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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑



สารบัญ

วงลอแห่งการเรียนรู ก

ตารางวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	(ตาราง	๑) ข

แบบบันทึกผลการเรียน เพื่อตัดสินระดับผลสัมฤทธิ์ฯ	(ตาราง	๓) ค

แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถการอ่านฯ	(ตาราง	๔) ง

แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมฯ	(ตาราง	๔) ง

แบบบันทึกผลการประเมินดานคุณธรรมของผู้เรียน	(ตาราง	๕)	 จ

แบบแสดงผลการประกันคุณภาพผูเรียน ตามเปาหมายฯ	(ตาราง	๖) ฉ

หน่วยการเรียนรูที่ ๑ รางกายของเรา ๑
บทที่		๑	 อวัยวะภายในร่างกาย	 ๒

	 บทที่		๒	 ชีวิตมนุษย์	 ๑๖

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์	ประจำาหน่วยการเรียนรูที่	๑ ๒๓

แบบบันทึกผลการเรียน	ประจำาหน่วยที่	๑ ๒๘

หน่วยการเรียนรูที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว ๒๙     

บทที่		๑	 ครอบครัวมีสุข	 ๓๐

	 บทที่		๒	 เพื่อนสนิท	มิตรสหาย	 ๓๗

	 บทที่		๓	 เรียนรู้เรื่องเพศ	 ๔๔

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์	ประจำาหน่วยการเรียนรูที่	๒ ๕๒

แบบบันทึกผลการเรียน	ประจำาหน่วยที่	๒ ๕๖

หน่วยการเรียนรูที่ ๓ สรางเสริมสุขภาพ ๕๗
บทที่		๑	 สุขภาพของเรา	 ๕๘

	 บทที่		๒	 อาหารดีมีประโยชน์	 ๖๔

	 บทที่		๓	 ของเล่นของใช้ปลอดภัย	 ๗๑	 			

	 บทที่		๔	 บาดเจ็บ	เจ็บปวย	 ๗๙	 		

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์	ประจำาหน่วยการเรียนรูที่	๓ ๙๒

แบบบันทึกผลการเรียน	ประจำาหน่วยที่	๓ ๙๖

	 บทที่		๒	 ชีวิตมนุษย์	 ๑๖

	 บทที่		๒	 เพื่อนสนิท	มิตรสหาย	 ๓๗

	 บทที่		๓	 เรียนรู้เรื่องเพศ	 ๔๔

	 บทที่		๒	 อาหารดีมีประโยชน์	 ๖๔

	 บทที่		๓	 ของเล่นของใช้ปลอดภัย	 ๗๑	 			

	 บทที่		๔	 บาดเจ็บ	เจ็บปวย	 ๗๙	 		



โครงงานสุขภาพ		 	 ๒๒๓

กิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง	 ๒๒๔

กิจกรรมบูรณาการจิตอาสา	 ๒๒๔

หน่วยการเรียนรูที่ ๔ ความปลอดภัยในชีวิต ๙๗

บทที่	 ๑	 อุบัติเหตุจากการเดินทาง	 ๙๘	

	 บทที่	 ๒	 การใช้ยา	 ๑๐๖	 					

	 บทที่	 ๓	 สารเสพติดและสารอันตราย	 ๑๑๖

	 บทที่	 ๔	 สัญลักษณ์และปายเตือน	 ๑๒๖	

	 บทที่	 ๕	 อัคคีภัย	 ๑๓๔

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์	ประจำาหน่วยการเรียนรูที่	๔ ๑๔๒

แบบบันทึกผลการเรียน	ประจำาหน่วยที่	๔ ๑๔๙

หน่วยการเรียนรูที่ ๕ กิจกรรมหรรษา ๑๕๑

บทที่	 ๑	 เคลื่อนไหวอยู่กับที่	 ๑๕๒

	 บทที่	 ๒	 เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่	 ๑๖๐

	 บทที่	 ๓	 เคลื่อนไหวให้สัมพันธ์	 ๑๖๗

	 บทที่	 ๔	 การทรงตัว	 ๑๗๖

	 บทที่	 ๕	 การเล่นโลดโผน	 ๑๘๘

	 บทที่	 ๖	 เกมแสนสนุก	 ๑๙๖

	 บทที่	 ๗	 การละเล่นพื้นเมือง	 ๒๐๔

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์	ประจำาหน่วยการเรียนรูที่	๕ ๒๑๓

