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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑



หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตัวเรา   ๑
       บทที่ ๑ ระบบในร่างกาย ๒         

       แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประจำาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑  ๒๐

       แบบบันทึกผลการเรียน ประจำาหน่วยฯ ๑ ๒๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว ๒๔
       บทที่ ๑ มิตรสัมพันธ์ ๒๕

       บทที่ ๒ เพศศึกษา  ๓๕

       แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประจำาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ๔๙

       แบบบันทึกผลการเรียน ประจำาหน่วยฯ ๒ ๕๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การสรางเสริมสุขภาพ  ๕๕                            

       บทที่ ๑ สุขภาพกับสิ�งแวดล้อม ๕๖

       บทที่ ๒ โรคภัยป้องกันได้ ๗๔

       แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประจำาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  ๙๒

       แบบบันทึกผลการเรียน ประจำาหน่วยฯ ๓ ๙๖

สารบัญ

       

       แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประจำาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 

       แบบบันทึกผลการเรียน ประจำาหน่วยฯ ๑

       

       แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประจำาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ 

       แบบบันทึกผลการเรียน ประจำาหน่วยฯ ๓

       

       

       แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประจำาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ 

       แบบบันทึกผลการเรียน ประจำาหน่วยฯ ๒

 วงล้อแห่งการเรียนรู้ ก

 ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ตาราง ๑) ข

 แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา เพื่อตัดสินระดับผลสัมฤทธิ์ฯ (ตาราง ๓) ง

 แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถการอ่านฯ (ตาราง ๔) จ

 แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมฯ (ตาราง ๔) จ   

 แบบบันทึกผลการประเมินด้านคุณธรรมของผู้เรียน (ตาราง ๕) ฉ

 แบบแสดงผลการประกันคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายฯ (ตาราง ๖) ช



หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ความปลอดภัยในชีวิต ๙๗
      บทที่ ๑ ภัยธรรมชาติ ๙๘

      บทที่ ๒ สารเสพติด ๑๑๒

      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประจำาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  ๑๒๕

      แบบบันทึกผลการเรียน ประจำาหน่วยฯ ๔  ๑๒๙

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ กิจกรรมพาเพลิน ๑๓๐
      บทที่ ๑ เคลื่อนไหวร่างกาย ๑๓๑

      บทที่ ๒ กายบริหาร ๑๔๒

      บทที่ ๓ กิจกรรมแบบผลัด ๑๕๗

      บทที่ ๔ ออกกำาลังกายด้วยเกม ๑๖๕

      บทที่ ๕ กิจกรรมนันทนาการ ๑๗๓

      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประจำาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๕  ๑๘๑

      แบบบันทึกผลการเรียน ประจำาหน่วยฯ ๕ ๑๘๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ กีฬา   ๑๘๘
      บทที่ ๑ กรีฑา ๑๘๙

      บทที่ ๒ วอลเลย์บอล ๒๐๐

      บทที่ ๓ ตะกร้อ ๒๑๔

      บทที่ ๔ สมรรถภาพทางกาย ๒๒๑

      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประจำาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖  ๒๓๓

      แบบบันทึกผลการเรียน ประจำาหน่วยฯ ๖ ๒๓๖

 กิจกรรมประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ ๒๓๘    
 โครงงานสุขศึกษา ๒๔๐
 กิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ๒๔๐
 กิจกรรมบูรณาการจิตอาสา ๒๔๐

      

      

      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประจำาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ 

      แบบบันทึกผลการเรียน ประจำาหน่วยฯ ๔ 

      

      

      

      

      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประจำาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ 

      

      

      

      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประจำาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ 

      

      

      

      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประจำาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ 

                  

            

      

      

            

                  

      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประจำาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ 

      

      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประจำาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ 

                  

      

      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประจำาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ 

                              

      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประจำาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖       แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประจำาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖       แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประจำาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ 

      

      

      

      บทที่ ๔

      

      

      บทที่ ๔

            

      

      บทที่ ๔      บทที่ ๔

      

      บทที่ ๔

      

