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ระบบÂ‹อÂอำËำร
แÅะระบบ¢Ñบ¶‹ำÂป˜สสำÇะ1

เรือ่งที่

¤¹àÃÒµŒÍ§ãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹ªÕÇÔµáÅÐ·íÒãËŒÃ‹Ò§¡ÒÂ
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àÃÒ Ö̈§¤ÇÃà¢ŒÒã¨¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§ÍÇÑÂÇÐ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ áÅÐÃÙŒ¶Ö§¼ÅàÊÕÂ·ÕèÍÒ¨
à¡Ô´¢Öé¹¡ÑºÃ‹Ò§¡ÒÂËÒ¡ÍÇÑÂÇÐàËÅ‹Ò¹Ñé¹·íÒ§Ò¹¼Ô´»¡µÔ à¾×èÍãËŒ Ù́áÅÃÑ¡ÉÒ
ÍÇÑÂÇÐàËÅ‹Ò¹Õé ãËŒ·íÒ§Ò¹ä´ŒÍÂ‹Ò§à»š¹»¡µÔ áÅÐÊ‹§¼ÅãËŒÃ‹Ò§¡ÒÂÁÕ¡ÒÃ
à¨ÃÔÞàµÔºâµ·ÕèÊÁÇÑÂ

อาหาร
ที่เรากินเข้าไป

จะไปอยู่ที่ส่วนไหน
ในร่างกายบ้างนะ



แบบฝึกการคิดเรื่อง

MILK

ระบบย่อยอาหารท�างานอย่างไร
1  บอกชื่อและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร

เราคืออาหาร
เราเข้าสู่ร่างกาย

คนทางปาก

เราคือ .................................................................

เรามหีน้าที ่........................................................

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

เราคือ ..........................................................

เรามีหน้าที ่................................................

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

เราคือ ....................................................

เรามีหน้าท่ี ...........................................

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

เราคือ ....................................................

เรามีหน้าท่ี ...........................................

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

เราคือ ....................................................

เรามีหน้าท่ี ...........................................

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

เราคือ ..........................................................

เรามีหน้าที ่................................................

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

เราคือ .................................................

เรามีหน้าที ่........................................

....................................................................
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3 ส�ารวจพฤติกรรมการดูแลรักษาระบบย่อยอาหารของตนเอง 
 แล้วตอบค�าถาม

มีพฤติกรรมใดบ้างที่นักเรียนไม่ได้ปฏิบัติ และควรปรับปรุงอย่างไร ......................................

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

ส่วนประกอบ

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

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

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

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

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

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

อวัยวะที่ย่อย

พฤติกรรมการดูแลรักษาระบบย่อยอาหาร ใช่ ไม่ใช่

กินอาหารตรงเวลา และครบ 3 มื้อ

เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนทุกครั้ง

กินอาหารที่ปรุงสุกและสะอาดเสมอ

ไม่ดื่มน�้าอัดลม

ดื่มน�้าสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้วทุกวัน

ดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากทุกวัน

หลีกเลี่ยงการออกก�าลังกายหลังกินอาหาร

นอนวันละ 8-10 ชั่วโมง

ท�าให้ตนเองอารมณ์ดี ร่าเริง และไม่เครียด

ขับถ่ายอุจจาระเป็นเวลาทุกวัน

2  ติดรูปหรือวาดรูปอาหารท่ีตนเองกิน 1 ชนิด แล้วบอกส่วนประกอบ
 ของอาหาร และอวัยวะที่ย่อยส่วนประกอบของอาหารนั้น
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แบบฝึกการคิดเรื่อง ระบบขับถ่ายปัสสาวะท�างานอย่างไร

1  บอกชื่อและหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะ

เราคือ ...............................................

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

เรามีหน้าที ่.....................................

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

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

เราคือ ...............................................

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

เรามีหน้าที ่.....................................

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

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

เราคือ ...............................................

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

เรามีหน้าที ่.....................................

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

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

เราคือ ...............................................

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

เรามีหน้าที ่.....................................

