาลง สมองจึงสงสัญญาณใหรางกายรูสึกอิ่ม
ไดกอนที่เราจะกินอาหารในปริมาณเพิ่มขึ้น ทําใหเราไมเปนโรคอวนไดงาย
(๒) กินอาหารใหตรงเวลา และควรกินครบทั้ง ๓ มื้อ ชวยทําให
นํ้ายอยที่หลั่งออกมาทํางานไดตรงเวลา
(๓) กินอาหารที่ปรุงสุกและสะอาด ไมควรกินอาหารสุกๆ ดิบๆ
หรือไมสะอาด เพราะอาจทําใหเกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร เชน ทองเสีย เปนตน
(๔) ไมกนิ อาหารทีม่ รี สจัดหรือมีกรดในปริมาณมาก เชน นํา้ อัดลม
นํ้าสมพริกดอง เปนตน เพราะจะทํ
2 าใหระคายเคืองกระเพาะอาหารได
(๕) ควรดื่มนํ้าสะอาดในปริมาณที่เพียงพอกับความตองการ
ของรางกาย สังเกตไดจากสีของปสสาวะ ถามีสีใสดี แสดงวารางกายไดรับนํ้า
อยางเพียงพอ แตถาสีของปสสาวะมีสีเหลืองเขม แสดงวาเราดื่มนํ้านอยเกินไป
(๖) รักษาฟนใหแข็งแรง ดวยการแปรงฟนหลังอาหารทุกมื้อ
และกอนเขานอน เพราะฟนเปนอวัยวะแรกทีท่ าํ หนาทีเ่ คีย้ วอาหารใหมชี นิ้ เล็กลง
(๗) ไมควรออกกําลังกายหลังจากกินอาหารทันที เพราะจะทําให
เกิดอาการจุก ควรออกกําลังกายหลังจากกินอาหารไปแลว ๒ ชั่วโมง
(๘) ควรพักผอนใหเพียงพออยางนอยวันละ ๘ - ๑๐ ชั่วโมง
(๙) ควรทําจิตใจใหราเริงแจมใส ไมเครียด

¤ÇÒÁÃÙŒ¤Ù‹ÊØ¢ÀÒ¾
๘

การยอยอาหารใหมีขนาดเล็กโดยการบดเคี้ยว การบีบตัวของทางเดินอาหาร
เรียกวา การยอยเชิงกล สวนการยอยอาหารใหมีขนาดเล็กที่สุด โดยการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ระหวางอาหารกับนํ้าโดยตรง และใชนํ้ายอยเขามาชวย เรียกวา การยอยทางเคมี

นักเรียนควรรู
1 เคี้ยวอาหาร การเคี้ยวอาหารใหละเอียดและชาลง ชวยใหระบบยอยอาหาร
ทํางานไดดีขึ้น มีผลตอการทํางานของสมองในหลายดาน เนื่องจากการเ
งจากการเคี้ยว
จะไปกระตุนใหตอมนํ้าลายใตลิ้นและตอมนํ้าลายขางกกหูหลั่งฮฮอรโมนออกมา
ขณะเดียวกันก็ยังชวยกระตุนใหมีพลังในการคิด และมีสมาธิมากขึ้น
2 ดื่มนํ้า ตอนเชาหลังตืน่ นอน กอนแปรงฟนใหดมื่ นํา้ อุน ประมาณ 3-4 แกว เพือ่
ใหนํ้าชะลางนํ้าลายที่สะสมมาตั้งแตขณะนอนหลับ ใหลงไปในระบบทา
งไปในระบบทางเดินอาหาร
และระบบขับถาย เพราะในนํ้าลายจะมีจุลินทรียที่มีประโยชน สามารถ
สามารถฆาจุลินทรีย
ที่มีพิษในระบบทางเดินอาหาร และชวยทําใหระบบขับถายทํางานปกติ
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การปฏิบัติในขอใด เปนการดูแลระบบยอยอาหารและระบบขับถายที่ถูกตอง
1. ดื่มนํ้าอยางนอยวันละ 8 แกว
2. ดื่มนมสดวันละ 2 แกว แทนอาหารเชา
3. กินเฉพาะอาหารที่ไมผานการปรุงรสชาติ
4. กินอาหารกอนออกกําลังกายอยางนอย 30 นาที
วิเคราะหคําตอบ การดื่มนมแทนอาหารเชาและการกินเฉพาะอาหารที่
ไมผานการปรุงรสอาจทําใหรางกายไดรับสารอาหารที่ไมเพียงพอตอ
ความตองการของรางกาย การกินอาหารกอนการออกกําลังกายจะทําใหเกิด
อาการจุกเสียด เพราะกระเพาะอาหารยังทํางานเพื่อยอยอาหารอยู เมื่อไป
ออกกําลังกาย รางกายตองทํางานเพิ่มขึ้น สงผลใหกระบวนการยอยอาหาร
ชะงัก เกิดอาการดังกลาวได สวนการดื่มนํ้าสะอาดวันละ 8 แกว ชวยให
ระบบยอยอาหารทํางานไดดีขึ้น เพราะนํ้าชวยลําเลียงอาหารไปที่กระเพาะ
อาหาร จึงทําใหงายตอการยอยอาหาร รวมถึงนํ้าทําใหกลามเนื้อหูรูดมีความ
ชุมชื้นขับถายอุจจาระงาย ระบบขับถายไมตองทํางานหนัก
ดังนั้น ขอ 1. จึงเปนคําตอบที่ถูก