      บทที่ ๔



ระบบสืบพันธุ์

ระบบหายใจ

อวัยวะ
การท�างาน 

วิธีดูแล

อวัยวะ
การท�างาน 
วิธีดูแล

อวัยวะ
การท�างาน 

วิธีดูแล

ระบบไหลเวียนโลหิต

ระบบในร่ำงกำย

µÑÇàÃÒ

เปำหมำยกำรเรียนรู้ประจ�ำหน่วยที่	๑

เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถต่อไปนี้

 ๑. บอกความส�าคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียน

โลหิต และระบบหายใจที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญ

เติบโตและพัฒนาการ

 ๒. อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ ์ ระบบไหลเวียน

โลหิต และระบบหายใจให้ท�างานตามปกติ

คุณภำพที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

 ๑. เข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการท�างานของ  

ระบบต่างๆ ของร่างกาย

 ๒. รู้จักดูแลอวัยวะที่ส�าคัญของระบบนั้นๆ

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè

๑

ตัวเรำ

แผนผังควำมคิดประจ�ำหน่วยที่ ๑
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ตัวชี้วัดชั้นป

ขอบข่ำยสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง	รำยวิชำ	สุขศึกษำและพลศึกษำ	ป.๖

มฐ. พ ๑.๑ (๑) อธิบายความส�าคัญของระบบ
สืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจที่
มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ
มฐ. พ ๑.๑ (๒) อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบ
สืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ
ให้ท�างานตามปกติ

๑. ระบบสืบพันธุ์
๒. ระบบไหลเวียนโลหิต
๓. ระบบหายใจ

 ภายในร่างกายของเราประกอบไป
ด้วยอวัยวะหลายระบบ ซึ�งทุกระบบต่าง
ก็มีความส�าคัญต่อการเจริญเติบโตและ
การด�ารงชีวิต ดังน้ัน เราจึงควรดูแล
ระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกายให้ดีอยู่
เสมอ

สำระพื้นฐำน ควำมรู้ฝงแน่นติดตัวผู้เรียน

๑º··Õè
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 ร่างกายของมนุษย์ประกอบไปด้วยระบบอวัยวะหลายๆ ระบบ ท�างาน

สัมพันธ์กัน ซึ่งจะท�าให้คนเรามีการเจริญเติบโต

 ระบบอวัยวะทุกระบบต่างมีความส�าคัญต่อร่างกายทั้งสิ้น เราจึงควร

เรียนรู้เกีย่วกบัระบบต่างๆ ในร่างกาย เพ่ือจะได้ปฏิบตัตินในการดแูลระบบอวัยวะ

ให้มีสภาพดีต่อไป

๑.	ระบบสืบพันธุ

 ระบบสืบพันธุ์ เป็นระบบที่ท�าให้คนเรามีการขยายเผ่าพันธุ์ออกไปได้

โดยเมื่อเพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ์กัน จะท�าให้เกิดลูกขึ้นมา 

	 ๑)	อวัยวะส�ำคัญในระบบสืบพันธุ์

ช่องคลอด

เพศชาย เพศหญิง

กระเพาะ
ปสสาวะท่อน�าอสุจิ

ต่อม
ลูกหมาก

ต่อมสร้าง

น�้าเลี้ยงตัวอสุจิ

หลอดเก็บตัวอสุจิ

ถุงอัณฑะ
อัณฑะ

องคชาต

มดลูก

ปากมดลูก
รังไข่

ท่อรังไข่

▲ เพศชายและเพศหญิงมีลักษณะระบบอวัยวะสืบพันธุ์แตกต่างกัน
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	 ๒)	 กำรท�ำงำนของระบบสืบพันธุ์

¶ŒÒä¢‹·Õèµ¡äÁ‹ä´ŒÃÑº¡ÒÃ¼ÊÁ
¡ÑºÍÊØ¨Ô¨ÐÊÅÒÂµÑÇáÅÐ¨Ð
¶Ù¡¢ÑºÍÍ¡ÁÒ¾ÃŒÍÁ¡ÑºàÂ×èÍºØ
â¾Ã§Á´ÅÙ¡·ÕèÅÍ¡µÑÇÍÍ¡ÁÒ
à»š¹àÅ×Í´»ÃÐ¨íÒà´×Í¹

