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นางสาววราภรณ์ ท้วมดี

ค� ำ แนะน� ำ กำรใช้

คูม่ อื ครู รายวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 เล่มนี้ จัดท�าขึน้
ส�าหรับให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางวางแผนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการประกันคุณภาพผู้เรียน
ตามนโยบายของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.)
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กําหนด

ิ่ม
เพ Teacher Guide Overview ชวยใหเห็นภาพรวมของการ

จั ด การเรี ย นการสอนทั้ ง หมดของรายวิ ช าก อ นที่ จ ะลงมื อ
สอนจริง

ิ่ม Chapter Overview ชวยสรางความเขาใจและเห็นภาพรวม

ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูแตละหนวย

สรุป

ประเมิน

โซน 1

หนวยการเรียนรูที่

1 ระบบร่ำงกำยมนุษย์

1. ครู แ จ ง ตั ว ชี้ วั ด ประจํ า หน ว ยการเรี ย นรู  ใ ห
นักเรียนทราบ
2. ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดกอนเรียน
3. ครูถามคําถามกระตุน ความสนใจของนักเรียน
วา
• นักเรียนรูจ กั ระบบรางกายระบบใดบาง และ
ระบบที่รูจักมีความสําคัญอยางไร
(แนวตอบ คําตอบขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
ครูผูสอน เชน ระบบยอยอาหารทําหนาที่
ยอยอาหารใหเปนสารอาหารเพื่อนําไปใช
ในการสรางพลังงานเพื่อการดํารงชีวิต หรือ
ระบบขับถายทําหนาที่กําจัดของเสียตางๆ
ออกจากรางกาย เปนตน)
4. ครูถามคําถาม Big Question กับนักเรียนวา
ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยมีการทํางาน
อยางไร
5. ครูใหนักเรียนทํา Understanding Check
เพื่อตรวจสอบความเขาใจกอนเรียน
6. ครูถามคําถามเพือ่ ทบทวนความรูเ ดิมวา มนุษย
หายใจเขาและออกผานทางอวัยวะใด
แนวตอบ

มนุษย์มีการท�างาน
อย่างไร

ระบบหำยใจ

O2

เป น ระบบแลกเปลี่ ย น CO
แกสออกซิเจนและแกส 2
คารบอนไดออกไซดของ
รางกายกับสิ่งแวดลอม

ระบบหมุนเวียนเลือด
เป น ระบบขนส ง สาร
เช น สารอาหาร แก ส
ของเสีย ไปยังสวนตางๆ
ของรางกาย

Big Question

ตัวชี้วัด
ว 1.2 ม.2/1
ว 1.2 ม.2/2
ว 1.2 ม.2/3
ว 1.2 ม.2/4
ว 1.2 ม.2/5
ว 1.2 ม.2/6
ว 1.2 ม.2/7
ว 1.2 ม.2/8
ว 1.2 ม.2/9
ว 1.2 ม.2/10
ว 1.2 ม.2/11
ว 1.2 ม.2/12
ว 1.2 ม.2/13
ว 1.2 ม.2/14
ว 1.2 ม.2/15
ว 1.2 ม.2/16
ว 1.2 ม.2/17

ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ
อธิบายกลไกการหายใจเข้าและออก โดยใช้แบบจําลอง รวมทั้งอธิบายกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบหายใจโดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจให้ทํางานเป็นปกติ
ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่ายในการกําจัดของเสียทางไต
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบขับถ่ายในการกําจัดของเสียทางไต โดยการบอกแนวทางในการปฏิบัติตนที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทําหน้าที่
ได้อย่างปกติ
บรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด
อธิบายการทํางานของระบบหมุนเวียนเลือด โดยใช้แบบจําลอง
ออกแบบการทดลองและทดลอง ในการเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจ ขณะปกติและหลังทํากิจกรรม
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบหมุนเวียนเลือด โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดให้ทํางานเป็นปกติ
ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบประสาทส่วนกลางในการควบคุมการทํางานต่าง ๆ ของร่างกาย
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบประสาท โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา รวมถึงการป้องกันการกระทบกระเทือนและอันตรายต่อ
สมองและไขสันหลัง
ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง โดยใช้แบบจําลอง
อธิบายผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว โดยการดูแลรักษาร่างกายและจิตใจของตนเองในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง
อธิบายการตกไข่ การมีประจําเดือน การปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกตจนคลอดเป็นทารก
เลือกวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กําหนด
ตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยการประพฤติตนให้เหมาะสม

ณ
าร
พิจ
วจ  ไข
ตร แก
สง รุง
าง ับป
ะหว รปร
ู ในร ีกา
ี้อย จม
มน าอา
ือเล ื้อห
ังส เน

า

คําตอบขึ้นอยูกับดุลยพินิจของครูผสอน เชน
ระบบหายใจมีการหายใจนําอากาศจากภายนอก
เขาสูรางกาย เพื่อนําอากาศที่มีแกสออกซิเจนสูง
ไปแลกเปลี่ยนแกสที่ปอด และนําอากาศที่มีแกส
คารบอนไดออกไซดสูงมายังปอดเพื่อกําจัดออก
ผานการหายใจออก หรือระบบหมุนเวียนเลือดมี
หัวใจทําหนาที่สูบฉีดเลือดไปตามหลอดเลือดแดง
เพื่อนําเลือดที่มีแกสออกซิเจนสูงไปเลี้ยงเซลลทั่ว
รางกาย และนําเลือดทีม่ แี กสคารบอนไดออกไซดสงู
กลับเขาสูห วั ใจ หรือนําเลือดทีม่ ขี องเสียไปกําจัดออก
ทางอวัยวะตางๆ เชน ไต เปนตน)

Concept และเนื้อหาสําคัญของหนวยการเรียนรู

ÃÐººµ‹Ò§ æ
ã¹Ã‹Ò§¡ÒÂ ของ

หน

ิ่ม Chapter Concept Overview ช ว ยให เ ห็ น ภาพรวม

เกร็ดแนะครู

ิ่ม
เพ ขอสอบเนนการคิด/ขอสอบแนว O-NET เพื่อเตรียม

ความพรอมของผูเรียนสูการสอบในระดับตาง ๆ

ิ่ม กิจกรรม 21st Century Skills กิจกรรมที่จะชวยพัฒนา

เพ

สอน

กระตุน ความสนใจ

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

เพ

นํา

ขัน้ นํา

ิ่ม
เพ Pedagogy ชวยสรางความเขาใจในกระบวนการออกแบบ

เพ

นํา

การเรียนการสอน เรือ่ ง ระบบรางกายมนุษย ครูควรเนนใหนกั เรียนไดศกึ ษา
ถึงโครงสรางและหนาทีข่ องอวัยวะในระบบรางกาย การทํางานของระบบรางกาย
ทั้งระบบหายใจ ระบบขับถาย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท และระบบ
สืบพันธุ โดยครูอาจนําแบบจําลองระบบรางกายมาประกอบการสอน นอกจากนัน้
ครูควรเนนใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของระบบรางกาย และการดูแล
รักษาระบบรางกายใหทํางานไดอยางเปนปกติ

ผูเรียนใหมีทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูและการดํารงชีวิต
ในโลกแหงศตวรรษที่ 21

โซน 3

โซน 2

T8

โซน 1 ช่วยครูจัด

กำรเรียนกำรสอน
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครูผู้สอน
โดยแนะน�าขั้นตอนการสอน และการจัดกิจกรรมอย่างละเอียด
เพื่อให้นักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
น�ำ

สอน

สรุป

ประเมิน

โซน 2

ช่วยครูเตรียมสอน

ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ส�าหรับครู
เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
เกร็ดแนะครู

ความรู้เสริมส�าหรับครู ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต แนวทางการจัด
กิจกรรมและอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนควรรู

ความรู ้ เ พิ่ ม เติ ม จากเนื้ อ หา ส� า หรั บ อธิ บ ายเสริ ม เพิ่ ม เติ ม ให้
กับนักเรียน
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โดยใช้หนังสือเรียนวิทยาศาสตร ม.2 เลม 1 และแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ม.2 เลม 1 ของบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.
จ�ากัด เป็นสือ่ หลัก (Core Materials) ประกอบการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ซึ่งคู่มือครูมีองค์ประกอบที่ง่ายต่อการใช้งาน ดังนี้

โซน 1

สอน

นํา

สรุป

โซน 3 ช่วยครูเตรียมนักเรียน

ประเมิน

ขัน้ สอน

สํารวจคนหา
Understanding Check

พิจารณาข้อความตามความเข้าใจของนักเรียนว่าถูกหรือผิด แล้วบันทึกลงในสมุดบันทึก

1. ครู อ ธิ บ ายให นั ก เรี ย นฟ ง ว า ระบบหายใจ
เป น ระบบแลกเปลี่ ย นแก ส ระหว า งร า งกาย
กั บ สิ่ ง แวดล อ ม โดยนํ า แก ส ออกซิ เ จนจาก
สิ่ ง แวดล อ มเข า สู  ร  า งกาย เพื่ อ นํ า ไปสลาย
สารอาหารภายในเซลลเพื่อสรางพลังงาน ซึ่ง
จะไดแกสคารบอนไดออกไซดที่จะถูกนําไป
กําจัดออกผานการหายใจออก โดยระบบหายใจ
มีปอดเปนอวัยวะสําคัญในการแลกเปลีย่ นแกส
2. ครูใหนักเรียนศึกษาโครงสรางและหนาที่ของ
อวั ย วะในระบบหายใจ ประกอบด ว ยจมู ก
หลอดลม ปอด และอวัยวะที่ทําหนาที่เกี่ยวกับ
การหายใจ ไดแก กะบังลม และกระดูกซี่โครง

ถูก/ผิด

1. มนุษย์หายใจเข้าและออกผ่านทางจมูกเท่านั้น

Prior

Knowledge
มนุษย์หายใจเข้าและออก
ผานทางอวัยวะใด

ทึ ก
ล

งใ

นส

มุ ด

การหายใจเข้าเป็นการนําแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย
ปอดของมนุษย์มีหนึ่งข้างอยู่บริเวณด้านซ้ายของลําตัว
เมื่อหายใจเข้า ปริมาตรของช่องอกจะเพิ่มมากขึ้น
การสูบบุหรี่เป็นผลทําให้เกิดโรคในระบบหายใจ

บั น

2.
3.
4.
5.

1 ระบบหำยใจ
ในแต่ละวันมนุษย์จะมีการหายใจเข้าและออกตลอดเวลา
ซึ่งการหายใจเกิดจากการทํางานร่1วมกันของอวัยวะในระบบหายใจ
เพื่ อ นํ า อากาศที่ มี แ ก๊ ส ออกซิ เ จนเข้ า สู ่ ร ่ า งกาย และกํ า จั ด แก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย ดังนัน้ ระบบหายใจจึงเป็นระบบ
ที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย์

ระบบหายใจ (respiratory system) เป็นระบบแลกเปลีย่ นแก๊สของร่างกายกับสิง่ แวดล้อม โดยแก๊สออกซิเจนที่
อยูภ่ ายนอกจะเข้าสูร่ า่ งกายผ่านการหายใจเข้า ซึง่ นําไปใช้ในปฏิกริ ยิ าสลายสารอาหารภายในเซลล์
เพือ่ ให้ได้พลังงาน
2
มาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของร่างกาย อีกทั้งยังได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และนํ้า ซึ่งจะถูกกําจัดออกจากร่างกายผ่าน
การหายใจออกต่อไป

กิ จ กรรมที่ ใ ห้ นั ก เรี ย นได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ความรู ้ ส ร้ า งชิ้ น งาน
หรื อ ท� า กิ จ กรรมรวบยอดเพื่ อ ให้ เ กิ ด ทั ก ษะที่ จ� า เป็ น ใน
ศตวรรษที่ 21
ตัวอย่างข้อสอบที่มุ่งเน้นการคิด มีทั้งปรนัย-อัตนัย พร้อม
เฉลยอย่างละเอียด

โพรงจมูก
หลอดลม
ปอด

แนวตอบ

ือเล
เนื้อ มน
หา ี้อยู ใ
อา นร
จม ะหว
ีกา าง
รป สง
รับ ตร
ปร วจ
ุงแก พิจ
 ไข ารณ

า

กะบังลม
ภาพที่ 1.1 อวัยวะในระบบหายใจของมนุษย์
ที่มา : คลังภาพ อจท.
ระบบ

หน

ังส

ร่ำงกำยมนุษย์

ขอสอบเนน การคิดแนว O-NET

ขอใดคือผลิตภัณฑที่ไดจากการเผาผลาญสารอาหารภายใน
เซลล
1. นํ้าตาลกลูโคส
2. แกสออกซิเจน
3. แกสคารบอนไดออกไซด
4. แกสคารบอนไดออกไซดและพลังงาน
(วิเคราะหคําตอบ การเผาผลาญสารอาหารภายในเซลลจะใช
แกสออกซิเจนทีไ่ ดจากการหายใจเขามาทําปฏิกริ ยิ ากับสารอาหาร
ที่ไดจากการยอยของระบบยอยอาหาร ซึ่งจะไดพลังงาน แกส
คารบอนไดออกไซดและนํ้าเปนผลิตภัณฑ โดยแกสคารบอนไดออกไซดจะถูกกําจัดออกผานการหายใจออก ดังนัน้ ตอบขอ 4.)

โซน 3

กิจกรรม 21st Century Skills

ขอสอบเนนการคิด

1.1 โครงสรำงและหนำทีข่ องอวัยวะในระบบหำยใจ
ระบบหายใจของมนุษย์ ประกอบด้วยอวัยวะสําคัญในการแลกเปลี่ยน
แก๊ส ได้แก่ ปอด และท่อที่เป็นทางเดินของอากาศ ประกอบด้วยโพรงจมูก
ปาก หลอดลม รวมถึงอวัยวะที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจ ได้แก่ กะบังลม
และกระดูกซี่โครง
อากาศจากภายนอกจะเข้าสูป่ อดผ่านทางโพรงจมูก และปาก จากนัน้
อากาศจะผ่านเข้าสูห่ ลอดลม ซึง่ ปลายของหลอดลมจะแตกออกเป็น 2 แขนง
เข้ า สู ่ ป อดทั้ ง 2 ข้ า ง ซึ่ ง เป็ น บริ เ วณที่ มี ก ารแลกเปลี่ ย นแก๊ ส เกิ ด ขึ้ น
แต่เนื่องจากปอดของมนุษย์ไม่มีกล้ามเนื้อ จึงไม่สามารถหดตัวและคลายตัว
ได้เอง การนําอากาศผ่านเข้าและออกจากปอดจึงต้องอาศัยการทํางานของ
กล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครง และกล้ามเนื้อกะบังลม

ประกอบด้ ว ยแนวทางส� า หรั บ การจั ด กิ จ กรรมและ
เสนอแนะแนวข้อสอบ เพือ่ อ�านวยความสะดวกให้แก่ครูผสู้ อน

3

1. ผิด
4. ถูก
แนวตอบ

ขอสอบเนนการคิดแนว O-NET

Understanding Check

2. ถูก
5. ถูก

3. ผิด

ตัวอย่างข้อสอบที่มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ และสอดคล้องกับ
แนวข้อสอบ O-NET มีทั้งปรนัย-อัตนัย พร้อมเฉลยอย่าง
ละเอียด

Prior Knowledge

จมูกและปาก

นักเรียนควรรู
1 แกสออกซิเจน มีสัญลักษณทางเคมี คือ O2 เปนแกสที่มีความสําคัญตอ
การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ทั้งพืช สัตว และมนุษย ซึ่งแกสออกซิเจน
เปนผลิตภัณฑที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืช
2 แกสคารบอนไดออกไซด มีสัญลักษณทางเคมี คือ CO2 เปนแกสที่เปน
ผลิตภัณฑจากการหายใจของสิง่ มีชวี ติ ทัง้ พืช สัตว และมนุษย อีกทัง้ ยังเปนแกส
ที่เปนวัตถุดิบในกระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืช

โซน 2

T9

หองปฏิบัติการ (วิทยาศาสตร)

กิจกรรมทาทาย

เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรม เพือ่ ต่อยอดส�าหรับนักเรียน
ทีเ่ รียนรูไ้ ด้อย่างรวดเร็ว และต้องการท้าทายความสามารถใน
ระดับที่สูงขึ้น
กิจกรรมสรางเสริม

เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมส�าหรับนักเรียนที่
ควรได้รับการพัฒนาการเรียนรู้

แนวทางการวัดและประเมินผล

ค�าอธิบายหรือข้อเสนอแนะสิ่งที่ควรระมัดระวัง หรือข้อควรปฏิบัติ
ตามเนื้อหาในบทเรียน

เสนอแนะแนวทางการบรรลุ ผ ลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นของ
นักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ทีห่ ลักสูตรก�าหนด

สื่อ Digital

แนะน�าแหล่งเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าจากสื่อ Digital ต่าง ๆ
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ค� ำ อธิ บ ำยรำยวิ ช ำ
วิทยำศำสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง / ปี

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2

ศึกษาเกีย่ วกับระบบร่างกายมนุษย์ ระบบหายใจ โครงสร้างและหน้าทีข่ องอวัยวะในระบบหายใจ การหายใจ การดูแล
รักษาอวัยวะในระบบหายใจ ระบบขับถ่าย โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่าย กลไกการก�าจัดของเสีย การดูแล
รักษาอวัยวะในระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด การท�างานของ
ระบบหมุนเวียนเลือด การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบ
ประสาท การท�างานของระบบประสาท การดูแลรักษาอวัยวะในระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะ
ในระบบสืบพันธุ์ ฮอร์โมนเพศ การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์ การคุมก�าเนิด ศึกษาเกี่ยวกับการแยกสารผสม การระเหยแห้ง
การตกผลึก การกลั่น โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวท�าละลาย การน�าวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
ประจ�าวัน ศึกษาเกี่ยวกับสารละลาย สภาพละลายได้ของสาร ความเข้มข้นของสารละลาย การใช้สารละลายในชีวิตประจ�า
วัน ศึกษาเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ แรง แรงดันในของเหลว แรงพยุง แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง แรงในธรรมชาติ
การเคลื่อนที่ ระยะทางและการกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ศึกษาเกี่ยวกับงานและพลังงาน งาน ก�าลัง เครื่องกล พลังงาน
ประเภทของพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน ศึกษาเกี่ยวกับโลกและการเปลี่ยนแปลง เชื้อเพลิงซากดึกด�าบรรพ์ ถ่านหิน
หินน�้ามัน ปิโตรเลียม พลังงานทดแทน โครงสร้างของโลก การเปลี่ยนแปลงของโลก ทรัพยากรดิน กระบวนการเกิดดิน
หน้าตัดข้างของดิน ปัจจัยในการเกิดดิน สมบัติของดิน การปรับปรุงคุณภาพของดิน แหล่งน�้า น�้าบนดิน น�้าใต้ดิน การใช้
ประโยชน์จากแหล่งน�้า ภัยพิบัติที่เกิดจากน�้า
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์
การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และการสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน�าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม
ตัวชี้วัด
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ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ
อธิบายกลไกการหายใจเข้าและออกโดยใช้แบบจ�าลอง รวมทั้งอธิบายกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส
ตระหนักถึงความส�าคัญของระบบหายใจ โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจให้ท�างานเป็นปกติ
ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่ายในการก�าจัดของเสียทางไต
ตระหนักถึงความส�าคัญของระบบขับถ่ายในการก�าจัดของเสียทางไต โดยการบอกแนวทางในการปฏิบัติตนที่ช่วยให้ระบบ
ขับถ่ายท�าหน้าที่ได้อย่างปกติ
บรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด
อธิบายการท�างานของระบบหมุนเวียนเลือดโดยใช้แบบจ�าลอง
ออกแบบการทดลองและทดลองในการเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะปกติและหลังท�ากิจกรรม
ตระหนั ก ถึ ง ความส� า คั ญ ของระบบหมุ น เวี ย นเลื อ ด โดยการบอกแนวทางในการดู แ ลรั ก ษาอวั ย วะในระบบหมุ น เวี ย นเลื อ ด
ให้ท�างานเป็นปกติ
ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบประสาทส่วนกลางในการควบคุมการท�างานต่าง ๆ ของร่างกาย
ตระหนักถึงความส�าคัญของระบบประสาท โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา รวมถึงการป้องกันการกระทบกระเทือนและอันตราย
ต่อสมองและไขสันหลัง
ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิงโดยใช้แบบจ�าลอง
อธิบายผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว โดยการดูแลรักษาร่างกาย และจิตใจของตนเองในช่วงที่มี
การเปลี่ยนแปลง
อธิบายการตกไข่ การมีประจ�าเดือน การปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกต จนคลอดเป็นทารก
เลือกวิธีการคุมก�าเนิดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ก�าหนด
ตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยการประพฤติตนให้เหมาะสม
อธิ บ ายการแยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง การตกผลึ ก การกลั่ น อย่ า งง่ า ย โครมาโทกราฟี แ บบกระดาษ การสกั ด ด้ ว ย
ตัวท�าละลาย โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
แยกสารโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวท�าละลาย
น�าวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
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ออกแบบการทดลองและทดลองในการอธิบายผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวท�าละลาย อุณหภูมิที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร
รวมทั้งอธิบายผลของความดันที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร โดยใช้สารสนเทศ
ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลายในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร
ตระหนักถึงความส�าคัญของการน�าความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารไปใช้ โดยยกตัวอย่างการใช้สารละลายในชีวิตประจ�าวันอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
พยากรณ์ ก ารเคลื่ อ นที่ ข องวั ต ถุ ที่เป็น ผลของแรงลัพ ธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่ก ระท�า ต่อวัตถุในแนวเดียวกันจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์
เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระท�าต่อวัตถุในแนวเดียวกัน
ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่ในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลว
วิเคราะห์แรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุในของเหลวจากหลักฐานเชิงประจักษ์
เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท�าต่อวัตถุในของเหลว
อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์จากหลักฐานเชิงประจักษ์
ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน
เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอื่น ๆ ที่กระท�าต่อวัตถุ
ตระหนั ก ถึ ง ประโยชน์ ข องความรู ้ เ รื่ อ งแรงเสี ย ดทาน โดยวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ปั ญ หา และเสนอแนะวิ ธี ก ารลดหรื อ เพิ่ ม
แรงเสียดทานที่เป็นประโยชน์ต่อการท�ากิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน
ออกแบบการทดลองและทดลองด้ ว ยวิ ธี ที่ เ หมาะสมในการอธิ บ ายโมเมนต์ ข องแรงเมื่ อ วั ต ถุ อ ยู ่ ใ นสภาพสมดุ ล ต่ อ การหมุ น
และค�านวณการใช้สมการ M = Fl
เปรียบเทียบแหล่งของสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าและสนามโน้มถ่วง และทิศทางของแรงที่กระท�าต่อวัตถุที่อยู่ในแต่ละสนาม
จากข้อมูลที่รวบรวมได้
เขียนแผนภาพแสดงแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และแรงโน้มถ่วงที่กระท�าต่อวัตถุ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และแรงโน้มถ่วงที่กระท�าต่อวัตถุที่อยู่ในสนามนั้น ๆ กับ
ระยะห่างจากแหล่งของสนามถึงวัตถุจากข้อมูลที่รวบรวมได้
อธิบายและค�านวณอัตราเร็วและความเร็วของการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้สมการ V = st และ V = st จากหลักฐาน
เชิงประจักษ์
เขียนแผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็ว
วิเคราะห์สถานการณ์และค�านวณเกี่ยวกับงาน และก�าลังที่เกิดจากแรงที่กระท�าต่อวัตถุโดยใช้สมการ W = Fs และ P = wt จากข้อมูล
ที่รวบรวมได้
วิเคราะห์หลักการท�างานของเครื่องกลอย่างง่ายจากข้อมูลที่รวบรวมได้
ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของเครื่องกลอย่างง่าย โดยบอกประโยชน์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน
ออกแบบและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจลน์และพลังงานศักย์โน้มถ่วง
แปลความหมายข้อมูลและอธิบายการเปลีย่ นพลังงานระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุ
มีค่าคงตัวจากข้อมูลที่รวบรวมได้
วิเคราะห์สถานการณ์และอธิบายการเปลี่ยนและการถ่ายโอนพลังงาน โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงาน
เปรียบเทียบกระบวนการเกิด สมบัติ และการใช้ประโยชน์ รวมทั้งอธิบายผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกด�าบรรพ์
จากข้อมูลที่รวบรวมได้
แสดงความตระหนักถึงผลจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกด�าบรรพ์ โดยน�าเสนอแนวทางการใช้เชื้อเพลิงซากดึกด�าบรรพ์
เปรียบเทียบข้อดีและข้อจ�ากัดของพลังงานทดแทนแต่ละประเภทจากการรวบรวมข้อมูล และน�าเสนอแนวทางการใช้พลังงานทดแทน
ที่เหมาะสมในท้องถิ่น
สร้างแบบจ�าลองที่อธิบายโครงสร้างภายในโลก ตามองค์ประกอบทางเคมีจากข้อมูลที่รวบรวมได้
อธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน และการสะสมตัวของตะกอนจากแบบจ�าลอง รวมทั้งยกตัวอย่างผลของกระบวนการ
ดังกล่าวที่ท�าให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง
อธิบายลักษณะของชัน้ หน้าตัดดินและกระบวนการเกิดดินจากแบบจ�าลอง รวมทัง้ ระบุปจั จัยทีท่ า� ให้ดนิ มีลกั ษณะและสมบัตแิ ตกต่างกัน
ตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และน�าเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์ดินจากข้อมูลสมบัติของดิน
อธิบายปัจจัย และกระบวนการเกิดแหล่งน�้าผิวดิน และแหล่งน�้าใต้ดินจากแบบจ�าลอง
สร้างแบบจ�าลองที่อธิบายการใช้น�้า และน�าเสนอแนวทางการใช้น�้าอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นของตนเอง
สร้างแบบจ�าลองที่อธิบายกระบวนการเกิด และผลกระทบของน�้าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด

รวม 54 ตัวชี้วัด
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Pedagogy
คู่มือครู รายวิชาพื้นฐาน

วิทยำศำสตร์ ม.2 เล่ม 1 รวมถึงสื่อการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้จัดท�า
ได้ออกแบบการสอน (Instructional Design) อันเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ
และมีความหลากหลายให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด รวมถึง
สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่หลักสูตรก�าหนดไว้ โดยครูสามารถน�าไปใช้จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในรายวิชานี้ ได้น�ารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) มาใช้
ในการออกแบบการสอน ดังนี้
รูปแบบกำรสอนแบบสืบเสำะหำควำมรู้

(5Es Instructional Model)

าม
รู

าย
ขย

El a

tio
n

ตรวจสอบ

eE

ผ
eEvvaluatio ล
n

และคนหา
รวจ
สาํ xploration

ด้วยจุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วย
ุนความสนใจ
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์
กระต e
Eennggag ment
คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส�าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ และมี
1
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ผู้จัดท�าจึงได้เลือกใช้
รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model)
2
5
ซึ่งเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้าง
5Es
องค์ความรูด้ ว้ ยตนเองผ่านกระบวนการคิดและการลงมือท�า โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือส�าคัญเพื่อการพัฒนา
3
bo 4
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะการเรียนรู้แห่ง
na
ratio
xpla คว
คว
n
E
ศตวรรษที่ 21
ามเ
าย
ขาใจ

อธิบ

วิธีสอน (Teaching Method)

ผูจ้ ดั ท�าเลือกใช้วธิ สี อนทีห่ ลากหลาย เช่น การทดลอง การสาธิต การอภิปรายกลุม่ ย่อย เป็นต้น เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้
รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจะเน้นใช้วิธีสอน
โดยใช้การทดลองมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นวิธีสอนที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงโดย
การคิดและการลงมือท�าด้วยตนเอง อันจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และเกิดทักษะทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่คงทน
เทคนิคกำรสอน (Teaching Technique)

ผูจ้ ดั ท�าเลือกใช้เทคนิคการสอนทีห่ ลากหลายและเหมาะสมกับเรือ่ งทีเ่ รียน เพือ่ ส่งเสริมวิธสี อนให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
เช่น การใช้ค�าถาม การเล่นเกม การยกตัวอย่าง เป็นต้น ซึ่งเทคนิคการสอนต่าง ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขในขณะที่เรียนและสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย
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Teacher Guide Overview
วิ ท ยำศำสตร์ ม.2 เล่ ม 1
หน่วย
กำรเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ
(ว 1.2 ม.2/1)
2. อธิบายกลไกการหายใจเข้าและออก
โดยใช้แบบจ�าลอง รวมทั้งอธิบาย
กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส
(ว 1.2 ม.2/2)
3. ตระหนักถึงความส�าคัญของระบบ
หายใจ โดยการบอกแนวทางในการ
ดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจให้
ท�างานเป็นปกติ (ว 1.2 ม.2/3)
4. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบขับถ่าย ในการก�าจัด
ของเสียทางไต (ว 1.2 ม.2/4)
5. ตระหนักถึงความส�าคัญของระบบ
ขับถ่ายในการก�าจัดของเสียทางไต
โดยการบอกแนวทางในการปฏิบัติตน
ที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายท�าหน้าที่ได้
อย่างปกติ (ว 1.2 ม.2/5)
6. บรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ
หลอดเลือด และเลือด (ว 1.2 ม.2/6)
7. อธิบายการท�างานของระบบหมุนเวียน
เลือดโดยใช้แบบจ�าลอง (ว 1.2 ม.2/7)
1
8. ออกแบบการทดลองและทดลองในการ
เปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจ
ระบบ
ขณะปกติและหลังท�ากิจกรรม
ร่างกายมนุษย์
(ว 1.2 ม.2/8)
9. ตระหนักถึงความส�าคัญของระบบ
หมุนเวียนเลือด โดยการบอกแนวทาง
ในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบ
หมุนเวียนเลือดให้ท�างานเป็นปกติ
(ว 1.2 ม.2/9)
10. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบประสาทส่วนกลาง
ในการควบคุมการท�างานต่าง ๆ
ของร่างกาย (ว 1.2 ม.2/10)
11. ตระหนักถึงความส�าคัญของระบบ
ประสาท โดยการบอกแนวทางในการ
ดูแลรักษา รวมถึงการป้องกันการ
กระทบกระเทือนและอันตรายต่อ
สมองและไขสันหลัง (ว 1.2 ม.2/11)
12. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย
และเพศหญิง โดยใช้แบบจ�าลอง
(ว 1.2 ม.2/12)
13. อธิบายผลของฮอร์โมนเพศชายและ
เพศหญิงที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว
(ว 1.2 ม.2/13)

ทักษะที่ได้

เวลำที่ใช้

- การสังเกต
- การส�ารวจค้นหา
- การจ�าแนกประเภท
- การค�านวณ
- การทดลอง
- การลงความเห็น
จากข้อมูล
- การตีความหมายข้อมูล
และการลงข้อสรุป
- การก�าหนด และควบคุม
ตัวแปร
- การจัดกระท�า และ
สื่อความหมายข้อมูล

28

ชั่วโมง
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กำรประเมิน

สื่อที่ใช้

- ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน
- ตรวจแบบทดสอบ
หลังเรียน
- ตรวจใบงาน
- ตรวจแบบฝึกหัด
- ตรวจรายงาน
- ตรวจแผ่นพับน�าเสนอ
- ตรวจแผนผังมโนทัศน์
- ประเมินการน�าเสนอ
ผลงาน
- ประเมินการปฏิบตั กิ าร
- สังเกตพฤติกรรม
การท�างานรายบุคคล
- สังเกตพฤติกรรม
การท�างานกลุ่ม
- สังเกตความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น
ในการท�างาน

- หนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์
ม.2 เล่ม 1
- แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์
ม.2 เล่ม 1
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
- ใบงาน
- QR Code
- PowerPoint
ประกอบการสอน

หน่วย
กำรเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ทักษะที่ได้

กำรประเมิน

สื่อที่ใช้

15

- ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน
- ตรวจแบบทดสอบ
หลังเรียน
- ตรวจใบงาน
- ตรวจแบบฝึกหัด
- ตรวจแผนผังมโนทัศน์
- ประเมินการน�าเสนอ
ผลงาน
- ประเมินการปฏิบตั กิ าร
- สังเกตพฤติกรรม
การท�างานรายบุคคล
- สังเกตพฤติกรรม
การท�างานกลุ่ม
- สังเกตความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น
ในการท�างาน

- หนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์
ม.2 เล่ม 1
- แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์
ม.2 เล่ม 1
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
- ใบงาน
- QR Code
- PowerPoint
ประกอบการสอน

17

- ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน
- ตรวจแบบทดสอบ
หลังเรียน
- ตรวจใบงาน
- ตรวจแบบฝึกหัด
- ตรวจรายงาน
- ประเมินการน�าเสนอ
ผลงาน
- ประเมินการปฏิบตั กิ าร
- สังเกตพฤติกรรม
การท�างานรายบุคคล
- สังเกตพฤติกรรม
การท�างานกลุ่ม
- สังเกตความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น
ในการท�างาน

- หนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์
ม.2 เล่ม 1
- แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์
ม.2 เล่ม 1
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
- ใบงาน
- QR Code
- PowerPoint
ประกอบการสอน

เวลำที่ใช้

14. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว
โดยการดูแลรักษาร่างกาย และจิตใจ
ของตนเองในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง
(ว 1.2 ม.2/14)
15. อธิบายการตกไข่ การมีประจ�าเดือน
การปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกต
จนคลอดเป็นทารก (ว 1.2 ม.2/15)
16. เลือกวิธีการคุมก�าเนิดที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่ก�าหนด (ว 1.2 ม.2/16)
17. ตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร โดยการประพฤติตน
ให้เหมาะสม (ว 1.2 ม.2/17)

2

การแยก
สารผสม

3

สารละลาย

1. อธิบายการแยกสารผสม
โดยการระเหยแห้ง การตกผลึกการก
ลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบ
กระดาษ การสกัดด้วยตัวท�าละลาย
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
(ว 2.1 ม.2/1)
2. แยกสารโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก
การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบ
กระดาษ การสกัดด้วยตัวท�าละลาย
(ว 2.1 ม.2/2)
3. น�าวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหา
ในชีวิตประจ�าวัน โดยบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์ (ว 2.1 ม.2/3)

- การสังเกต
- การส�ารวจค้นหา
- การทดลอง
- การลงความเห็น
จากข้อมูล
- การตีความหมายข้อมูล
และการลงข้อสรุป
- การก�าหนด และควบคุม
ตัวแปร
- การจัดกระท�า และ
สื่อความหมายข้อมูล

1. ออกแบบการทดลองและทดลอง
ในการอธิบายผลของชนิดตัวละลาย
ชนิดตัวท�าละลาย อุณหภูมิที่มีต่อ
สภาพละลายได้ของสาร รวมทั้งอธิบาย
ผลของความดันที่มีต่อสภาพละลายได้
ของสาร โดยใช้สารสนเทศ
(ว 2.1 ม.2/4)
2. ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลาย
ในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละ
ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล
และมวลต่อปริมาตร (ว 2.1 ม.2/5)
3. ตระหนักถึงความส�าคัญของการน�า
ความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารไปใช้
โดยยกตัวอย่างการใช้สารละลาย
ในชีวิตประจ�าวันอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย (ว 2.1 ม.2/6)

- การสังเกต
- การส�ารวจค้นหา
- การทดลอง
- การวัด
- การค�านวณ
- การจ�าแนกประเภท
- การลงความเห็นจาก
ข้อมูล
- การตีความหมายข้อมูล
และการลงข้อสรุป
- การก�าหนด และควบคุม
ตัวแปร
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Teacher
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• ระบบหายใจ

T19-T24

• ระบบขับถ่าย
• ระบบหมุนเวียนเลือด
• ระบบประสาท
• ระบบสืบพันธุ์
ท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรูที่

T25-T39
T40-T46
T47-T64
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2 กำรแยกสำรผสม
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T81-T83
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• การกลั่น
• โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ
• การสกัดด้วยตัวทําละลาย
ท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยการเรียนรูที่

T80

T84-T86
T87-T92
T93-T97
T98-T104
T105-T109
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3 สำรละลำย

T111

T112
T113-T117

• สารละลาย
• สภาพละลายได้ของสาร
• ความเข้มข้นของสารละลาย

T118-T124
T125-T131
T132-T136

• การใช้สารละลายในชีวิตประจําวัน
ท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

T137-T141

บรรณำนุกรม

T144
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Chapter Overview
แผนการจัด
การเรียนรู้
แผนฯ ที่ 1
ระบบหายใจ

6

ชั่วโมง

แผนฯ ที่ 2
ระบบขับถ่าย

4

ชั่วโมง

สื่อที่ใช้

จุดประสงค์

วิธีสอน

ประเมิน

- หนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์
ม.2 เล่ม 1
- แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์
ม.2 เล่ม 1
- ใบงาน
- QR Code
- PowerPoint
ประกอบการสอน

1. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่
ของอวัยวะในระบบหายใจได้
(K)
2. อธิบายการเคลื่อนที่ของ
อากาศเข้าและออกจากปอด
ได้ (K)
3. อธิบายกลไกการหายใจเข้า
และออกจากร่างกายได้ (K)
4. อธิบายการแลกเปลี่ยนแก๊ส
บริเวณปอด และบริเวณ
เซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายได้
(K)
5. เปรี ย บเที ย บการเปลี่ ย นแปลงของกระดูกซี่โครงและ
กะบังลม เมื่อหายใจเข้าและ
ออกจากร่างกายได้ (K)
6. เปรียบเทียบสัดส่วนของ
แก๊สต่าง ๆ ของอากาศที่
เข้าและออกจากร่างกายได้
(K)
7. เขียนล�าดับการเคลื่อนที่
ของอากาศเข้าและออกจาก
ปอดได้ (P)
8. ทดลองเพื่อจ�าลองการ
ท�างานของปอดและวัด
ความจุอากาศของปอด (A)
9. ตระหนักถึงความส�าคัญ
ของอวัยวะในระบบหายใจ
และการดูแลรักษาอวัยวะ
ในระบบหายใจ (A)
10. สนใจใฝ่รู้ในการศึกษา (A)

แบบสืบเสาะ
หาความรู้
(5Es
Instructional
Model)

- ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน
- ตรวจแบบฝึกหัด
- ตรวจแผ่นพับน�าเสนอ
- ตรวจใบงาน เรื่อง
ระบบหายใจ
- ประเมินการน�าเสนอ
ผลงาน
- ประเมินการปฏิบัติการ
- สังเกตพฤติกรรม
การท�างานรายบุคคล
- สังเกตพฤติกรรม
การท�างานกลุ่ม
- สังเกตความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น
ในการท�างาน

- หนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์
ม.2 เล่ม 1
- แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์
ม.2 เล่ม 1
- ใบงาน
- QR Code
- PowerPoint
ประกอบการสอน

1. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่
ของอวัยวะในระบบขับถ่าย
ได้ (K)
2. อธิบายการก�าจัดของเสีย
ของหน่วยไตได้ (K)
3. อธิบายวิธีการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบขับถ่ายได้
(K)
4. เปรียบเทียบปริมาณสาร
ต่าง ๆ ในน�้าเลือด และใน
น�้าปัสสาวะได้ (K)
5. เขียนขั้นตอนการเคลื่อนที่
ของของเสียออกจาก
ร่างกายในรูปปัสสาวะได้ (P)
6. ตระหนักถึงความส�าคัญของ
ไตและการดูแลรักษาไต (A)
7. สนใจใฝ่รู้ในการศึกษา (A)

แบบสืบเสาะ - ตรวจแบบฝึกหัด
หาความรู้ - ตรวจใบงาน เรื่อง
(5Es
ระบบขับถ่าย
Instructional - สังเกตพฤติกรรม
Model)
การท�างานรายบุคคล
- สังเกตพฤติกรรม
การท�างานกลุ่ม
- สังเกตุความมีวินัย
ใผ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น
ในการท�างาน

T2
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ทักษะที่ได้

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- การสังเกต
- มีวินัย
- การส�ารวจค้นหา - ใฝ่เรียนรู้
- การค�านวณ
- มุ่งมั่นใน
- การทดลอง
การท�างาน
- การลงความเห็น
จากข้อมูล
- การตีความข้อมูล
และการลงข้อสรุป

- การส�ารวจค้นหา - มีวินัย
- การจ�าแนกประเภท - ใฝ่เรียนรู้
- การลงความเห็น - มุ่งมั่นใน
จากข้อมูล
การท�างาน

แผนการจัด
การเรียนรู้
แผนฯ ที่ 3
ระบบหมุนเวียน
เลือด
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แผนฯ ที่ 4
ระบบประสาท

3

ชั่วโมง

สื่อที่ใช้

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

จุดประสงค์

วิธีสอน

ประเมิน

ทักษะที่ได้

- หนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์
ม.2 เล่ม 1
- แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์
ม.2 เล่ม 1
- ใบงาน
- QR Code
- PowerPoint
ประกอบการสอน

1. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่
ของอวัยวะในระบบ
หมุนเวียนเลือดได้ (K)
2. อธิบายการหมุนเวียนเลือด
ผ่านหัวใจได้ (K)
3. เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของหลอดเลือดแดง
หลอดเลือดด�า และ
หลอดเลือดฝอยได้ (K)
4. สาธิตการนับชีพจรบริเวณ
ข้อมือได้ (K)
5. แปลความหมายค่าความดัน
เลือดจากค่าที่อ่านได้ (K)
6. ท�ากิจกรรมเพื่อจ�าลอง
การท�างานของหัวใจ และวัด
อัตราการเต้นของหัวใจ (P)
7. สร้างแบบจ�าลองการ
หมุนเวียนเลือดผ่านหัวใจ (P)
8. ตระหนักถึงความส�าคัญ
ของระบบหมุนเวียนเลือด
และการดูแลรักษาอวัยวะใน
ระบบหมุนเวียนเลือด (A)
9. สนใจใฝ่รู้ในการศึกษา (A)

แบบสืบเสาะ
หาความรู้
(5Es
Instructional
Model)

- ตรวจแบบฝึกหัด
- ตรวจใบงาน เรื่อง หัวใจ
และหลอดเลือด
- ตรวจใบงาน เรื่อง เลือด
- ตรวจแบบจ�าลอง
ระบบหมุนเวียน
- ประเมินการน�าเสนอ
ผลงาน
- ประเมินการปฏิบัติการ
- สังเกตพฤติกรรม
การท�างานกลุ่ม
- สังเกตความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น
ในการท�างาน

- การสังเกต
- การส�ารวจค้นหา
- การทดลอง
- การลงความเห็น
จากข้อมูล
- การก�าหนด และ
ควบคุมตัวแปร
- การตีความหมาย
ข้อมูล และการลง
ข้อสรุป
- การจัดกระท�า และ
สื่อความหมาย
ข้อมูล

- หนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์
ม.2 เล่ม 1
- แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์
ม.2 เล่ม 1
- ใบงาน
- QR Code
- PowerPoint
ประกอบการสอน

1. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่
ของอวัยวะในระบบประสาท
ได้ (K)
2. อธิบายการท�างานของระบบ
ประสาท (K)
3. เขียนล�าดับขั้นการท�างาน
ของระบบประสาทอย่างเป็น
ขั้นตอนได้ (P)
4. ตระหนักถึงความส�าคัญของ
ระบบประสาทและการดูแล
รักษาอวัยวะในระบบประสาท
(A)
5. สนใจใฝ่รู้ในการศึกษา (A)

- การส�ารวจค้นหา - มีวินัย
แบบสืบเสาะ - ตรวจแบบฝึกหัด
หาความรู้ - ตรวจใบงาน เรื่อง ระบบ - การจ�าแนกประเภท - ใฝ่เรียนรู้
- การลงความเห็น - มุ่งมั่นใน
ประสาท
(5Es
การท�างาน
จากข้อมูล
Instructional - สังเกตพฤติกรรม
การท�างานรายบุคคล
Model)
- สังเกตความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น
ในการท�างาน

- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นใน
การท�างาน
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แผนการจัด
การเรียนรู้
แผนฯ ที่ 5
ระบบสืบพันธุ์

8

ชั่วโมง

สื่อที่ใช้

- หนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์
ม.2 เล่ม 1
- แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์
ม.2 เล่ม 1
- ใบงาน
- QR Code
- PowerPoint
ประกอบการสอน

จุดประสงค์

1. อธิบายโครงสร้างและ
อวัยวะในระบบสืบพันธุ์
ของเพศชายและเพศหญิง
ได้ (K)
2. อธิบายการสร้าง
เซลล์สืบพันธุ์ของเพศชาย
และเพศหญิง และการเกิด
ประจ�าเดือนในเพศหญิง
ได้ (K)
3. อธิบายเกีย่ วกับฮอร์โมนเพศ
และผลจากการเปลีย่ นแปลง
ของฮอร์โมนเพศได้ (K)
4. อธิบายการปฏิสนธิและ
การตั้งครรภ์ได้ (K)
5. อธิบายวิธีการคุมก�าเนิด
แบบต่าง ๆ ได้ (K)
6. เลือกวิธีการคุมก�าเนิดที่
เหมาะสมกับสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง (K)
7. แสดงบทบาทสมมติใน
กิจกรรม การเลือกวิธี
การคุมก�าเนิดได้ถูกต้อง
เหมาะสม (P)
8. ยอมรับการเปลีย่ นแปลงของ
ร่างกายและจิตใจเมื่อเจริญ
เข้าสู่วัยหนุ่มสาว (P)
9. ตระหนั ก ถึ ง การป้ อ งกั น
การมีเพศสัมพันธุ์ และการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร (A)
10. สนใจใฝ่รู้ในการศึกษา (A)

วิธีสอน

ประเมิน

แบบสืบเสาะ - ตรวจแบบทดสอบ
หลังเรียน
หาความรู้
- ตรวจแบบฝึกหัด
(5Es
Instructional - ตรวจใบงาน เรื่อง ระบบ
สืบพันธุ์เพศชาย
Model)
- ตรวจใบงาน เรื่อง
ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
- ตรวจใบงาน เรื่อง
การปฏิสนธิและการ
ตั้งครรภ์
- ตรวจรายงาน เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายเข้าสู่วัยหนุ่มสาว
- ตรวจแผ่นพับน�าเสนอ
เรื่อง การตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร
- ประเมินการน�าเสนอ
ผลงาน
- สังเกตพฤติกรรม
การท�างานรายบุคคล
- สังเกตพฤติกรรม
การท�างานกลุ่ม
- สังเกตความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การท�างาน
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ทักษะที่ได้

- การส�ารวจค้นหา
- การจ�าแนก
ประเภท
- การเปรียบเทียบ
- การลงความเห็น
จากข้อมูล
- การจัดกระท�า และ
สื่อความหมาย
ข้อมูล

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นใน
การท�างาน

Chapter Concept Overview
ระบบหายใจ
โครงสรางและหนาที่ของอวัยวะในระบบหายใจ
โพรงจมูก
จมูก
หลอดลม
ปอด
กระดูกซี่โครง
กะบังลม

ภายในปอดประกอบด้ ว ยถุ ง ลมจ� า นวน
มาก ซึ่ ง มี ห ลอดเลื อ ดฝอยมาห่ อ หุ ้ ม
ท�าหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส

การหายใจ
• กลไกการหายใจ เป็นการท�างานร่วมกันของกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครง และกล้ามเนื้อกะบังลม
การหายใจเขา
กล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงหดตัว กระดูกซี่โครงจะเลื่อนสูงขึ้น
กล้ามเนื้อกะบังลมหดตัว กะบังลมจะเลื่อนต�่าลง
ปริมาตรช่องอกเพิ่มขึ้น ความดันอากาศในช่องอกลดลง อากาศ
จากภายนอกผ่านเข้าสู่ปอด

การหายใจออก
กล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงคลายตัว กระดูกซี่โครงจะเลื่อนต�่าลง
กล้ามเนื้อกะบังลมคลายตัว กะบังลมจะเลื่อนสูงขึ้น
ปริมาตรช่องอกลดลง ความดันอากาศในช่องอกเพิม่ ขึน้ อากาศ
จากปอดออกสู่ภายนอก

• การแลกเปลี่ยนแกส เกิดขึ้น 2 บริเวณ ได้แก่ บริเวณปอด ซึ่งแก๊สออกซิเจนแพร่จากถุงลมเข้าสู่หลอดเลือดฝอย ส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แพร่จากหลอดเลือดฝอยสู่ถุงลม และบริเวณเซลล์ ซึ่งแก๊สออกซิเจนแพร่จากหลอดเลือดฝอยเข้าสู่เซลล์ ส่วนแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์แพร่จากเซลล์หลอดเลือดฝอย
การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ
• โรคที่เกี่ยวของกับระบบหายใจ เช่น โรคถุงลมโป่งพอง ซึ่งเกิดจากสารพิษในบุหรี่ท�าให้เนื้อเยื่อของถุงลมถูกท�าลาย พื้นที่ผิว
ในการแลกเปลี่ยนแก๊สจึงลดลง
• การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ เช่น ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลพิษทางอากาศ
งดสูบบุหรี่ หรือหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้สูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ

ระบบขับถาย
โครงสรางและหนาที่ของอวัยวะในระบบขับถาย
ภายในไตประกอบด้วยหน่วยไตจ�านวนมาก
ท�าหน้าที่กรองของเสียและสารต่าง ๆ ออก
จากเลือด

ไต
ท่อไต
กระเพาะปัสสาวะ
ท่อปัสสาวะ

กลไกการกําจัดของเสีย
เลือดเข้าสูไ่ ตทางหลอดเลือดแดง สารทีม่ ขี นาดเล็กจะผ่านการกรองเข้าสูห่ น่วยไต และจะมีการดูดสารทีม่ ปี ระโยชน์กลับเข้าสูห่ ลอดเลือดฝอย
ส่วนของเสียและสารอื่น ๆ จะถูกล�าเลียงไปยังกระเพาะปัสสาวะเพื่อขับออกจากร่างกายผ่านทางท่อปัสสาวะ
การดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถาย
• โรคที่เกี่ยวของกับระบบขับถาย เช่น ไตวาย ซึ่งเป็นภาวะที่ไตสูญเสียความสามารถในการกรองของเสียออกจากเลือดจนไม่สามารถขับ
ของเสียออกจากร่างกายผ่านทางปัสสาวะได้ และโรคนิ่ว ซึ่งเกิดจากการจับตัวกันของแร่ธาตุแล้วตกตะกอนเป็นก้อนบริเวณไต ท่อไต
และกระเพาะปัสสาวะ
• การดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถาย เช่น หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดโดยเฉพาะรสเค็มและรสเผ็ด ดื่มน�้าสะอาดให้เพียงพอ งดสูบบุหรี่และ
งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการใช้ยา หรืออาหารเสริมที่มีผลต่อไต ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ
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ระบบหมุนเวียนเลือด
โครงสรางและหนาที่ของอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด
น�้าเลือด
เซลล์เม็ดเลือดขาว