กระตุนความสนใจ

สํารวจคนหา

Engage

Explore

อธิบายความรู

ขยายความเขาใจ

ตรวจสอบผล

Explain

Expand

Evaluate

อธิบExplain
ายความรู

Expand าใจ
ขยายความเข

Evaluate
ตรวจสอบผล

อธิบายความรู

1. ครูถามคําถาม แลวใหนักเรียนแสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระ
• นักเรียนคิดวาการกระทําใดเปนผลดีตอการ
ขับถายอุจจาระ และการกระทําใดเปน
ผลเสียตอการขับถายอุจจาระ
2. แตละกลุมรวมกันเขียนแผนผังการกระทําที่
เปนผลดีและผลเสียตอการขับถายอุจจาระ
แลวออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน พรอมบอก
เหตุผลประกอบ
3. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการดูแล
การขับถายอุจจาระ

๒) การดูแลการขับถายอุจจาระ
“ถาเราไมอยากทองผูก เราควรทําอยางไรนะ”
เราควรดูแลการขับถายอุจจาระดวยการปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ไมกินอาหารที่มีรสจัด เชน เผ็ดจัด เปรี้ยวจัด เปนตน
เพราะจะทําใหเกิดการระคายเคืองผนังลําไสใหญและทวารหนักได
(๒) กินอาหารที่ปรุงสุก สะอาด และไมกินอาหารสุกๆ ดิบๆ1
หรืออาหารหมักดอง เพราะอาจทําใหเกิดอาการทองเสียได
(๓) ควรกินอาหารที่มีกากใยสูง เชน ถั่ว ขาวกลอง ขาวซอมมือ
ผักและผลไมตางๆ เปนตน เพราะกากใยจะชวยเพิ่มปริมาณของเสีย และ
เมื่อรวมกับกากอาหารที่ถูกยอยแลว จะทําใหเคลื่อนตัวไปตามลําไสไดงาย
และกากใยยังชวยอุมนํ้า ซึ่งนํ้าจะทําใหกากอาหารออนนุม ทําใหขับถายไดงาย
(๔) ดื่มนํ้าสะอาดอยางนอยวันละ ๘ แกว เพื่อใหการขับถาย
ทํางานไดเปนปกติ
(๕) ควรฝกการขับถายใหเปนเวลาทุกวัน เพือ่ ปองกันอาการทองผูก
(๖) ควรลางมือใหสะอาดทุกครัง้ หลังขับถาย เพือ่ ปองกันเชือ้ โรค

ขยายความเขาใจ

ตรวจสอบผล

อาหารที่มีกากใยสูง เชน

ถั่วตางๆ

ผักคะนา

สม

ถั่วลันเตา

แกวมังกร

ฝรั่ง

ขาวโพด

ขอสอบเนน การคิด
แนว O-NET

ถามีอาการทองผูก ควรทําอยางไร เพราะอะไร
1. ออกกําลังกาย เพราะทําใหลําไสมีการบีบรัดตัวไดดี
2. กินผักและผลไม เพราะมีเสนใยที่ชวยในการขับถาย
3. พักผอนใหเพียงพอ เพราะขณะหลับลําไสจะทํางานไดดี
4. กินยาระบาย เพราะทําใหอุจจาระเหลว และขับถายไดงาย