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

..................................................................
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2  อ่านเรื่อง แล้วตอบค�าถาม

 กวางมักดืม่น�า้หลายแก้วก่อนนอนอยูเ่สมอ ท�าให้กลางดึกกวาง

รูส้กึปวดปัสสาวะอยู่บ่อย ๆ  แต่กวางไม่ยอมลุกไปเข้าห้องน�า้ เพราะว่า

กลัวผี กวางจึงทนกลั้นปัสสาวะจนถึงเช้า

 เมื่ออยู่ที่โรงเรียนกวางก็มักกลั้นปัสสาวะอยู่บ่อย ๆ  เพราะห่วง

เล่นกับเพื่อน ท�าให้เกือบปัสสาวะราดอยู่หลายครั้ง

 อยู่มาวันหนึ่งกวางก�าลังปัสสาวะในห้องน�้า กวางรู้สึกอึดอัด 

และปัสสาวะไม่ออก เม่ือพยายามเบ่งก็มีปัสสาวะออกมาเพียง 

เล็กน้อยเท่านั้น กวางคิดว่าตนเองต้องก�าลังป่วยแน่ ๆ  จึงรีบไปบอก

พ่อกับแม่ให้ทราบทันที

1. กวางก�าลงัป่วยเป็นโรคอะไร 

  กระเพาะปัสสาวะอักเสบ  นิ่วในไต 
  ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ

2. สาเหตุของอาการป่วยของกวางเกิดจากอะไร ........................................................................ 

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

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

3. นักเรียนเคยมีพฤติกรรมเหมือนกวางหรือไม่ แล้วผลเป็นอย่างไร  

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

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

4. ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนกับกวาง นักเรียนจะแนะน�ากวางอย่างไร

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

 ..................................................................................................................................................................................................
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พัฒนาทักษะศตวรรษที่
กิจกรรม 21
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ing and Innovation
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cts and 21st Century
Them
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จัดท�าปายนิเทศให้ความรู้ โดยปฏิบัติ ดังนี้
1. แบ่งกลุ่ม เลือกหัวข้อ

โรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ

สาเหตุ    การกลั้นปสสาวะเปนเวลานาน

ลักษณะอาการ

ปวดปสสาวะบอย แตปสสาวะครัง้ละนอย คลายปสสาวะไมสดุ

การปองกันโรค และการดูแลตัวเองของผู้ปวย

ไมกลั้นปสสาวะนาน ๆ  ถารูสึกปวดใหเขาหองนํ้า
รักษาสุขอนามัยบริเวณอวัยวะเพศ 
กินยาตามที่แพทยสั่ง

ค�าถาม ท้าทายการคิด
........................................................................................................

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

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

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

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

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

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

การดื่มน�้ าหรือของเหลวมาก ๆ  
ช่วยให้ระบบขับถ่ายท�างานได้ดี

นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่
 เพราะเหตุใด

• โรคที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร • โรคที่เกี่ยวกับระบบขับถ่ายอุจจาระ
• โรคที่เกี่ยวกับระบบขับถ่ายปัสสาวะ

2. สบืค้นสาเหตขุองโรค ลกัษณะอาการ วิธป้ีองกนัโรค และวธิดูีแลตนเอง
 เมื่อเป็นโรคนั้น แล้วจัดท�าเป็นป้ายนิเทศตามแผนที่วางไว้
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วง  รอบตัวเลขหน้าค�าตอบที่ถูกต้องตอนที่ 1

ประจ�ำเรือ่งที่
แบบทดสอบ

1

1  กากอาหารถูกเก็บกักไว้ที่อวัยวะใดของร่างกาย
  1. ไต   2. ล�าไส้เล็ก
  3. ล�าไส้ใหญ่   4. กระเพาะปัสสาวะ

2  ถ้ากินอาหารรสจัดบ่อย ๆ  จะส่งผลต่อร่างกายอย่างไร
  1. กระเพาะอาหารอักเสบ 2. ปัสสาวะบ่อย
  3. ปวดศีรษะ   4. ท้องผูก

3  การปฏิบัติตนแบบใครท�าให้ระบบย่อยอาหารท�างานได้ดี
  1. เก่งดื่มน�้าน้อย  2. กล้าดื่มนมทุกวัน
  3. กุ๊กกินอาหารมาก  4. โก้กินผักผลไม้เป็นประจ�า

4  นิดต้องการกินอาหารที่ช่วยป้องกันอาการท้องผูก นิดควรเลือกกินอะไร
  1. นมถั่วเหลือง   2. ขนมปังปิ้ง
  3. สลัดผลไม้   4. สเต็กไก่