หลอดเลือด

เซลล์เม็ดเลือดแดง

หัวใจ

เกล็ดเลือด
เลือด

การทํางานของระบบหมุนเวียนเลือด
เลือดที่มีแก๊สออกซิเจนต�่าเข้าสู่หัวใจห้องบนขวา ไหลผ่านลิ้นหัวใจสู่ห้องล่างขวา และส่งไปแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอด กลายเป็นเลือด
ที่มีแก๊สออกซิเจนสูง จากนั้นเลือดจะไหลกลับหัวใจห้องบนซ้าย ไหลผ่านลิ้นหัวใจลงสู่ห้องล่างซ้าย และส่งไปยังเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย
กลายเป็นเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนต�่า แล้วไหลกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาอีกครั้ง
การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด
• โรคที่เกี่ยวของกับระบบหมุนเวียนเลือด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งเกิดจากการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือดที่น�าเลือดไปเลี้ยง
หัวใจ เลือดจึงไปเลี้ยงหัวใจได้น้อยลง และโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเกิดจากแรงดันในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติ
• การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด เช่น รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันและคอเลสเตอรอลสูง
ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด พักผ่อนให้เพียงพอ

ระบบประสาท
โครงสรางและหนาที่ของอวัยวะในระบบประสาท
สมอง

เซลล์ประสาทประกอบด้วยตัวเซลล์ และ
ใยประสาท ท�าหน้าที่รับ-ส่งกระแสประสาท

ไขสันหลัง
เส้นประสาท

การทํางานของระบบประสาท
เมื่อสิ่งเร้ามากระตุ้นอวัยวะรับความรู้สึก กลุ่มเซลล์รับความรู้สึกจะส่งกระแสประสาทไปยังไขสันหลังและสมอง จากนั้นสมองและ
ไขสันหลังจะส่งกระแสประสาทต่อไปยังหน่วยปฏิบัติงาน เพื่อกระตุ้น หรือยับยั้งการท�างานของของอวัยวะต่าง ๆ
การดูแลรักษาอวัยวะในระบบประสาท
• การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด เช่น โรคอัมพฤกษ์และอัมพาต ซึ่งเกิดจากการอุดตัน หรือการแตกของหลอดเลือดแดงใน
สมอง ท�าให้ไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อได้ และโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งเกิดจากการเสื่อมสภาพของเซลล์สมองท�าให้ความจ�าเสื่อม
• การดูแลรักษาอวัยวะในระบบประสาท เช่น หลีกเลีย่ งการกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะและไขสันหลัง หลีกเลีย่ งเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และ
สารเสพติด รับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารที่มีวิตามินบี 1 พักผ่อนให้เพียงพอและท�ากิจกรรมผ่อนคลายความเครียด
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หนวยการเรียนรูที่

ระบบสืบพันธุ์

1

โครงสรางและหนาที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ
• ระบบสืบพันธุเพศชาย
ต่อมสร้างน�้าเลี้ยงอสุจิ
ต่อมคาวเปอร์
ต่อมลูกหมาก

หลอดน�าอสุจิ
องคชาต

หลอดเก็บอสุจิ
อัณฑะ

เซลล อสุ จิ เป็ น เซลล์ สื บพั น ธุ ์ เ พศชาย
ประกอบด้วยส่วนหัว ส่วนล�าตัว และส่วนหาง
เซลล์อสุจถิ กู สร้างจากอัณฑะ และเคลือ่ นทีม่ า
เก็บที่หลอดเก็บอสุจซิ งึ่ เป็นแหล่งพัฒนาของ
เซลล์อสุจิ เมือ่ มีการหลัง่ อสุจิ เซลล์อสุจจิ ะถูก
ล�าเลียงมายังหลอดน�าอสุจิไปยังท่อปัสสาวะ
ซึง่ มีการหลัง่ ของเหลวจากต่อมต่าง ๆ มารวม
กับเซลล์อสุจิด้วย โดยเพศชายจะสร้างเซลล์
อสุจิเมื่ออายุ 12-13 ป

• ระบบสืบพันธุเพศหญิง
ท่อน�าไข่
มดลูก
รังไข่

เซลล ไ ข เป็ น เซลล์ สื บ พั น ธุ ์ เ พศหญิ ง
สร้างจากรังไข่ และจะตกไข่ทกุ เดือน เดือนละ
1 เซลล์ ซึ่งหากเซลล์ไข่ไม่ได้รับการผสม
จากเซลล์อสุจิ ผนังมดลูกที่หนาตัวขึ้นจะ
กลายเป็นประจ�าเดือน

ช่องคลอด

ฮอรโมนเพศ
สารเคมีที่ร่างกายสร้างขึ้นซึ่งท�าหน้าที่ควบคุมการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของร่างกาย โดยฮอร์โมนโกนาโดโทฟน
(ฟอลลิเคิลสติมิวเรติงฮอร์โมน ลูทิไนซิงฮอร์โมน) จะมีบทบาทต่อการสร้างฮอร์โมนเพศ ดังนี้
• ฮอรโมนเพศชาย ได้แก่ เทสโทสเทอโรน ท�าหน้าที่ควบคุมการสร้างเซลล์อสุจิ และการเกิดลักษณะขั้นที่สองของเพศชาย
• ฮอรโมนเพศหญิง ได้แก่ โพรเจสเทอโรนและอีสโทรเจน ท�าหน้าที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ไข่ ผนังมดลูก ประจ�าเดือน
และการเกิดลักษณะขั้นที่สองของเพศหญิง โดยช่วงก่อนไข่ตก อีสโทรเจนจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกระตุ้นการหลั่งลูทิไนซิงฮอร์โมนท�าให้
ไข่ตก และท�างานร่วมกับโพรเจสเทอโรนในการกระตุ้นการหนาตัวของผนังมดลูก แต่หากเซลล์ไข่ไม่ได้รับการผสมจากเซลล์อสุจิ
โพรเจสเทอโรนและอีสโทรเจนจะลดต�่าลง ผนังมดลูกจึงหลุดเป็นประจ�าเดือน
การปฏิสนธิและการตั้งครรภ
การปฏิสนธิเกิดจากการผสมกันของเซลล์อสุจิกับเซลล์ไข่ เกิดเป็นไซโกต และแบ่งเซลล์ต่อเป็นเอ็มบริโอ จากนั้นจะเคลื่อนที่ไปฝังตัว
ที่ผนังมดลูกเป็นเวลา 9 เดือน จึงคลอดออกมาเป็นทารก
การคุมกําเนิด
การคุมก�าเนิดเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์ ซึ่งมีหลายวิธี ได้แก่ วิธีธรรมชาติ (การนับระยะปลอดภัย) การใช้อุปกรณ์ (ถุงยางอนามัย
ห่วงคุมก�าเนิด) การใช้สารเคมี (ยาคุมก�าเนิดฉุกเฉิน) และการผ่าตัดท�าหมัน (ตัดท่อน�าอสุจิ ตัดท่อน�าไข่)
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นํา

นํา

สอน

สรุป

ประเมิน

ขัน้ นํา

กระตุน ความสนใจ

หนวยการเรียนรูที่

1 ระบบร่ำงกำยมนุษย์

1. ครู แ จ ง ตั ว ชี้ วั ด ประจํ า หน ว ยการเรี ย นรู  ใ ห
นักเรียนทราบ
2. ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดกอนเรียน
3. ครูถามคําถามกระตุน ความสนใจของนักเรียน
วา
• นักเรียนรูจ กั ระบบรางกายระบบใดบาง และ
ระบบที่รูจักมีความสําคัญอยางไร
(แนวตอบ คําตอบขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
ครูผูสอน เชน ระบบยอยอาหารทําหนาที่
ยอยอาหารใหเปนสารอาหารเพื่อนําไปใช
ในการสรางพลังงานเพื่อการดํารงชีวิต หรือ
ระบบขับถายทําหนาที่กําจัดของเสียตางๆ
ออกจากรางกาย เปนตน)
4. ครูถามคําถาม Big Question กับนักเรียนวา
ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยมีการทํางาน
อยางไร
5. ครูใหนักเรียนทํา Understanding Check
เพื่อตรวจสอบความเขาใจกอนเรียน
6. ครูถามคําถามเพือ่ ทบทวนความรูเ ดิมวา มนุษย
หายใจเขาและออกผานทางอวัยวะใด
แนวตอบ

ÃÐººµ‹Ò§ æ
ã¹Ã‹Ò§¡ÒÂ ของ
มนุษย์มีการท�างาน
อย่างไร

ระบบหำยใจ

ระบบหมุนเวียนเลือด
เป น ระบบขนส ง สาร
เช น สารอาหาร แก ส
ของเสีย ไปยังสวนตางๆ
ของรางกาย

Big Question

ตัวชี้วัด
ว 1.2 ม.2/1
ว 1.2 ม.2/2
ว 1.2 ม.2/3
ว 1.2 ม.2/4
ว 1.2 ม.2/5
ว 1.2 ม.2/6
ว 1.2 ม.2/7
ว 1.2 ม.2/8
ว 1.2 ม.2/9
ว 1.2 ม.2/10
ว 1.2 ม.2/11
หน

ว 1.2 ม.2/12
ว 1.2 ม.2/13
ว 1.2 ม.2/14
ว 1.2 ม.2/15
ว 1.2 ม.2/16
ว 1.2 ม.2/17

ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ
อธิบายกลไกการหายใจเข้าและออก โดยใช้แบบจําลอง รวมทั้งอธิบายกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบหายใจโดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจให้ทํางานเป็นปกติ
ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่ายในการกําจัดของเสียทางไต
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบขับถ่ายในการกําจัดของเสียทางไต โดยการบอกแนวทางในการปฏิบัติตนที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทําหน้าที่
ได้อย่างปกติ
บรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด
อธิบายการทํางานของระบบหมุนเวียนเลือด โดยใช้แบบจําลอง
ออกแบบการทดลองและทดลอง ในการเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจ ขณะปกติและหลังทํากิจกรรม
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบหมุนเวียนเลือด โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดให้ทํางานเป็นปกติ
ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบประสาทส่วนกลางในการควบคุมการทํางานต่าง ๆ ของร่างกาย
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบประสาท โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา รวมถึงการป้องกันการกระทบกระเทือนและอันตรายต่อ
สมองและไขสันหลัง
ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง โดยใช้แบบจําลอง
อธิบายผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว โดยการดูแลรักษาร่างกายและจิตใจของตนเองในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง
อธิบายการตกไข่ การมีประจําเดือน การปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกตจนคลอดเป็นทารก
เลือกวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กําหนด
ตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยการประพฤติตนให้เหมาะสม

ณ
าร
พิจ
วจ  ไข
ตร แก
สง รุง
าง ับป
ะหว รปร
ู ในร ีกา
ี้อย จม
มน าอา
ือเล ื้อห
ังส เน

า

คําตอบขึ้นอยูกับดุลยพินิจของครูผสอน เชน
ระบบหายใจมีการหายใจนําอากาศจากภายนอก
เขาสูรางกาย เพื่อนําอากาศที่มีแกสออกซิเจนสูง
ไปแลกเปลี่ยนแกสที่ปอด และนําอากาศที่มีแกส
คารบอนไดออกไซดสูงมายังปอดเพื่อกําจัดออก
ผานการหายใจออก หรือระบบหมุนเวียนเลือดมี
หัวใจทําหนาที่สูบฉีดเลือดไปตามหลอดเลือดแดง
เพื่อนําเลือดที่มีแกสออกซิเจนสูงไปเลี้ยงเซลลทั่ว
รางกาย และนําเลือดทีม่ แี กสคารบอนไดออกไซดสงู
กลับเขาสูห วั ใจ หรือนําเลือดทีม่ ขี องเสียไปกําจัดออก
ทางอวัยวะตางๆ เชน ไต เปนตน)

O2

เป น ระบบแลกเปลี่ ย น CO
แกสออกซิเจนและแกส 2
คารบอนไดออกไซดของ
รางกายกับสิ่งแวดลอม

เกร็ดแนะครู
การเรียนการสอน เรือ่ ง ระบบรางกายมนุษย ครูควรเนนใหนกั เรียนไดศกึ ษา
ถึงโครงสรางและหนาทีข่ องอวัยวะในระบบรางกาย การทํางานของระบบรางกาย
ทั้งระบบหายใจ ระบบขับถาย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท และระบบ
สืบพันธุ โดยครูอาจนําแบบจําลองระบบรางกายมาประกอบการสอน นอกจากนัน้
ครูควรเนนใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของระบบรางกาย และการดูแล
รักษาระบบรางกายใหทํางานไดอยางเปนปกติ
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สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

สํารวจคนหา
Understanding Check

พิจารณาข้อความตามความเข้าใจของนักเรียนว่าถูกหรือผิด แล้วบันทึกลงในสมุดบันทึก

1. ครู อ ธิ บ ายให นั ก เรี ย นฟ ง ว า ระบบหายใจ
เป น ระบบแลกเปลี่ ย นแก ส ระหว า งร า งกาย
กั บ สิ่ ง แวดล อ ม โดยนํ า แก ส ออกซิ เ จนจาก
สิ่ ง แวดล อ มเข า สู  ร  า งกาย เพื่ อ นํ า ไปสลาย
สารอาหารภายในเซลลเพื่อสรางพลังงาน ซึ่ง
จะไดแกสคารบอนไดออกไซดที่จะถูกนําไป
กําจัดออกผานการหายใจออก โดยระบบหายใจ
มีปอดเปนอวัยวะสําคัญในการแลกเปลีย่ นแกส
2. ครูใหนักเรียนศึกษาโครงสรางและหนาที่ของ
อวั ย วะในระบบหายใจ ประกอบด ว ยจมู ก
หลอดลม ปอด และอวัยวะที่ทําหนาที่เกี่ยวกับ
การหายใจ ไดแก กะบังลม และกระดูกซี่โครง

ถูก/ผิด

1. มนุษย์หายใจเข้าและออกผ่านทางจมูกเท่านั้น

Prior

Knowledge
มนุษย์หายใจเข้าและออก
ผานทางอวัยวะใด

ึกล

งใ

นส

มุ ด

การหายใจเข้าเป็นการนําแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย
ปอดของมนุษย์มีหนึ่งข้างอยู่บริเวณด้านซ้ายของลําตัว
เมื่อหายใจเข้า ปริมาตรของช่องอกจะเพิ่มมากขึ้น
การสูบบุหรี่เป็นผลทําให้เกิดโรคในระบบหายใจ

บั น
ท

2.
3.
4.
5.

1 ระบบหำยใจ
ในแต่ละวันมนุษย์จะมีการหายใจเข้าและออกตลอดเวลา
ซึ่งการหายใจเกิดจากการทํางานร่1วมกันของอวัยวะในระบบหายใจ
เพื่ อ นํ า อากาศที่ มี แ ก๊ ส ออกซิ เ จนเข้ า สู ่ ร ่ า งกาย และกํ า จั ด แก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย ดังนัน้ ระบบหายใจจึงเป็นระบบ
ที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย์

ระบบหายใจ (respiratory system) เป็นระบบแลกเปลีย่ นแก๊สของร่างกายกับสิง่ แวดล้อม โดยแก๊สออกซิเจนที่
อยูภ่ ายนอกจะเข้าสูร่ า่ งกายผ่านการหายใจเข้า ซึง่ นําไปใช้ในปฏิกริ ยิ าสลายสารอาหารภายในเซลล์
เพือ่ ให้ได้พลังงาน
2
มาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของร่างกาย อีกทั้งยังได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และนํ้า ซึ่งจะถูกกําจัดออกจากร่างกายผ่าน
การหายใจออกต่อไป

1.1 โครงสรำงและหนำทีข่ องอวัยวะในระบบหำยใจ
โพรงจมูก
หลอดลม
ปอด

แนวตอบ
า

กะบังลม
ือเ
เนื้อ ลมน
หา ี้อยู ใ
อา นร
จม ะหว
ีกา าง
รป สง
รับ ตร
ปร วจ
ุงแก พิจ
 ไข ารณ

ระบบหายใจของมนุษย์ ประกอบด้วยอวัยวะสําคัญในการแลกเปลี่ยน
แก๊ส ได้แก่ ปอด และท่อที่เป็นทางเดินของอากาศ ประกอบด้วยโพรงจมูก
ปาก หลอดลม รวมถึงอวัยวะที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจ ได้แก่ กะบังลม
และกระดูกซี่โครง
อากาศจากภายนอกจะเข้าสูป่ อดผ่านทางโพรงจมูก และปาก จากนัน้
อากาศจะผ่านเข้าสูห่ ลอดลม ซึง่ ปลายของหลอดลมจะแตกออกเป็น 2 แขนง
เข้ า สู ่ ป อดทั้ ง 2 ข้ า ง ซึ่ ง เป็ น บริ เ วณที่ มี ก ารแลกเปลี่ ย นแก๊ ส เกิ ด ขึ้ น
แต่เนื่องจากปอดของมนุษย์ไม่มีกล้ามเนื้อ จึงไม่สามารถหดตัวและคลายตัว
ได้เอง การนําอากาศผ่านเข้าและออกจากปอดจึงต้องอาศัยการทํางานของ
กล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครง และกล้ามเนื้อกะบังลม

ภาพที่ 1.1 อวัยวะในระบบหายใจของมนุษย์
ที่มา : คลังภาพ อจท.
ระบบ

หน

ังส

ร่ำงกำยมนุษย์

ขอสอบเนน การคิดแนว O-NET

ขอใดคือผลิตภัณฑที่ไดจากการเผาผลาญสารอาหารภายใน
เซลล
1. นํ้าตาลกลูโคส
2. แกสออกซิเจน
3. แกสคารบอนไดออกไซด
4. แกสคารบอนไดออกไซดและพลังงาน
(วิเคราะหคําตอบ การเผาผลาญสารอาหารภายในเซลลจะใช
แกสออกซิเจนทีไ่ ดจากการหายใจเขามาทําปฏิกริ ยิ ากับสารอาหาร
ที่ไดจากการยอยของระบบยอยอาหาร ซึ่งจะไดพลังงาน แกส
คารบอนไดออกไซดและนํ้าเปนผลิตภัณฑ โดยแกสคารบอนไดออกไซดจะถูกกําจัดออกผานการหายใจออก ดังนัน้ ตอบขอ 4.)

3

1. ผิด
4. ถูก
แนวตอบ

Understanding Check

2. ถูก
5. ถูก

3. ผิด

Prior Knowledge

จมูกและปาก

นักเรียนควรรู
1 แกสออกซิเจน มีสัญลักษณทางเคมี คือ O2 เปนแกสที่มีความสําคัญตอ
การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ทั้งพืช สัตว และมนุษย ซึ่งแกสออกซิเจน
เปนผลิตภัณฑที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืช
2 แกสคารบอนไดออกไซด มีสัญลักษณทางเคมี คือ CO2 เปนแกสที่เปน
ผลิตภัณฑจากการหายใจของสิง่ มีชวี ติ ทัง้ พืช สัตว และมนุษย อีกทัง้ ยังเปนแกส
ที่เปนวัตถุดิบในกระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืช
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ขัน้ สอน

อธิบายความรู

1. ครูถามคําถามถามนักเรียน เชน
• อากาศจากภายนอกเขาสูรางกายโดยผาน
อวัยวะใดบาง
(แนวตอบ อากาศเคลื่อนที่เขาสูรางกายทาง
จมูก หรือปาก จากนัน้ จะผานเขาสูโ พรงจมูก
หลอดลม ปอด และถุงลม ตามลําดับ)
• ถุงลมมีลักษณะสําคัญตอการแลกเปลี่ยน
แกสอยางไร
(แนวตอบ ถุงลมมีลักษณะเปนถุงขนาดเล็ก
มีผนังบาง และมีหลอดเลือดฝอยมาหอหุม
จํานวนมาก ซึ่งจะเกิดการแลกเปลี่ยนแกส
ออกซิ เ จนและแก ส คาร บ อนไดออกไซด
ระหวางถุงลมกับหลอดเลือดฝอย)

ระบบหำยใจ
โพรงจมูก
รูจมูก

หลอดลม
ปอด
กระดูกซี่โครง

หลอดลมฝอย

กะบังลม

อวัยวะในระบบหายใจ

หน

ภาพที่ 1.2 อวัยวะในระบบหายใจ
ที่มา : คลังภาพ อจท.

ณ
าร
พิจ
วจ  ไข
ตร แก
สง รุง
าง ับป
ะหว รปร
ู ในร ีกา
ี้อย จม
มน าอา
ือเล ื้อห
ังส เน

จมูก (nose)
ประกอบด้วยรูจมูก 2 รู เป็นทางผ่าน1
เข้าและออกของอากาศ ภายในมีขน
ทําหน้าที่กรองฝุ่นละออง เชื้อโรค และ
สิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ไม่ให้เข้าสู่ทาง
เดินหายใจ ถัดจากรูจมูก คือ โพรงจมูก
มีลักษณะเป็นโพรง ทําหน้าที่ควบคุม
อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น ของอากาศ
และเป็นที่พักของอากาศก่อนถูกส่งเข้า
สู่หลอดลม และปอด

หลอดลม (trachea)
ลักษณะเป็นท่อกลวง ยาวประมาณ 9-152
เซนติเมตร ประกอบด้วยกระดูกอ่อน
รูปเกือกม้าเรียงกัน ซึง่ ช่วยป้องกันไม่ให้
หลอดลมแฟบ หรือยุบตัวขณะที่มีการ
หายใจเข้าและออก และส่วนปลายของ
หลอดลมจะแตกเป็นหลอดลมปอด 2
แขนง เพื่ อ เข้ า ไปยั ง ปอดแต่3 ล ะข้ า ง
นอกจากนี้ บริเวณเซลล์เยื่อบุของผนัง
หลอดลมยังทําหน้าที่ดักจับฝุ่นละออง
เชือ้ โรค และสิง่ แปลกปลอมต่าง ๆ ไม่ให้
เข้าสู่ปอด

4

า

ขอสอบเนน การคิดแนว O-NET

นักเรียนควรรู
1 ขน ภายในโพรงจมูกทําหนาทีก่ รองฝุน ละออง เชือ้ โรค และสิง่ แปลกปลอม
ไมใหเขาสูท างเดินหายใจ แตหากสามารถเขาสูท างเดินหายใจ รางกายจะขับออก
ดวยการไอ จาม ขับเปนเสมหะ หรือเคลื่อนที่ตอไปยังกระเพาะอาหารเพื่อกําจัด
ออกเปนอุจจาระทางทวารหนัก
2 กระดูกออน เปนเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งที่พบในรางกายมนุษยและสัตว ซึ่งพบ
บริเวณหู จมูก หลอดลม กระดูกซี่โครง และกระดูกสันหลัง
3 เซลลเยื่อบุ เปนเซลลที่พบบริเวณเนื้อเยื่อบุผิวของสิ่งมีชีวิต เซลลเยื่อบุที่
พบบริเวณหลอดลมมักพบซิเลียซึ่งเปนขนที่ทําหนาที่พัดโบกฝุนละออง เชื้อโรค
และสิง่ แปลกปลอมใหเคลือ่ นทีเ่ ขาสูท างเดินหายใจ และขับออกจากรางกายดวย
การไอ จาม หรือขับเปนเสมหะ
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อวัยวะใดเกี่ยวของกับระบบหายใจ
1. ปาก จมูก ปอด
2. จมูก หลอดลม หัวใจ
3. จมูก กลองเสียง ปอด
4. คอหอย กลองเสียง หลอดลม
(วิเคราะหคาํ ตอบ อวัยวะทีเ่ กีย่ วของกับระบบหายใจ ประกอบดวย
อวัยวะในระบบหายใจ ไดแก จมูก ปาก หลอดลม และปอด รวมทัง้
อวัยวะทีท่ าํ หนาทีเ่ กีย่ วของกับการหายใจ ไดแก กระดูกซีโ่ ครง และ
กะบังลม ดังนั้น ตอบขอ 1.)

สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

อธิบายความรู

2. ครูถามคําถามนักเรียน เชน
• กะบั ง ลมและกระดู ก ซี่ โ ครงเกี่ ย วข อ งกั บ
การหายใจอยางไร
(แนวตอบ กะบังลมทําหนาที่รั้งปอดลงเพื่อ
ใหอากาศเขาสูปอดขณะหายใจเขา และ
ดันปอดขึ้นเพื่อไลอากาศออกจากปอดขณะ
หายใจออก สวนกระดูกซี่โครงจะทํางาน
รวมกับกลามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงในการ
เปลี่ยนแปลงปริมาตรของชองอกระหวาง
การหายใจเขาและหายใจออก)
3. ครู แ ละนั ก เรี ย นร ว มกั น อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ
โครงสรางและหนาทีข่ องอวัยวะในระบบหายใจ

ปอด (lung)
เป็นอวัยวะที่อยู่ในช่องอก มี 2 ข้าง คือ ปอดซ้าย และปอดขวา ภายในปอดประกอบด้วยถุงลม (alveoli) จํานวนมาก ข้างละ
ประมาณ 300 ล้านถุง ซึ่งมีลักษณะเป็นถุงขนาดเล็กที่มีผนังบาง และมีหลอดเลื
1 อดฝอย ((capillary) มาห่อหุ้มจํานวนมาก ทําหน้าที่
แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยอาศัยหลักการแพร่

การเคลื่อนที่ของอากาศเข้าและ
ออกจากร่างกาย
อากาศ
รูจมูก
โพรงจมูก
หลอดลม
ปอด
ถุงลม
อากาศเข้า
อากาศออก

ถุงลม

ือเ
เนื้อ ลมน
หา ี้อยู ใ
อา นร
จม ะหว
ีกา าง
รป สง
รับ ตร
ปร วจ
ุงแก พิจ
 ไข ารณ

กระดูกซีโ่ ครง (ribs)
2
เป็นส่วนหนึ่งของโครงกระดูกมนุษย์ อยู่บริเวณส่วนอก ซึ่ง
เชื่อมต่อระหว่างกระดูกสันหลังส่วนอกกับกระดูกอก ทําหน้าที่
ป้องกันอวัยวะภายในของช่องอก เช่น ปอด และหัวใจ อีกทัง้ ยัง
ทําหน้าทีร่ ว่ มกับกล้ามเนือ้ ยึดกระดูกซีโ่ ครงในการเปลีย่ นแปลง
ปริมาตรของช่องอกระหว่างการหายใจเข้าและออก

หน

ังส

กะบังลม (diaphragm)
เป็นแผ่นกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้ซี่โครง ซึ่งเป็นอวัยวะกั้น
ระหว่างช่องอกกับช่องท้อง ทําหน้าทีค่ ล้ายลูกสูบทีช่ ว่ ยรัง้ ปอดลง
เพื่อให้อากาศเข้าสู่ปอดเวลาหายใจเข้า และดันปอดขึ้นเพื่อ
ไล่อากาศออกจากปอดเวลาหายใจออก อีกทั้งยังป้องกันการ
ขยายตัวของปอดและซี่โครงไม่ให้พองตัวจนไปดันอวัยวะใน
ช่องท้อง

ขอสอบเนน การคิดแนว O-NET

ขอใดเรียงลําดับการเคลื่อนที่ของอากาศเขาสูปอดไดถูกตอง
1. จมูก แขนงปอด หลอดลมฝอย หลอดลม ถุงลม
2. จมูก แขนงปอด หลอดลม หลอดลมฝอย ถุงลม
3. จมูก หลอดลม แขนงปอด หลอดลมฝอย ถุงลม
4. จมูก หลอดลม หลอดลมฝอย แขนงปอด ถุงลม
(วิเคราะหคําตอบ อากาศเขาสูรางกายทางจมูก เคลื่อนที่ผาน
หลอดลม และแยกไปยังแขนงปอด 2 แขนง แลวเคลื่อนที่ตอไปยัง
หลอดลมฝอย เพื่อไปแลกเปลี่ยนแกสที่ถุงลม ดังนั้น ตอบขอ 3.)

า

อวัยวะทีท
่ า� หน้าทีเ่ กีย
่ วข้องกับการหายใจ

5

นักเรียนควรรู
1 การแพร (diffusion) เปนการเคลือ่ นทีข่ องอนุภาคสารจากบริเวณทีม่ คี วาม
เขมขนของสารสูงไปยังบริเวณทีม่ คี วามเขมขนของสารตํา่ จนกระทัง่ ความเขมขน
ของสารทั้ง 2 บริเวณ สมดุลกัน
2 โครงกระดูกมนุษย ประกอบดวยกระดูกทั้งหมด 206 ชิ้น ซึ่งแตละชิ้นจะ
เชื่อมตอกันดวยขอตอ เอ็น กลามเนื้อ หรือกระดูกออน

สื่อ Digital
ศึกษาเพิ่มเติมไดจากภาพยนตร
สารคดีสั้น Twig เรื่อง ปอด https://
www.twig-aksorn.com/film/lungs7877/
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สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

สํารวจคนหา

1.2 การหายใจ

1. ครูใหนักเรียนลองสูดลมหายใจเขาและออก
แลวสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะตางๆ
แลวถามคําถามนักเรียนวา
• เมือ่ หายใจเขาและออกจะมีการเปลีย่ นแปลง
ของอวัยวะใดบาง
(แนวตอบ มีการเปลี่ยนแปลงของปอด
กะบังลม และกระดูกซี่โครง)
2. ครูอธิบายใหนกั เรียนฟงวา เมือ่ หายใจเขาและ
ออกจากร า งกายจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงของ
กระดูกซี่โครงและกะบังลม ทําใหปริมาตร
ของช อ งอกและความดั น ภายในช อ งอก
เปลี่ยนแปลง
3. ครูใหนักเรียนศึกษากลไกการหายใจเขาและ
การหายใจออกจากรางกาย
4. ครู อ ธิ บ ายให นั ก เรี ย นฟ ง ว า เมื่ อ หายใจนํ า
อากาศเขาสูปอดจะเกิดการแลกเปลี่ยนแกส
ออกซิเจนและแกสคารบอนไดออกไซด ซึง่ เกิด
ขึ้น 2 บริเวณ ไดแก บริเวณปอด และบริเวณ
เซลลตางๆ ของรางกาย
5. ครูใหนกั เรียนศึกษาการแลกเปลีย่ นแกสบริเวณ
ปอด และบริเวณเซลลตางๆ ของรางกาย

การหายใจ (breathing) เปนกระบวนการนําอากาศเขาและออกจากปอด เพื่อนําอากาศไปใชแลกเปลี่ยนแกส
บริเวณถุงลม ประกอบดวยกลไกตาง ๆ ดังนี้
1. กลไกการหายใจ เปนการทํางานรวมกันของกลามเนือ้ ยึดกระดูกซีโ่ ครง และกลามเนือ้ กะบังลม ประกอบ
ดวยการหายใจ 2 รูปแบบ ดังนี้
การหายใจออก (exhalation)

การหายใจเขา (inhalation)

อากาศออก

อากาศเขา

กระดูกซี่โครง

ปอด
กะบังลม

• กลามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงหดตัว ทําใหกระดูกซี่โครงเลื่อน
สูงขึ้น
• กลามเนื้อกะบังลมหดตัว ทําใหกะบังลมเลื่อนตํ่าลง
• ปริมาตรชองอกเพิ่มขึ้น ความดันอากาศในชองอกลดลง
อากาศจากภายนอกผานเขาสูปอด

• กลามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงคลายตัว ทําใหกระดูกซี่โครง
เลื่อนตํ่าลง
• กลามเนื้อกะบังลมคลายตัว ทําใหกะบังลมเลื่อนสูงขึ้น
• ปริมาตรชองอกลดลง ความดันอากาศในชองอกเพิ่มขึ้น
อากาศจากปอดจึงออกสูภายนอก

ภาพที่ 1.3 การเปลี่ยนแปลงของกลามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงและกลามเนื้อกะบังลมเมื่อหายใจเขาและออก
ที่มา : คลังภาพ อจท.

การหายใจเขาและออกจะเกิดสลับกันตลอดเวลา ซึง่ ในสภาพปกติ
ผูใ หญจะหายใจประมาณ 12-16 ครัง้ ตอนาที สวนในเด็กจะมีอตั ราการหายใจ
สูงกวาผูใ หญเล็กนอย และในขณะที
ร่ า งกายเหนือ่ ยจากการทํางานหนัก หรือ
1
การเลนกีฬาอยางหนัก อัตราการหายใจก็จะเพิ่มสูงขึ้น

เมื่อหายใจเข้าและออก
กล้ามเนื้อยึดกระดูก
ซี่โครงและกล้ามเนื้อ
กะบังลมจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร

หน
ณ
าร
พิจ
วจ  ไข
ตร แก
สง รุง
าง ับป
ะหว รปร
ู ในร ีกา
ี้อย จม
มน าอา
ือเล ื้อห
ังส เน

6

กลไกการหายใจ

า

ขอสอบเนน การคิดแนว O-NET

นักเรียนควรรู
1 อัตราการหายใจ เปนการวัดอัตราการหายใจเขาและหายใจออกในระยะ
เวลา 1 นาที ซึง่ อัตราการหายใจสามารถบงบอกถึงความผิดปกติของรางกาย เชน
โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม โรคติดเชือ้ ในระบบหายใจ เปนตน

สื่อ Digital
ครูใหนักเรียนศึกษาการเปลี่ยนแปลงของกะบังลมและกระดูกซี่โครง
เมื่อหายใจเขาและหายใจออกจาก QR Code เรื่อง กลไกการหายใจ
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ในขณะหายใจเขา กะบังลมและกระดูกซีโ่ ครงมีการเปลีย่ นแปลง
อยางไร
1. กะบังลมและกระดูกซี่โครงเลื่อนตํ่าลง
2. กะบังลมและกระดูกซี่โครงเลื่อนสูงขึ้น
3. กะบังลมเลื่อนสูงขึ้น กระดูกซี่โครงเลื่อนตํ่าลง
4. กะบังลมเลื่อนตํ่าลง กระดูกซี่โครงเลื่อนสูงขึ้น
(วิเคราะหคาํ ตอบ ในขณะหายใจเขา กระดูกซีโ่ ครงจะเลือ่ นสูงขึน้
กะบังลมจะเลือ่ นตํา่ ลง ทําใหปริมาตรของชองอกเพิม่ ขึน้ ความดัน
อากาศในชองอกลดลง อากาศจากภายนอกจึงไหลเขาสูป อด ดังนัน้
ตอบขอ 4.)

สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

อธิบายความรู

2. การแลกเปลี่ยนแกส เมื่อหายใจนําอากาศที่มีแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย จะเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊ส
เพื่อนําแก๊สออกซิเจนไปใช้ในปฏิกิริยาสลายสารอาหารภายในเซลล์ รวมทั้งนําแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจาก
ปฏิกิริยาสลายสารอาหารมากําจัดออกจากร่างกายผ่านการหายใจออก ซึ่งการแลกเปลี่ยนแก๊สจะเกิดขึ้น 2 บริเวณ
ได้แก่ บริเวณปอด และบริเวณเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย
บริเวณปอด
เมื่อหายใจเข้า แก๊สออกซิเจนภายในถุ1 งลมจะแพร่ผ่านผนัง
หลอดเลือดฝอย แล้วจับกับเฮโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดง
เพื่อลําเลียงไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ส่วนแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์จะแพร่สู่ถุงลมเพื่อกําจัดออกจากร่างกาย

1. ครูถามคําถามนักเรียน เชน
• เมือ่ หายใจเขาและออก กะบังลมและกระดูก
ซี่โครงมีการทํางานอยางไร
(แนวตอบ เมือ่ หายใจเขา กลามเนือ้ ยึดกระดูก
ซี่โครงจะหดตัว ทําใหกระดูกซี่โครงเลื่อน
สูงขึ้น กะบังลมจะหดตัว ทําใหกะบังลม
เลื่อนตํ่าลง แตเมื่อหายใจออก กลามเนื้อ
ยึดกระดูกซี่โครงจะคลายตัว ทําใหกระดูก
ซี่ โ ครงเลื่ อ นตํ่ า ลง กะบั ง ลมจะคลายตั ว
ทําใหกะบังลมเลื่อนสูงขึ้น)
• การแลกเปลี่ ย นแก ส เกิ ด ขึ้ น ที่ ส  ว นใดของ
รางกาย และเกิดขึ้นอยางไร
( แนวตอบ การแลกเปลี่ ย นแก ส เกิ ด ขึ้ น
2 บริ เ วณ ได แ ก บริ เ วณปอดเป น การ
แลกเปลี่ ย นแก ส ระหว า งถุ ง ลมกั บ หลอด
เลื อ ดฝอย โดยแก ส ออกซิ เ จนแพร จ าก
ถุ ง ลมเข า สู  ห ลอดเลื อ ดฝอย ส ว นแก ส
คารบอนไดออกไซดแพรจากหลอดเลือด
ฝอยเขาสูถุงลม และบริเวณเซลลเปนการ
แลกเปลี่ ย นแก ส ระหว า งหลอดเลื อ ดฝอย
กับเซลล โดยแกสออกซิเจนแพรจากหลอด
เลือดฝอยเขาสูเซลล สวนแกสคารบอนไดออกไซดแพรจากเซลลเขาสูหลอดเลือด
ฝอย)
2. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับกลไก
การหายใจ และการแลกเปลี่ยนแกส
3. ครูใหนักเรียนทําใบงาน เรื่อง ระบบหายใจ

บริเวณเซลล์
แก๊สออกซิเจนที่จับกับเฮโมโกลบินของเซลล์เม็ดเลือดแดง
จะแพร่เข้าสู่เซลล์ ซึ่งนําไปใช้สลายสารอาหารภายในเซลล์
เพื่อสร้างพลังงาน ส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซต์ที่เกิดจาก
ปฏิกิริยาต่าง ๆ ของเซลล์จะแพร่เข้าสู่เลือด แล้วลําเลียงไปสู่
ถุงลมเพื่อกําจัดออกจากร่างกายโดยการหายใจออก

เลือดแดงที่มีแก๊ส
ออกซิเจนสูง

ปอด

CO2
O2

เซลล์ต่าง ๆ

CO2
O2
O2

CO 2
เลือดดําที่มีแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์สูง

ภาพที่ 1.4 การแลกเปลี่ยนแก๊สบริเวณปอด และเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย
ที่มา : คลังภาพ อจท.

Focus

การหายใจระดับเซลล์

2

หน

ังส

ือเ
เนื้อ ลมน
หา ี้อยู ใ
อา นร
จม ะหว
ีกา าง
รป สง
รับ ตร
ปร วจ
ุงแก พิจ
 ไข ารณ

การหายใจระดับเซลล์ (cellular respiration) เป็นปฏิกิริยาการสลายสารอาหารภายในเซลล์เพื่อให้ได้พลังงานที่ใช้สําหรับ
การทํากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน ซึง่ ร่างกายจะใช้แก๊สออกซิเจนจากการหายใจมาทําปฏิกริ ยิ ากับสารอาหาร ทัง้ คาร์โบไฮเดรต
โปรตีน และไขมัน เพือ่ เปลีย่ นสารอาหารเป็นพลังงาน จะเกิดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และนํา้ ซึง่ จะถูกขับออกจากร่างกายผ่าน
การหายใจออก

า

Science

ขอสอบเนน การคิดแนว O-NET

บริเวณใดของรางกายมีการแลกเปลี่ยนแกสเกิดขึ้น
1. จมูก
2. ปอดเทานั้น
3. จมูกและปอด
4. ปอดและเซลล
(วิเคราะหคําตอบ การแลกเปลี่ยนแกสของรางกายเกิดขึ้นบริเวณ
ปอด และบริเวณเซลล โดยบริเวณปอดเปนการแลกเปลี่ยนแกส
ระหวางถุงลมกับหลอดเลือดฝอย สวนบริเวณเซลลเปนการแลกเปลี่ยนแกสของหลอดเลือดฝอยกับเซลล ดังนั้น ตอบขอ 4.)

7

นักเรียนควรรู
1 เฮโมโกลบิน (hemoglobin) เปนโปรตีนชนิดหนึง่ ทีเ่ ปนองคประกอบสําคัญ
ของเซลลเม็ดเลือดแดง ทําหนาที่ลําเลียงแกสออกซิเจนไปสูเซลลตางๆ ทั่ว
รางกาย เฮโมโกลบินมีองคประกอบสําคัญ 2 สวน ไดแก ฮีมที่มีธาตุเหล็กเปน
องคประกอบ ทําหนาที่จับและปลอยแกสออกซิเจน และสายโกลบินเปนโปรตีน
เสนยาวขดพันกัน
2 การหายใจระดับเซลล มีสมการแสดงกระบวนการหายใจ ดังนี้
แกสคารบอนไดออกไซด + พลังงาน
อาหาร + แกสออกซิเจน
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กิจกรรม

ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5-7 คน ทํา
กิจกรรม แบบจําลองการทํางานของปอด โดย
แนะนําอุปกรณปอดเทียมวาประกอบดวยลูกโปง
แผนยาง หลอดพลาสติกรูปตัว Y และกลอง
พลาสติก

แบบจ�ำลองกำรท�ำงำนของปอด
จุดประสงค์
เพื่อทดลองและเปรียบเทียบการทํางานของปอดจําลองกับการทํางานของปอดในร่างกาย

อธิบายความรู

วัสดุอปุ กรณ์

1. ครูสุมเลือกนักเรียนอยางนอย 3 กลุม ออกมา
นําเสนอผลการทํากิจกรรม
2. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลกิจกรรม
แบบจําลองการทํางานของปอด

วิธปี ฏิบตั ิ

แนวตอบ

แบบจําลองการทํางานของปอด มีองค์ประกอบ คือ วงแหวนยางหลอดแก้วรูปตัววาย
ลูกโป่งหลอดเล็ก ครอบพลาสติก แผ่นยาง หรือลูกโป่งใบใหญ่

1. จัดอุปกรณ์ปอดจําลอง ดังภาพที่ 1.5
2. ดึงแผ่นยางลงอย่างช้า ๆ สังเกตการเปลีย่ นแปลงของลูกโป่ง
และบันทึกผลการทดลอง
3. ปล่อยแผ่นยางคืนสู่สภาพเดิม สังเกตการเปลี่ยนแปลงของ
ลูกโป่ง และบันทึกผลการทดลอง
4. ใช้นวิ้ ดันแผ่นยางเข้าไปข้างในเบา ๆ สังเกตการเปลีย่ นแปลง
ของลูกโป่ง และบันทึกผลการทดลอง

วงแหวนยาง
หลอดแก้วรูปตัววาย

ลูกโป่งขนาดเล็ก
ครอบพลาสติก

แผ่นยางหรือลูกโป่ง
ใบใหญ่ ๆ

คําถามทายกิจกรรม

ภาพที่ 1.5 แบบจําลองการทํางานของปอด
ที่มา : คลังภาพ อจท.

ค�าถามท้ายกิจกรรม
1. จากแบบจําลองข้างต้น ส่วนประกอบของแบบจําลองแต่ละส่วนแทนอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจอวัยวะใด
2. เมื่อดึงแผ่นยางขึ้นหรือลง ลูกโป่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
3. การเปลี่ยนแปลงของลูกโป่งเกี่ยวข้องกับปริมาตรและความดันของอากาศอย่างไร

อภิปรายผลกิจกรรม

หน

จากกิจกรรม พบว่า การเปลี่ยนแปลงความดันของอากาศภายในกล่องพลาสติกที่บรรจุลูกโป่ง ส่งผลให้มีการเคลื่อนที่ของ
อากาศเข้าและออกจากลูกโป่ง (เปรียบเสมือนปอด) ซึ่งเมื่อดึงแผ่นยาง (เปรียบเสมือนกะบังลม) ลง ลูกโป่งจะพองออก เนื่องจาก
ปริมาตรของอากาศภายในกล่องพลาสติกเพิ่มขึ้น และความดันของอากาศลดลง อากาศจากภายนอกจึงเคลื่อนเข้าสู่ลูกโป่ง ทําให้
ลูกโป่งพองออก แต่เมื่อดันแผ่นยางเข้าไปข้างใน ปริมาตรของอากาศภายในกล่องพลาสติกจะลดลง ทําให้ความดันอากาศเพิ่มขึ้น
อากาศภายในลูกโป่งจึงเคลื่อนออกสู่ภายนอก ส่งผลทําให้ลูกโป่งแฟบลง

ณ
าร
พิจ
วจ  ไข
ตร แก
สง รุง
าง ับป
ะหว รปร
ู ในร ีกา
ี้อย จม
มน าอา
ือเล ื้อห
ังส เน
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า

1. ลูกโปงเปรียบไดกับปอดทั้งสองขาง แผนยาง
เปรียบไดกับกะบังลม หลอดพลาสติกรูปตัว Y
เปรียบไดกบั หลอดลม และกลองพลาสติกเปรียบ
ไดกับผนังทรวงอก
2. เมือ่ ดึงแผนยางลง ลูกโปงจะพองออก แตเมือ่ ดัน
แผนยางขึ้น ลูกโปงจะแฟบลง
3. เมื่อดึงแผนยางลง ลูกโปงจะพองออก เนื่องจาก
ปริ ม าตรของอากาศภายในกล อ งพลาสติ ก
เพิ่มขึ้น ทําใหความดันอากาศลดลง อากาศ
จากภายนอกจึงเคลื่อนที่เขาสูลูกโปง แตเมื่อดัน
แผนยางขึน้ ลูกโปงจะแฟบลง เนือ่ งจากปริมาตร
อากาศภายในกล อ งพลาสติ ก ลดลง ทํ า ให
ความดันอากาศเพิ่มขึ้น อากาศจากภายในจึง
เคลื่อนที่ออกจากลูกโปง
ตารางบันทึก

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
- การสังเกต
- การทดลอง
- การลงความเห็นจากข้อมูล
จิตวิทยาศาสตร์
- สนใจใฝ่รู้
- ความรอบคอบ

กิจกรรม 21st Century Skills

กิจกรรม

เมื่อดึงแผนยางลง

เมื่อดันแผนยางขึ้น

ลูกโปงพองออก เนื่องจากปริมาตร
ภายในกลองพลาสติกเพิ่มขึ้น ทําให
ความดันอากาศลดลง อากาศจาก
ภายนอกจึงเคลื่อนที่เขาสูลูกโปง

ลู ก โป ง แฟบลง เนื่ อ งจากปริ ม าตร
ภายในกลองพลาสติกลดลง ทําให
ความดันอากาศเพิม่ ขึน้ อากาศภายใน
ลูกโปงจึงเคลื่อนที่ออกสูภายนอก

ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5-7 คน สรางแบบจําลอง
การทํางานของปอด โดยใชวัสดุอุปกรณที่สามารถหาไดในชีวิต
ประจําวัน และมีราคาถูก มาสรางแบบจําลองการทํางานของ
ปอด พรอมนําแบบจําลองที่กลุมของนักเรียนสรางขึ้นมานําเสนอ
หลักการทํางานที่หนาชั้นเรียน
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ในอากาศประกอบด้
1 วยแก๊สหลายชนิด เช่น แก๊สไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
แก๊สอาร์กอน และแก๊สอืน่ ๆ เมือ่ หายใจเข้าแก๊สเหล่านีจ้ ะเข้าสูป่ อด และออกจากปอดเมือ่ หายใจออก โดยแก๊สบางชนิด
จะมีสัดส่วนส่วนที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการหายใจเข้าและออก ดังนี้

1. ครูถามคําถามนักเรียนวา
• ในอากาศประกอบดวยแกสชนิดใดบาง
( แนวตอบ ในอากาศประกอบด ว ยแก ส
ไนโตรเจน 78% แกสออกซิเจน 21% แกส
อารกอน 0.93% แกสคารบอนไดออกไซด
0.04% และแกสอื่นๆ 0.03%)
2. ครู นํ า กราฟวงกลมแสดงสั ด ส ว นของแก ส
มาใหนกั เรียนดู และอธิบายวาในการหายใจเขา
และออก สัดสวนของแกสตางๆ ทีเ่ คลือ่ นทีเ่ ขา
หรือออกจากปอดจะแตกตางกัน
3. ครูใหนกั เรียนศึกษาสัดสวนของแกสชนิดตางๆ
ที่เขาและออกจากปอด จากตารางที่ 1.1

แก๊สไนโตรเจน
แก๊สออกซิเจน
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
แก๊สอื่น ๆ

หายใจเข้า

หายใจออก
ภาพที่ 1.6 สัดส่วนของแก๊สชนิดต่าง ๆ ของอากาศที่เข้าและออกจากร่างกาย
ที่มา : คลังภาพ อจท.

สัดส่วนของแก๊สชนิดต่าง ๆ ของอากาศที่เข้าและออกจากร่างกาย
การหายใจ
หายใจเข้า
ชนิดของแกส
(เปอร์เซ็นต์; %)
แก๊สไนโตรเจน
78
แก๊สออกซิเจน
21
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
0.04
แก๊สอื่น ๆ
1

ตารางที่ 1.1

โดยปกติการหายใจเข้าแต่ละครัง้ จะมีปริมาตรของอากาศประมาณ
0.5 ลิตร ซึ่งจะอยู่ในถุงลมประมาณ 0.35 ลิตร และในท่อทางเดินหายใจ
0.15 ลิตร แต่ความเป็นจริงแล้ว ปอดสามารถจุ
อากาศได้มากถึง 5-6 ลิตร
2
อย่างไรก็ตาม ความจุอากาศของปอดแต่ละคนจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเพศ
อายุ และสุขภาพร่างกาย

1. ครูถามคําถามนักเรียน เชน
• สัดสวนของอากาศที่เขาและออกจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางไร
(แนวตอบ อากาศทีเ่ ขาสูร า งกายมีปริมาณแกส
ออกซิเจนสูง แตแกสคารบอนไดออกไซด
ตํ่า สวนอากาศที่ออกจากรางกายมีแกส
ออกซิเจนตํา่ แตแกสคารบอนไดออกไซดสงู
2. ครูถามคําถามทาทายการคิดขัน้ สูงกับนักเรียน
3. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับสัดสวน
ของแกสตาง ๆ ที่หายใจเขาและออกจาก

HOTS

(ค�าถามท้าทายการคิดขั้นสูง)

เพราะเหตุใดสัดส่วนของแก๊ส
ต่าง ๆ ระหว่างกำรหำยใจเขำ

และออกจึงแตกต่ำงกัน

การหาว

การหาว เป็ น กลไกหนึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ร่ า งกายมี แ ก๊ ส
ออกซิเจนไม่เพียงพอ หรือมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด
มากเกินไป ร่างกายจึงมีการหาวโดยการเปิดปากกว้าง เพื่อให้
ร่างกายสามารถรับแก๊สออกซิเจนจากอากาศเข้าสูเ่ ลือดมากขึน้
พร้อมกับกําจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากเกินไปออกจาก
ร่างกาย

แนวตอบ

า

Focus

อธิบายความรู

ือเ
เนื้อ ลมน
หา ี้อยู ใ
อา นร
จม ะหว
ีกา าง
รป สง
รับ ตร
ปร วจ
ุงแก พิจ
 ไข ารณ

Science

หายใจออก
(เปอร์เซ็นต์; %)
78
16
4
2

ภาพที่ 1.7 การหาวเป็นการรักษาสมดุลของแก๊สต่าง ๆ ในร่างกาย
ที่มา : คลังภาพ อจท.
ระบบ

หน

ังส

ร่ำงกำยมนุษย์

ขอสอบเนน การคิดแนว O-NET

ระหวางการหายใจเขาและออก แกสชนิดใดจะมีสัดสวนคงที่
1. แกสออกซิเจน
2. แกสไนโตรเจน
3. แกสคารบอนไดออกไซด
4. แกสออกซิเจนและแกสคารบอนไดออกไซด
(วิเคราะหคําตอบ เมื่อหายใจเขา รางกายจะไดรับแกสไนโตรเจน
78% แกสออกซิเจน 21% และแกสคารบอนไดออกไซด 0.04%
แตเมื่อหายใจออก สัดสวนของแกสออกซิเจนจะลดลงเหลือ 16%
และสั ด ส ว นของแก ส คาร บ อนไดออกไซด จ ะเพิ่ ม ขึ้ น เป น 4%
เนื่องจากรางกายนําแกสออกซิเจนไปใชในกิจกรรมตางๆ และนํา
แกสคารบอนไดออกไซดมากําจัดออกจากรางกาย แตสดั สวนของ
แกสไนโตรเจนจะคงที่ ดังนั้น ตอบขอ 2.)
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H.O.T.S.