วิเคราะหคําตอบ เมื่อมีอาการทองผูก ควรจะกินผักและผลไมมากๆ
เพราะมีเสนใยที่ชวยในการขับถาย และควรกินผักและผลไมเปนประจํา
เพื่อสุขนิสัยที่ดี มีการขับถายเปนปกติ ดังนั้น ขอ 2. จึงเปนคําตอบที่ถูก

Expand

ครูใหนกั เรียนแตละกลุม สืบคนโรคทีเ่ กีย่ วของกับ
ระบบยอยอาหาร และการขับถายอุจจาระ แลวทํา
เปนแผนความรูมากลุมละ 5 โรค และสงครู

¤ÇÒÁÃÙŒ¤Ù‹ÊØ¢ÀÒ¾

ขาวกลอง

Explain

๙

Evaluate

1. ครูตรวจสอบความถูกตอง การอธิบาย
แผนภาพการทํางานของระบบยอยอาหาร
2. ครูตรวจสอบความถูกตองแผนผังความคิด
แสดงวิธีดูแลระบบยอยอาหาร
3. ครูตรวจสอบความถูกตองของการทํากิจกรรม
รวบยอดที่ 1.1 ขอ 2 จากแบบวัดฯ สุขศึกษาฯ
ป.5
4. ครูตรวจแผนภาพโครงสรางและการทํางานของ
ลําไสใหญ
5. ครูตรวจแผนผังการกระทําที่เปนผลดี
และผลเสียตอระบบยอยอาหาร
6. ครูตรวจแผนผังการกระทําที่เปนผลดี
และผลเสียตอการขับถายอุจจาระ

เกร็ดแนะครู
ครูใหนักเรียนแบงกลุม แตละกลุมสืบคนอาหารที่มีกากใยสูง แลวรวบรวมขอมูล
ทําเปนสมุดภาพ แลวนํามาสงครู

นักเรียนควรรู
1 อาหารสุกๆ ดิบๆ การกินอาหารสุกๆ ดิบๆ อาจทําใหเกิดอาหารเปนพิษ หรือ
เปนโรคทองเสียได เพราะอาหารไมสะอาด อาจมีเชื้อโรคปนเปอน และไมถูกฆา
ดวยความรอน หรืออาจมีไขพยาธิเจือปน ทําใหมีพยาธิเขาสูรางกาย เปนอันตราย
ตอสุขภาพ

คูมือครู
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กระตุน ความสนใจ

สํารวจคนหา

อธิบายความรู
อธิบExplain
ายความรู

ขยายความเขาใจ

ตรวจสอบผล

Engage

Explore

Explain

Expand

Evaluate

กระตุEngage
นความสนใจ

Exploreนหา
สํารวจค

กระตุน ความสนใจ

Engage

ครูถามคําถาม แลวใหนกั เรียนแสดงความคิดเห็น
อยางอิสระ
• อุจจาระเกิดจากกากอาหารทีร่ า งกายขับออกมา
แลวปสสาวะเกิดจากอะไร
• เพราะอะไรเวลาเราดืม่ นํา้ มากๆ แลวจึงปวด
ปสสาวะบอย

สํารวจคนหา

Explore

ครูใหนักเรียนแบงกลุม แตละกลุมรวมกันสืบคน
ลักษณะของปสสาวะที่ปกติและไมปกติ แลวออกมา
อธิบายหนาชั้นเรียน

อธิบายความรู

ò
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การขับถายของเสียออกจากรางกายมีความสําคัญมากตอการดํารงชีวิต
ของเรา เพราะเปนการกําจัดของเสียตางๆ ออกจากรางกาย เพือ่ ไมใหมกี ารสะสม
ของของเสียภายในรางกาย ทํา1ใหรางกายเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย

ระบบขับถายปสสาวะ

“ทําไมเวลาเราดื่มนํ้ามากๆ แลวจึงปวดปสสาวะบอย”
ระบบขับถายปสสาวะ ทําหนาที่กรองของเสียและนํ้าสวนเกินออกจาก
กระแสเลือด และขับออกนอกรางกายในรูปของปสสาวะ อวัยวะที่สําคัญในระบบ
ขับถายปสสาวะ ไดแก
ไต
เปนอวัยวะที่สําคัญที่สุดในระบบขับถาย
ปสสาวะ มีรูปรางคลายเมล็ดถั่วแดง ขนาด
ประมาณเทากํามือ มีสีนํ้าตาลแกมแดง
กรวยไต
มีลักษณะเปนเสนๆ มารวมกันคลายกรวย
เปนทางผานใหปส สาวะไหลมารวมกัน และ
ชวยกรองเอาเกลือและสารทีเ่ ปนพิษออกมา
ทอไต
เปนทอขนาดเล็กๆ และมีผนังหนา โดย
ทําหนาที่เปนทางผานของนํ้าปสสาวะลงสู
กระเพาะปสสาวะ
กระเพาะปสสาวะ
อยูต อนลางของชองทอง ตอจากปลายทอไต
ทีป่ ลายกระเพาะปสสาวะจะมีทอ ยืน่ ออกมา
เรียกวา ทอปสสาวะ กระเพาะปสสาวะของ
คนเราสามารถบรรจุนาํ้ ปสสาวะไดประมาณ
๐.๕ ลิตร

Explain

ครูอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนเขาใจวา ปกติ
ปสสาวะจะมีลกั ษณะใส ไมมตี ะกอน สีเหลืองออน
จนถึงสีเหลืองเขม หรือสีเหลืองนํ้าตาล เรียกวา
อําพัน สีของปสสาวะจะสัมพันธกับจํานวนนํ้า
ที่รางกายไดรับ ถาไดรับนํ้าจํานวนมากปสสาวะ
สวนใหญจะไมมีสี ถาไดรับนํ้าจํานวนนอย ปสสาวะ
จะเปนสีอําพัน กลิ่นของปสสาวะจะมีกลิ่นออนๆ
แตถาทิ้งไวเปนเวลานาน อาจมีกลิ่นแอมโมเนีย

ไตมีหนาที่ขับถายของเสียและกําจัดนํ้าสวนเกิน
ออกจากรางกาย ซึ่งเปนการชวยรักษาภาวะสมดุล
ภายในรางกาย

๑๐

เกร็ดแนะครู
ครูใหนักเรียนออกมาวาดภาพอวัยวะในระบบขับถายปสสาวะบนกระดาน แลว
ลากเสนโยงชื่ออวัยวะนั้นๆ เพื่อเปนสื่อการสอนตอไป

นักเรียนควรรู
1 ขับถายปสสาวะ ในแตละวัน คนเราจะขับถายปสสาวะออกมาประมาณ
1 - 1.5 ลิตร ปริมาณที่ขับถายออกมาจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปริมาาณนํ้าที่รางกาย
ไดรับ ชนิดของอาหารหรือเครื่องดื่มที่เขาสูรางกาย และการสูญเสียนํ้าจากทางอื่น
เชน เหงื่อ เปนตน
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คูมือครู

ขอสอบเนน การคิด
แนว O-NET

ขอใดไมใชสิ่งที่ระบบขับถายปสสาวะกําจัดออก
1. นํ้าสวนเกิน
2. ของเสียในเลือด
3. สารอาหารที่รางกายไมตองการ
4. กากอาหารที่รางกายไมตองการ
วิเคราะหคําตอบ ระบบขับถายปสสาวะจะกําจัดของเสียออกจากเลือด
นํ้าสวนเกิน และสารอาหารที่รางกายไมตองการ สวนกากอาหารที่รางกาย
ไมตองการ รางกายจะกําจัดออกมาในรูปของอุจจาระ ดังนั้น ขอ 4.

