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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
รายวิชาสุขศึกษา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบประสาท

โดย
นายอนุลักษณ์ แสงสุธา
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
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คาชีแ้ จง
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) รายวิชาสุขศึกษา 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วยชุดกิจกรรม 9 ชุด ดังต่อไปนี้
1.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของมนุษย์ ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบประสาท
ชุดที่ 2 เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ
ชุดที่ 3 เรื่อง เติบโตตามเกณฑ์
1.2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ชีวิตและ
ครอบครัว ประกอบด้วย
ชุดที่ 4 เรื่อง เพศพัฒนา
ชุดที่ 5 เรื่อง เรียนรู้ทักษะชีวิต
1.3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การสร้างเสริม
สุขภาพสมรรถภาพและการป้องกันโรค ประกอบด้วย
ชุดที่ 6 เรื่อง อาหารและโภชนาการ
ชุดที่ 7 เรื่อง ภาวะโภชนาการกับสุขภาพ
ชุดที่ 8 เรื่อง น้้าหนักกับสุขภาพ
ชุดที่ 9 เรื่อง ทดสอบสมรรถภาพ
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบประสาท ใช้ประกอบแผนจัดการเรียนรู้
รายวิชาสุขศึกษา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ้านวน 1 แผน ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ชั่วโมง
3. ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ประกอบด้วย
3.1 ชื่อเรื่อง
3.2 ค้าชี้แจง
3.3 ค้าแนะน้าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส้าหรับครู
3.4 ค้าแนะน้าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส้าหรับนักเรียน
3.5 สาระส้าคัญ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้
3.6 แบบทดสอบก่อนเรียน
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3.7 กิจกรรมการเรียนรู้
1) กิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 1.1 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท
- กิจกรรมการเรียนรู้
- เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้
- แบบฝึกเสริมทักษะ
2) กิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 1.2 เรื่อง ความส้าคัญของระบบประสาท
- กิจกรรมการเรียนรู้
- เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้
- แบบฝึกเสริมทักษะ
3) กิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 1.3 เรื่อง การดูแลรักษาระบบประสาท
- กิจกรรมการเรียนรู้
- เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้
- แบบฝึกเสริมทักษะ
3.8 เฉลยกิจกรรมการเรียนรู้
3.9 เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะ
3.10 แบบทดสอบหลังเรียน
3.11 เฉลยแบบทดสอบก่อน – หลังเรียน
3.12 บรรณานุกรม
4. ผู้ใช้ควรศึกษาค้าชี้แจงก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
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คาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับครู
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E เรื่อง การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบประสาท รายวิชาสุขศึกษา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้เวลาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 3 ชั่วโมง โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาความสามารถในการคิดของผู้เรียน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนคนพบความรู้ด้วยตนเอง จากค้าถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง เน้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และกระบวนการแสวงหาความรู้ความเข้าใจที่คงทน เพื่อช่วยให้การด้าเนินกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ บ รรลุ วัตถุป ระสงค์การเรี ยนรู้ และมีป ระสิทธิ ภาพ ผู้ส อนควรเตรียมความพร้อม และปฏิบัติตามค้าแนะน้า
ดังต่อไปนี้
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
(5E) เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบประสาท รายวิชาสุขศึกษา 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้เข้าใจอย่างละเอียดรอบคอบ
2. เตรียมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามจ้านวนนักเรียน วัส ดุ สิ่งของ และอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ แต่ละชุดประกอบด้วย สาระส้าคัญ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์ แบบทดสอบก่อน
เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ แบบฝึกเสริมทักษะ เฉลยกิจกรรมการเรียนรู้ เฉลยแบบฝึก
เสริมทักษะ และเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
3. ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ครูควรชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจบทบาทของ
ตนเอง แนะน้าขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แนวปฏิบัติ ในระหว่างการด้าเนินกิจกรรมการเรียนรู้
4. ด้าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ตามกระบวนการ 5 ขั้น ประกอบด้วย
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ (Engagement) ขั้นที่ 2 การส้ารวจค้นหา (Exploration) ขั้นที่ 3 การอธิบายและลง
ข้อสรุป (Explanation) ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ (Elaboration) และขั้นที่ 5 ประเมินผล (Evaluation) การจัดการ
ชั้นเรียน นักเรียนจะท้ากิจกรรมเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน จ้านวนกลุ่มขึ้นอยู่กับนักเรียนในชั้น เมื่อท้าการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนจะต้องแยกกลุ่มและจัดห้องท้าการสอบเป็นรายบุคคล
5. ด้าเนินการประเมินผลการเรียนรู้จากการตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สังเกต
พฤติกรรม ตรวจกิจกรรมการเรียนรู้ และตรวจแบบฝึกเสริมทักษะ
6. ครูให้ค้าแนะน้า และเป็นผู้อ้านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5E)
7. เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ครูให้
นักเรียนร่วมตรวจสอบและเก็บวัสดุ สิ่งของ และอุปกรณ์ให้เรียบร้อย เพื่อสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป
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คาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับนักเรียน
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ รายวิชาสุขศึกษา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดนี้เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบประสาท ขอให้นักเรียนได้ปฏิบัติในการเรียนรู้ตามค้า แนะน้าเป็น
ล้าดับขั้นตอนดังนี้
1. นักเรียนควรศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เข้าใจ
2. ก่อนที่จะศึกษาเนื้อหาในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) นักเรียน
จะต้องท้าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อเป็นการประเมินความรู้ พื้นฐานและตรวจค้าตอบจากเฉลยในภาคผนวก
3. นักเรียนควรมีความซื่อสัตย์และตั้งใจในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างสมวัย ด้าเนินกิจกรรม
ตามล้าดับกิจกรรมและฟังค้าแนะน้าจากครู โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
4. ร่วมอภิปรายและสรุปองค์ความรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมทุกกิจกรรม
5. ท้าแบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อทบทวนความรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5E และตรวจค้าตอบจากเฉลยในภาคผนวก
6. เมื่อท้าการศึกษาครบทุกเรื่องในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
แล้ว นักเรียนจะต้องท้าแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อเป็นการ ทดสอบความรู้ที่ได้รับจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และตรวจค้าตอบจากภาคผนวก
7. หากนักเรียนยังไม่เข้าใจเนื้อหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สามารถอ่านทบทวนเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ จนกว่าจะ
เข้าใจ
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สาระสาคัญ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระสาคัญ
ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ เป็นระบบการท้างานในร่างกายที่มีความส้าคัญต่อภาวะสุขภาพการ
เจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น การดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ท้างานได้ตามปกติ จะ
ช่วยให้มีสุขภาพดี มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน พ1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ตัวชี้วัด
พ1.1 ม.1/1 รู้เข้าใจและอธิบายความส้าคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร่ท้อที่มีผลต่อ
สุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น
พ1.1 ม.1/2 รู้เข้าใจและอธิบายวิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ท้างานตามปกติ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ (K)
1 อธิบายความส้าคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร่ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ
2 อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ท้างานตามปกติ
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
1. ปฏิบัติตนดูแลรักษาระบบประสาทให้ท้างานตามปกติ
2. มีส่วนร่วมคิด ร่วมท้า รับฝังความคิดเห็นของผู้อื่น ท้างานตามขั้นตอน และมีผลงานในการท้ากิจกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A)
1. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สนใจใฝ่เรียนรู้ รักการท้างาน มีวินัย
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดที่ 1 ระบบประสาท
คาชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับนี้ มีจ้านวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที คะแนนเต็ม 10 คะแนน
2. ให้นักเรียนเลือกค้าตอบที่ถูกต้องที่สุด โดยเขียนเครื่องหมาย X ลงในกระดาษค้าตอบ
1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก ระบบประสาทจะประกอบด้วยเส้นประสาทเท่านั้น
ข ระบบประสาทช่วยควบคุมการท้างานของอวัยวะทุกส่วน
ค ระบบต่อมไร้ท่อมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย
ง ระบบต่อมไร้ท่อผลิตฮอร์โมนไปตามกระแสเลือดสู่อวัยวะเป้าหมาย
2. พฤติกรรมใด ไม่ใช่ การท้างานของสมอง
ก สะดุ้งเมื่อถูกของร้อน
ข เหงื่อออกเมื่อรู้สึกร้อน
ค จามเมื่อร่างกายได้รับเชื้อโรค
ง หิวเมื่อไม่ได้รับประทานอาหาร
3. ระบบประสาทส่วนกลางประกอบด้วย
ก สมองและไขสันหลัง
ข สมองและเส้นประสาทสมอง
ค เส้นประสาทสมองและไขสันหลัง
ง เส้นประสาทสมองและเส้นประสาทไขสันหลัง
4. อวัยวะใดเป็นอวัยวะหลักของระบบประสาท
ก สมอง
ข ไขสันหลัง
ค เส้นประสาท
ง ต่อไร้ท่อ
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5. พฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นถึงการท้างานของระบบประสาทที่มีผลต่อพัฒนาการ
ก การแสดงออกของอารมณ์
ข การดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงสมบูรณ์
ค การพักผ่อนที่ไม่พอเพียงท้าให้ร่างกายอ่อนเพลีย
ง การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับความต้องการของร่างกาย
6. ข้อใดเป็นหน้าที่ของสมองส่วนกลาง
ก ควบคุมการหายใจ
ข ควบคุมการทรงตัวของร่างกาย
ค ควบคุมการเคลื่อนไหวของนัยน์ตา
ง ศูนย์รวบรวมกระแสประสาทที่ผ่านเข้า – ออก
7. สมองส่วนใดที่ท้าหน้าที่เกี่ยวกับความคิด และความจ้า
ก พอนส์
ข ทาลามัส
ค ไฮโพทาลามัส
ง เซรีบรัม
8. เด็กชายต้นน้้ามีอาการไอ และอาเจียน เป็นการควบคุมของสมองส่วนใด
ก ทาลามัส
ข เซรีเบลลัม
ค ไฮโพทาลามัส
ง เมดัลลา ออบลองกาตา
9. ระบบประสาทซิมพาเทติก มีผลต่อการท้างานของร่างกายอย่างไร
ก เส้นเลือดคลายตัว
ข หัวใจเต้นช้าลง
ค รูม่านจาขยาย
ง ความดันโลหิตลดลง
10. ส่วนประกอบใดของสมองที่ท้าหน้าที่ควบคุมการท้างานของกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า การยิ้ม และการยักคิ้ว
ก เซรีเบลลัม
ข เซรีบรัม
ค พอนส์
ง สมองส่วนกลาง
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กระดาษคาตอบการทดสอบก่อน
เรียน
ข้อ
1
2
3
4
5