อากาศที่หายใจเขามีสัดสวนของแกสตางๆ
เทากับของสิ่งแวดลอม คือ แกสไนโตรเจน 78%
แกสออกซิเจน 21% และแกสคารบอนไดออกไซด
0.04% แตอากาศทีห่ ายใจออกจะมีสดั สวนของแกส
เปลี่ยนไป เนื่องจากรางกายนําแกสออกซิเจนไปใช
และนําแกสคารบอนไดออกไซดมากําจัดออก ทําให
สัดสวนของแกสออกซิเจนลดลงเหลือ 16% แตสดั สวน
ของแกสคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้นเปน 4%

นักเรียนควรรู
1 แกสอื่นๆ ที่พบในอากาศ ประกอบดวยแกสหลายชนิด เชน แกสอารกอน
แกสฮีเลียม แกสมีเทน
2 ความจุของปอด หมายถึง ความสามารถของปอดในการรับปริมาณอากาศ
เขาสูปอด หรือขับอากาศออกจากปอด ซึ่งจะแตกตางกันในแตละบุคคล ดังนี้
- เพศ : เพศชายจะมีความจุปอดมากกวาเพศหญิง
- สภาพรางกาย : นักกีฬาจะมีความจุปอดมากกวาคนทั่วไป
- อายุ : เมื่ออายุเพิ่มขึ้น ความจุของปอดจะลดลง
- โรคทีเ่ กีย่ วกับปอด : ผูท ปี่ ว ยเปนโรค เชน โรคถุงลมโปงพอง โรคมะเร็งปอด
จะทําใหมีความจุปอดลดลง

T15
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สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

สํารวจคนหา

กิจกรรม

1. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม ความจุอากาศของ
ปอด โดยใหนักเรียนจับคูกับเพื่อน และวัด
ความจุอากาศปอดของแตละคน ซึง่ จะตองวัด
ความจุอากาศของปอด 3 ครั้ง เพื่อนํามาหา
คาเฉลี่ยความจุอากาศของปอด
2. ครู ใ ห นั ก เรี ย นแต ล ะคนหาค า เฉลี่ ย ความจุ
อากาศของปอดของตนเอง และเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยความจุอากาศของปอดของนักเรียน
ชายและนักเรียนหญิง

ควำมจุอำกำศของปอด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
- การวัด
- การคํานวณ
- การทดลอง
- การตีความหมายข้อมูล
และการลงข้อสรุป
จิตวิทยาศาสตร์
- ความสนใจใฝ่รู้
- ความรอบคอบ

จุดประสงค์
1. เพื่อวัดความจุอากาศของปอดของนักเรียนในชั้นเรียน
2. เพือ่ หาปัจจัยที่มีผลต่อความจุอากาศของปอด

วัสดุอปุ กรณ์
1. ชุดอุปกรณ์วดั ความจุปอด (ถุงพลาสติกยาว สติกเกอร์บอกปริมาตร และท่อพลาสติก)
2. เทปใส

3. กรรไกร

4.0

4.0

5.0

6.0

5.0

1.0

2.0

3.0

6.0

1. แปะสติกเกอร์ลงบนถุงพลาสติกยาว โดยแปะเลขปริมาตร 6.0 ลิตร ที่บริเวณปลายปิดของถุง
2. นําท่อพลาสติกมาสอดเข้าไปบริเวณปลายเปิดของถุง โดยให้ปลายท่อโผล่พ้นถุงออกมา แล้วใช้เทปใสพันท่อเข้ากับถุงให้แน่น
จนอากาศไม่สามารถรั่วออกมาได้
1.0

1. ครูสุมเลือกนักเรียนอยางนอย 10 คู ออกมา
เสนอผลการทํากิจกรรม
2. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลกิจกรรม
ความจุอากาศของปอด

2.0

วิธปี ฏิบตั ิ
3.0

อธิบายความรู

1.0

2.0

3.0

4.0

2.0

1.0

3.0

6.0

1.0

2.0

3.0

4.0

6.0

5.0

หน
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ภาพที่ 1.8 กิจกรรมการวัดความจุอากาศของปอด
ที่มา : คลังภาพ อจท.
6.0

ณ
าร
พิจ
วจ  ไข
ตร แก
สง รุง
าง ับป
ะหว รปร
ู ในร ีกา
ี้อย จม
มน าอา
ือเล ื้อห
ังส เน
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4.0

ม้วนปลายถุง
5.0

เป่าลมเข้า
บริเวณท่อ

5.0

6.0

3. ให้นักเรียนคนหนึ่งยืนอยู่ด้านปลายถุง ส่วนนักเรียนอีกคนหนึ่งยืนอยู่ทางด้านท่อเป่า ให้นักเรียนที่ยืนอยู่ปลายถุงม้วนถุงให้เข้า
ใกล้ปลายท่อเป่ามากทีส่ ดุ ส่วนนักเรียนทีย่ นื อยูด่ า้ นท่อเป่าหายใจเข้าตามปกติ แล้วผ่านลมหายใจออกทางปากเพือ่ เป่าลมเข้าไป
ภายในถุง ขณะเดียวกันนักเรียนที่จับทางด้านปลายถุงค่อย ๆ ถอยหลังเพื่อคลี่ถุงพลาสติกออก
4. ให้นักเรียนคนที่เป่าลมจับท่อเป่าไว้ จากนั้นบิดถุงพลาสติกตรงปลายท่อเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศออก ส่วนนักเรียนอีกคนม้วน
ถุงพลาสติกเข้ามา แล้วอ่านค่าปริมาตรอากาศที่เป่าเข้าไปในถุง ทําซํ้าจํานวน 3 ครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ย
5. ปฏิบัติตามข้อ 3. - 4. ซํ้า แต่ให้นักเรียนที่เป่าหายใจเข้าเต็มที่ แล้วค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจออกทางปากอย่างเต็มที่

า

ขอสอบเนน การคิดแนว O-NET

หองปฏิบัติการ
 à·¤¹Ô¤

¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

ปอดสามารถจุอากาศไดสูงสุดกี่ลิตร
1. 2 ลิตร
2. 4 ลิตร
3. 6 ลิตร
4. 8 ลิตร
(วิเคราะหคําตอบ ความจุอากาศของปอดขึ้นอยูกับเพศ อายุ
และสุขภาพรางกาย ซึ่งโดยทั่วไปปอดสามารถจุอากาศไดสูงสุด
5-6 ลิตร ดังนั้น ตอบขอ 3.)

ในระหวางการทํากิจกรรม ควรระมัดระวังอยาใหถงุ พลาสติกรัว่ เพราะจะ
ทําใหอากาศภายในรั่วออกสูภายนอก ซึ่งทําใหการวัดปริมาตรความจุอากาศ
ของปอดคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง

T16
124

สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

สํารวจคนหา

1. ครูอธิบายใหนักเรียนฟงวา การสูบบุหรี่เปน
สาเหตุหลักของโรคถุงลมโปงพอง ซึ่งทําให
พื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนแกสลดลง
2. ครูใหนักเรียนศึกษาโรคถุงลมโปงพอง และ
การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ

ค�าถามท้ายกิจกรรม
1. ขณะหายใจเข้าปกติ และหายใจเข้าเต็มที่ ปริมาตรของอากาศที่วัดได้มีค่าเท่าใด
2. ความจุอากาศของปอดของนักเรียนในชั้นมีค่าเฉลี่ยเท่าใด
3. ความจุอากาศของปอดโดยเฉลี่ยของนักเรียนชายกับหญิงเท่ากันหรือไม่ อย่างไร

อภิปรายผลกิจกรรม

อธิบายความรู

จากกิจกรรม พบว่า ความจุอากาศของปอดของแต่ละคนจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเพศ ซึ่งโดยเฉลี่ยเพศชายจะมีความจุ
อากาศของปอดมากกว่าเพศหญิง นอกจากความจุอากาศของปอดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ อีกด้วย เช่น อายุ สภาพร่างกายของ
แต่ละบุคคล เป็นต้น

1. ครูถามคําถามนักเรียน เชน
• การสูบบุหรี่มีผลตอระบบหายใจอยางไร
(แนวตอบ สารเคมีในบุหรี่ มีฤทธิท์ าํ ลายเนือ้ เยือ่
ของผนั ง ถุ ง ลม ทํ า ให ผ นั ง ถุ ง ลมฉี ก ขาด
พื้ น ที่ ผิ ว ในการแลกเปลี่ ย นแก ส จึ ง ลดลง
จึ ง ต อ งหายใจเร็ ว และถี่ ขึ้ น เพื่ อ ให ไ ด รั บ
แกสออกซิเจนที่เพียงพอกับความตองการ)
• นักเรียนมีวิธีการดูแลรักษาอวัยวะในระบบ
หายใจอยางไร
(แนวตอบ การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ
จะทําใหปอดมีความจุเพิม่ มากขึน้ หลีก่ เลีย่ ง
การอยูในสถานที่แออัดและมีมลพิษ งดสูบ
บุหรี่และหลีกเลี่ยงการอยูใกลกับผูสูบบุหรี่
หลีกเลี่ยงการอยูใกลชิดกับผูปวยโรคระบบ
ทางเดินหายใจที่เปนโรคติดตอ)
2. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับโรค
ระบบทางเดินหายใจ และการดูแลรักษาอวัยวะ
ในระบบหายใจ

1.3 กำรดูแลรักษำอวัยวะในระบบหำยใจ
ระบบหายใจเป็นระบบที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากร่างกายจําเป็นต้องหายใจเข้า
และออกเพือ่ แลกเปลีย่ นแก๊สตลอดเวลา ซึง่ หากระบบหายใจ หรืออวัยวะทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบหายใจเกิดความผิดปกติ
ย่อมส่งผลต่อการดํารงชีวิต หรืออาจก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ เช่น
ปอดของคนเป็นโรค
ปอดของคนปกติ
ถุงลมโป่งพอง
โรคถุงลมโปงพอง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการสูบบุหรี่ เนื่องจาก
สารพิษในควันบุหรี่จะทําลายเนื้อเยื่อของผนังถุงลม ทําให้ผนังถุงลมฉีกขาด
จึงรวมตัวกลายเป็นถุงลมขนาดใหญ่ขนึ้ ทําให้พนื้ ทีผ่ วิ ในการแลกเปลีย่ นแก๊ส
ลดลง ร่างกายจึงได้รบั แก็สออกซิเจนไม่เพียงพอ จําเป็นต้องหายใจเร็วขึน้ เพือ่
ให้ได้รบั แก๊สออกซิเจนเพียงพอกับความต้องการ ทําให้เกิดอาการเหนือ่ ยหอบ
นอกจากการสูบบุหรี่จะเป็นสาเหตุของโรคถุงลมโป่งพองแล้ว การ
หายใจนําฝุ่นละออง และสารพิษเข้าสู่ร่างกายติดต่อกันเป็นเวลานานก็เป็น
ภาพที่ 1.9 เปรียบเทียบปอดของคนปกติกบั
สาเหตุของการเกิดโรคได้เช่นกัน
คนเป็นโรคถุงลมโป่งพอง
สารพิษในควันบุหรี่

การเผาไหม้ของบุหรี่จะทําให้เกิดสารเคมีหลายพันชนิด และสารเคมีหลายชนิด
มีผลต่อการทํางานของอวัยวะต่าง ๆ เช่น
- นิโคติน เป็นสารเสพติด และทําให้เกิดโรคหัวใจ
- นํ้ามันดิบ หรือทาร์ เป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งปอด
- แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นแก๊สที่ขัดขวางการลําเลียงแก๊สออกซิเจนของ
เซลล์เม็ดเลือดแดง

แนวตอบ
า

Focus

ที่มา : คลังภาพ อจท.

ือเ
เนื้อ ลมน
หา ี้อยู ใ
อา นร
จม ะหว
ีกา าง
รป สง
รับ ตร
ปร วจ
ุงแก พิจ
 ไข ารณ

Science

ภาพที่ 1.10 การเผาไหม้ของบุหรี่
ที่มา : คลังภาพ อจท.

ระบบ

หน

ังส

ร่ำงกำยมนุษย์

ขอสอบเนน การคิดแนว O-NET

ขอใดไมใชสาเหตุของโรคถุงลมโปงพอง
1. การดื่มสุรา
2. การสูบบุหรี่
3. การไดรับควันบุหรี่
4. การหายใจนําสารพิษเขาสูรางกาย
(วิเคราะหคาํ ตอบ โรคถุงลมโปงพองสวนใหญเกิดจากการสูบบุหรี่
หรือการไดรับควันบุหรี่ นอกจากนั้นการหายใจนําฝุนละออง และ
สารพิษเขาสูรางกายติดตอกันเปนเวลานานก็เปนสาเหตุของการ
เกิดโรคไดเชนกัน ดังนั้น ตอบขอ 1.)
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ตารางบันทึก

คําถามทายกิจกรรม

1. แตกตางกัน การหายใจเขาเต็มทีจ่ ะมีปริมาตร
ของอากาศมากกวาการหายใจเขาปกติ
2. คําตอบขึ้นอยูกับผลการทํากิจกรรม
3. คําตอบขึ้นอยูกับผลการทํากิจกรรม ซึ่งปกติ
เพศชายจะมีความจุอากาศของปอดสูงกวาเพศ
หญิง

กิจกรรม

ความจุอากาศ
ของปอด

นักเรียนคนที่ 1

ครั้งที่ 1

3.8

4.2

3.8

ครั้งที่ 2

3.6

4.4

4.0

ครั้งที่ 3

3.5

4.1

4.1

เฉลี่ย

3.63

4.23

3.97

นักเรียนคนที่ 2 นักเรียนคนที่ 3

ดังนั้น นักเรียนคนที่ 2 มีความจุอากาศของปอดสูงที่สุด รองลงมา คือ
นักเรียนคนที่ 3 และนักเรียนคนที่ 1 ตามลําดับ โดยมีความจุอากาศของปอด
อยูที่ 4.23 ลิตร 3.97 ลิตร และ 3.63 ลิตร ตามลําดับ
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นํา

สรุป

สอน

ประเมิน

ขัน้ สรุป

ขยายความเขาใจ

อย่างไรก็ตาม เราสามารถดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดปกติของอวัยวะในระบบ
หายใจ และโรคในระบบทางเดินหายใจที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทํางานของระบบหายใจ
ได้ ดังนี้
- การออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ จะช่วยให้กล้ามเนื้อที่ทําหน้าที่
ในระบบหายใจแข็งแรง และทําให้ปอดมีความจุอากาศเพิ่มมากขึ้น สามารถ
รองรับอากาศได้มากขึ้น จึงมีแก๊สออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
มากขึ้นด้วย
- หลีกเลีย่ งการอยูใ่ นสถานทีแ่ ออัด และสถานทีท่ มี่ มี ลพิษทางอากาศ
เช่น ฝุ่นละออง สารมลพิษ และเชื้อโรคต่าง ๆ ซึ่งหากร่างกายได้รับเข้าไป
อาจทําให้เป็นโรคในระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหวัด วัณโรค โรคหลอดลม
อักเสบ เป็นต้น
- งดสูบบุหรี่ หรือหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้สูบบุหรี่ เนื่องจากในบุหรี่
ภาพที่ 1.11 การออกกํ า ลั ง กายอย่ า ง
มีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ทาร์ นิโคติน สารก่อมะเร็ง เป็นต้น
สมํา่ เสมอช่วยทําให้อวัยวะในระบบทางเดิน
หายใจแข็งแรง
ทําให้ปอดของผู้ที่สูบบุหรี่ หรือได้รับควันบุหรี่มีความจุอากาศลดลง จึง
ที่มา : คลังภาพ อจท.
เหนือ่ ยง่าย และก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคถุงลมโป่งพอง
โรคมะเร็งปอด เป็นต้น
- หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคในระบบทางเดินหายใจที่เป็นโรคติดต่อ เช่น โรคหวัด โรคปอดบวม
โรควัณโรค เป็นต้น
- หากมีการเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศ ควรรักษาความอบอุน่ ของ
ร่างกายอยู่เสมอ
- หากเกิดความผิดปกติต่อระบบหายใจ ควรรีบพบแพทย์ทันที
นักเรียนสามารถดูแล
จากที่กล่าวมา จะเห็นว่า ระบบหายใจมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการ รักษาอวัยวะในระบบ
หายใจไดอยางไร
ดํารงชีวิตของมนุษย์ เราจึงควรรักษาสุขภาพของปอดและอวัยวะต่าง ๆ ใน
ระบบหายใจให้สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้สามารถทําหน้าที่ได้อย่างปกติ

1. ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน สืบคน
ขอมูล เรื่อง สารพิษในบุหรี่ที่สงผลตอระบบ
หายใจ หรือเรื่อง สารพิษในอากาศที่สงผลตอ
ระบบหายใจ โดยทําเปนแผนพับนําเสนอสงครู
ผูสอน และแจกนักเรียนในโรงเรียน
2. ครูใหนักเรียนทํา Topic Question ทายหัวขอ
เรื่อง ระบบหายใจ
3. ครู ใ ห นั ก เรี ย นทํ า แบบฝ ก หั ด ในแบบฝ ก หั ด
วิทยาศาสตร ม.2 เลม 1

ขัน้ ประเมิน
ตรวจสอบผล

1. ครูตรวจสอบผลงานจากแผนพับนําเสนอ
2. ครู ต รวจสอบผลจากการทํ า กิ จ กรรม แบบ
จําลองการทํางานของปอด และกิจกรรม ความจุ
อากาศของปอด
3. ครูตรวจสอบผลจากใบงาน เรือ่ ง ระบบหายใจ
4. ครูตรวจสอบผลจากการตอบคําถาม Topic
Question ทายหัวขอ เรื่อง ระบบหายใจ
5. ครูตรวจสอบผลจากการทําแบบฝกหัดใน
แบบฝกหัดวิทยาศาสตร ม.2 เลม 1

Topic Question

หน

ค�าชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้
1. อากาศจากภายนอกเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านอวัยวะใดบ้าง
2. กะบังลมมีส่วนช่วยในการหายใจเข้าและออกอย่างไร
3. ในระหว่างการหายใจเข้าและออก กะบังลมและกระดูกซี่โครงทํางานอย่างไร
4. การแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้นบริเวณใด และมีกระบวนการอย่างไร
5. การสูบบุหรี่มีผลต่อระบบหายใจอย่างไร

ณ
าร
พิจ
วจ  ไข
ตร แก
สง รุง
าง ับป
ะหว รปร
ู ในร ีกา
ี้อย จม
มน าอา
ือเล ื้อห
ังส เน

12

า

แนวทางการวัดและประเมินผล

แนวตอบ

ครูวดั และประเมินผลความเขาใจของเนือ้ หา เรือ่ ง ระบบหายใจ ไดจากกิจกรรม
แบบจําลองการทํางานของปอด และความจุอากาศของปอด และจากแผนพับ
เรือ่ ง สารพิษในบุหรีท่ สี่ ง ผลตอระบบหายใจ หรือเรือ่ ง สารพิษในอากาศทีส่ ง ผลตอ
ระบบหายใจ โดยศึกษาเกณฑการวัดและประเมินผลจากแบบประเมินปฏิบตั กิ าร
และแบบประเมินผลงานที่อยูในแผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 1
เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติการ

แบบประเมินการปฏิบัติการ
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินการปฏิบัติการของนักเรียนตามรายการที่กาหนด แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3

รายการประเมิน

4

ระดับคะแนน
3
2

1

การปฏิบัติการทดลอง
ความคล่องแคล่วในขณะปฏิบัติการ
การนาเสนอ
รวม

ลงชื่อ ................................................... ผู้ประเมิน
................./................../..................

T18

ประเด็นที่ประเมิน
1. การปฏิบัติการ
ทดลอง

2. ความ
คล่องแคล่ว
ในขณะ
ปฏิบัติการ

ระดับคะแนน
3
2
ทาการทดลองตาม
ต้องให้ความช่วยเหลือ
ขั้นตอน และใช้อุปกรณ์ ขั้นตอน และใช้อุปกรณ์ บ้างในการทาการ
ได้อย่างถูกต้อง แต่อาจ ทดลอง และการใช้
ได้อย่างถูกต้อง
ต้องได้รับคาแนะนาบ้าง อุปกรณ์
4
ทาการทดลองตาม

มีความคล่องแคล่ว
ในขณะทาการทดลอง
โดยไม่ต้องได้รับ
คาชี้แนะ และทาการ
ทดลองเสร็จทันเวลา

มีความคล่องแคล่ว
ในขณะทาการทดลอง
แต่ต้องได้รับคาแนะนา
บ้าง และทาการทดลอง
เสร็จทันเวลา

3. การบันทึก สรุป บันทึกและสรุปผลการ บันทึกและสรุปผลการ
และนาเสนอผล ทดลองได้ถูกต้อง รัดกุม ทดลองได้ถูกต้อง แต่
การทดลอง
นาเสนอผลการทดลอง การนาเสนอผลการ
เป็นขั้นตอนชัดเจน
ทดลองยังไม่เป็น
ขั้นตอน

ขาดความคล่องแคล่ว
ในขณะทาการทดลอง
จึงทาการทดลองเสร็จ
ไม่ทันเวลา

1
ต้องให้ความช่วยเหลือ
อย่างมากในการทาการ
ทดลอง และการใช้
อุปกรณ์

ทาการทดลองเสร็จไม่
ทันเวลา และทา
อุปกรณ์เสียหาย

ต้องให้คาแนะนาในการ ต้องให้ความช่วยเหลือ
บันทึก สรุป และ
อย่างมากในการบันทึก
นาเสนอผลการทดลอง สรุป และนาเสนอผล
การทดลอง

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
11-12
9-10
6-8
ต่ากว่า 6

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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Topic Question

1. จมูก (หรือปาก) หลอดลม ปอด และถุงลม ตามลําดับ
2. ชวยรัง้ ปอดลงเพือ่ ใหอากาศเขาสูป อดขณะหายใจเขา และดันปอดขึน้
เพื่อไลอากาศออกจากปอดขณะหายใจออก
3. การหายใจเขา กะบังลมจะเลื่อนตํ่าลง กระดูกซี่โครงเลื่อนสูงขึ้น
การหายใจออก กะบังลมเลื่อนสูงขึ้น กระดูกซี่โครงเลื่อนตํ่าลง
4. บริเวณปอด แกสออกซิเจนแพรจากถุงลมเขาสูหลอดเลือดฝอย สวน
แกสคารบอนไดออกไซดแพรจากหลอดเลือดฝอยเขาสูถุงลม และ
บริเวณเซลล แกสออกซิเจนแพรจากหลอดเลือดฝอยเขาสูเซลล สวน
แกสคารบอนไดออกไซดแพรจากเซลลเขาสูหลอดเลือดฝอย
5. การสูบบุหรี่ทําใหเนื้อเยื่อของผนังถุงลมฉีกขาด พื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนแกสจึงลดลง รางกายจึงตองหายใจเร็วและถี่ขึ้นเพื่อใหไดรับ
แกสออกซิเจนอยางเพียงพอ

นํา

นํา

สอน

สรุป

ประเมิน

ขัน้ นํา

กระตุน ความสนใจ
Understanding Check

พิจารณาข้อความตามความเข้าใจของนักเรียนว่าถูกหรือผิด แล้วบันทึกลงในสมุดบันทึก

1. ครูใหนักเรียนทํา Understanding Check
เพื่อตรวจสอบความเขาใจกอนเรียน
2. ครูถามคําถามทบทวนความรูเดิมกับนักเรียน
วา มนุษยขับถายของเสียออกจากรางกายทาง
ใดบาง

ถูก/ผิด

1. มนุษย์ขับถ่ายของเสียทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส

Prior

Knowledge

งใ

นส

มุ ด

การหายใจออกไม่จัดว่าเป็นการขับถ่ายของเสียของร่างกาย
หากมนุษย์เหลือไตเพียงข้างเดียว จะไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้
ไตเป็นอวัยวะหลักในการกําจัดของเสียในรูปปัสสาวะ
การกินอาหารที่มีรสเค็มจัด มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคไต

ึกล

ขัน้ สอน

บั น
ท

2.
3.
4.
5.