จึงเปนคําตอบที่ถูก

กระตุนความสนใจ

สํารวจคนหา

Engage

Explore

อธิบายความรู
อธิบExplain
ายความรู

ขยายความเขาใจ

ตรวจสอบผล

Explain

Expand

Evaluate

อธิบายความรู

Explain

1. ครูใหนักเรียนดูภาพระบบขับถายปสสาวะ
ที่นักเรียนวาดบนกระดาน แลวถามนักเรียนวา
ปสสาวะถูกขับออกมาทางไตไดอยางไร
(ตอบ ปสสาวะจะถูกขับออกมาทางทอปสสาวะ
ที่ตอกับกระเพาะปสสาวะ โดยไตจะกรอง
ของเสียออกจากเลือด และรางกายจะดูดซึม
ของเหลวที่กรองไดบางสวนไปใชประโยชน
สวนสารที่ไมมีประโยชนและนํ้าบางสวนจะถูก
ขับออกมาในรูปของปสสาวะ แลวถูกสงมายัง
กระเพาะปสสาวะ เพื่อรอการขับออกมา)
2. ครูอธิบายความรูเพิ่มเติมระบบขับถาย
ปสสาวะ และการทํางานของระบบขับถาย
ปสสาวะ จากนั้นใหแตละกลุมบันทึกความ
เขาใจระบบขับถายปสสาวะลงในสมุด
3. ใหนกั เรียนอานขอมูลจากหนังสือเรียน หนา 11
แลวรวมกันสรุปการทํางานของระบบขับถาย
ปสสาวะอีกครั้งหนึ่ง
4. ใหนักเรียนรวมกันยกตัวอยางการดูแลระบบ
ขับถายปสสาวะในชีวิตประจําวัน
5. ครูตั้งคําถามวา
• ถานักเรียนปวดปสสาวะขณะที่ครูกําลัง
สอนอยู นักเรียนควรทําอยางไร เพราะอะไร
(แนวตอบ ขออนุญาตครูไปหองนํ้าทันที
เพราะถาเรากลั้นปสสาวะเปนเวลานาน
จะทําใหกระเพาะปสสาวะอักเสบได)
• ถานักเรียนรูสึกวาเกิดอาการผิดปกติขณะ
ขับถายปสสาวะ นักเรียนควรทําอยางไร
(แนวตอบ บอกพอแม เพื่อใหทานพาไป
พบแพทย)
6. ครูใหนกั เรียนรวมกันสืบคนลักษณะของปสสาวะ
ที่ผิดปกติ แลวออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน

๑) การทํางานของระบบขับถายปสสาวะ
1

“ไตจะกรองปสสาวะ เหมือนกับเครื่องกรองนํ้าไหมนะ”
เครื่องกรองนํ้าจะกรองสิ่งสกปรกออกจากนํ้า ทําใหเรามีนํ้าสะอาด
ไวดื่ม เชนเดียวกับไตที่กรองของเสียออกจากเลือด และทํางานรวมกับอวัยวะ
ที่สําคัญ ดังนี้

๑ ไตกรองของเสียออกมาจากเลือด
ในรูปของปสสาวะ

๒ นํา้ ปสสาวะไหลไปรวมกันทีก่ รวยไต
ไหลผานทอไตและไหลไปเก็บสะสม
ไวในกระเพาะปสสาวะ

๓ เมื่อปสสาวะมีปริมาณมาก

ผนังกระเพาะปสสาวะจะยืดหดตัว
กระตุนใหเรารูสึกปวดปสสาวะ
เมื่อกระเพาะปสสาวะหดตัวก็จะ
ขับปสสาวะออกมานอกรางกาย

ปสสาวะจะมีปริมาณมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับรางกายตองการรักษานํา้ ไว
หรือกําจัดนํา้ ออกจากรางกายเทาใด

โรคที่เกี่ยวของกับระบบขับถายปสสาวะ
• ถาเรากลั้นปสสาวะไวนานๆ อาจทําใหเปนโรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ
• ในเพศหญิง ถาทําความสะอาดหลังขับถายปสสาวะหรืออุจจาระไมดีพอ
อาจทําใหเปนโรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ
1
• การดืม่ นํา้ นอย การติดเชือ้ ในทางเดินปสสาวะ การกินอาหารทีท่ าํ ใหเกิดนิว่
อาจทําใหเปนโรคนิ่วในอวัยวะในระบบขับถายปสสาวะ
๑๑

ขอสอบเนน การคิด
แนว O-NET

นุชมีอาการปสสาวะกะปริดกะปรอย ปวดปสสาวะบอยแตปส สาวะไมออก
เธอจึงไปใหหมอตรวจ ซึ่งหมอก็ไดบอกใหเธอปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกา
รรมในการ
ปสสาวะ นุชมีอาการเจ็บปวยเกี่ยวกับอวัยวะใด ระบบใด และเธอตอง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางไร (เลือกคําตอบจากกลุมที่ 1, 2 และ 3)
คําตอบกลุมที่ 1
ที่
อวัยวะ

คําตอบกลุมที่ 2
ที่
ระบบ

ที่

1

ตับ

1

ขับถาย

A

2
3

กระเพาะปสสาวะ
ทวารหนัก

2
3

ยอยอาหาร
สืบพันธุ

B
C

คําตอบกลุมที่ 3
พฤติกรรม
ไมกินอาหาร
รสหวานจัด
ไมกินอาหารที่ไมสุก
ไมกลั้นปสสาวะ

นักเรียนควรรู
1 ไต นอกจากจะมีหนาที่กรองของเสียออกจากรางกายแลว ยังมีหนาที่สราง
ฮอรโมนกระตุนการสรางเม็ดเลือดแดง และสรางวิตามินดี เพื่อควบคุมการสราง
สมดุลของแคลเซียม
2 นิ่ว คือ กอนหินเล็กๆ ที่เกิดจากการจับตัวกันของกอนผลึกซึ่งตกเปนตะกอน
อยูในนํ้าปสสาวะที่เขมขน รวมตัวกันเปนนิ่วในไตหรือระบบทางเดินปสสาวะ