ก

ข

ค

ง

ข้อ
6
7
8
9
10

เกณฑ์การประเมิน

ก

ข

ค

ง
คะแนน
เต็ม 10
ได้
ผลการประเมิน

คะแนนระหว่าง 9 – 10 ดีมาก
คะแนนระหว่าง 7 – 8 ดี
คะแนนระหว่าง 5 – 6 พอใช้
คะแนนระหว่าง 0 – 4 ปรับปรุง

ดีมาก

ได้ คะแนน ปรับปรุง กลับไปทบทวนแล้วมาท้ากิจกรรมใหม่นะครับ

ปรับปรุง

ดี
พอใช้
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.1 โครงสร้างและหน้าทีข่ องระบบประสาท
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนอธิบายส่วนประกอบและหน้าที่ของระบบประสาท

ชื่อ
หน้าที…่ ……………………………
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

ชื่อ
หน้าที…่ ………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…….

ชื่อ
หน้าที…่ ……………………………
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

ชื่อ
หน้าที…่ …………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
………………………………
……….

ชื่อ
หน้าที…่ ……………………
………………………………
………………………………
………………………………
……….
ชื่อ
หน้าที…่ ……………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……….

ชื่อ
หน้าที…่ ……………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……….
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เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท
ตัวชี้วัด
(พ 1.1 ม.1/1) 1. อธิบายความส้าคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น
(พ 1.1 ม.1/2) 2. อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ท้างานตามปกติ

การท้างานของระบบต่างๆ ในร่างกายมีความสัมพันธ์กันและมีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิต ของมนุษย์ หาก
ระบบใดระบบหนึ่งท้างานไม่ปกติ ย่อมส่งผลต่อภาวะสุขภาพโดยรวม ซึ่งระบบที่มี ความส้าคัญต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่น คือ ระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อ การเรียนรู้การท างานของระบบ
ประสาทและระบบต่อมไร้ท่อจะท้าให้เราสามารถ ดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ท้างานได้ตามปกติ
เพื่อให้มีการเจริญ เติบโตและ พัฒนาการเหมาะสมตามวัย
1 ระบบประสาท (Nervous System)
1.1 ความส้าคัญของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น

ภาพที่ 1 ระบบประสาทเป็นศูนย์กลางของความคิด ความจ้า สติปัญญารวมทั้งการเรียนรู้
ที่มา http://cms574.bps.in.th/group7/nervous
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ระบบประสาท ประกอบด้วยสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาท ซึ่งท้าหน้าที่ควบคุมและ ประสานการ
ท้างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายให้ด้าเนินไปด้วยดี โดยมีสมองเป็นอวัยวะหลักระบบ ประสาทจึงมีความส้าคัญ
ต่อภาวะสุขภาพ การเจริญเติบโตของร่างกาย และพัฒนาการด้านต่าง ๆ คือ เป็นตัวควบคุมการท้างานและรับ
ความรู้สึกของอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย รวมถึงความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และความทรงจ้าต่าง ๆ ซึ่งเมื่อได้รับการ
กระตุ้นจากภายในและภายนอก จะมีการส่งกระแสประสาท กลับไปกลับมา ระหว่างสมองและอวัยวะส่วนต่าง ๆ
ให้ท้างานตามที่ต้องการ เช่น การเคลื่อนไหว ของอวัยวะในอิริยาบถต่าง ๆ ท้างาน นอกจากนั้นยังควบคุมการเต้น
ของหัวใจ อัตราการหายใจ ความดันโลหิต อุณหภูมิในร่างกาย การย่อยอาหาร และการท างานของระบบอื่น ๆ
ของร่างกาย
1.2 โครงสร้างของระบบประสาท
ระบบประสาทเป็นระบบศูนย์กลางที่ควบคุมการท้างานของร่างกาย เป็นระบบที่ท้าหน้าที่ รับ
ความรู้สึก ควบคุมความคิด ถ้าทีอันตรายใด ๆ เกิดขึ้นกับสมอง ก็จะท้าให้ร่างกายพิการหรือเสียชีวิตได้ ระบบ
ประสาทแบ่งเป็น ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System) และ ระบบประสาทส่วนปลาย
(Peripheral Nervous System)
1) ระบบประสาทส่วนกลาง ได้แก่ สมอง และไขสันหลัง
(1) สมอง (Brain) เป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่กว่าส่วนอื่น ๆ อยู่ในกะโหลกศีรษะ
สมอง แบ่งออกเป็น
สมอง
สมองส่วนกลาง