สํารวจคนหา

1. ครู อ ธิ บ ายให นั ก เรี ย นฟ ง ว า ระบบขั บ ถ า ย
ทําหนาทีก่ าํ จัดของเสียออกจากรางกาย ทัง้ ใน
รูปแกสผานการหายใจออก รูปของแข็งผาน
การอุจจาระ และที่เนนในหนวยการเรียนรู
นี้ คือ การขับถายของเสียในรูปของของเหลว
ผานการปสสาวะ ซึ่งมีไตเปนอวัยวะหลักของ
ระบบขับถายของเสียในรูปปสสาวะ
2. ครู ใ ห นั ก เรี ย นศึ ก ษาโครงสร า งและอวั ย วะ
ในระบบขับถาย ซึ่งประกอบดวยไต ทอไต
กระเพาะปสสาวะ และทอปสสาวะ

2 ระบบขับถ่ำย

การสลายสารอาหารภายในเซลล์ และการสังเคราะห์สารต่าง ๆ
ทําให้เกิดสารหลายชนิด ทัง้ สารทีม่ ปี ระโยชน์และของเสียทีต่ อ้ งกําจัด
ออกจากร่างกาย เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ยูเรีย แอมโมเนีย
เป็นต้น ซึ่งร่างกายจะกําจัดสารต่าง ๆ เหล่านี้โดยอาศัยการทํางาน
ของระบบขับถ่าย
ระบบขับถ่าย (excretory system) เป็นระบบทีท่ าํ หน้าทีก่ าํ จัดของเสียทีเ่ กิดจากกิจกรรมต่าง ๆ1ของร่างกาย โดย
การขับถ่ายของเสียของมนุษ2ย์ อาจอยูใ่ นรูปของแก๊สผ่านการหายใจออก รูปของเหลวผ่านทางเหงือ่ และปัสสาวะ หรือ
มนุษย์ขบั ถายของเสีย
ออกจากรางกาย
ทางใดบ้าง

รูปของแข็งผ่านทางอุจจาระ ซึ่งในหน่วยการเรียนรู้นี้จะเน้นการขับถ่ายของเสียทางปัสสาวะโดยการทํางานของไต

1.1 โครงสรำงและหนำทีข่ องอวัยวะในระบบขับถ่ำย
แนวตอบ Understanding Check

ไต
ท่อไต

1. ถูก
4. ถูก

กระเพาะปัสสาวะ

2. ผิด
5. ถูก

3. ผิด

ท่อปัสสาวะ
า

แนวตอบ Prior Knowledge
ือเ
เนื้อ ลมน
หา ี้อยู ใ
อา นร
จม ะหว
ีกา าง
รป สง
รับ ตร
ปร วจ
ุงแก พิจ
 ไข ารณ

มนุษย์มีไต (kidney) เป็นอวัยวะหลักของระบบขับถ่าย โดยขับถ่าย
ของเสียในรูปปัสสาวะ ไตทําหน้าทีก่ รองของเสียทีเ่ กิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ร่างกาย และสารแปลกปลอมต่าง ๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย เช่น นิโคติน แอลกอฮอล์
คาเฟอีน เป็นต้น ออกจากเลือด แล้วจึงกําจัดของเสียและสารแปลกปลอม
เหล่านี้ออกจากร่างกายทางปัสสาวะ นอกจากนั้น ไตยังทําหน้าที่เกี่ยวกับ
การรักษาสมดุลของนํ้าและแร่ธาตุในร่างกาย และการผลิตฮอร์โมนร่างกาย
บางชนิด
ระบบขับถ่ายของมนุษย์ยังรวมถึงอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่าย
ได้แก่ ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ

ภาพที่ 1.12 อวัยวะในระบบขับถ่าย
ที่มา : คลังภาพ อจท.
ระบบ

หน

ังส

ร่ำงกำยมนุษย์

ขอสอบเนน การคิดแนว O-NET

หากไตทํางานผิดปกติ จะสามารถสังเกตไดจากสิ่งใด
1. เหงื่อ
2. อุจจาระ
3. ปสสาวะ
4. ลมหายใจ
(วิเคราะหคําตอบ ไตมีหนวยไตทําหนาที่กรองของเสียออกจาก
เลือด ของเสียทีผ่ า นการกรองของหนวยไตจะกลายเปนนํา้ ปสสาวะ
ซึง่ จะถูกขับออกจากรางกาย ดังนัน้ หากไตทํางานผิดปกติจะทําให
การปสสาวะผิดปกติ หรือนํ้าปสสาวะมีองคประกอบที่ผิดปกติ
ดังนั้น ตอบขอ 3.)
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มนุ ษ ย ขั บ ถ า ยของเสี ย ออกจากร า งกายได
หลายทาง ทั้งทางการหายใจในรูปแกสคารบอนไดออกไซด ทางผิวหนังในรูปเหงื่อ ทางทอปสสาวะ
ในรูปนํ้าปสสาวะ และทางทวารหนักในรูปอุจจาระ

นักเรียนควรรู
1 เหงื่ อ (sweat) เป น ของเสี ย ในรู ป ของเหลวที่ ถู ก ขั บ ออกจากร า งกาย
ทางผิวหนัง ซึ่งถูกสรางจากตอมเหงื่อ (sweat gland) ที่อยูใตผิวหนังชั้นหนัง
กําพรา เหงื่อประกอบดวยสารเคมีที่มีฤทธิ์เปนกรด เชน กรดไขมัน กรดแลกติก
กรดคาโปอิก เปนตน จึงสามารถทําลายเชือ้ โรคบางชนิดได โดยแตละวันรางกาย
จะสูญเสียเหงื่อประมาณ 500-1,000 ลูกบาศกเซนติเมตร
2 อุจารระ เปนของเสียที่ถูกขับออกจากรางกายทางทวารหนัก ซึ่งเปนสวน
ของอาหารที่ไมสามารถยอยในระบบยอยอาหารของมนุษยได

T19
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สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

อธิบายความรู

1. ครูถามคําถามนักเรียน เชน
• ระบบขับถายประกอบดวยอวัยวะใด แตละ
อวัยวะมีลักษณะและหนาที่อยางไร
(แนวตอบ ระบบขับถายประกอบดวยไต มี 2 ขาง
ลักษณะคลายเมล็ดถั่ว มีสีแดง ภายในมี
หน ว ยไตทํ า หน า ที่ ก รองของเสี ย และสาร
ตางๆ ออกจากเลือด ทอไตเปนทอขนาดเล็ก
และยาวที่ตอมาจากไตทั้ง 2 ขาง ทําหนาที่
ลําเลียงนํ้าปสสาวะจากไตเขาสูกระเพาะ
ปสสาวะ กระเพาะปสสาวะเปนถุงขนาดใหญ
ที่ ยื ด หยุ  น ได ทํ า หน า ที่ เ ก็ บ นํ้ า ป ส สาวะ
และทอปสสาวะเปนทอที่ตอจากกระเพาะ
ป ส สาวะ ทํ า หน า ที่ ขั บ นํ้ า ป ส สาวะออกสู 
ภายนอกรางกาย)
• ไตเกี่ ย วข อ งกั บ การกํ า จั ด ของเสี ย ในรู ป
ปสสาวะอยางไร
(แนวตอบ ภายในไตประกอบดวยหนวยไต
ซึ่งทําหนาที่กรองของเสียตางๆ ออกจาก
เลือด โดยของเสียจะถูกลําเลียงจากไตผาน
ทอไตไปเก็บยังกระเพาะปสสาวะในรูปนํ้า
ปสสาวะ เพื่อรอกําจัดออกจากรางกายผาน
ทอปสสาวะ)
2. ครู แ ละนั ก เรี ย นร ว มกั น อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ
โครงสรางและอวัยวะในระบบขับถาย

อวัยวะในระบบขับถ่ำย

ไต1(kidney)
ไตของมนุษย์มี 2 ข้าง อยู่บริเวณด้านหลัง
ของช่องท้องเหนือระดับเอว มีสีแดง รูปร่าง
คล้ายเมล็ดถัว่ ไตแต่ละข้างมีความยาวประมาณ
10-13 เซนติเมตร หนาประมาณ 3 เซนติเมตร
และหนักประมาณ 150 กรัม ซึ่งประกอบด้วย
หน่วยไตประมาณ 1 ล้านหน่วย ทําหน้าที่กรอง
ของเสีย และสารต่าง ๆ ออกจากเลือด
ท่อไต (ureter)
มีลักษณะเป็นท่อขนาดเล็กและยาวที่ต่อมาจาก
ไตทั้ง 2 ข้าง ไปเชื่อมต่อกับกระเพาะปัสสาวะ
มีความยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร มี
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-4 มิลลิเมตร
ทําหน้าที่ลําเลียงปัสสาวะจากไตเข้าสู่กระเพาะ
ปัสสาวะ
กระเพาะปสสาวะ (urinary bladder)
เป็ น อวั ย วะที่ ส ามารถยื ด หยุ ่ น ได้ ทํ า หน้ า ที่
เก็ บ ปั ส สาวะที่ ถู ก ส่ ง มาจากไต ซึ่ ง สามารถ
บรรจุปัสสาวะได้ประมาณ 700-800 ลูกบาศก์
เซนติเมตร

หน

ภาพที่ 1.13 โครงสร้างของอวัยวะในระบบขับถ่าย
ที่มา : คลังภาพ อจท.

ณ
าร
พิจ
วจ  ไข
ตร แก
สง รุง
าง ับป
ะหว รปร
ู ในร ีกา
ี้อย จม
มน าอา
ือเล ื้อห
ังส เน

ท่อปสสาวะ (urethra)
เป็นท่อนํานํ้าปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะ
ออกสู่ภายนอกร่างกาย ในเพศชายมีความยาว
ประมาณ 20 เซนติเมตร และเป็นทางผ่านของ
นํ้าอสุจิ ส่วนในเพศหญิงมีความยาวประมาณ
4 เซนติเมตร

14

า

ขอสอบเนน การคิดแนว O-NET

นักเรียนควรรู
1 ไต ของมนุษยจะมี 2 ขาง แตหากเหลือไตเพียงขางเดียวจากโรคไตวาย
หรือการบริจาคไต ไตเพียงขางเดียวก็ยังคงทําหนาที่กําจัดของเสียและนํ้าสวน
เกิน รวมถึงทําหนาที่อื่นๆ ของไตไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมสงผลกระทบ
ตอการทํางานในชีวติ ประจําวัน แตผทู เี่ หลือไตเพียงขางเดียวจะตองรักษาสุขภาพ
รางกายใหสมบูรณและแข็งแรง

สื่อ Digital
ครูใหนักเรียนศึกษาอวัยวะในระบบขับถายปสสาวะจาก QR Code
เรื่อง อวัยวะในระบบขับถายปสสาวะ

อวัยวะในระบบขับถายปสสาวะ

T20
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การขับถายของเสียในรูปปสสาวะจะผานอวัยวะใด ตามลําดับ
1. ไต กระเพาะปสสาวะ ทอไต ทอปสสาวะ
2. ไต ทอไต กระเพาะปสสาวะ ทอปสสาวะ
3. ทอไต กระเพาะปสสาวะ ทอปสสาวะ ไต
4. ทอปสสาวะ ไต ทอไต กระเพาะปสสาวะ
(วิเคราะหคําตอบ การขับถายของเสียในรูปปสสาวะ เริ่มจากไต
ซึ่งมีหนวยไตทําหนาที่กรองของเสียออกจากเลือด ของเสียที่ผาน
การกรองของหนวยไตจะกลายเปนนํ้าปสสาวะ ซึ่งจะถูกลําเลียง
ผานทอไตไปเก็บยังกระเพาะปสสาวะเพื่อกําจัดออกจากรางกาย
ทางทอปสสาวะ ดังนั้น ตอบขอ 2.)

สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

สํารวจคนหา

2.2 กลไกกำรก�ำจัดของเสีย

1. ครูอาจนําไตจากสัตวบางขนิด เชน วัว สุกร
มาใหนกั เรียนศึกษาโครงสรางภายนอกและนํา
มาผาตามยาวเพื่อศึกษาโครงสราง
2. ครูอธิบายใหนกั เรียนฟงวา ภายในไตประกอบ
ดวยหนวยไตจํานวนมาก ซึ่งทําหนาที่กรอง
ของเสียออกจากเลือด และดูดสารทีม่ ปี ระโยชน
กลับเขาสูเลือดอีกครั้ง
3. ครูใหนักเรียนศึกษาการทํางานของหนวยไต

ภายในไตประกอบด้วยหน่วยไต (nephron) จํานวนมาก ทําหน้าที่กรองของเสีย และสารต่าง ๆ ออกจากเลือด1
โดยเลือดจะเข้าสูไ่ ตทางหลอดเลือดแดง (artery) ซึง่ สารทีผ่ า่ นการกรองประกอบด้วยสารทีม่ ขี นาดเล็ก เช่น นํา้ กลูโคส
และของเสียต่าง ๆ แต่สารทีม่ ขี นาดใหญ่ เช่น โปรตีน เซลล์เม็ดเลือด จะไม่ผา่ นการกรอง จากนัน้ สารทีผ่ า่ นการกรอง
ทีเ่ ป็นสารทีม่ ปี ระโยชน์ เช่น นํา้ กลูโคส จะถูกดูดกลับเข้าสูห่ ลอดเลือดฝอย ซึง่ หลอดเลือดฝอยจะรวมกันแล้วนําเลือด
ออกจากไตกลับเข้าสู่หัวใจทางหลอดเลือดดํา (vein) ส่วนของเสียและสารอื่น ๆ ที่ไม่ต้องการ รวมเรียกว่า ปสสาวะ
จะถูกลําเลียงไปยังกระเพาะปัสสาวะเพื่อรอการขับออกจากร่างกายผ่านทางท่อปัสสาวะ
ส่วนที่ทําหน้าที่กรองของ
เสียออกจากเลือด

อธิบายความรู

1. ครูถามคําถามนักเรียน เชน
• หนวยไตทําหนาที่อะไร
(แนวตอบ หนวยไตทําหนาที่กรองของเสีย
และสารตางๆ ออกจากเลือด และทําหนาที่
ดูดสารที่มีประโยชนกลับเขาสูเลือดอีกครั้ง)
• สารชนิดใดทีผ่ า นการกรองของหนวยไต และ
สารชนิดใดที่ไมผานการกรองของหนวยไต
(แนวตอบ สารที่ผานการกรอง ไดแก นํ้า
กลู โ คส กรดอะมิ โ น ไอออนของแร ธ าตุ
และยูเรีย สวนสารที่ไมผานการกรอง ไดแก
โปรตีน และเซลลเม็ดเลือดแดง)
• สารชนิดใดบางที่มีการดูดกลับเขาสูเลือด
(แนวตอบ นํา้ กลูโคส กรดอะมิโน ไอออนของ
แรธาตุ เนื่องจากเปนสารที่มีประโยชน)
2. ครูถามคําถามทาทายการคิดขัน้ สูงกับนักเรียน
3. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับการ
ทํางานของหนวยไตในการกําจัดของเสีย

หลอดเลือดฝอย
บริ เ วณที่ ดู ด กลั บ
สารที่มีประโยชน์
หลอดเลือดแดง

หลอดเลือดดํา

HOTS

ภาพที่ 1.14 หน่วยไตภายในไต ทําหน้าที่กรองของเสีย
และสารต่าง ๆ ออกจากเลือด
ที่มา : คลังภาพ อจท.

(ค�าถามท้าทายการคิดขั้นสูง)

แนวตอบ
ือเ
เนื้อ ลมน
หา ี้อยู ใ
อา นร
จม ะหว
ีกา าง
รป สง
รับ ตร
ปร วจ
ุงแก พิจ
 ไข ารณ

า

สำรชนิดใดที่ ไม่ควรพบในปสสำวะของคนปกติ เพราะเหตุใด

หน

ังส

การกําจัดของเสียของหนวยไต

ขอสอบเนน การคิดแนว O-NET

สารชนิดใดไมผานการกรองของหนวยไต
1. นํ้า
2. กลูโคส
3. กรดอะมิโน
4. เซลลเม็ดเลือด
(วิเคราะหคาํ ตอบ สารทีผ่ า นการกรองของหนวยไตจะเปนสารทีม่ ี
ขนาดเล็ก เชน นํ้า กลูโคส กรดอะมิโน ไอออนของแรธาตุ เปนตน
แตสารทีม่ ขี นาดใหญ เชน โปรตีน เซลลเม็ดเลือด เปนตน จะไมผา น
การกรองของหนวยไต ดังนั้น ตอบขอ 4.)
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H.O.T.S.

โปรตีน กลูโคส กรดอะมิโน เนื่องจากโปรตีน
เป น สารขนาดใหญ จึ ง ไม ผ  า นการกรองเข า สู 
หนวยไต สวนกลูโคสและกรดอะมิโนเปนสารที่มี
ประโยชนจงึ ดูดกลับเขาสูเ ลือด ดังนัน้ ในปสสาวะของ
คนปกติจงึ ไมควรพบโปรตีน กลูโคส และกรดอะมิโน

นักเรียนควรรู
1 กลูโคส เปนคารโบไฮเดรตประเภทนํา้ ตาลโมเลกุลเดีย่ ว มีลกั ษณะเปนผลึก
ของแข็งสีขาว พบมากในผลไมทมี่ รี สหวาน เชน องุน แอปเปล เปนตน

สื่อ Digital
ครูใหนกั เรียนศึกษากระบวนการกําจัดของเสียของหนวยไตจาก QR Code
เรื่อง การกําจัดของเสียของหนวยไต
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สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

สํารวจคนหา

1. ครูอธิบายใหนักเรียนฟงวาสารที่ถูกกรองและ
ไม ถู ก ดู ด กลั บ จะไหลผ า นท อ ไตไปรวมที่
กระเพาะปสสาวะ เพื่อขับออกจากรางกาย
โดยสามารถเก็บนํ้าปสสาวะได 0.7-0.8 ลิตร
2. ครูใหนักเรียนศึกษาการเปลี่ยนแปลงของผนัง
กระเพาะปสสาวะ
3. ครูใหนกั เรียนเปรียบเทียบปริมาณสารตางๆ ใน
นํ้าเลือด และในนํ้าปสสาวะ จากตารางที่ 1.2
4. ครูอธิบายใหนกั เรียนฟงวาไตยังทําหนาทีร่ กั ษา
ดุลยภาพของนํ้า และของกรด-เบสในรางกาย

กระเพาะปัสสาวะของมนุษย์สามารถเก็บปัสสาวะได้ประมาณ 0.7-0.8 ลิตร แต่จะเริ่มรู้สึกปวดปัสสาวะเมื่อมี
นํ้าปัสสาวะอยู่ประมาณ 0.2 ลิตรเท่านั้น ซึ่งการขับถ่ายปัสสาวะจะมีการเปลี่ยนแปลงของผนังกระเพาะปัสสาวะ และ
กล้ามเนื้อหูรูดที่กระเพาะปัสสาวะ ดังนี้
ผนังกระเพาะปัสสาวะ

หูรูดกระเพาะปัสสาวะ

อธิบายความรู

เมื่อขับปัสสาวะแล้ว
ผนังกระเพาะปัสสาวะจะคลายตัว

เมื่อในกระเพาะปัสสาวะมีนํ้าปัสสาวะมาก
ผนังกระเพาะปัสสาวะจะยืดตัว

ภาพที่ 1.15 การเปลี่ยนแปลงของกระเพาะปัสสาวะเมื่อมีการขับถ่ายปัสสาวะ
ที่มา : คลังภาพ อจท.

ปริมาณสารต่าง ๆ ในนํ้าเลือด และในนํ้าปัสสาวะจะมีปริมาณแตกต่างกัน ดังตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1.2

ปริมาณสารต่าง ๆ ในนํ้าเลือด และในนํ้าปัสสาวะ
สาร
นํ้า
โปรตีน
คลอไรด์
กลูโคส
1
ยูเรีย

หน

ปริมาณสาร (กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร)
น�้าเลือด
น�้าปสสาวะ
92
95
7
0
0.37
0.6
0.1
0
0.03
2

นอกจากไตจะทําหน้าที่ในระบบขับถ่ายแล้ว ไตยังทําหน้าที่รักษา
ดุลยภาพของนํา้ ในร่างกาย เนือ่ งจากหากร่างกายขาดนํา้ หน่วยไตจะดูดกลับนํา้
เข้าสูห่ ลอดเลือดฝอยมากขึน้ ทําให้ปสั สาวะออกมาน้อย และในทางตรงกันข้าม
หากร่างกายได้รบั นํา้ มากกว่าปกติ หน่วยไตจะดูดกลับนํา้ เข้าสูห่ ลอดเลือดฝอย
น้อยลง ทําให้ปัสสาวะออกมามากขึ้น อีกทั้งไตยังช่วยรักษาดุลยภาพของ
กรด-เบสในร่างกายด้วยเช่นกัน

ณ
าร
พิจ
วจ  ไข
ตร แก
สง รุง
าง ับป
ะหว รปร
ู ในร ีกา
ี้อย จม
มน าอา
ือเล ื้อห
ังส เน

Science in Real Life
โดยเฉลี่ย 1 วัน ร่างกายจะขับ
ถ่ายปัสสาวะประมาณ 1-1.5 ลิตร ขึ้น
อยู่กับปริมาณนํ้าในร่างกาย ซึ่งหาก
ร่ า งกายได้ รั บ นํ้ า มาก ปั ส สาวะจะมี
สีเหลืองอ่อน หรือใส แต่หากร่างกาย
ได้รับนํ้าน้อย ปัสสาวะจะมีสีเหลืองเข้ม
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1. ครูถามคําถามนักเรียน เชน
• ไตมีสวนชวยในการรักษาดุลยภาพของนํ้า
ในรางกายอยางไร
(แนวตอบ หนวยไตสามารถดูดนํ้ากลับเขาสู
หลอดเลือดฝอยได ซึ่งหากรางกายขาดนํ้า
หนวยไตจะดูดนํ้ากลับมาก ทําใหปสสาวะ
ออกมานอย หากไดรบั นํา้ มากเกินไป หนวยไต
จะดูดนํ้ากลับนอย ทําใหปสสาวะออกมา
มาก)
• การตรวจปสสาวะบงบอกความผิดปกติของ
ไตไดอยางไร
(แนวตอบ หนวยไตภายในไตทําหนาที่กรอง
ของเสียและสารตางๆ และดูดสารบางชนิด
กลับเขาสูห ลอดเลือดฝอย ซึง่ สารบางชนิดที่
ไมผานการกรอง เชน โปรตีน หรือสารบาง
ชนิดที่ถูกดูดกลับ เชน กลูโคส กรดอะมิโน
จึงไมควรพบออกมากับนํ้าปสสาวะ ซึ่งหาก
พบสารเหลานี้ในนํ้าปสสาวะจะบงบอกถึง
การทํางานผิดปกติของหนวยไต)
2. ครู แ ละนั ก เรี ย นร ว มกั น อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ
ปริมาณสารทีพ่ บในนํา้ เลือด และในนํา้ ปสสาวะ
3. ครูใหนักเรียนทําใบงาน เรื่อง ระบบขับถาย

ขอสอบเนน การคิดแนว O-NET

นักเรียนควรรู
1 ยูเรีย (urea) เปนสารอินทรียท พี่ บในปสสาวะของมนุษยและสัตวบางชนิด
ซึ่งเปนของเสียที่เกิดจากการยอยสลายสารอาหารประเภทโปรตีน

สื่อ Digital
ครูใหนกั เรียนศึกษาเพิม่ เติม่ จากภาพยนตรสารคดีสนั้ Twig เรือ่ ง ไต https://
www.twig-aksorn.com/film/kidneys-7905/
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สารชนิดใดไมควรพบในปสสาวะของคนปกติ
1. นํ้า
2. ยูเรีย
3. กลูโคส
4. คลอไรดไอออน
(วิเคราะหคําตอบ ปสสาวะของคนปกติจะพบนํ้า ยูเรีย และ
ไอออนของแรธาตุบางชนิด แตจะไมพบกลูโคส เนื่องจากเปนสาร
ที่มีประโยชน จึงถูกดูดกลับเขาสูหลอดเลือดฝอยบริเวณหนวยไต
ดังนั้น ตอบขอ 3.)

สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

สํารวจคนหา

2.3 กำรดูแลรักษำอวัยวะในระบบขับถ่ำย

1. ครู อ ธิ บ ายให นั ก เรี ย นฟ ง ว า ไตเป น อวั ย วะ
สํ า คั ญ ของระบบขั บ ถ า ย ซึ่ ง หากไตทํ า งาน
บกพรองอาจทําใหเกิดโรคตางๆ ตามมา
2. ครู ใ ห นั ก เรี ย นศึ ก ษาโรคไตวายและโรคนิ่ ว
และการดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถาย

ไตเป็นอวัยวะสําคัญในระบบขับถ่าย และการรักษาดุลยภาพของนํา้ และแร่ธาตุในร่างกาย ซึง่ หากไตทํางานผิด
ปกติ การกรองของเสียและการลําเลียงสารต่าง ๆ ของหน่วยไตอาจบกพร่อง ทําให้มสี งิ่ แปลกปลอมปนออกมาพร้อม
กับปัสสาวะ เช่น กลูโคส โปรตีน เซลล์เม็ดเลือดแดง เป็นต้น หรืออาจทําให้เกิดโรคบางโรค เช่น
โรคไตวาย เป็นภาวะที่ไตทั้งสองข้างถูกทําลาย
จนไม่สามารถทํางานได้ หรือทํางานได้น้อยกว่าปกติ
ทําให้ร่างกายสูญเสียความสามารถในการกรองของเสีย
ออกจากเลือด จนไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกาย
ผ่านทางปัสสาวะได้ ซึ่งอาจทําให้มีของเสียสะสมอยู่ใน
ไตที่ปลูกถ่าย
ร่างกายปริมาณมากจนเป็นอันตรายถึงชีวิต รวมทั้งไต
จะไม่สามารถควบคุมสมดุลของนํ้าและเกลือแร่ต่าง ๆ
ในร่างกายได้
สําหรับผูป้ ว่ ยโรคไตวายนัน้ แพทย์สามารถรักษา
โดยการปลูกถ่ายไต ซึ่งเป็นการนําไตจากผู้อื่นมาใส่ให้
กับผู้ป่ว1ยโรคไตวาย หรือรักษาโดยการฟอกเลือดด้วย
ไตเทียม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทําหน้าที่แทนไตได้
โรคนิว่ เป็นโรคทีเ่ กิดจากการจับตัวกันของแร่ธาตุ
ภาพที่ 1.16 การปลูกถ่ายไตเป็นวิธีการรักษาโรคไตวาย
ที่มา : คลังภาพ อจท.
ต่าง ๆ ซึ่งตกตะกอนรวมกันเป็นก้อนบริเวณไต ท่อไต
และกระเพาะปัสสาวะ มีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น
การอยู่ในบริเวณที่ร้อนทําให้ร่างกายสูญเสียเหงื่อได้ง่าย
แล้วดื่มนํ้าน้อย จึงทําให้ปัสสาวะมีความเข้มข้นสูงขึ้น
และเกิดเป็นตะกอนนิ่ว หรือการรับประทานอาหารที่มี
สารออกซาเลตสูง เช่น ผักโขม ใบชะพลู เป็นต้น
ผู้ป่วยโรคนิ่วอาจมีอาการปวดอย่างรุนแรง หรือ
ก้อนนิ่ว
เล็กน้อยบริเวณเอวค่อนไปด้านหลัง แพทย์สามารถรักษา
โดยการใช้ยา การผ่าตัด หรือการสลายนิ่วโดยใช้คลื่น
เสียงความถี่สูง

า

ภาพที่ 1.17 นิ่วสามารถพบได้ในไต ท่อไต และกระเพาะปัสสาวะ
ที่มา : คลังภาพ อจท.