วิเคราะหคําตอบ นุชมีอาการเจ็บปวยจากการปสสาวะ ดังนั้น อวัยวะที่
เกี่ยวของควรเปนกระเพาะปสสาวะ ซึ่งเกี่ยวของกับระบบขับถาย อาการ
ดังกลาวเปนอาการของกระเพาะปสสาวะอักเสบ ซึ่งอาจเกิดจากการกลั้น
ปสสาวะ นุชจึงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการไมกลั้นปสสาวะเมือ่ รูส กึ
ปวด ดังนัน้ คําตอบทีถ่ กู คือ กลุม ที่ 1 - 2, กลุม ที่ 2 - 1 และกลุม ที่ 3 - C
คูมือครู
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กระตุนความสนใจ

สํารวจคนหา

อธิบายความรู

Engage

Explore

Explain

ขยายความเขาใจ

แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ประจําหนวยที่ ๑ บทที่ ๑
แบบประเมินตัวชี้วัด พ ๑.๑ ป.๕/๑
อธิบายความสําคัญของระบบยอยอาหารและระบบขับถายทีม่ ผี ลตอสุขภาพ การเจริญเติบโต
และพัฒนาการ
๓๐ คะแนน

๑ เรียงลําดับและบอกหนาที่ของอวัยวะในระบบขับถายปสสาวะ (๑๐ คะแนน)

๑
❍

ไต
๑) ……………………………………………………………………..
กรองของเสีย
มีหนาที่ …………………………………………………
ออกจากเลือดออกมาในรูป
……………………………………………………………………..
ของป
ส
สาวะ
……………………………………………………………………..

๓
❍

๔
❍

ฉบับ

เฉลย

……………………………………………………………………..

กรวยไต
๒) ……………………………………………………………………..
เปนทางผานให
มีหนาที่ …………………………………………………
นํ้าปสสาวะไหลมารวมกัน
……………………………………………………………………..
และกรองเอาเกลื
อ และ
……………………………………………………………………..
สารพิษออกมา
……………………………………………………………………..

ทอไต
๓) ……………………………………………………………………..
เปนทางผานให
มีหนาที่ …………………………………………………
นํ้าปสสาวะไหลผานไปยัง
……………………………………………………………………..
กระเพาะป
สสาวะ
……………………………………………………………………..

กระเพาะปสสาวะ
๔) ……………………………………………………………………..
เปนที่เก็บสะสม
มีหนาที่ …………………………………………………
นํ้าปสสาวะกอนถูกขับออก
……………………………………………………………………..
จากร
า
งกาย
……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

๓

๑๒

1 ปสสาวะ สีของปสสาวะโดยปกติจะมีสีเหลืองออนๆ ถาหากมีสีที่แตกตาง
ไปจากนี้ อาจเกิดความผิดปกติได ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เชน การด
การดื่มนํ้านอย
เกินไป สีปสสาวะก็อาจเปนสีเหลืองเขมได
2 โรคไต เปนโรคที่เกิดจากความผิดปกติของไตในการทํางานเพื่อขับถาย
ของเสียออกจากรางกาย และรักษาความสมดุลของเกลือและนํ้าในรางกาย โรคไต
ที่พบบอย เชน ไตวาย ไตอักเสบ เปนตน
3 กระเพาะปสสาวะอักเสบ เปนอาการอักเสบของกระเพาะปสสาวะ สาเหตุ
เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเขาไปในกระเพาะปสสาวะ เนื่องจากการกลั้นปปสสาวะนานๆ
ทําใหเชื้อแบคทีเรียไมถูกกําจัดออกไปทางปสสาวะ