สมองส่วนหน้า
เซรีบรัม

ทาลามัส
ไฮโพทาลามัส

สมองส่วนท้าย
เซรีเบลลัม

พอนส์
เมตัลลา
ออบลองกาตา

ภาพโครงสร้ างของสมอง
ที่มา http://www.gettyimages.com/
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ภาพที่ 2 ส่วนประกอบของสมอง
ที่มา http://www.gettyimages.com/

(1.1) สมองส่วนหน้า (Forebrain) ประกอบด้วย เซรีบรัม (Cerebrum) ทาลามัส
(Thaiamus) และไฮโพทาลามัส (Hypothalamus)
สมองส่วนหน้า
เซรีบรัม

ทาลามัส
ไฮโพทาลามัส

หน้าที่
ท้าหน้าที่ด้ านความคิด ความจา เชาวน์ปัญญา
เป็นศูนย์กลางควบคุมการท้างานด้านต่าง ๆ การ
สัมผัส การพดู การมองเห็น รับรส การได้ยิน การ
ดมกลิ่น และการทา งานของกล้ามเนื้อ
ท้าหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมกระแสประสาทที่ผ่ าน
เข้าออกและแยกกระแสประสาทไปยังสมอง
เป็นศูนย์ควบคุมกระบวนการต่ าง ๆ ของร่างกาย
เช่ น การทา งานพื้ น ฐานของร่ า งกาย ได้ แ ก ่
ความหิว ความดันโลหิต ความต้องการทางเพศ
การหลั่ ง ฮอร์โ มนของต่ อมไร้ ท่อ และการแสดง
อารมณ์ความรู้สึก

(1.2) สมองส่วนกลาง (Midbrain) ท้าหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็น การได้ยิน และการสัมผัส
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(1.3) สมองส่วนท้าย (Hindbrain) ประกอบด้วย พอนส์ (Pons) เมดัลลาออบลองกาตา
(Medulla Oblongata) และเซรีเบลลัม (Cerebellum)
สมองส่วนท้าย
หน้าที่
พอนส์
ท้าหน้าที่การเคี้ยวอาหาร การหลั่งน้้าลาย การ
เคลื่อนไหวของใบหน้า และควบคุมการหายใจ
เมดัลลาออบลองกาตา ท้าหน้าที่ควบคุมการท้า งานของระบบประสาท
อัตโนมัติ เช่น การหายใจ ความดันโลหิต การกลืน
การจาม การสะอึก และการอาเจียน
เซรีเบลลัม
ท้าหน้าที่ประสานการเคลื่อนไหวของร่างกาย และ
ควบคุมการทรงตัวของร่างกาย
(2) ไขสันหลัง (Spinal Cord) เป็นส่วนที่ต่อออกมาจากก้านสมอง อยู่ภายในกระดูกสันหลัง มีหน้าที่
ถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างสมองและส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย รวมทั้งควบคุม การเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
สิ่งกระตุ้นอย่างฉับพลันทันที เช่น หลับตาเมื่อฝุ่นละอองเข้าตา ยกเท้าขึ้น เมื่อถูกหนามต้าเท้า
สมอง
ไขสันหลัง

เส้นประสาท

ภาพที่ 3 การเชื่อมต่อของสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาท
ที่มา : http://www.krutassanee.wordpress.com/2012/11/17
ระบบประสาทกับการเจริญเติบโตและภาวะสุขภาพ

สมองและไขสันหลังจะเป็นศูนย์กลางการรับรู้ และกระตุ้นความรู้สึกจากสิ่งเร้าทั้งภายใน และภายนอก
แล้วส่งผ่านไปยังเส้นประสาทที่กระจายตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
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แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง โครงสร้างและหน้าทีข่ องระบบประสาท
คาชี้แจง : ตอนที่ 1 ให้นักเรียนตอบค้าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. เพราะเหตุใด ระบบประสาทจึงมีผลต่อการด้ารงชีวิตของตนเอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. เพราะเหตุใดระบบประสาทซิมพาเทติกและระบบประสาทพาราซิมพาเทติก จึงต้องท้าหน้าที่ในทิศทางตรง
ข้ามกันเสมอ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ถ้าระบบประสาทท้างานผิดปกติจะเกิดผลกระทบต่อร่างกายอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่า “สุขภาพจิตที่ดีย่อมอยู่ในสุขภาพกายที่สมบูรณ์”
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. การเป็นคนคิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์ส่งผลดีต่อระบบประสาทอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ตอนที่ 2 ให้นักเรียนสรุปความรู้จากการเรียนเป็นความรู้ของตนเองเกี่ยวกับ โครงสร้างและหน้าที่ของ
ระบบประสาท โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์