แบบบันทึกผลการเรียน	ประจำาหน่วยที่	๕ ๒๒๑

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๙๗
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เมื่อเรียนจบหน่วยน�้ ผู้เรียนจะมีความรู้

ความสามารถ ต่อไปน�้

๑. รู้และเข้าใจลักษณะ และหน้าที่ของอวัยวะ

 ภายใน

๒. บอกวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายในได้ถูกวิธี

๓. รู้และเข้าใจธรรมชาติของชีวิตมนุษย

Ã‹Ò§¡ÒÂ¢Í§àÃÒ

แผนผังความคิดประจำาหน่วยที่	๑เปาหมายการเรียนรู้ประจำาหน่วยที่	๑

เกิด
แก่
เจ็บ
ตาย

สมอง
หัวใจ
กระเพาะอาหาร
อื่นๆ

อวัยวะภายในร่างกาย

ร่างกาย
ของเรา

ชีวิตมนุษย์

Ã‹Ò§¡ÒÂ¢Í§àÃÒÃ‹Ò§¡ÒÂ¢Í§àÃÒ

๑. มีความรู้และเข้าใจเรื่องการเจริญเติบโต

 และพัฒนาการของมนุษย 

๒. มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลรักษาอวัยวะ

 ทุกส่วนของร่างกาย

	 	 			คุณภาพที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
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ตัวชี้วัดชั้นป

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้แกนกลาง	รายวิชา	สุขศึกษาและพลศึกษา	ป.๒

สาระพื้นฐาน ความรู้ฝงแน่นติดตัวผู้เรียน

¤íÒ¶ÒÁ
จากภาพ นักเรียนทราบหรือไมวา อวัยวะเหลานี้
อยูที่สวนใดของรางกาย

มฐ.	พ	๑.๑	(๑) อธิบายลักษณะและ

หน้าที่ของอวัยวะภายใน

มฐ.	พ	๑.๑	(๒) อธิบายวิธีดูแลรักษา

อวัยวะภายใน

อวัยวะภายในร่างกาย  อวัยวะภายในมีความส�าคัญต่อระบบ

การท�างานของร่างกาย ดังนั้นเราจึงควร

ดูแลรักษาอวัยวะภายในอย่างถูกวิธี เพื่อ

ให้ท�างานได้อย่างเป็นปกติ

1º··Õè1
¡

๒     สุขศึกษาและพลศึกษา ๒



อวัยวะภายในรางกาย 
 ร่างกายของเราประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆ อวัยวะที่เราสามารถ

มองเห็นได้ เช่น ผิวหนัง ผม หู จมูก ปาก เป็นต้น เรียกว่า อวัยวะ

ภายนอก ส่วนอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ 

เช่น สมอง หัวใจ ตับ ไต ปอด กระเพาะอาหาร ล�าไส้ เป็นต้น เรียกว่า 

อวัยวะภายใน

 อวัยวะภายในร่างกายของเรามีอยู่หลายอวัยวะ แต่ละอวัยวะมีความ

ส�าคัญและท�าหน้าที่แตกต่างกันไป อวัยวะที่นักเรียนจะได้เรียนในชั้นน�้ 

มีดังน�้

 ๑) สมอง เป็นอวัยวะส�าคัญในระบบประสาท 

ตำาแหน่ง	:	อยู่ภายในกะโหลกศีรษะ

ลักษณะ	 :	 เป็นก้อนเน�อ้นุ่มๆ หยุ่นๆ เป็นลอนคล่ืน

    สมองแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ

    สมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง

    และสมองส่วนหลัง 

หน้าที	่	 :	ควบคุมการท�างานของร่างกาย 

วิธีการดูแลรักษาสมอง

(๑) ออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ 

 อย่างน้อยสัปดาหละ ๓ ครั้ง

(๒) กินอาหารที่มีประโยชน     

(๓) พักผ่อนให้เพียงพอ

(๔) ไม่ด่ืมสุรา สูบบุหร่ี หรือเสพสารเสพติด

(๕) ระมัดระวังไม่ให้ของแข็ง

 มากระแทกศีรษะ

สมองส่วนหน้า ท�าหน้าที่
ควบคุมการเคลื่อนไหว 
ความคิด สติปัญญา ความจ�า 
ความรู้สึก การได้ยิน 
การมองเห็น การดมกลิ่น 
การสัมผัส การพูด การรับรส