คูมือครู

Evaluate

“ถาเราปวดปสสาวะแตขับถายปสสาวะไมออก เราควรทําอยางไร”
เราควรดูแลระบบขับถายปสสาวะ ดวยการปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ไม2กินอาหารที่มีรสเค็มจัด เพราะทําใหไตทํางานหนัก
และอาจทําใหเปนโรคไตได
(๒) ไมควรกลั้นปสสาวะนานๆ เพราะจะทําใหกระเพาะปสสาวะ
3
อักเสบ
(๓) ไมควรกินอาหารที่มีสารออกซาเลท (Oxalate) ซึ่งเปน
สารกอนิ่วในปริมาณที่มากเกินไป ซึ่งสารชนิดนี้พบมากในผักตางๆ โดยเฉพาะ
ใบ ยอด และตนออน เชน ใบชะพลู ใบยอ มันเทศ เปนตน หรือผลไม เชน
กลวยไข สับปะรด เปนตน
(๔) ดื่มนํ้าสะอาดมากๆ อยางนอยวันละ ๘ แกว เพื่อชวยใหไต
ทํางานไดดี
(๕) ทําความสะอาดรางกายและบริเวณอวัยวะเพศใหสะอาด
อยูเสมอ ในเพศหญิงควรทําความสะอาดจากดานหนาไปดานหลัง
(๖) เมื่อเกิดอาการผิดปกติในการขับถายปสสาวะ เชน
• ขับถายปสสาวะกะปริบกะปรอย
• ปวดปสสาวะแตขับถายปสสาวะไมออก
• มีเลือดปนออกมากับปสสาวะ
• รูสึกเจ็บอวัยวะเพศขณะขับถายปสสาวะ เปนตน
ควรรีบบอกผูปกครองใหพาไปพบแพทยทันที
อยางไรก็ตาม การขับถายของเสียในรางกาย นอกจากการขับถายอุจจาระ
และการขั บ ถ า ยป ส สาวะแล ว ยั ง มี การขั บ ถ า ยเหงื่ อ ทางระบบผิ ว หนั ง
ซึ่งจะขับนํ้าและเกลือแรที่รางกายไมตองการแลวออกจากรางกาย และการ
ขับถายแกสคารบอนไดออกไซดทางระบบหายใจ ซึ่งเปนของเสียที่เกิดจาก
การเผาผลาญอาหาร และการทํางานของเซลลในรางกาย

นักเรียนควรรู
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Expand

1

กิจกรรมรวบยอดที่ ๑.๑

๒
❍

ตรวจสอบผล

๒) การดูแลระบบขับถายปสสาวะ

✓ แบบวัดฯ
ใบงาน
แบบฝกฯ
สุขศึกษา ป.5 กิจกรรมรวบยอดที่ 1.1
แบบประเมินตัวช�้วัด พ 1.1 ป.5/1

ชุดที่ ๑

Expand าใจ
ขยายความเข

Expand

1. ครูใหนกั เรียนทําการทดลองโดยนําขวดพลาสติก
ตัดกนออก เปดฝาขวด นําผาขาวบางมาปดที่
ปากขวดและมัดไวไมใหผาหลุด นําขวดไปวาง
ควํ่าบนปากแกวใส นํากรวด ดิน หรือทราย
มาใสลงในขวด จากนั้นใหนํานํ้าเสียหรือนํ้าที่มี
ลักษณะขุนมาเทลงในขวด แลวใหนักเรียน
สังเกตนํ้าที่อยูในแกว แลวถามนักเรียนวา ขวด
เปรียบไดกับอวัยวะใดในระบบขับถายปสสาวะ
แลวบันทึกผล
2. ใหนักเรียนทํากิจกรรมการเรียนรู ตอนที่ 3
ผลงานสรางสรรค
3. ใหนักเรียนทํากิจกรรมรวบยอดที่ 1.1 ขอ 1 จาก
แบบวัดฯ สุขศึกษาฯ ป.5



ขยายความเขาใจ

กิจกรรมสรางเสริม
ใหนักเรียนเขียนแสดงลําดับขั้นตอนของการทํางานของระบบขับถาย
ปสสาวะ

กิจกรรมทาทาย
ใหนักเรียนสืบคนโรคที่เกิดกับระบบขับถายปสสาวะ จากนั้นนําขอมูล
มาจัดปายนิเทศ