ผังมโนทัศน์
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.2 ความสาคัญของระบบประสาท
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์พฤติกรรมที่ก้าหนดให้ จากนั้นให้เขียนเครื่องหมาย “√ ” เพื่อตอบค้าถาม
ว่าเกิดขึ้นได้จากการท้างานของสมองหรือไขสันหลัง

พฤติกรรม
1. หัวใจจะเต้นเร็ว ขณะตื่นเต้น
2. ท้าการบ้านที่ครูมอบหมายส่ง
3. นอนหลับเมื่อรู้สึกเหนื่อย
4. ชักมือหนีเมื่อโดนความร้อนร้อน
5. ชักเท้าออกเมื่อเหยียบตะปู
6. กะพริบตาเมื่อถูกลมพัดหน้า
7. พรวนดินต้นไม้ที่ปลูกไว้
8. กระตุกขาเมื่อถูกเคาะบริเวณเอ็นของหัวเข่า
9. ฝึกร้องเพลงกับเพื่อนๆ
10. มองสวนหย่อมที่จัดไว้อย่างสวยงาม

สมอง

ไขสันหลัง
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เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความส้าคัญของระบบประสาท
2

ความส้าคัญของระบบประสาท

ระบบประสาทมีหน้าที่ควบคุมการรับรู้และการตอบสนองของร่างกาย การส่งข้อมูลจากสิ่งที่เรารับรู้ในรูป
ของกระแสไฟฟ้า ไปยังอวัยวะที่ท้าหน้าที่สั่งการ คือ สมอง และไขสันหลัง เพื่อให้ร่างกายเกิดการตอบสนองต่างๆ
และยังมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมาเกี่ยวข้องด้วย
1) การท้างานของระบบประสาทอาจแบ่งตามลักษณะออกเป็น 2 ระบบ คือ
1.1. ระบบประสาทส่วนกลาง (central nerve system หรือ CNS) ได้แก่สมองกับไขสันหลัง และ
ระบบประสาทรอบนอก (peripheral nervous system หรือ PNS) ได้แก่ เส้นประสาทสมอง กับเส้นประสาทไข
สันหลัง หรืออาจแบ่งออกตามลักษณะการท้างานคือ ระบบประสาทโซมาติก (somatic nervous system) เป็น
การท้างานตามค้าสั่งสมองส่วนเซรีบรัมและไขสันหลัง เกิดกับหน่วยปฏิบัติงานที่บังคับได้

ภาพที่ 4 การแบ่งระบบประสาทตามหน้าที่การท้างาน
ที่มา https://www.baanjomyut.com/library_3/extension-1/function_of_the_nervous_system/index.html
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1.2 ระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic nervous system หรือ ANS) เป็นการท้างานที่เกิดกับ
หน่วยปฏิบัติงานที่บังคับไม่ได้
(1) ระบบประสาทซิมพาเทติก (Sympathetic Nervous System-SNS) มีหน้าที่ควบคุมการ
ท้างานของอวัยวะบางอย่าง ซึ่งท้างานอยู่นอกเหนืออ้านาจจิตใจ มีศูนย์กลางอยู่ที่ไขสันหลังระดับอกและเอว โดย
เซลล์ประสาทในระบบนี้จะมีขนาดสั้นการท้างานเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ หรือก้าลังจะมีอันตรายเกิดขึ้น
ระบบจะสั่งให้สู้หรือหนี โดยเมื่อระบบถูกกระตุ้น มันจะสั่งให้ต่อมหมวกไตชั้นใน (Adrenal Medulla) หลั่ง
ฮอร์โมนออกมาเพื่อไปกระตุ้นกล้ามเนื้อหรือต่อมเป้าหมายให้ท้างานตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้น
(2) ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก (Parasympathetic Nervous System-PNS) มีหน้าที่
ควบคุมการท้างานของอวัยวะบางอย่าง ซึ่งท้างานอยู่นอกเหนืออ้านาจจิตใจเช่นเดียวกับระบบประสาทซิมพาเทติก
มีศูนย์กลางอยู่ที่เส้นประสาทสมองคู่ที่ 3, 7, 9, 10 (บริเวณเมดัลลา ออบลองกาตา) และไขสันหลังส่วนกระเบน
เหน็บ (ก้นกบ) โดยจะท้างานควบคู่กับระบบประสาทซิมพาเทติก เพื่อให้ร่างกายกลับสู่ภาวะปกติหรือภาวะผ่อน
คลาย (Rest and Digest)