สมองส่วนกลาง ท�าหน้าที่เป็น
สถาน�รับ-ส่งประสาทระหว่าง
สมองส่วนหน้ากับส่วนท้าย
เก่ียวกับการมองเห็นและการได้ยิน

สมองส่วนท้าย ท�าหน้าที่่ควบคุมกล้ามเน�้อ
บริเวณใบหน้า การท�างานเหน�ออ�านาจจิตใจ
การท�างานของระบบกล้ามเน�อ้และการทรงตัว

▲ สมองแตละสวนทําหนาที่แตกตางกัน

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๓



 ๒) หัวใจ เป็นอวัยวะที่ส�าคัญที่สุดใน

ระบบไหลเวียนโลหิต 

ตำาแหน่ง	: ตั้งอยู่ในทรวงอกระหว่างปอด

    ทั้ง ๒ ข้าง มีขนาดเท่าก�าปัน

    ของเจ้าของ

ลักษณะ	 : คล้ายดอกบัวตูม แบ่งออกเป็น

    ๔ ห้อง คือ หัวใจห้องบนซ้าย

    หัวใจห้องล่างซ้าย หัวใจห้อง

    บนขวา และหัวใจห้องล่างขวา

หน้าที่		 : สูบฉ�ดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆ 

    ของร่างกาย

วิธีดูแลรักษาหัวใจ

(๑) เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน

 ต่อร่างกาย ไม่ควรรบัประทานอาหาร

 ทีม่ไีขมนัหรอืมคีอเลสเตอรอลสูงมากๆ

(๒) ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอและ

 เหมาะสมกับวัย

(๓) พักผ่อนให้เพียงพอ

(๔) ท�าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 

 ไม่เครียด
ÊØ¢ÀÒ¾¹‹ÒÃÙŒ

หัวใจหองบนขวาจะรับเลือดที่มีแกสออกซิเจนนอยจากทุกสวนของรางกาย เพ่ือสงตอไปให 
หัวใจหองลางขวาสงเลือดไปฟอกที่ปอด หัวใจหองบนซายรับเลือดท่ีมีแกสออกซิเจนมากจากปอด 
สงตอใหหัวใจหองลางซายสงไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกาย

▲ หัวใจของคนเราเปนอวัยวะที่ทํางาน

 อยูตลอดเวลา โดยไมมีการหยุดพัก

▲ การทํางานประสานกันของหัวใจ
 ทั้ง ๔ หอง ทําใหหัวใจสูบฉ�ดเลือด
 ไปเลี้ยงรางกายไดเปนปกติ

เลือดแดงส่งไปที่ศีรษะ
และแขน

หัวใจห้องล่างซ้าย

เลือดด�าจากศีรษะ
และแขน

หัวใจห้อง
บนขวา

หัวใจห้องบนซ้าย

หัวใจห้อง
ล่างขวา

เลือดส่งไปฟอกที่ปอด

เลือดที่ฟอกแล้ว
จากปอด

4     สุขศึกษาและพลศึกษา ๒



 ๓) ปอด เป็นอวัยวะที่ส�าคัญที่สุดในระบบ

หายใจ 

ตำาแหน่ง	:	บรรจุอยู่ภายในโพรงของทรวงอก 

    โดยแยกเป็นปอดข้างซ้ายและ

    ปอดข้างขวา 

ลักษณะ	 :	คล้ายฟองน�้าขนาดใหญ่ 

    ยืดหยุ่นได้ หดได้ 

หน้าที่		 : ปอดมีหน้าที่ฟอกเลือด 

    โดยรับเลือดที่มีออกซิเจน

    น้อยจากหัวใจห้องล่างขวา 

    เพื่อเปลี่ยนให้เป็นเลือดที่   

เป็นอวัยวะที่ส�าคัญที่สุดในระบบ

บรรจุอยู่ภายในโพรงของทรวงอก 

▲ การแลกเปลี่ยนแกสเกิดขึ้นที่ถุงลมปอด

ถุงลมปอด

    มีออกซิเจนมาก ภายในปอดมีถุงลมเล็กๆ จ�านวนมาก 

    เรียกว่า ถุงลมปอด ท�าหน้าที่แลกเปลี่ยนแกสออกซิเจน

    กับแกสคารบอนไดออกไซด

วิธดูีแลรกัษาปอด

(๑) อยู่ในบริเวณทีท่ี่มอีากาศบริสทุธิ ์เช่น ชายทะเล ทุง่นา สวนสาธารณะ

 เพราะอากาศบริสุทธิ์จะมีปริมาณแกสออกซิเจนมาก

(๒) ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ เพื่อช่วยให้ปอดได้มีการขยายตัว