กระตุนความสนใจ

สํารวจคนหา

อธิบายความรู

ขยายความเขาใจ

Engage

Explore

Explain

Expand

ตรวจสอบผล
Evaluate
ตรวจสอบผล
Evaluate

ตรวจสอบผล

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
ตอนที่ ๑ คําถามชวนคิด
เขียนตอบคําถามตอไปนี้ลงในสมุด
๑) นักเรียนคิดวาระบบยอยอาหาร และระบบขับถายปสสาวะมีความสําคัญอยางไร
๒) ถารางกายของนักเรียนยอยอาหารไมได นักเรียนจะรูสึกอยางไร
๓) นักเรียนเคยปวดปสสาวะขณะทีน่ กั เรียนเรียนอยูในหองเรียนหรือไม แลวนักเรียน
ทําอยางไร
๔) ถาเพื่อนของนักเรียนกลั้นปสสาวะบอยๆ นักเรียนควรแนะนําเพื่อนอยางไร
ตอนที่ ๒ ชวนคิด ชวนทํา (ผลการปฏิบัติกิจกรรมขึ้นอยูกับดุลยพินิจของครูผูสอน)
๑) ใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นวา อาการอยางไรที่เรียกวา อาการระบบ
ยอยอาหารและระบบขับถายปสสาวะทํางานผิดปกติ
๒) แบงกลุม ใหแตละกลุมรวมกันอภิปรายวา ระบบยอยอาหารกับระบบขับถาย
ปสสาวะ ทํางานอยางไร
๓) สืบคนขอมูลโรคทีเ่ กีย่ วกับระบบยอยอาหารและระบบขับถายปสสาวะ บอกสาเหตุ
อาการ วิธดี แู ล และวิธปี อ งกัน มาระบบละ ๑ โรค แลวออกมานําเสนอในรูปแบบ
ของตนเอง
๔) สืบคนอาหารที่มีประโยชนตอระบบยอยอาหาร และจัดทําเปนปายใหความรู

Evaluate

1. ตรวจบันทึกความเขาใจระบบขับถายปสสาวะ
2. ตรวจบันทึกผลการทดลอง
3. ตรวจสอบความถูกตองของการทํากิจกรรม
รวบยอดที่ 1.1 ขอ 1 จากแบบวัดฯ สุขศึกษาฯ
ป.5

หลักฐานแสดงผลการเรียนรู
1. แผนภาพการทํางานของระบบยอยอาหาร
2. แผนภาพโครงสรางและการทํางานของลําไสใหญ
3. แผนผังการกระทําที่เปนผลดีและผลเสียของ
ระบบยอยอาหารและการขับถายอุจจาระ
4. แผนความรูโรคที่เกี่ยวของกับระบบยอยอาหาร
และการขับถายอุจจาระ
5. แผนพับการดูแลระบบยอยอาหารและระบบ
ขับถายปสสาวะ

ตอนที่ ๓ ผลงานสรางสรรค (ผลการปฏิบัติกิจกรรมขึ้นอยูกับดุลยพินิจของครูผูสอน)
แบงกลุม ใหแตละกลุมจัดทําแผนพับที่ใหขอมูลการดูแลระบบยอยอาหารและระบบ
ขับถายปสสาวะ โดยแตละกลุม ชวยกันสืบคนขอมูลเพิม่ เติม ออกแบบแผนพับและจัดภาพ
ประกอบใหดูนาสนใจ และผลัดกันออกมานําเสนอผลงาน

๑๓
เฉลย กิจกรรมการเรียนรู ตอนที่ 1
คําถามชวนคิด
1) แนวตอบ ระบบยอยอาหารเปนระบบที่เปลี่ยนอาหารใหเปนสารอาหาร เพื่อให
ใหรางกายนําสารอาหารไปใช ทําใหรางกาย
เจริญเติบโต อวัยวะในรางกายทํางานไดตามปกติ สวนระบบขับถายปสสาวะเปนระบบที่ชวยกําจัดของเสียออกจากเลือด
และรักษาสมดุลของนํ้าในรางกาย ทําใหรางกายทํางานไดอยางปกติ
2) แนวตอบ รูสึกอึดอัดเหมือนมีลมอยูในทอง ทองอืด ทองเฟอ แนนทอง
3) แนวตอบ ขึ้นอยูกับนักเรียนแตละคน
4) แนวตอบ ควรแนะนําใหเพื่อนไปเขาหองนํ้าเมื่อรูสึกปวดปสสาวะ ไมควรกลั้นปสสาวะไวนานๆ พรอมอธิบายเหตุผลวา
การกลั้นปสสาวะไวนานๆ จะทําใหเกิดอันตรายตอรางกายได เชน ทําใหเปนโรคนิ่ว ทําใหเปนโรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ
เปนตน

คูมือครู
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