ÎÍÃ�âÁ¹àÍÊâµÃà¨¹  
·íÒË¹ŒÒ·Õè¤Çº¤ØÁ
ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃà¨ÃÔÞàµÔºâµ 
¢Í§à¾ÈËÞÔ§

ÎÍÃ�âÁ¹â¾Ãà¨Êà·ÍâÃ¹
·íÒË¹ŒÒ·ÕèàµÃÕÂÁàÂ×èÍºØ-
¼¹Ñ§Á´ÅÙ¡ãËŒ¾ÃŒÍÁ·Õè¨Ð
ÃÑº¡ÒÃ½˜§µÑÇ¢Í§ä¢‹
¶ŒÒà¡Ô´¡ÒÃ»¯ÔÊ¹¸Ô

บางครั้ง ถ้าน�้าอสุจิถูกกักเก็บไว้มาก 

ก็อาจถูกขับออกมาทางท่อปสสาวะ

ในขณะหลับ เรียกว่า ฝนเปยก

ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน

ท�าให้ร่างกายและอวัยวะ-

เพศมีการเจริญเติบโตเพศชำย
เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น อัณฑะจะ

ผลิตฮอร์โมนและอสุจิ 

อสุจิ จะถูกฉ�ดผ่านท่อน�าอสุจิ

ออกมาทางท่อปสสาวะ

àÁ×èÍà¢ŒÒÊÙ‹ÇÑÂà¨ÃÔÞ¾Ñ¹¸�Ø
ÃÑ§ä¢‹¨Ð¼ÅÔµÎÍÃ�âÁ¹áÅÐä¢‹ เพศหญิง

ถ้ำไข่และอสุจิได้รับกำร

ผสมกัน	ก็จะเกิดกำร

ปฏิสนธิ

ä¢‹·Õè¨ÐÊØ¡à¾ÕÂ§à´×Í¹ÅÐ 
ñ ¿Í§
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	 ๓)	 กำรดูแลระบบสืบพันธุ์

  (๑) มีสุขปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับอวัยวะเพศ เช่น ต้องท�าความสะอาด

อวัยวะเพศทุกครั้งขณะอาบน�้า และหลังขับถ่าย ไม่ควรสวมใส่กางเกงในซ�้าๆ 

หรือกางเกงในที่เปยกชื้น เป็นต้น

  (๒) กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

  (๓) ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอ

  (๔) ท�าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส ไม่เครียด

  (๕) ถ้าเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ เช่น คัน บวมแดง

มีหนองไหล มีกลิ่นเหม็น เป็นต้น ควรรีบพบแพทย์เพื่อท�าการตรวจและรักษา

á¼¹ÀÒ¾áÊ´§¡ÒÃà¡Ô´»ÃÐ¨Óà́ ×Í¹ã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ òø ÇÑ¹

ไข่สุก
ตกออกจากรังไข่

๑๘
๑๗๑๖๑๕

๑๔

๑๓

๑๒

๑๑

๑๐

๙

๘

๗

๖

๕

๔

๓
๒ ๑ ๒๘

ไข่ในรังไข่เริ�มสุก
เดือนละฟอง

ไข่เจริญเต็มที่ 
เยื่อบุมดลูก
สลายตัว

ไข่เคลื่อนไปตาม   
ท่อน�าไข่ เพื่อเข้าสู่มดลูก  
เยื่อบุมดลูกเริ�มหนาขึ้น

ระยะ
ปฏสินธิ

สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๕



	๑.	 สืบค้นข้อมูลของค�ำที่ก�ำหนดให้	แล้วบันทึกข้อมูล

	 	 ๑) อณัฑะ ...........................................................................................................................................................................

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

  ๒) รังไข่ ..............................................................................................................................................................................

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

  ๓) อสุจิ ...............................................................................................................................................................................

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

  ๔) ไข่ ....................................................................................................................................................................................

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

  ๕) เลอืดประจ�ำเดอืน .................................................................................................................................................

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

	๒.	 อ่ำนพฤติกรรม	 แล้วอภิปรำยร่วมกันว่ำ	 ควรท�ำ	 หรือ	 ไม่ควรท�ำ ตำมพฤติกรรม

ที่ก�ำหนดให้	โดยขีด	✓ลงในตำรำง	พร้อมทั้งบอกเหตุผล

¡Ô̈ ¡ÃÃÁ
¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ๑

¾ÄµÔ¡ÃÃÁ ¤ÇÃ·Ó äÁ‹¤ÇÃ·Ó àËµØ¼Å

๑. ท�าความสะอาดอวัยวะเพศ .................... ....................... .....................................................................