(๓) ไม่สูบบุหรี่ เพราะท�าให้ปอดได้รับอันตรายจากควันพิษของบุหรี่ 

 อาจท�าให้เป็นโรคถุงลมโป่งพอง หรือโรคมะเร็งปอด

(๔) ถ้าต้องอยู่ในบริเวณท่ีท่ีมีควันหรือฝุ่นละออง ควรใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก

(๕) ไม่คลุกคลีกับผู้ท่ีป่วยเป็นโรคเก่ียวกับระบบหายใจ เช่น หวัด วัณโรค 

 เป็นต้น

(๖) หลีกเลี่ยงไม่ให้มีการกระทบกระแทกที่บริเวณทรวงอก
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๑.	 ดูภาพอวัยวะที่กำาหนด	และบันทึกข้อมูล

¡Ô̈ ¡ÃÃÁ
¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ๑

๒.	 แบ่งกลุ่ม	กลุ่มละ	๕-๖	คน	ช่วยกันสืบค้นเกี่ยวกับ	สมอง หัวใจ และปอด
	 	 เป็นอวัยวะท่ีส�าคัญของระบบการท�างานใดของร่างกาย มีการท�างานอย่างไร 
  แล้วส่งตัวแทนออกมานำาเสนอข้อมูล

๑) อวัยวะนี้ คือ ..........................................................

ลักษณะ .......................................................................

 ...............................................................................................

 หน้าที่ ...........................................................................

 ..............................................................................................

 ...............................................................................................

๒) อวัยวะนี้ คือ ..........................................................

ลักษณะ .......................................................................

 ...............................................................................................

 หน้าที่ ...........................................................................

 ..............................................................................................

 ...............................................................................................

๓) อวัยวะนี้ คือ ..........................................................

ลักษณะ .......................................................................

 ...............................................................................................

 หน้าที่ ...........................................................................

 ..............................................................................................

 ...............................................................................................

๖     สุขศึกษาและพลศึกษา ๒



๓.	 เขียนแผนผังความคิดแสดงวิธีการดูแลรักษาอวัยวะต่อไปน�้

การดูแลหัวใจ

การดูแลปอด
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 ๔) กระเพาะอาหาร เป็นอวยัวะส�าคญัใน

ระบบย่อยอาหาร 

ตำาแหน่ง	: ตั้งอยู่ในบริเวณช่องท้อง และมี

    ส่วนปลายงอลงไปทางขวา 

ลักษณะ	 :	เป็นถุงกล้ามเนื้อใหญ่ มีความ

    เหนียวและสามารถยืดตัวออก

    เพื่อรับอาหารจ�านวนมากได้

หน้าที	่ 	 : เป็นทีเ่กบ็อาหาร ย่อยอาหารและ 

    คลุกเคล้าอาหารกับน�า้ย่อยก่อน

    ทีอ่าหารจะเคลื่อนที่ไปส่วนอื่นๆ

วิธีดูแลรักษากระเพาะอาหาร

(๑) ไม่รบัประทานอาหารท่ีมรีสจดั และของ

 หมักดอง

(๒) รับประทานอาหารให้เป็นเวลาอยู่เสมอ

 เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน

(๓) ไม่รับประทานอาหารในปริมาณที่มาก

 หรือน้อยเกินไป

กระเพาะอาหาร

หลอดอาหาร

ล�าไส้เล็ก
ตอนต้น

กระเพาะอาหาร

▲ กระเพาะอาหารมีรูปรางคลาย
 ตัว (J) ทําหนาที่ผลิตนํ้ายอย
 มายอยอาหารใหเล็กลง

(๔) ควรถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาทุกวัน

(๕) ควรท�าจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอ เพราะถ้ามีความกังวล หรือมีความ