ภาพที่ 5 การท้างานของระบบประสาทซิมพาเทติก และพาราซิมพาเทติก
ที่มา http://119.46.166.126/self_all/selfaccess11/m5/biology5_1/lesson3/index01.php
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แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง ความส้าคัญของระบบประสาท
คาชี้แจง : ตอนที่ 1 ให้นักเรียนอธิบายการท้างานของระบบประสาทอัตโนมัติ ต่อไปนี้ให้สมบูรณ์
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ตอนที่ 2 ให้นักเรียนสรุปความรู้จากการเรียนเป็นความรู้ของตนเองเกี่ยวกับ ความส้าคัญของระบบ
ประสาท โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์

ผังมโนทัศน์
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กิจกรรมการเรียนรูท้ ี่ 1.3 การดูแลรักษาระบบประสาท
คาชี้แจง ให้นักเรียนบอกเขียนวิธีดูแลรักษาระบบประสาทให้ท้างานตามปกติ ที่สามารถน้าไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได้
วิธีดูแลรักษาระบบประสาทให้ท้างานตามปกติ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วิธีดูแลรักษาระบบประสาท
3 วิธีดูแลรักษาระบบประสาทให้ท้างานตามปกติ
1. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ได้แก่

ภาพที่ 6 การรู้จักเลือกรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ส่งผลต่อการทา งานของระบบประสาท
ที่มา http://www.thaifoodworld.com/อาหารหลัก5หมู่/
2. พักผ่อนให้เพียงพอ โดยเข้านอนแต่หัวค่้า ตื่นนอนตั้งแต่เช้า จะทา ให้สมองเจริญเติบโต
เต็มที่

ภาพที่ 7 การพักผ่อนให้เกิดความผ่อนคลายเป็นการดูแลให้ระบบประสาทท้างานได้ตามปกติ
ที่มา https://whanzyy.wordpress.com/2013/07/07/นอนหลับท่าไหนดีที่สุด/
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3. ออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอ จะช่วยพัฒนาการท้างานของระบบประสาทให้สามารถ ท้างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และกิจกรรมการออกก้าลังกายยังเป็นปัจจัยส้าคัญที่ช่วยส่งเสริม การประสานการท้างานระหว่าง
ประสาทกับกล้ามเนื้อหรือกลไกของทักษะกีฬาต่าง ๆ

ภาพที่ 8 การออกก้าลังกายท้าให้ร่างกายแข็งแรงระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อท้างานได้ตามปกติ
ที่มา http://www.thaiticketmajor.com/variety/lifestyle/5541/
4. สังเกตหรือส้ารวจความผิดปกติของระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชา ซึม ชัก
หมดสติ
5. ไม่สูบบุหรี่ เพราะอาจท้าให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ
6. ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย ท้าให้สมอง
ได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนัก ส่งผลให้สมองตาย ท้าให้พิการ หรือเป็นเจ้าหญิงหรือ เจ้าชายนิทรา

ภาพที่ 9 การสวมหมวกนิรภัยช่วยป้องกันสมองเมื่อได้รับการกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุ
ที่มา https://www.checkraka.com/news/motorcycle/1505196/
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แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การดูแลรักษาระบบประสาท
คาชี้แจง : ตอนที่ 1 ให้นักเรียนอธิบายโรคที่พบในระบบประสาท พร้องทั้งอธิบายวิธีดูแลรักษา

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

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

โรคที่พบใน
ระบบประสาท

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

วิธีดูแลรักษา
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

.........................................
..
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ตอนที่ 2 ให้นักเรียนสรุปความรู้จากการเรียนเป็นความรู้ของตนเองเกี่ยวกับ การดูแลรักษาระบบ
ประสาท โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์

ผังมโนทัศน์

26

ภาคผนวก
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เฉลยกิจกรรมการเรียนรูท้ ี่ 1.1 เรื่อง โครงสร้างและหน้าทีข่ องระบบประสาท
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนอธิบายส่วนประกอบและหน้าทีข่ องระบบ
ประสาท
ชื่อ ทาลามัส
หน้าที่ เป็นศูนย์รวมของ
กระแสประสาทและ
ถ่ายทอดกระแส
ประสาทไปยังสมองส่วน
ต่าง ๆ

ชื่อ เซรีบรัม
หน้าที่ ควบคุมการท้างาน
และกิจกรรมต่างๆ ของ
ร่างกาย เข่น การพูด การ
มองเห็น การได้ยิน ความคิด
ความจ้า และการเรียนรู้ เป็น
ต้น

ชื่อ ไฮโพทาลามัส
หน้าที่ ควบคุม
อุณหภูมิของร่างกาย
ความดันโลหิต ความ
หิว ความอิ่ม การนอน
หลับ และการเต้นของ
หัวใจ เป็นต้น
ชื่อ สมองส่วนกลาง
หน้าที่ ควบคุมเกี่ยวกับ
การมองเห็น กลอกลูก
ตา ควบคุมการเปิดและ
ปิดม่านตา เป็นต้น