 ขณะอาบน�้า   .....................................................................

๒. สวมกางเกงในซ�้าๆ .................... ....................... .....................................................................

๓. สวมกางเกงในที่รัดแน่นเกินไป .................... ....................... .....................................................................

๔. มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน .................... ....................... .....................................................................

๕. สวมผ้าอนามัยที่สะอาด .................... ....................... .....................................................................

 เมื่อมีประจ�าเดือน   .....................................................................

¾ÄµÔ¡ÃÃÁ
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๒.	ระบบไหลเวียนโลหิต

	 ระบบไหลเวียนโลหิต เปรียบเหมือนระบบขนส่งของร่างกายคนเรา  

โดยเป็นการส่งสารอาหาร แก๊สออกซิเจน น�้า และสิ่งที่เป็นประโยชน์อื่นๆ  

ไปให้ทุกๆ เซลล์ในร่างกาย แล้วน�าของเสียจากเซลล์ไปยังส่วนของร่างกาย 

ที่มีหน้าที่ขับออกจากร่างกาย

	 ๑)	 อวัยวะส�ำคัญในระบบไหลเวียนโลหิต

  อวัยวะส�าคัญในระบบไหลเวียนโลหิต ได้แก่ เลือด หลอดเลือด 

และหัวใจ

  (๑)	 เลือด เป็นของเหลวที่บรรจุอยู่ในหลอดเลือด ซึ่งท�าหน้าที ่

ล�าเลียงสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ภายในร่างกาย 

ในเลือดจะมีเซลล์ที่ส�าคัญๆ เช่น

   ๑.	 เม็ดเลือด

แดง มีขนาดเล็กแต่มีปริมาณ

มากทีส่ดุในจ�านวนของเมด็เลอืด 

ท�าหน้าที่ขนส่งออกซิเจนจาก

ปอดไปยังเนื้อเย่ือส่วนต่างๆ 

ของร่างกาย

   ๒.	เม็ดเลือดขาว มีขนาดใหญ่กว่า

เม็ดเลือดแดง ท�าหน้าที่โจมตี ท�าลายเชื้อโรคและ 

สิ่งแปลกปลอมที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกาย รวมทั้ง

สร้างภูมิคุ้มกันโรค

สารอาหาร

ออกซิเจน

เซลล์ร่างกาย

แบคทีเรีย

เม็ดเลือดขาว
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  (๒) เสนเลือดหรือหลอดเลือด เปนอวัยวะที่มีอยูทั่วรางกายของเรา 