5  ระบบย่อยอาหารมีความส�าคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกายอย่างไร
  1. ช่วยควบคุมน�า้หนักของร่างกาย
  2. ช่วยเตือนให้ร่างกายตื่นตัวอยู่เสมอ
  3. ช่วยให้เกิดการเผาผลาญพลังงานที่ไม่จ�าเป็น
  4. ช่วยให้น�าสารอาหารที่ร่างกายต้องการไปใช้ได้

6  นิดชอบกินก๋วยเตี๋ยวโดยใส่น�้าปลาเพิ่มจนเค็มจัด นิดอาจเป็นโรคในข้อใด
  1. ท้องผูก   2. ล�าไส้อักเสบ
  3. ริดสีดวงทวาร  4. กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

7  เพราะเหตุใด การกินอาหารที่สุกสะอาดจึงมีผลดีต่อระบบขับถ่าย
  1. ไม่เกิดอาการท้องเสีย 2. ล�าไส้ใหญ่ไม่เป็นแผล
  3. ขับถ่ายเป็นเวลา 4. ขับถ่ายง่ายขึ้น

8  พฤติกรรมใดที่มีผลเสียต่อระบบขับถ่ายปัสสาวะ
  1. เอมกลั้นปัสสาวะบ่อย ๆ   2. บีมชอบกินอาหารรสจัด
  3. นัทดื่มนมเป็นประจ�า  4. ต้อมชอบกินผลไม้ 7



ตอบค�าถามต่อไปนี้ 

1  เราจะทราบได้อย่างไรว่าระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะ 
 ของตนเองท�างานผิดปกติ
 ระบบย่อยอาหาร ...................................................................................................................................................

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

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

 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ....................................................................................................................................

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

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

2  อาหารประเภทใดมีประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหาร
 .......................................................................................................................................................................................................

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

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

ตอนที่ 2

9  ถ้านักเรียนมีอาการปวดปัสสาวะแต่ปัสสาวะไม่ออก ควรท�าอย่างไร
  1. ดื่มน�้ามาก ๆ
  2. กินผักผลไม้มาก ๆ
  3. กินอาหารในปริมาณมาก ๆ
  4. รีบบอกผู้ปกครองเพื่อพาไปพบแพทย์

10  การปฏิบัติในข้อใดช่วยให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะ
  ท�างานได้ดี
  1. งดกินอาหารจ�าพวกแป้ง
  2. ดื่มน�้าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว
  3. เน้นกินอาหารที่ให้โปรตีนเป็นหลัก
  4. ออกก�าลังกายหลังกินอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
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ตอนนี้ฉันมีหลายอยาง
เปลี่ยนแปลงไปจากตอนเปนเด็กเล็ก 
แลวอีก 5 ปขางหนา ฉันจะมีอะไร

เปลี่ยนแปลงบางนะ

ªีÇÔµแÅะ¤รอบ¤รÑÇ2
เรือ่งที่

 Ã‹Ò§¡ÒÂ¢Í§àÃÒÁÕ¡ÒÃà¨ÃÔÞàµÔºâµ ·íÒãËŒµÑÇàÃÒÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ 
àª‹¹ µÑÇÊÙ§¢Öé¹ ÁÕÍÇÑÂÇÐà©¾ÒÐà¾Èµ¹àÍ§ªÑ́ à¨¹¢Öé¹ ÃÇÁ¶Ö§ÀÒÇÐ Œ́Ò¹ÍÒÃÁ³� 
Ô̈µã¨ áÅÐº·ºÒ··Ò§ÊÑ§¤Á à»š¹µŒ¹ ËÒ¡àÃÒà¢ŒÒã¨¤ÇÒÁà»ÅÕèÂ¹á»Å§

·Õèà¡Ô´¢Öé¹¹Õé áÅÐÃÙŒ¨Ñ¡ÇÔ¸Õ´ÙáÅµ¹àÍ§ ¡ç¨Ð·íÒãËŒàÃÒÇÒ§µÑÇä´ŒÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ
áÅÐÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡Ñº¼ÙŒÍ×è¹ä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢



แบบฝึกการคิดเรื่อง

การเปลี่ยนแปลง การดูแลตนเอง

การวางตัวที่เหมาะสม
เขยีนการเปลีย่นแปลงในด้านต่าง ๆ  ของตนเอง และวธิดูีแลตนเองท่ีเหมาะสม

ยกตัวอย่างการปฏิบัติตนที่เหมาะสมของตนเอง

ร่างกาย

อารมณ์

จิตใจ

สังคม

ผมเป็นชาย ฉันเป็นผู้หญิง
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..................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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