ือเ
เนื้อ ลมน
หา ี้อยู ใ
อา นร
จม ะหว
ีกา าง
รป สง
รับ ตร
ปร วจ
ุงแก พิจ
 ไข ารณ

หากหนวยไตทํางาน
บกพรอง จะเกิดผลเสีย
ตอรางกายอยางไร

อธิบายความรู

ระบบ

หน

ังส

ร่ำงกำยมนุษย์

กิจกรรม สรางเสริม
ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน สืบคนขอมูลเกี่ยวกับ
โรคในระบบขับถาย (ยกเวนโรคไตวายและโรคนิ่ว) โดยมีเนื้อหา
เกีย่ วกับสาเหตุของการเกิดโรค อาการของโรค และการดูแลรักษา
ผูปวยที่เปนโรค แลวทํารายงานสงครูผูสอน

กิจกรรม ทาทาย
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1. ครูถามคําถามนักเรียน เชน
• โรคไตวายและโรคนิว่ เกิดจากสาเหตุใด และ
มีวิธีการรักษาอยางไร
(แนวตอบ โรคไตวายเกิดจากไตไมสามารถ
ทําหนาที่กรองของเสียออกจากเลือด ทําให
ไมสามารถขับออกทางปสสาวะ ซึ่งรักษาได
โดยการฟอกเลือดดวยไตเทียม หรือการปลูก
ถายไต สวนโรคนิ่วเกิดจากการจับตัวของ
แรธาตุและตกตะกอนเปนกอนนิ่วบริเวณไต
ทอไต และกระเพาะปสสาวะ มีสาเหตุเกิด
จากการสู ญ เสี ย เหงื่ อ มากและดื่ ม นํ้ า น อ ย
หรือรับประทานอาหารทีม่ สี ารออกซาเลตสูง
สามารถรักษาไดโดยการใชยา การผาตัด หรือ
การสลายนิ่วโดยใชคลื่นเสียงความถี่สูง)
• หากหนวยไตทํางานบกพรองจะเกิดผลเสีย
ตอรางกายอยางไร
(แนวตอบ ไมสามารถกรองของเสียออกจาก
เลือดและขับออกทางปสสาวะได ไมสามารถ
ดูดสารที่มีประโยชนกลับเขาสูรางกายได
จึงพบปนออกมาพรอมกับนํ้าปสสาวะ)
• นักเรียนสามารถดูแลรักษาอวัยวะในระบบ
ขับถายไดอยางไร
(แนวตอบ หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด เผ็ดจัด
และมีโปรตีนสูง ดืม่ นํา้ สะอาดอยางเพียงพอ
หลีกเลี่ยงการใชยา หรืออาหารเสริมที่มีผล
ตอไต และออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ)

นักเรียนควรรู
1 ไตเที ย ม เปนเครื่องลางไตที่ประกอบดวยตัวกรองที่มีลักษณะเปนทอ
ทรงกระบอก ภายในตัวกรองประกอบดวยทอขนาดเล็กๆ จํานวนมาก ทีเ่ ปนทางให
เลือดไหลผาน และมีนาํ้ ยาไหลเวียนตลอดเวลา โดยการทํางานของเครือ่ งไตเทียม
จะอาศัยการแลกเปลีย่ นสารระหวางเลือดกับตัวกรอง โดยนําเลือดของผูป ว ยออก
มากรองของเสียออกทีเ่ ครือ่ งไตเทียม (เสมือนการทํางานของหนวยไต) จากนัน้
เลือดทีผ่ า นการกรองของเสียแลวจะกลับเขาสูร า งกายอีกครัง้

ครูใหนักเรียนสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการกําจัดของเสียทาง
ผิวหนังในรูปเหงื่อ ทางการหายใจในรูปแกสคารบอนไดออกไซด
และทางทวารหนักในรูปอุจจาระ แลวเขียนสรุปลงในกระดาษ A4
อยางนอย 3 แผน สงครูผูสอน
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นํา

สรุป

สอน

ประเมิน

ขัน้ สรุป

ขยายความเขาใจ

ไตนับว่าเป็นอวัยวะที่มีความสําคัญต่อร่างกายอย่างยิ่ง ดังนั้น เราจึง
ควรรักษาสุขภาพไตเพื่อป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ ซึ่งสามารถปฏิบัติได้
ดังนี้
- การเลือกรับประทานอาหาร ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด โดย
เฉพาะอาหารที่มีรสเค็มและรสเผ็ด เพราะทําให้การกรองของเสียของ
หน่วยไตทํางานหนัก และอาจจะทําให้ไตเสื่อมก่อนวัยอันควร รวมทั้งไม่ควร
รับประทานอาหารที่มีโปรตีนมากเกินไป เพราะเป็นตัวเร่งให้เกิดของเสียใน
กระบวนการกรองของหน่วยไต
- การดื่มนํ้าสะอาดให้เพียงพอ เป็นการช่วยให้ไตไม่ทํางานหนัก
จนเกินไป เพราะไตไม่ตอ้ งกรองนํา้ เลือดทีค่ วามเข้มข้นมากจนเกินไป ซึง่ ปกติ
ควรดื่มนํ้าประมาณวันละ 8-10 แก้ว หรือประมาณวันละ 2 ลิตร
- งดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะสารเคมีในบุหรี่และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อการทํางานของไต
- หลีกเลี่ยงการใช้ยา หรืออาหารเสริมที่มีผลกระทบต่อไต เช่น
ยาแก้ปวดบางชนิด ยาฆ่าเชื้อบางชนิด เป็นต้น
- ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งจะมีส่วนช่วยเกี่ยวกับระบบ
หมุนเวียนเลือด การกําจัดไขมัน และการขับเกลือออกทางเหงื่อ ทําให้ไตไม่
ต้องทํางานหนักเกินไป
- หากพบว่าเป็นโรคไต ควรเข้ารับคําแนะนําและปฏิบัติตาม คําสั่ง
ของแพทย์อย่างเคร่งครัด

1. ครูใหนกั เรียนแบงกลุม กลุม ละ 5 คน สืบคนขอมูล
เรื่อง ไตเทียม แลวทําเปนรายงานสงครูผูสอน
โดยเนื้ อ หาต อ งระบุ ถึ ง หลั ก การทํ า งานของ
เครื่องไตเทียม เปรียบเทียบการทํางานของ
ไตเทียมกับไตของมนุษย และขอดี/ขอเสียของ
การรักษาโรคไตวายดวยเครื่องไตเทียม
2. ครูใหนักเรียนทํา Topic Question ทายหัวขอ
เรื่อง ระบบขับถาย
3. ครู ใ ห นั ก เรี ย นทํ า แบบฝ ก หั ด ในแบบฝ ก หั ด
วิทยาศาสตร ม.2 เลม 1

ขัน้ ประเมิน
ตรวจสอบผล

1. ครูตรวจสอบผลจากรายงาน เรื่อง ไตเทียม
2. ครูตรวจสอบผลจากใบงาน เรือ่ ง ระบบขับถาย
3. ครูตรวจสอบผลจากการตอบคําถาม Topic
Question ทายหัวขอ เรื่อง ระบบขับถาย
4. ครู ต รวจสอบผลจากการทํ า แบบฝ ก หั ด
ในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ม.2 เลม 1

จากที่กล่าวมา จะเห็นว่า ระบบขับถ่ายมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อ
การดํารงชีวิต เราจึงควรรักษาสุขภาพไตและอวัยวะต่าง ๆ ในระบบขับถ่าย
ให้สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้สามารถทําหน้าที่ได้อย่างปกติ

Science in Real Life
ปกติร่างกายของมนุษย์จะมีไต 2
ข้าง แต่หากเหลือไตเพียงข้างเดียวจาก
โรคไตวาย หรือการบริจาคไต ไตก็ยัง
คงทําหน้าที่ในระบบขับถายได้อย่างมี
ประสทธิภาพโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ดํารงชีวิต แต่ผู้ที่เหลือไตเพียงข้างเดียว
จะต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์
และแข็งแรงอยู่เสมอ

ภาพที่ 1.18 การดืม่ นํา้ สะอาดอย่างเพียงพอ
ช่วยให้ไตไม่ทํางานหนักเกินไป
ที่มา : คลังภาพ อจท.

นักเรียนสามารถดูแล
รักษาอวัยวะในระบบ
ขับถายไดอยางไร

Topic Question

หน

ณ
าร
พิจ
วจ  ไข
ตร แก
สง รุง
าง ับป
ะหว รปร
ู ในร ีกา
ี้อย จม
มน าอา
ือเล ื้อห
ังส เน

ค�าชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้
1. อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายมีอวัยวะใดบ้าง แต่ละอวัยวะมีหน้าที่อย่างไร
2. ไตทําหน้าที่ขับถ่ายของเสียได้อย่างไร
3. สารชนิดใดที่ไม่ผ่านการกรองของหน่วยไต และสารชนิดใดที่จะถูกดูดกลับบริเวณหน่วยไต
4. ไตทําหน้าที่รักษาสมดุลของนํ้าในร่างกาย ได้อย่างไร
5. การกินอาหารรสเค็มจัดมีผลต่อการทํางานของไตอย่างไร

18

า

แนวทางการวัดและประเมินผล

แนวตอบ

ครูวัดและประเมินผลความเขาใจของเนื้อหา เรื่อง ระบบขับถาย ไดจาก
รายงาน เรือ่ ง ไตเทียม โดยศึกษาเกณฑการวัดและประเมินผลจากแบบประเมิน
รายงานที่อยูในแผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 1
แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินรายงาน

คาชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินชิ้นงาน/ภาระงานของนักเรียนตามรายการที่กาหนด แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลาดับที่
รายการประเมิน
4
3
2
1
1
ความถูกต้องของเนื้อหา
2
ความสมบูรณ์ของรูปเล่ม
3
ความตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ ................................................... ผู้ประเมิน
............/................../..................
เกณฑ์การประเมินรายงาน
ประเด็นที่ประเมิน
1. ความถูกต้อง
ของเนื้อหา
2. ความสมบูรณ์
ของรูปเล่ม

3. ความตรงต่อ
เวลา

ระดับคะแนน
4
3
2
เนื้อหาสาระของ
เนื้อหาสาระของ
เนื้อหาสาระของ
รายงานถูกต้องครบถ้วน รายงานถูกต้องเป็นส่วน รายงานถูกต้องบาง
ใหญ่
ประเด็น
มีองค์ประกอบครบถ้วน มีองค์ประกอบครบถ้วน มีองค์ประกอบครบถ้วน
สมบูรณ์ มีความเป็น
สมบูรณ์ มีความเป็น
สมบูรณ์ แต่ยังไม่เป็น
ระเบียบ และรูปเล่ม
ระเบียบ แต่รูปเล่มไม่ ระเบียบ และรูปเล่มไม่
สวยงาม
สวยงาม
สวยงาม
ส่งชิ้นงานภายในเวลาที่ ส่งชิ้นงานช้ากว่าเวลาที่ ส่งชิ้นงานช้ากว่าเวลาที่
กาหนด
กาหนด 1 วัน
กาหนด 2 วัน

1
เนื้อหาสาระของ
รายงานไม่ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
องค์ประกอบไม่
ครบถ้วน ไม่เป็น
ระเบียบ และรูปเล่มไม่
สวยงาม
ส่งชิ้นงานช้ากว่าเวลาที่
กาหนด 3 วันขึ้นไป

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
11-12
9-10
6-8
ต่ากว่า 6

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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Topic Question

1. ระบบขับถายประกอบดวยไต ซึง่ มีหนวยไตทําหนาทีก่ รองของเสียออก
จากเลือด ทอไตทําหนาทีล่ าํ เลียงของเสียทีม่ ลี กั ษณะคลายปสสาวะจาก
ไตมายังกระเพาะปสสาวะ กระเพาะปสสาวะทําหนาทีเ่ ก็บนํา้ ปสสาวะ
และทอปสสาวะทําหนาทีเ่ ปนทางผานของนํา้ ปสสาวะออกนอกรางกาย
2. ไตมีหนวยไตที่ทําหนาที่กรองสารตางๆ และของเสียออกจากเลือด
และดู ด สารที่ มี ป ระโยชน ก ลั บ เข า สู  ห ลอดเลื อ ดฝอย ทํ า ให ส ารที่
ผานหนวยไตจะมีเฉพาะของเสีย ซึ่งจะถูกกําจัดออกจากรางกาย
ตอไป
3. สารที่ไมผานการกรองจะเปนสารที่มีขนาดใหญ เชน โปรตีน เซลล
เม็ดเลือดแดง สวนสารทีถ่ กู ดูดกลับจะเปนสารทีม่ ปี ระโยชนตอ รางกาย
เชน นํ้า กลูโคส กรดอะมิโน ไอออนของแรธาตุ
4. เนื่องจากหนวยไตสามารถดูดกลับนํ้าได ดังนั้น หากรางกายไดรับนํ้า
ไมเพียงพอ หนวยไตจะดูดกลับนํ้ามากขึ้น แตหากรางกายไดรับนํ้า
มากเกินไป หนวยไตจะขับนํ้าสวนเกินออกมาในรูปปสสาวะ
5. การกินอาหารที่มีรสเค็มจะทําใหหนวยไตทํางานหนักมากขึ้น เพื่อ
กรองสารตางๆ ออกจากเลือด

สอน

นํา

Summary

ระบบร่ำงกำยมุษย์

สรุป

ขัน้ สอน

อธิบายความรู

1. ครู ใ ห นั ก เรี ย นแต ล ะกลุ  ม ออกมานํ า เสนอ
แบบจําลองระบบรางกายมนุษย จากกิจกรรม
Science Activity เรื่อง แบบจําลองระบบ
รางกายมนุษย โดยเรียงลําดับ ดังนี้
- ระบบหายใจ
- ระบบขับถาย
- ระบบหมุนเวียนเลือด
- ระบบประสาท
- ระบบสืบพันธุเพศชาย
- ระบบสืบพันธุเพศหญิง
2. ครูใหนักเรียนแตละกลุมถามคําถามกลุมที่
นํ า เสนอแบบจํ า ลอง อย า งน อ ยกลุ  ม ละ 1
คําถาม
3. ครูและนักเรียนรวมกันประเมินแบบจําลอง
ระบบรางกายมนุษยของนักเรียนแตละกลุม

1

ระบบหำยใจ
โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบหายใจ
โพรงจมูก
จมูก
หลอดลม
ปอด
กระดูกซี่โครง
กะบังลม

ประเมิน

ภายในปอดประกอบด้วยถุงลมจํานวนมาก ซึง่ มีหลอดเลือดฝอยมาห่อหุม้
ทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส

่ 1.68 อวัยวะในระบบหายใจ
การเคลื่อนที่ของอากาศเข้าและออกจาก ภาพที
ที่มา : คลังภาพ อจท.
ร่างกาย
อากาศ
รูจมูก
โพรงจมูก
หลอดลม

ปอด

ถุงลม

ือเ
เนื้อ ลมน
หา ี้อยู ใ
อา นร
จม ะหว
ีกา าง
รป สง
รับ ตร
ปร วจ
ุงแก พิจ
 ไข ารณ

- การแลกเปลี่ยนแกส เกิดขึ้น 2 บริเวณ ได้แก่ บริเวณปอด ซึ่งแก๊สออกซิเจนจะแพร่จากถุงลมเข้าสู่หลอดเลือดฝอย ส่วนแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์จะแพร่จากหลอดเลือดฝอยสูถ่ งุ ลม และบริเวณเนือ้ เยือ่ ซึง่ แก๊สออกซิเจนจะแพร่จากหลอดเลือดฝอยเข้าสู่
เนื้อเยื่อ ส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แพร่จากเนื้อเยื่อสู่หลอดเลือดฝอย
การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ
- โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจ เช่น โรคถุงลมโป่งพอง ซึ่งเกิดจากสารพิษในบุหรี่ทําให้เนื้อเยื่อของถุงลมถูกทําลาย พื้นที่ผิว
ในการแลกเปลี่ยนแก๊สจึงลดลง
- การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ เช่น ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลพิษทาง
อากาศ งดสูบบุหรี่ หรือหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้สูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ

า

การหายใจ
- กลไกการหายใจ เป็นการทํางานร่วมกันของกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครง และกล้ามเนื้อกะบังลม
การหายใจออก
การหายใจเข้า
กล้ามเนือ้ ยึดกระดูกซีโ่ ครงหดตัว กระดูกซีโ่ ครงจะเลือ่ นสูงขึน้ กล้ามเนือ้ ยึดกระดูกซีโ่ ครงคลายตัว กระดูกซีโ่ ครงจะเลือ่ นตํา่ ลง
กล้ามเนื้อกะบังลมหดตัว กะบังลมจะเลื่อนตํ่าลง
กล้ามเนื้อกะบังลมคลายตัว กะบังลมจะเลื่อนสูงขึ้น
ปริมาตรช่องอกเพิ่มขึ้น ความดันอากาศในช่องอกลดลง ปริมาตรช่องอกลดลง ความดันอากาศในช่องอกเพิ่มขึ้น
อากาศจากภายนอกผ่านเข้าสู่ปอด
อากาศจากปอดจึงออกสู่ภายนอก

ระบบ

หน

ังส

ร่ำงกำยมนุษย์

ขอสอบเนน การคิดแนว O-NET

ขอใดเปนการเปลี่ยนแปลงของชองอก เมื่อหายใจออกจาก
รางกาย
1. กะบังลมเลื่อนสูงขึ้น
2. กระดูกซี่โครงเลื่อนสูงขึ้น
3. ปริมาตรของชองอกเพิ่มขึ้น
4. ความดันอากาศในชองอกลดลง
(วิเคราะหคําตอบ เมื่อหายใจออกจากรางกาย กระดูกซี่โครงจะ
เลื่อนตํ่าลง กะบังลมจะเลื่อนสูงขึ้น ทําใหปริมาตรในชองอก
ลดลง ความดันอากาศในชองอกเพิ่มสูงขึ้น อากาศจึงเคลื่อนที่
ออกจากรางกาย ดังนั้น ตอบขอ 1.)

59

เกร็ดแนะครู
ครูอาจเตรียมแบบจําลองระบบรางกาย หรือภาพแบบจําลองระบบรางกาย
มาใหนักเรียนแตละกลุมไดเปรียบเทียบความถูกตองกับแบบจําลองที่นักเรียน
แตละกลุมสรางขึ้น
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นํา

สรุป

สอน

ประเมิน

ขัน้ สรุป

ขยายความเขาใจ

1. ครูใหนกั เรียนแบงกลุม กลุม ละ 5-7 คน สืบคน
ขอมูล เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของรางกายเขา
สูวัยหนุมสาว แลวจัดทํารูปเลมรายงานสงครู
ผูสอน
2. ครูใหนกั เรียนแบงกลุม กลุม ละ 5-7 คน สืบคน
ขอมูล เรือ่ ง การตัง้ ครรภกอ นวัยอันควร แลวทํา
แผนพับนําเสนอสงครูผูสอน และแจกนักเรียน
ในโรงเรียน
3. ครูใหนักเรียนทํา Unit Question ทายหนวย
การเรียนรูที่ 1 ระบบรางกายมนุษย
4. ครู ใ ห นั ก เรี ย นทํ า แบบฝ ก หั ด ในแบบฝ ก หั ด
วิทยาศาสตร ม.2 เลม 1

ระบบขับถ่ำย
โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่าย

ไต
ท่อไต
กระเพาะปัสสาวะ
ท่อปัสสาวะ
ภาพที่ 1.69 อวัยวะในระบบขับถ่าย
ที่มา : คลังภาพ อจท.

กลไกการก�าจัดของเสีย
เลื อ ดเข้ า สู ่ ไ ตทางหลอดเลื อ ดแดง โดยสารที่ มี ข นาด
เล็กจะผ่านการกรองเข้าสู่ท่อหน่วยไต ซึ่งจะมีการดูดกลับ
สารที่มีประโยชน์ เช่น นํ้า กลูโคส เข้าสู่หลอดเลือดฝอย
ส่วนของเสียและสารอื่น ๆ จะถูกลําเลียงไปยังกระเพาะปัสสาวะ
เพื่อขับออกจากร่างกายผ่านทางท่อปัสสาวะ

ภายในไตประกอบด้วยหน่วยไตจํานวนมาก ทําหน้าที่กรองของเสียและ
สารต่าง ๆ ออกจากเลือด
บริเวณที่มีการกรอง

หลอดเลือดฝอย
หลอดเลือดแดง

บริ เ วณที่ ดู ด กลั บ
สารที่มีประโยชน์

หลอดเลือดดํา
ภาพที่ 1.70 หน่วยไตทําหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือด
ที่มา : คลังภาพ อจท.

หน

ณ
าร
พิจ
วจ  ไข
ตร แก
สง รุง
าง ับป
ะหว รปร
ู ในร ีกา
ี้อย จม
มน าอา
ือเล ื้อห
ังส เน

การดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถ่าย
- โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่าย เช่น ไตวาย ซึ่งเป็นภาวะที่ไตสูญเสียความสามารถในการกรองของเสียออกจากเลือด จนไม่
สามารถขับของเสียออกจากร่างกายผ่านทางปัสสาวะได้ โรคนิ่ว ซึ่งเกิดจากการจับตัวกันของแร่ธาตุ แล้วตกตะกอนเป็นก้อน
บริเวณไต ท่อไต และกระเพาะปัสสาวะ
- การดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถ่าย เช่น หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด โดยเฉพาะรสเค็มและรสเผ็ด ดื่มนํ้าสะอาดให้เพียงพอ
งดสูบบุหรี่ และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการใช้ยาหรืออาหารเสริมที่มีผลต่อไต ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ

60

า

เกร็ดแนะครู
ครูอาจใหนักเรียนสรุปความคิดรวบยอดประจําหนวยการเรียนรูในรูปแบบ
ผังมโนทัศน เพื่อชวยขยายความเขาใจ และใชอานสรุปเพื่อใชเตรียมสอบใน
ชั้นเรียน หรือเตรียมสอบเขาในการศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยคัดเลือกผลงานที่จัดทําไดถูกตอง มีเนื้อหาครบถวน และสวยงาม จํานวน
10 ชิ้น มาแสดงเปนตัวอยางที่ปายนิเทศหนาชั้นเรียน
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ขอสอบเนน การคิดแนว O-NET

สารชนิดใดที่ไมผานการกรองของหนวยไต และสารชนิดใด
ที่ถูกดูดกลับที่หนวยไต ตามลําดับ
1. กลูโคส นํ้า
2. โปรตีน กลูโคส
3. นํ้า กรดอะมิโน
4. เซลลเม็ดเลือด โปรตีน
(วิเคราะหคําตอบ สารที่ไมผานการกรองของหนวยไตเปนสาร
ที่มีขนาดใหญ ไดแก โปรตีน และเซลลเม็ดเลือด สวนสารที่
ถูกดูดกลับจะเปนสารที่มีประโยชนตอรางกาย เชน นํ้า กลูโคส
กรดอะมิโน เปนตน ดังนั้น ตอบขอ 2.)