แบงออกเปน ๓ ชนิด คือ

   ๑. หลอดเลือดแดง มีลักษณะเปนรูปทรงกระบอก มีหนาที่

ลําเลียงเลือดที่สูบฉีดออกจากหัวใจไปยังสวนตางๆ ของรางกาย

   ๒. หลอดเลือดดํา มีลักษณะเปนรูปทรงกระบอก มีหนาที่

ลําเลียงเลือดจากสวนตางๆ ของรางกายกลับสูหัวใจ

   ๓. หลอดเลือดฝอย เปนหลอดเลือดทีม่ขีนาดเลก็มาก มหีนาท่ี

นําเลือดจากหลอดเลือดแดงไปตามสวนตางๆ ของรางกาย แลวนําเลือดดําจาก

รางกายไปยังหลอดเลือดดํา

  (๓) หัวใจ ถือเปนอวัยวะที่สําคัญที่สุดในระบบไหลเวียนโลหิต 

ทําหนาที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงรางกาย

   หัวใจเปนอวัยวะที่ประกอบดวยกลามเนื้อทั้งหมด มีรูปราง

คลายดอกบัวตูมมีขนาดเทากับกําปนของเจาของ ตั้งอยูบริเวณกึ่งกลางของ

ทรวงอกระหวางปอดทั้ง ๒ ขาง สวน

ปลายของหัวใจคอนไปทางทรวงอก

ดานซาย รอบๆ หัวใจมีเยื่อบางๆ 

หุ มอยู  เรียกวา เยื่อหุมหัวใจ

ภายในหัวใจจะแบงออกเปน ๔

หอง คือ หัวใจหองบนซาย 

หัวใจหองลางซาย หัวใจหอง

บนขวา และหัวใจหองลางขวา 

ซึ่งมี ล้ินหัวใจก้ันอยู ระหวาง

หองบนและหองลาง

แผนภาพแสดงระบบไหลเวียน
โลหิตของรางกายมนุษย

▲

หัวใจซีกขวา หัวใจซีกซาย
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	 ๒)	 กำรท�ำงำนของระบบไหลเวียนโลหิต

▲ ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์เป็นแบบวงจรปิด โดยไหลเวียน
ไปทางเดียว ไม่มีการไหลย้อนกลับ

สมอง

ไต

ระบบอื่นๆ	ของรำ่งกำย

ตับ ล�ำไส้

(ขวำ) (ซำ้ย)

●  น�าเลือดจากส่วนต่างๆ ของร่างกายท้ังส่วนบนและส่วนล่างเข้าสู่

หัวใจห้องบนขวา 

●  หัวใจห้องบนขวาบีบตัวให้เลือดไหลลงสู่หัวใจห้องล่างขวา

●  หัวใจห้องล่างขวาบีบตัวอย่างแรงเพื่อน�าเลือดไปยังปอด

●  เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอด โดยปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออก- 

ไซด์ออกและขับแก๊สออกซิเจนเข้าหลอดเลือด

●  เลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงไหลกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้าย

●  หัวใจห้องบนซ้ายบีบตัวให้เลือดไหลเข้าสู่หัวใจห้องล่างซ้าย

●  หัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวสูบฉีดเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนมากเข้าสู่

หลอดเลือดแดง

●  หลอดเลือดแดงน�าเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ทั่วร่างกาย

หลอดเลือดด�ำ

หัวใจ

ปอด

หัวใจ

หลอดเลือดแดง

หัวใจ

หลอดเลือดด�า

หลอดเลือดแดง

หัวใจ

ปอด
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	๑.	 ขีด	✓ หน้ำข้อที่ถูก	และกำ	✗ หน้ำข้อที่ผิด

  ..................... ๑) ปอดเป็นอวัยวะที่ส�าคัญที่สุดในระบบไหลเวียนโลหิต

  ..................... ๒) หัวใจห้องบนขวาท�าหน้าที่ส่งเลือดแดงไปสู่ปอด

  ..................... ๓) ระบบไหลเวียนโลหิตเป็นระบบที่น�าอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ 

    ของร่างกาย

  ..................... ๔) หัวใจจะมีขนาดเท่าก�าปนของผู้เป็นเจ้าของ

  ..................... ๕) เม็ดเลือดแดงมีหน้าที่ท�าลายเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย

¡Ô̈ ¡ÃÃÁ
¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ๒

	 ๓)	 กำรดูแลระบบไหลเวียนโลหิต

 (๑) ควรเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น เนื้อสัตว์ ตับ 

ไข่แดง และไม่ควรกินอาหารที่มีปริมาณไขมันหรือคอเลสเตอรอลสูงมากๆ

 (๒) ออกก�าลงักายอย่าง 

สม�่าเสมอ และให้เหมาะสมกับวัย 

ซึ่งจะท�าให้การท�างานของหัวใจดีข้ึน 

และกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง 

 (๓) พักผ่อนให้เพียงพอ

กับวัยและสภาพร่างกาย

 (๔) ควรท�าจิตใจของเรา 

ให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

 (๕) ควรดืม่น�า้สะอาดมากๆ ในแต่ละวนั เพ่ือท�าให้เลือดไหลเวยีนได้ดี

 (๖) ระมัดระวังตนเองจากการบาดเจ็บที่อาจท�าให้เลือดออกได้

 (๗) หมั่นตรวจสอบสุขภาพของตนเอง โดยไปพบแพทย์เพื่อตรวจ

ร่างกายเป็นประจ�าทุกป

▲ ขณะออกก�าลังกาย ท�าให้หัวใจสูบฉ�ดเลือดเร็วขึ้น

1๐     สุขศึกษาและพลศึกษา ๖
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