
 

 

ใบงานที่ 1.1 

 

1. นักเรียนคิดว่าระบบหายใจมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. อวัยวะในระบบหายใจมีอะไรบ้าง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ให้นักเรียนอธิบายขั้นตอนของกระบวนการหายใจ พอสังเขป 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. นักเรียนมีวิธีใดบ้างท่ีสามารถดูแลระบบหายใจให้สามารถทำงานได้ปกติ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ถ้าระบบหายใจของนักเรียนเสียหายจะส่งผลอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 “ระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด” 



6. ระบบไหลเวียนเลือดมีความสำคัญอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ให้นักเรียนอธิบายกระบวนการทำงานของระบบไหลเวียนเลือด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ให้นักเรียนบอกความแตกต่างของอัตราหัวใจ ความดันเลือด และสัญญาณชีพ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ควรปฏิบัติอย่างไร จึงจะสามารถดูแลระบบไหลเวียนเลือดให้ทำงานได้ปกติ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ใหน้ักเรียนยกตัวอย่างโรคที่เกิดจากระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

ชื่อ…………………………………………………………………………………….ชั้น……………………………….เลขที่………………….. 



 

 

ใบงานที่ 1.2 

 

 

คำชี้แจง : ให้นักเรียนนำตัวอักษรหน้าข้อความด้านขวามือมาเติมในช้องว่างด้านซ้ายมือให้ถูกต้อง 

……………. 1. นำก๊าซออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย   ก. เนื้อเยื่อ 

……………. 2. เซลล์ชนิดเดียวกันรวมตัวกัน    ข. ถุงลมปอด 

……………. 3. บริเวณแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจน   ค. เฮโมโกบิน   

        และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

……………. 4. กะบังลมเคลื่อนต่ำลง กระดูกซ่ีโครงยกตัวสูงขึ้น  ง. จมูก 

……………. 5. ผู้ที่ติดบุหรี่      จ. ลิ้นหัวใจ 

……………. 6. แอนติบอดี้      ฉ. สัญญานชีพ 

……………. 7. ทำหน้าที่เปิด - ปิด ให้เลือดไหลผ่านและปิดกั้น  ช. โรคถุงลมโป่งพอง  

        ไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับที่เดิม 

……………. 8. แลกเปลี่ยนอากาศ อาหารต่าง ๆ   ซ. การหายใจเข้า   

        ระหว่างเลือดกับเนื้อเยื่อ 

……………. 9. ชีพจร อัตราการหายใจ    ฌ. ภูมิคุ้มกัน 

……………. 10. นำก๊าซออกซิเจนไปยังเซลล์ต่าง ๆ   ญ. หลอดเลือดฝอย 

  

ชื่อ…………………………………………………………………………….ชั้น……………………………….เลขที…่……………….. 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 “ระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด” 



 

 

ใบงานที่ 1.3 เร่ือง ระบบหายใจ 

 

 

คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำาถามจากหัวข้อที่กำาหนดให้ 

  

ชื่อ…………………………………………………………………………….ชั้น……………………………….เลขที…่……………….. 

ระบบหายใจมีความสำคัญอย่างไร 

………………………………………………………………………

…..………………………………………………..…………………

……….………………………………………………………………

.….……….………………….………………………………………

………..……..……………………………………………………… 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 “ระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด” 

ระบบหายใจ 

ระบบหายใจมีอวัยวะที่เกี่ยวข้อง 

………………………………………………………………………

…..………………………………………………..…………………

……….………………………………………………………………

.….……….………………….………………………………………

………..……..……………………………………………………… 

ระบบหายใจมีกระบวนการทำงานอย่างไร 

………………………………………………………………………

…..………………………………………………..…………………

……….………………………………………………………………

.….……….………………….………………………………………

………..……..……………………………………………………… 

นักเรียนจะสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการ

ทำงานของระบบหายใจอย่างไร 

………………………………………………………………………

…..………………………………………………..…………………

……….………………………………………………………………

.….……….………………….………………………………………

………..……..……………………………………………………… 



 

 

ใบงานที่ 1.4 เร่ือง ระบบไหลเวียนเลือด 

 

 

คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำาถามจากหัวข้อที่กำาหนดให้ 

  

ชื่อ…………………………………………………………………………….ชั้น……………………………….เลขที…่……………….. 