นํา

สอน

ประเมิน

สรุป

ขัน้ ประเมิน
ตรวจสอบผล

1. ครู ต รวจสอบผลจากรายงาน เรื่ อ ง การ
เปลี่ยนแปลงของรางกายเขาสูวัยหนุมสาว
2. ครูตรวจสอบจากแผนพับนําเสนอ เรื่อง การ
ตั้งครรภกอนวัยอันควร
3. ครูตรวจสอบผลจากการจําลองสถานการณใน
กิจกรรม การเลือกวิธีการคุมกําเนิด
4. ครูตรวจสอบผลจากแบบจําลองระบบรางกาย
มนุ ษ ย และการนํ า เสนอแบบจํ า ลองระบบ
รางกายมนุษย
5. ครูตรวจสอบผลจากใบงาน เรือ่ ง ระบบสืบพันธุ
เพศชาย
6. ครูตรวจสอบผลจากใบงาน เรือ่ ง ระบบสืบพันธุ
เพศหญิง
7. ครูตรวจสอบผลจากใบงาน เรื่อง การปฏิสนธิ
และการตั้งครรภ
8. ครู ต รวจสอบผลจากการตอบคํ า ถาม Unit
Question ทายหนวยการเรียนรูท ี่ 1 เรือ่ ง ระบบ
รางกายมนุษย
9. ครู ต รวจสอบผลจากการทํ า แบบฝ ก หั ด ใน
แบบฝกหัดวิทยาศาสตร ม.2 เลม 1

ระบบหมุนเวียนเลือด
โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด
หัวใจ มี 4 ห้อง ได้แก่ ห้องบน 2 ห้อง และห้องล่าง 2 ห้อง ซึ่งระหว่าง
ห้องบนกับห้องล่างจะมีลิ้นหัวใจกั้นเพื่อป้องกันเลือดไหลย้อนกลับ
หลอดเลือด แบ่งออกเป็น 3 ชนิด
- หลอดเลือดแดง : ลําเลียงเลือดทีม่ แี ก๊สออกซิเจนสูงจากหัวใจไปส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย
- หลอดเลือดด�า : ลําเลียงเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนตํ่าจากส่วนต่าง ๆ
ของร่างกายกลับสู่หัวใจ เพื่อไปแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอด
- หลอดเลือดฝอย : แลกเปลีย่ นแก๊สและสารต่าง ๆ ระหว่างเลือดกับเซลล์
เซลล์เม็ดเลือดขาว
เซลล์เม็ดเลือดแดง
เกล็ดเลือด
ภาพที่ 1.71 อวัยวะและองค์ประกอบของระบบหมุนเวียนเลือด
ที่มา : คลังภาพ อจท.

การท�างานของระบบหมุนเวียนเลือด
เลือดที่มีแก๊สออกซิเจนตํ่าจากอวัยวะต่าง ๆ เข้าสู่หัวใจห้อง
บนขวา และไหลสู่ห้องล่างขวา แล้วส่งไปแลกเปลี่ยนแก๊ส
ที่ปอด กลายเป็นเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูง จากนั้นจะไหลกลับ
หัวใจห้องบนซ้าย และไหลลงสู่ห้องล่างซ้ายแล้วส่งไปยังเซลล์
ต่าง ๆ ของร่างกาย และไหลกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาอีกครั้ง

เลือด ประกอบด้วย 2 ส่วน
- น�า้ เลือด : ลําเลียงอาหารทีด่ ดู ซึมจากลําไส้เล็กไปยังส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย และลําเลียงของเสียไปกําจัดออกจากร่างกาย
- เซลล์เม็ดเลือด : เซลล์เม็ดเลือดแดงทําหน้าทีล่ าํ เลียงแก๊สออกซิเจน
ไปยังเซลล์ต่าง ๆ เซลล์เม็ดเลือดขาวทําหน้าที่ทําลายเชื้อโรคและ
สิ่งแปลกปลอม และเกล็ดเลือดช่วยการแข็งตัวของเลือดเมื่อเกิด
บาดแผล
CO2 O2

O2

ปอด

CO2

หัวใจ

ตับ

กระเพาะอาหาร

ไต
CO2

O2

ภาพที่ 1.72 การหมุนเวียนเลือดไปยังอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย

ือเ
เนื้อ ลมน
หา ี้อยู ใ
อา นร
จม ะหว
ีกา าง
รป สง
รับ ตร
ปร วจ
ุงแก พิจ
 ไข ารณ

า

ที่มา : คลังภาพ อจท.
การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด
- โรคทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบหมุนเวียนเลือด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึง่ เกิดจากการสะสมของไขมันทีผ่ นังหลอดเลือดทีน่ าํ เลือด
ไปเลี้ยงหัวใจ เลือดจึงไปเลี้ยงหัวใจได้น้อยลง โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเกิดจากแรงดันในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติ คือ
140/90 มิลลิเมตรของปรอท
- การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด เช่น รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ หลีกเลีย่ งอาหารทีม่ ไี ขมันและคอเลสเตอรอลสูง
ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด พักผ่อนให้เพียงพอ
ระบบ

หน

ังส

ร่ำงกำยมนุษย์

ขอสอบเนน การคิดแนว O-NET

ระบบหมุนเวียนเลือดมีความสัมพันธกับระบบใดของรางกาย
มากที่สุด
1. ระบบหายใจ
2. ระบบขับถาย
3. ระบบสืบพันธุ
4. ระบบยอยอาหาร
(วิเคราะหคําตอบ ระบบหมุนเวียนเลือดมีความสัมพันธกับระบบ
ตางๆ ทุกระบบ แตจะมีความสําคัญกับระบบหายใจมากที่สุด
เนื่องจากแกสออกซิเจนและแกสคารบอนไดออกไซดจะถูกขนสง
ไปยังบริเวณปอดและเซลลตา งๆ ของรางกาย ผานระบบหมุนเวียน
เลือด ดังนั้น ตอบขอ 1.)
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แนวทางการวัดและประเมินผล
ครูวัดและประเมินผลความเขาใจของเนื้อหา เรื่อง ระบบสืบพันธุ ไดจาก
รายงาน เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงของรางกายเขาสูว ยั หนุม สาว จากแผนพับนําเสนอ
เรื่อง การตั้งครรภกอนวัยอันควร และจากการจําลองสถานการณในกิจกรรม
การเลือกวิธีการคุมกําเนิด โดยศึกษาเกณฑการวัดและประเมินผลจากแบบ
ประเมินรายงานที่อยูในแผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 1
แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

แบบประเมินผังแผ่นพับ

คาชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินชิ้นงาน/ภาระงานของนักเรียนตามรายการที่กาหนด แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลาดับที่
รายการประเมิน
4
3
2
1
1
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์
2
ความถูกต้องของเนื้อหา
3
ความคิดสร้างสรรค์
4
ความตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ ................................................... ผู้ประเมิน
............../................../................

คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลาดับที่
รายการประเมิน
3
2
1
1
เนื้อหาละเอียดชัดเจน



2
ความถูกต้องของเนื้อหา



3
ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย



4
ประโยชน์ที่ได้จากการนาเสนอ



5
วิธีการนาเสนอผลงาน



รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............/................./................

เกณฑ์การประเมินผังแผ่นพับ
ประเด็นที่ประเมิน
1. ความ
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์

ระดับคะแนน
4
ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ทุกประเด็น

3
ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์เป็นส่วน
ใหญ่

2
1
ผลงานสอดคล้องกับ
ผลงานไม่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์บางประเด็น จุดประสงค์

2. ความถูกต้อง
ของเนื้อหา

เนื้อหาสาระของผลงาน เนื้อหาสาระของผลงาน เนื้อหาสาระของผลงาน เนื้อหาสาระของผลงาน
ถูกต้องครบถ้วน
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
ถูกต้องบางประเด็น
ไม่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่

3. ความคิด
สร้างสรรค์

ผลงานแสดงถึงความคิด
สร้างสรรค์ แปลกใหม่
และเป็นระบบ
ส่งชิ้นงานภายในเวลาที่
กาหนด

4. ความตรงต่อ
เวลา

ผลงานแสดงถึงความคิด
สร้างสรรค์ แปลกใหม่
แต่ยังไม่เป็นระบบ
ส่งชิ้นงานช้ากว่าเวลาที่
กาหนด 1 วัน

ผลงานมีความน่าสนใจ
แต่ยังไม่มีแนวคิดแปลก
ใหม่
ส่งชิ้นงานช้ากว่าเวลาที่
กาหนด 2 วัน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
ต่ากว่า 8
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ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ผลงานไม่มีความ
น่าสนใจ และไม่แสดง
ถึงแนวคิดแปลกใหม่
ส่งชิ้นงานช้ากว่าเวลาที่
กาหนด 3 วันขึ้นไป

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
14-15
11-13
8-10
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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1.
5.
9.
13.

ผิด
ถูก
ผิด
ผิด

แนวตอบ

สอน

สรุป

ประเมิน

Self Check

2.
6.
10.
14.

ถูก
ถูก
ถูก
ถูก

3.
7.
11.
15.

ถูก
ผิด
ผิด
ผิด

4. ผิด
8. ผิด
12. ถูก

Self Check
ให้นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจ โดยพิจารณาข้อความว่าถูกหรือผิด แล้วบันทึกลงในสมุด หากพิจารณาข้อความ
ไม่ถูกต้อง ให้กลับไปทบทวนเนื้อหาตามหัวข้อที่ก�าหนดให้
ถูก/ผิด

Unit Question

ทบทวนหัวข้อ

1. เมื่อหายใจเข้า กล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงและกล้ามเนื้อกะบังลมจะคลายตัว ทําให้
ปริมาตรของช่องอกเพิ่มขึ้น อากาศจึงไหลเข้าสู่ปอด

1.2

2. การแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้นที่ปอดและเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย

1.2

3. การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการฉีกขาดบริเวณเนื้อเยื่อของถุงลม ซึ่งทําให้พื้นที่ผิว
ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของถุงลมลดลง

1.3

4. หน่วยไตทําหน้าที่กรองสารต่าง ๆ ซึ่งจะมีเฉพาะของเสีย เช่น ยูเรีย แอมโมเนีย
ที่ผ่านการกรองเข้าสู่ท่อหน่วยไต

2.2

บัน
ท

ึกลง

ในส

มุด

1. แก ส ออกซิ เ จนจากอากาศจะเคลื่ อ นที่ เ ข า สู 
5. การรับประทานอาหารรสเค็มจัดจะทําให้ไตทํางานหนักขึ้น
2.3
รางกายทางจมูก หรือปาก จากนัน้ จะเคลือ่ นตอ
6. หลอดเลือดดําจะมีลิ้นกั้นเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของเลือด
3.1
ไปยั ง โพรงจมู ก หลอดลม และแยกไปตาม
7. เซลล์เม็ดเลือดขาวสามารถสร้างแอนติเจน ซึง่ ทําหน้าทีท่ าํ ลายเชือ้ โรคทีเ่ ข้าสูร่ า่ งกาย
3.2
แขนงปอดเขาสูปอดทั้ง 2 ขาง เพื่อไปแลก8. เลือดที่ส่งจากหัวใจไปยังปอดเป็นเลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูง แต่มีปริมาณ
3.3
เปลี่ ย นแก ส ที่ ถุ ง ลมภายในปอด ส ว นแก ส
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตํ่า
คารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน
9. สมองเป็นระบบประสาทส่วนกลาง ทําหน้าทีส่ งั่ การไขสันหลัง และเส้นประสาทบริเวณ
4.1
แก ส บริ เ วณถุ ง ลมในปอดจะออกสู  อ ากาศ
อวัยวะต่าง ๆ ซึ่งเป็นระบบประสาทรอบนอก
ภายนอก โดยผานมายังแขนงปอด หลอดลม
10. ใยประสาทที่ออกจากตัวเซลล์ประสาท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เดนไดรต์ซึ่งนํา
4.1
โพรงจมูก และจมูก ตามลําดับ
กระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์ และแอกซอนซึ่งนํากระแสประสาทออกจากตัวเซลล์
2. 2.1 หมายเลข 1 คือ กระดูกซี่โครงจะทํางาน
11. เพศหญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์จะตกไข่เดือนละ 2 เซลล์
5.1
รวมกับกลามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงในการ
12. ฮอร์โมนอีสโทรเจนจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ไข่ตก แต่หากเซลล์ไข่ไม่ได้รับการผสมจาก
5.2
เปลี่ยนแปลงปริมาตรของชองอกระหวาง
เซลล์อสุจิ ฮอร์โมนอีสโทรเจนจะลดตํ่าลง
การหายใจเขาและหายใจออก หมายเลข 2
13. ประจําเดือนเป็นเซลล์ไข่ที่ไม่ได้รับการผสมจากเซลล์อสุจิ
5.2
คือ กะบังลม ทําหนาที่รั้งปอดลงเพื่อให
14. เซลล์หลังการปฏิสนธิจะพัฒนาเป็นไซโกต และเอ็มบริโอ ตามลําดับ ซึ่งจะเคลื่อนที่
5.3
อากาศเขาสูปอดขณะหายใจเขา และดัน
ไปฝังตัวในผนังมดลูกเพื่อเจริญเป็นทารกต่อไป
ปอดขึ้นเพื่อไลอากาศออกจากปอดขณะ
15. การใช้ถุงยางอนามัยเป็นการคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
5.4
หายใจออก
2.2 จากภาพเป น การหายใจออก เนื่ อ งจาก
กระดูกซีโ่ ครงเลือ่ นตํา่ ลง และกะบังลมเลือ่ น
สูงขึ้น ทําใหชองอกมีปริมาตรลดลง และ
64
มีความดันเพิ่มขึ้น อากาศจึงถูกดันออกสู
นอกรางกาย
3. การแลกเปลี่ยนแกสเปนกระบวนการแลกเปลี่ยนแกสออกซิเจนและแกสคารบอนไดออกไซด ซึ่งเกิดขึ้น 2 บริเวณ ไดแก
1. บริเวณปอด จะมีการแลกเปลีย่ นแกสระหวางถุงลมกับหลอดเลือดฝอย โดยแกสออกซิเจนแพรจากถุงลมเขาสูห ลอดเลือดฝอย สวนแกสคารบอนไดออกไซด
แพรจากหลอดเลือดฝอยเขาสูถุงลม
2. บริเวณเซลลตางๆ จะมีการแลกเปลี่ยนแกสระหวางหลอดเลือดฝอยกับเซลล โดยแกสออกซิเจนแพรจากหลอดเลือดฝอยเขาสูเซลล สวนแกส
คารบอนไดออกไซดแพรจากเซลลเขาสูหลอดเลือดฝอย
หน

ณ
าร
พิจ
วจ  ไข
ตร แก
สง รุง
าง ับป
ะหว รปร
ู ในร ีกา
ี้อย จม
มน าอา
ือเล ื้อห
ังส เน

า
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แนวตอบ

Unit Question
ค�าชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค�าถามต่อไปนี้
1. จงอธิบายการเคลื่อนที่ของแก๊สออกซิเจนจากอากาศภายนอกร่างกายเข้าสู่ปอด และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
จากปอดออกสู่อากาศภายนอกร่างกาย
2. พิจารณาภาพที่ก�าหนดให้ แล้วตอบค�าถามต่อไปนี้

1

2
ภาพที่ 1.77 กลไกการหายใจ
ที่มา : คลังภาพ อจท.

2.1 จากภาพหมายเลข 1 และหมายเลข 2 คืออวัยวะใด มีส่วนช่วยในการหายใจอย่างไร
2.2 จากภาพเป็นการหายใจเข้าหรือออก เพราะเหตุใด
การแลกเปลี่ยนแก๊สมีกระบวนการอย่างไร
เพราะเหตุใดผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองจึงหายใจเร็วกว่าคนปกติ
หน่วยไตท�าหน้าที่ก�าจัดของเสียออกจากร่างกายได้อย่างไร
เพราะเหตุใดจึงไม่พบโปรตีนและกลูโคสปนออกมากับน�้าปัสสาวะ
เพราะเหตุใดแพทย์จึงแนะน�าให้ดื่มน�้าสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ลิตร
ือเ
เนื้อ ลมน
หา ี้อยู ใ
อา นร
จม ะหว
ีกา าง
รป สง
รับ ตร
ปร วจ
ุงแก พิจ
 ไข ารณ

า

3.
4.
5.
6.
7.

ระบบ

หน

ังส

ร่างกายมนุษย์

ประเมิน

Unit Question

4. เนื่องจากผูปวยโรคถุงลมโปงพองจะมีการฉีก
ขาดของผนังถุงลม พื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยน
แก ส จึ ง น อ ยลง ทํ า ให แ ก ส ออกซิ เ จนที่ ไ ด รั บ
ไมเพียงพอกับความตองการของรางกาย จึง
ตองหายใจเร็วและถี่กวาคนปกติ เพื่อใหไดรับ
แกสออกซิเจนที่เพียงพอกับความตองการของ
รางกาย
5. หนวยไตทําหนาทีก่ รองสารตางๆ ออกจากเลือด
ซึ่งจะมีเฉพาะสารขนาดเล็ก เชน นํ้า กลูโคส
กรดอะมิโน และของเสียตางๆ เชน ยูเรีย ที่ถูก
กรองเขาสูหนวยไต แตสารที่มีประโยชนจะถูก
ดูดกลับเขาสูห ลอดเลือดฝอย ทําใหเหลือเฉพาะ
ของเสียที่ผานหนวยไตไปยังทอไต และไปรวม
ยังกระเพาะปสสาวะเปนนํ้าปสสาวะ เพื่อกําจัด
ออกจากรางกายทางทอปสสาวะ
6. เนื่องจากสารที่ถูกกรองผานหนวยไตเปนสารที่
มีขนาดเล็ก ซึ่งโปรตีนเปนสารขนาดใหญจึงไม
ผานการกรองเขาสูหนวยไต สวนกลูโคสเปน
สารที่มีขนาดเล็ก และเปนสารที่มีประโยชน
ตอรางกาย จึงถูกดูดกลับเขาสูหลอดเลือดฝอย
ดังนั้น จึงไมพบโปรตีนและกลูโคสปนอออกมา
กับนํ้าปสสาวะ
7. การดื่มนํ้าสะอาดอยางเพียงพอเปนการชวยให
ไตไมทํางานหนักจนเกินไป เพราะไตไมตอง
กรองนํ้าเลือดที่มีความเขมขนมากจนเกินไป
ทําใหไตทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่ แพทย
แนะนําใหดื่มนํ้าสะอาดอยางนอยวันละ 8-10
แกว หรือประมาณวันละ 2 ลิตร

65

8. หมายเลข 1 คือ หลอดเลือดแดง ทําหนาที่นําเลือดแดงที่มีแกสออกซิเจนสูงจากหัวใจหองลางซายไปยังอวัยวะตางๆ ของรางกาย
หมายเลข 2 คือ หลอดเลือดดํา ทําหนาที่นําเลือดดําที่มีแกสออกซิเจนตํ่าจากอวัยวะตางๆ ของรางกาย เขาสูหัวใจ
หมายเลข 3 คือ หัวใจหองบนขวา ทําหนาที่รับเลือดดําที่มีแกสออกซิเจนตํ่าจากสวนตางๆ ของรางกาย เพื่อสงไปยังหัวใจหองลางขวา
หมายเลข 4 คือ ลิ้นหัวใจ ทําหนาที่กั้นหัวใจหองบนและหองลางเพื่อปองกันการไหลยอนกลับของเลือด
หมายเลข 5 คือ หัวใจหองลางขวา ทําหนาที่รับเลือดดําที่มีแกสออกซิเจนตํ่าจากหัวใจหองบนขวา แลวสงไปแลกเปลี่ยนแกสที่ปอด
หมายเลข 6 คือ หัวใจหองลางซาย ทําหนาที่รับเลือดแดงที่มีแกสออกซิเจนสูงจากหัวใจหองบนซาย แลวสงไปสวนตางๆ ของรางกาย
หมายเลข 7 คือ หัวใจหองบนซาย ทําหนาที่รับเลือดที่มีแกสออกซิเจนสูงจากปอด แลวสงไปยังหัวใจหองลางซาย
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สอน

สรุป

Unit Question

8. จากภาพหัวใจที่กําหนดให หมายเลข 1-7 คืออะไร และทําหนาที่ใด
1
2
7

3
4

6

5
ภาพที่ 1.78 โครงสรางของหัวใจ
ที่มา : คลังภาพ อจท.

9.
10.
11.
12.

จงเปรียบเทียบความแตกตางของหลอดเลือดทั้ง 3 ชนิด มาพอสังเขป
การทํางานของระบบหมุนเวียนเลือดเกี่ยวของกับระบบหายใจอยางไร
เลือดประกอบดวยสวนประกอบใดบาง แตละสวนมีลักษณะและหนาที่อยางไร
วัคซีนกับเซรุมมีการทํางานเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร และหากถูกสุนัขจรจัดกัด แพทยจะเลือกใชวัคซีน
หรือเซรุมฉีดเพื่อปองกันการเปนโรคพิษสุนัขบา เพราะเหตุใด
13. พิจารณาภาพที่กําหนดให แลวอธิบายการหมุนเวียนเลือดผานอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย
สมอง
ปอด
หัวใจ
กระเพาะอาหาร
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ภาพที่ 1.79 การหมุนเวียนเลือดภายในรางกาย
ที่มา : คลังภาพ อจท.
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10. ระบบหมุ น เวี ย นเลื อ ดทํ า หน า ที่ ลํ า เลี ย งเลื อ ด
ผานหัวใจเพื่อสงไปยังสวนตางๆ ของรางกาย
ซึง่ จะลําเลียงแกสออกซิเจนจากการแลกเปลีย่ น
แกสบริเวณปอดไปยังอวัยวะตางๆ ทั่วรางกาย
และนํ า แก ส คาร บ อนไดออกไซด ที่ เ ป น
ผลิตภัณฑจากกระบวนการสลายสารอาหาร
จากเซลลตางๆ มายังปอดเพื่อกําจัดออกโดย
การหายใจออก
11. เลือดประกอบดวย 2 สวน ไดแก
1. สวนที่เปนของเหลว ไดแก นํ้าเลือด หรือ
พลาสมา ทําหนาที่ลําเลียงสารอาหารที่ถูก
ดูดซึมบริเวณลําไสเล็กไปยังสวนตางๆ ของ
รางกาย และลําเลียงของเสียที่เปนของเหลว
ไปกําจัดออกจากรางกายผานอวัยวะตางๆ
เชน ไต ผิวหนัง เปนตน
2. ส ว นที่ เ ป น เซลล เ ม็ ด เลื อ ด ประกอบด ว ย
เซลล เ ม็ ด เลื อ ดแดงทํ า หน า ที่ ลํ า เลี ย งแก ส
ออกซิ เ จนไปยั ง เซลล ต  า งๆ ทั่ ว ร า งกาย
เซลลเม็ดเลือดขาวทําหนาที่ทําลายเชื้อโรค
และสิ่งแปลกปลอม ที่เขาสูรางกาย และ
เกล็ ด เลื อ ดทํ า หน า ที่ ช  ว ยให เ ลื อ ดแข็ ง ตั ว
เมื่อเกิดบาดแผล
12. วัคซีนเปนเชื้อโรคที่ตาย หรือออนฤทธิ์ลง ซึ่งถูก
นํามาฉีดเขาสูรางกายเพื่อกระตุนใหรางกาย
สรางแอนติบอดีมาตอตานเชื้อโรค สวนเซรุม
เปนแอนติบอดีที่สรางขึ้นจากสัตว เมื่อนํามา
ฉีดใหกับรางกายจะทําใหมีแอนติบอดีทันที ซึ่ง
หากถูกสุนัขจรจัดกัด แพทยจะฉีดเซรุมปองกัน
โรคพิ ษ สุ นั ข บ า เพื่ อ ให ร  า งกายมี แ อนติ บ อดี
ตอตานเชื้อโรคทันที
13. จากภาพเปนการทํางานของระบบหมุนเวียน
เลื อ ด โดยเลื อ ดที่ มี แ ก ส ออกซิ เ จนตํ่ า แต มี
แกสคารบอนไดออกไซดสูงจากสวนตางๆ ของ
รางกายจะเขาสูหัวใจหองบนขวา แลวผาน
ลิ้นหัวใจลงสูหัวใจหองลางขวา และสงเลือดไป
แลกเปลี่ยนแกสที่ปอด กลายเปนเลือดที่มีแกส
ออกซิเจนสูง แตมีแกสคารบอนไดออกไซดตํ่า
ซี่ ง จะกลั บ เข า สู  หั ว ใจห อ งบนซ า ย แล ว ผ า น
ลิ้นหัวใจลงสูหัวใจหองลางซาย และสงไปยัง
เซลลตางๆ ซึ่งจะแลกเปลี่ยนแกสที่เซลล และ
กลายเป น เลื อ ดที่ มี แ ก ส ออกซิ เ จนตํ่ า แต มี
แก ส คาร บ อนไดออกไซด สู ง กลั บ เข า สู  หั ว ใจ
หองบนขวาอีกครั้ง ซึ่งจะมีการหมุนเวียนเปน
ระบบเชนนี้
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ประเมิน

9.
ความแตกตาง

ประเภท

หลอดเลือดแดง

หลอดเลือดดํา

ลําเลียงเลือดจากหัวใจ ลําเลียงเลือดจากสวน
ไปสวนตางๆ ของ
ตางๆ ของรางกาย
รางกาย
กลับเขาสูหัวใจ
ผนังของหลอดเลือด
ผนังหนา
ผนังบาง
ความยืดหยุนของผนัง
สูง
ตํ่า
ลิ้นภายในหลอดเลือด
ไมมี
มี
หนาที่

สีของหลอดเลือด

มักเห็นเปนสีแดง

มีสีคลํ้ากวาสีแดง
(อาจเห็นเปนสีเขียว)

แรงดันเลือด

สูง

ตํ่า

หลักการลําเลียงเลือด

แรงดันเลือด

กลามเนื้อลายรอบ
หลอดเลือดหดตัว และมีลนิ้
ปองกันการไหลยอนกลับ
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หลอดเลือดฝอย
แลกเปลี่ยนแกส
ผนังบางมาก
ไมมี
บริเวณทีเ่ ชือ่ มตอกับหลอด
เลื อ ดแดงมี สี แ ดง และ
คอยๆ กลายเปนสีเขียว
บริ เ วณที่ เ ชื่ อ มกั บ หลอด
เลือดดํา
ตํา่ กวาหลอดเลือดแดง แต
สูงกวาหลอดเลือดดํา
การแพร