 เครียด จะท�าให้ระบบการย่อยอาหารท�างานได้ไม่ดี ซึ่งเป็นสาเหตุ

 ท�าให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้

(๖) ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา

๘     สุขศึกษาและพลศึกษา ๒



 ๕) ลําไส เป็นอวัยวะส�าคัญในระบบ

ย่อยอาหาร 

ตำาแหน่ง	:	ขดไปมาอยู่ในช่องท้องตอนบน 

ลักษณะ	 :	เป็นท่อกลวงยาว แบ่งได้เป็น

    ๓ ส่วน คือ ล�าไส้ดูโอดินัม

    ล�าไส้เล็ก และล�าไส้ใหญ่ 

หน้าที่		 : ล�าไส้แต่ละส่วนท�าหน้าที่

    แตกต่างกัน ดังภาพด้านขวา

วิธีดูแลรักษาลำาไส้

(๑) ไม่รบัประทานอาหารท่ีแขง็ และเหนียว

 มากเกินไป

(๒) ไม่ควรรับประทานอาหารท่ีมีรสจัด

 เกินไป

(๓) ปฏิบัติตนในการรับประทานให ้ถูก

 สขุลกัษณะ เช่น เคีย้วอาหารให้ละเอยีด

 ก่อนกลืน รับประทานอาหารเป็นเวลา

 รับประทานแต่พออิ่ม รับประทานผัก

 และผลไม้เป็นประจ�า

(๔) ระวงัโรคทีเ่กดิกบัล�าไส้โดยไม่รบัประทาน

 อาหารที่บูดเสีย

(๕) ระวังอย่าให้ช่องท้องได้รับการกระทบ

 กระเทือนรนุแรงหรือได้รบัความเย็นจดั

 เพราะจะท�าให้ปวดท้องได้

(๖) ขับถ่ายให้เป็นเวลา

ลำาไส้ดูโอดินัม ท�าหน้าที่เปลี่ยน
กรดที่ได้จากกระเพาะอาหาร

ลำาไส้ใหญ่ ท�าหน้าที่ดูดน�้าและเกลือแร่
จากกากอาหาร และขับถ่ายเป็นอุจจาระ

ลำาไส้เล็ก ท�าหน้าที่ย่อยอาหาร
ในขั้นตอนสุดท้าย และดูดซึม
สารอาหารเข้าสู่กระแสเลือด

ลำาไส้ใหญ ่ท�าหน้าที่ดูดน�้าและเกลือแร่

ลำาไส้เล็ก ท�าหน้าที่ย่อยอาหาร
ในขั้นตอนสุดท้าย และดูดซึม
สารอาหารเข้าสู่กระแสเลือด

 ท�าหน้าที่ย่อยอาหารลำาไส้เล็ก ท�าหน้าที่ย่อยอาหาร

▲ ภายในลําไสเล็กจะมีตุมเล็กๆ
 ที่ชวยในการดูดซึมอาหาร
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๖) ตับ เป็นอวัยวะหนึ่งในระบบ
ย่อยอาหาร 
ตำาแหน่ง	:	ตั้งอยู่ด้านขวาบนของ
    ช่องท้อง และอยู่ใต้
    กะบังลม และมีบางส่วน
    ของตับวางอยู่บน
    กระเพาะอาหาร 

กลีบเล็ก

ÊØ¢ÀÒ¾¹‹ÒÃÙŒ

 ตับเปนอวัยวะที่มีขนาดใหญมากที่สุดเปนอันดับสองรองจากผิวหนัง และเปนตอมที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในรางกาย

กลีบใหญ่

ลักษณะ	 :	รูปร่างคล้ายลิ่ม มีสีน�้าตาลแดง มีลักษณะเป็น ๒ กลีบ 
    ขนาดไม่เท่ากัน
หน้าที่		 : ขับถ่ายสารพิษออกจากร่างกาย ผลิตน�้าดีซึ่งมีความส�าคัญ
    ไปใช้ในกระบวนการย่อยอาหาร   
วิธีดูแลรักษาตับ
(๑) ไม่ดื่มสุรา เบียร หรือของมึนเมา
(๒) ไม่ควรรบัประทานยาเกนิความจ�าเป็น เพราะสารเคมีในยาอาจมฤีทธิ์
 ท�าลายตับได้
(๓) ไม่ส�าส่อนทางเพศ หรือใช้สารเสพติดฉีดเข้าเส้นเลือด
(๔) ไม่รับประทานอาหารดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เพราะอาจท�าให้เป็นพยาธิ
 ในตับ
(๕) รับประทานอาหารที่สะอาด และดื่มน�้าต้มสุก สะอาด
(๖) นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
(๗) ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ

กลีบใหญ่

▲ ตับเปนแหลงสะสมของวิตามินตางๆ 
เชน วิตามินเอ ดี และบี ๑๒
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