ระบบไหลเวียนเลือดมีความสำคัญอย่างไร 

………………………………………………………………………

…..………………………………………………..…………………

……….………………………………………………………………

.….……….………………….………………………………………

………..……..……………………………………………………… 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 “ระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด” 

ระบบ

ไหลเวียนเลือด 

ระบบไหลเวียนเลือดมีอวัยวะท่ีเกี่ยวข้อง 

………………………………………………………………………

…..………………………………………………..…………………

……….………………………………………………………………

.….……….………………….………………………………………

………..……..……………………………………………………… 

ระบบไหลเวียนเลือดมีกระบวนการทำงานอย่างไร 

………………………………………………………………………

…..………………………………………………..…………………

……….………………………………………………………………

.….……….………………….………………………………………

………..……..……………………………………………………… 

นักเรียนจะสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการ

ทำงานของระบบไหลเวียนเลือดอย่างไร 

………………………………………………………………………

…..………………………………………………..…………………

……….………………………………………………………………

.….……….………………….………………………………………

………..……..……………………………………………………… 



 

 

ใบงานที่ 2.1 

 

1. ระบบย่อยอาหารมีความสำคัญต่อร่างกายมนุษย์อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. อวัยวะในระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอะไรบ้าง และมีหน้าที่อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ใหน้ักเรียนอธิบายอธิบายกระบวนการทำงานของระบบย่อยอาหาร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. อวัยวะในระบบย่อยอาหารที่บริเวณดูดซึมสารอาหารมากท่ีสุด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. พฤติกรรมใดบ้างก่อให้เกิดโรคขึ้นกับระบบย่อยอาหาร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 “ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะ” 



6. ให้นักเรียนบอกหน้าที่และความสำคัญของระบบขับถ่ายในร่างกายมนุษย์ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ให้นักเรียนอธิบายการทำงานของระบบขับถ่ายปัสสาวะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. อวัยวะใดในระบบขับถ่ายปัสสาวะทำหน้าที่กรองปัสสาวะออกจากเลือด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. พติกรรมใดบ้างทีช่วยสร้างเสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายปัสสาวะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. หากระบบขับถ่ายของนักเรียนทำงานผิดปกติ นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

ชื่อ…………………………………………………………………………………….ชั้น……………………………….เลขที่………………….. 



 

 

ใบงานที่ 2.2 

 

 

คำชี้แจง : ให้นักเรียนนำตัวอักษรหน้าข้อความด้านขวามือมาเติมในช้องว่างด้านซ้ายมือให้ถูกต้อง 

……………. 1. บริเวณลำไส้เล็ก     ก. ลำไส้เล็ก 

……………. 2. ย่อยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตขณะที่อยู่ในปาก ข. มีลักษณะเป็นรูปตัว J 

……………. 3. ยาวเพียง 2-3 เมตร     ค. สังเคราะห์วิตามินเค 

……………. 4. กระเพราะอาหาร     ง. ไต 

……………. 5. ของเสียที่พบในปัสสาวะ    จ. 1-1.5 ลิตร 

……………. 6. อาการปวดปัสสาวะ     ฉ. นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ 

……………. 7. สารฟอสเฟสสูงช่วยลดอาการเกิดโรค   ช. มีน้ำปัสสาวะประมาณ 200-250 ซีซี 

……………. 8. กรองของเสียที่อยู่ในเลือด    ซ. ตับ 

……………. 9. ในแต่ระวันร่างการจะขับถ่ายน้ำปัสสาวะออกมา ฌ. ยูเรีย แอมโมเนีย กรดยูริก 

……………. 10. สร้างน้ำดี      ญ. อะไมเลส (Amylase) 

 

ชื่อ…………………………………………………………………………….ชั้น……………………………….เลขที…่……………….. 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 “ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะ” 