ชื่อ เซรีเบลลัม
หน้าที่ ควบคุมการ
เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ
เป็นต้น
ชื่อ เมดัลลา ออบลอง
กาตา
หน้าที่ ควบคุมการ
หายใจ การไหลเวียน
โลหิต การไอ จาม และ
การอาเจียน เป็นต้น

ชื่อ พอนส์
หน้าที่ ควบคุมการ
ท้างานของกล้ามเนื้อ
บริเวณใบหน้า การยิ้ม
ยักคิ้ว และการหลั่ง
น้้าลาย เป็นต้น
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เฉลยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.2 เรื่อง ความสาคัญของระบบประสาท
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์พฤติกรรมที่ก้าหนดให้ แล้วเขียนเครื่องหมาย √ เพื่อตอบค้าถาม
ว่าเกิดขึ้นได้ จากการท้างานของสมองหรือไขสันหลัง

พฤติกรรม
1. หัวใจจะเต้นเร็ว ขณะตื่นเต้น
2. ท้าการบ้านที่ครูมอบหมายส่ง
3. นอนหลับเมื่อรู้สึกเหนื่อย
4. ชักมือหนีเมื่อโดนความร้อนร้อน
5. ชักเท้าออกเมื่อเหยียบตะปู
6. กะพริบตาเมื่อถูกลมพัดหน้า
7. พรวนดินต้นไม้ที่ปลูกไว้
8. กระตุกขาเมื่อถูกเคาะบริเวณเอ็นของหัวเข่า
9. ฝึกร้องเพลงกับเพื่อนๆ
10. มองสวนหย่อมที่จัดไว้อย่างสวยงาม

สมอง

ไขสันหลัง
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
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เฉลยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.3 เรื่อง การดูแลรักษาระบบประสาท
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนวิธีดูแลรักษาระบบประสาทให้ท้างานตามปกติ ที่สามารถน้าไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได้
1. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
2. พักผ่อนให้เพียงพอ
3. ออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอ
4. สังเกตหรือส้ารวจความผิดปกติของระบบประสาท
5. ไม่สูบบุหรี่
6. ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุ
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เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบค้าถามต่อไปนีใ้ ห้ถกู ต้อง
1. เพราะเหตุใด ระบบประสาทจึงมีผลต่อการด้ารงชีวิตของตนเอง
(แนวการตอบ ขึ้นอยู่กับค้าตอบของนักเรียน โดยนักเรียนอาจตอบว่า ระบบประสาทเป็นระบบที่ควบคุม
การท้างานของอวัยวะส่วนต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กัน เพื่อให้ร่างกายสามารถปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถ
ด้ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ)
2. เพราะเหตุใดระบบประสาทซิมพาเทติกและระบบประสาทพาราซิมพาเทติก จึงต้องท้าหน้าที่ในทิศทางตรงข้าม
กันเสมอ
เพื่อรักษาความสมดุลของร่างกายให้สามารถด้ารงชีวิติได้อย่างปกติ............................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ถ้าระบบประสาทท้างานผิดปกติจะเกิดผลกระทบต่อร่างกายอย่างไร
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ได้ เช่น การได้รับอุบัติเหตุจนท้าให้
เกิดอันตรายต่อสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาท ส่งผลให้ผู้ป่วยเห็นอัมพาต หรือไม่รู้สติเป็นเจ้าหญิงนิทราได้
ก่อให้เกิดความไม่สมดุลในร่างกาย ท้าให้อวัยวะต่าง ๆ ไม่สามารถท้างานตามหน้าที่ขนตนได้ดี ฯ
4. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่า “สุขภาพจิตที่ดีย่อมอยู่ในสุขภาพกายที่สมบูรณ์”
ร่างกายและจิตใจมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมกันจนแยกไม่ออก โดยสุขภาพกายก็จะแสดงให้ทราบถึงสุขภาพจิต
ได้ เช่น จิตใจที่มีความทุกข์ กระวนกระวาย ท้าให้กินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายทรุดโทรม ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ
ต่าง ๆ
5. การเป็นคนคิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์ส่งผลดีต่อระบบประสาทอย่างไร
การคิดบวกจะช่วยให้รับมือกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้ดีขึ้น ซึ่งความเครียดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท้าให้เกิด
ปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ตามมา อีกทั้งผู้ที่คิดบวกยังมีแนวโน้มที่จะท้ากิจกรรมต่าง ๆ ออกก้าลังกาย ไม่สูบบุหรี่ และไม่
ดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งล้วนเป็นพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรงได้
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เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง ความสาคัญของระบบประสาท
คาชี้แจง : ตอนที่ 1 ให้นักเรียนอธิบายการท้างานของระบบประสาทอัตโนมัติ ต่อไปนี้ให้สมบูรณ์
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เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง วิธรี ักษาระบบประสาท
คาชี้แจง : ตอนที่ 1 ให้นักเรียนอธิบายโรคที่พบในระบบประสาท พร้องทั้งอธิบายวิธีดูแลรักษา

โรค อัมพฤกษ์ อัมพาต
โรคหลอดเลือดสมอง

ภาวะน้้าคั่งในสมอง

โรคที่พบใน
ระบบประสาท

โรคปวดศีรษะ

โรคอัลไซเมอร์
วิธีดูแลรักษา
1. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
2. พักผ่อนให้เพียงพอ
3. ออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอ
4. ไม่สูบบุหรี่
5. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
6. รับประทานวิตามินเสริม
7. หลีกเลี่ยงการถูกสารพิษ
8. หลีกเลี่ยงท่าทางที่จะเพิ่มแรงกดต่อเส้นประสาท เช่นนั่งขัดสมาธิ
9. กระตุ้นการท้างานของเส้นประสาทและเพิ่มการไหลเวียนเลือดโดยการนวดบริเวณที่เป็นปัญหาจากความผิดปกติ
10. การฝังเข็ม
11. การผ่าตัด
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แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E เรื่อง การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดที่ 1 ระบบประสาท
คาชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับนี้ มีจ้านวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที คะแนนเต็ม 10 คะแนน
2. ให้นักเรียนเลือกค้าตอบที่ถูกต้องที่สุด โดยเขียนเครื่องหมาย X ลงในกระดาษค้าตอบ
1. การปฏิบัติตนตามข้อใดช่วยให้ระบบประสาทท้างานตามปกติ
ก. รับประทานอาหารเสริมเป็นประจ้า ข. เข้านอนเร็วและตื่นนอนเช้าตรู่
ค. เล่นเกมคอมพิวเตอร์ทุกวัน
ง. ดูแลร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ
2. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนที่ส่งผลเสียต่อระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ
ก. เล่นอินเตอร์เน็ตวันละ 1-2 ชั่วโมง ข. รับประทานอาหารทะเลเป็นประจ้า
ค. ดื่มน้้าอัดลมผสมแอลกอฮอล์
ง. เล่นกีฬากับเพื่อนในเวลาว่าง
3. อวัยวะใดเป็นอวัยวะหลักของระบบประสาท
ก. เส้นประสาท
ข. สมอง
ค. ต่อมไร้ท่อ
ง. เซลล์ประสาท
4. การสดุ้งเมื่อสัมผัสของร้อนเกิดจากการท้างานส่วนใด
ก. สมองส่วนเซรีบรัม
ข. สมองส่วนกลาง
ค. เส้นประสาทสมอง
ง. ไขสันหลัง
5. การเป็นอัมพาตหรืออัมพฤกษ์เกิดจากความปกติใดในร่างกาย
ก. ระบบสืบพันธุ์
ข. ระบบหายใจ
ค. ระบบประสาท
ง. ระบบต่อมไร้ท่อ
6. หากการท้างานของระบบประสาทผิดปกติ จะส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย
ก. ใช้ความคิดต่าง ๆ ได้ดีกว่าเดิม
ข. หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ
ค. มีอาการเซื่องซึม
ง. ไม่มีผลใด ๆ ต่อร่างกาย
7. สารไอโอดีนมีความส้าคัญต่อร่างกายอย่างไร
ก. ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการของสมอง ข. ช่วยละลายสารพิษในร่างกาย
ค. ช่วยป้องกันการเกิดโรคผิวหนัง
ง. ช่วยบ้ารุงสายตา
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8. ข้อใดเป็นส่วนประกอบของสมองท้าย
ก ทาลามัส
ข เซรีบรัม
ค เมดัลลา ออบลองกาตา
ง ไฮโพทาลามัส
9. ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก มีผลต่อการท้างานของร่างกายอย่างไร
ก เส้นเลือดหดตัว
ข หัวใจเต้นช้าลง
ค รูม่านจะขยาย
ง หัวใจเต้นเร็ว
10.พฤติกรรมไดที่แสดงให้เห็นถึงการท้างานของระบบประสาทที่มีผลต่อพัฒนาการ
ก การแสองออกของอารมณ์ต่าง ๆ
ข การดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงสมบูรณ์
ค การพักผ่อนที่ไม่พอเพียงท้าให้อ่อนเพลีย
ง การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับความต้องการของร่างกาย
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E
เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบประสาท

แบบทดสอบก่อนเรียน
ข้อ
คาตอบ
1
ก
2
ข
3
ก
4
ค
5
ก
6
ค
7
ง
8
ค
9
ค
10
ค

แบบทดสอบก่อนเรียน
ข้อ
คาตอบ
1
ข
2
ค
3
ข
4
ง
5
ค
6
ค
7
ก
8
ค
9
ข
10
ก
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