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ก
บทคัดย่อ
โครงงานสุ ขศึกษาและพลศึกษา เรื่ อง ปอดของฉัน เป็ นโครงงานที่เล็งเห็นถึงความสาคัญของ
การศึกษาระบบการหายใจของคนเรา ซึ่งโดยนาวัสดุเหลือใช้ คือ ขวดน้ า ก้านลูกโป่ ง มาประดิษฐ์เป็ นปอด
เทียม เพื่อใช้ในการศึกษาระบบการหายใจ และแสดงให้นกั เรี ยนเห็นถึ งความสาคัญของการดูแลรักษา
สุ ขภาพ เรื่ องปอด เพราะในปั จจุบนั มีการสู บบุหรี่ มากซึ่ งเป็ นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ งปอด

ข
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานสุ ขศึกษาและพลศึกษา เรื่ อง “ ปอดของฉัน ” เป็ นโครงงานที่ทาขึ้นโดยมีการสนับสนุ น
งบประมาณ สถานที่ และอุปกรณ์ ในการทดลองจากนางเยาวภา วงศ์กองแก้ว ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
นางสาวรั ต นา บัวเพชร นางสุ รัช ฎา ชู เลขา และนางวราณี สุ ภาตรี รองผูอ้ านวยการสถานศึ ก ษา
ขอขอบคุ ณคุณครู ธีรวุฒิ กางกรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระสุ ขศึกษาและพลศึกษา ครู ปัญญา วุฒิ ครู รัตน์ แก้ว
ทอง หัวหน้า กลุ่ ม สาระวิท ยาศาสตร์ ครู เพี ย งใจ บุ ญประสงค์ หัวหน้า งานวิช าการครู เตื อนใจ เหล่ า
พราหมณ์ และครู สานิ ตย์ โต๊ะหมอ ที่ให้คาปรึ กษา และวิธีการนาเสนอโครงงานสุ ขศึกษาและพล
ศึกษา แนวทางในการปฏิบตั ิการทดลอง การศึกษาค้นคว้าเอกสารประกอบ และขอขอบคุณครู วิชา พรหม
โชติ เป็ นอย่างยิ่งที่ให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับภูมิปัญญา ตลอดจนเพื่อนนักเรี ยนในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่เป็ น
กาลังใจและสนับสนุนในการทาโครงงานครั้งนี้
คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบคุ ณทุ กท่านเป็ นอย่างสู งที่ให้การสนับสนุ นในการจัดทาโครงงานสุ ขศึกษา
และพลศึกษาสาเร็ จได้ดว้ ยดี
คณะผูจ้ ดั ทา

บทที่ 1
บทนา

,

ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
เนื่องจากนักเรี ยนไม่ค่อยเข้าใจเนื้ อหาเกี่ยวกับระบบหายใจ จึงปรึ กษาคุณครู เกี่ยวกับการ
ทางานของปอด โดยประดิษฐ์วสั ดุที่เหลือใช้มาทดลองทาเป็ นปอดเทียมจากลูกโป่ ง เพื่อสังเกตดูการ
หายใจเข้า อากาศจะเข้าไปในปอด ทาให้ปอดขยายใหญ่ข้ ึน การหายใจออกอากาศจะออกจากปอด ทาให้
ปอดแฟบลง ปอดของคนเราจึงต้องทางานหนักตลอดเวลา จึงมีปัจจัยเสี่ ยงตามมา เช่น การสู บบุหรี่ ที่
ก่อให้เกิดโรคมะเร็ งปอด ซึ่ งถือเป็ นมะเร็ งที่พบได้บ่อย อาจทาให้ผปู ้ ่ วยถึงแก่ชีวติ ได้
สาเหตุหลักของการเกิดโรคมะเร็ งปอดคือการสู บบุหรี่ รองลงมา ได้แก่ การอยูใ่ นสถานที่
ที่มีมลภาวะเป็ นพิษ กรรมพันธุ์ และติดเชื้ อไวรัสในระบบทางเดินหายใจ ส่ วนใหญ่ผปู ้ ่ วยที่เป็ นโรคมะเร็ ง
ปอดระยะแรก จะไม่ค่อยมีอาการอะไรแสดงให้เห็น จนกระทัง่ มีอาการไอ เสมหะ มีเลือดปน รู ้สึกแน่น
หน้าอก น้ าหนักตัวลดลง เป็ นไข้ โดยเฉพาะคนไข้ที่มีอาการไอและรักษาประมาณ 2 สัปดาห์ แล้วไม่หาย
ปั จจุบนั วิวฒั นาการทางการแพทย์กา้ วหน้าไปมาก ล่าสุ ดได้มีเทคโนโลยีการรักษามะเร็ ง
ปอดที่ล้ าสมัยที่สุดในโลก คือ วิธีการรักษาโดยใช้ความเย็นสลับความร้อน ที่สามารถทาลายเนื้องอกที่ปอด
ให้ตายได้อย่างแม่นยาโดยไม่ตอ้ งผ่าตัด และมีผลข้างเคียงน้อย โดย นายแพทย์หวู ชิง ไข่ (Wu Ging Kai)
นายแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมะเร็ งประจาโรงพยาบาลมะเร็ งสมัยใหม่กว่างโจว
ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้น คณะผูจ้ ดั ทาจึงเล็งเห็นความสาคัญของการทางานของปอด จึงคิด
ทาโครงงาน เรื่ อง “ ปอดของฉัน ” โดยประดิษฐ์วสั ดุที่เหลือใช้มาทดลองทาเป็ นปอดเทียม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจะได้เข้าใจเกี่ยวกันเนื้ อหาเกี่ยวกับการทางานของปอดมากขึ้น
2. เพื่อนาทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ทดลองทาเป็ นปอดเทียม
3. เพื่อหาคุณภาพของปริ มาตร ความดัน ที่มีในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ทดลองทาเป็ นปอดเทียม
4. เพื่อศึกษาการทางานของปอดเทียมที่นามาประดิษฐ์จากทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น
ขอบเขตการศึกษา
1. ศึกษานาเศษวัสดุที่เหลือใช้ คือกระป๋ องใส่ น้ าพริ ก หลอดพลาสติกมาประดิษฐ์เป็ นปอดของฉัน
2. ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของการใช้ปอดของฉันโดยหาปริ มาตรเมื่อดึงแผ่นยางลง เมื่อปล่อยแผ่นยาง
ปกติ และเมื่อดันแผ่นยางเข้าไปข้างใน

2
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. นักเรี ยนสามารถนาทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ทดลองทาเป็ นปอดเทียมได้
2. นักเรี ยนสามารถหาคุณภาพของปริ มาตร ความดัน ที่มีในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ทดลองทาเป็ น
ปอดเทียม
3. นักเรี ยนสามารถรู ้และเข้าใจการทางานของปอดเทียมโดยใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมา
ประดิษฐ์ได้

3
บทที่ 2
เอกสารที่เกีย่ วข้ อง
ในการจัดทาโครงงาน “ การประดิษฐ์ทดลองทาเป็ นปอดเทียม ” ครั้งนี้ คณะผูจ้ ดั ทาได้
ศึกษาค้นคว้า ความรู ้และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดทาโครงงาน มีดงั นี้
ความรู้ เกีย่ วกับงานประดิษฐ์
ความหมายของงานประดิษฐ์ หมาย ถึง งานที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุ ษย์สร้างหรื อ
ประดิษฐ์ข้ ึนตาม วัตถุประสงค์ที่หลากหลาย หรื อเพื่อความสวยงาม หรื อประดับตกแต่งหรื อเพื่อประโยชน์
ใช้สอย
ความรู้ เกีย่ วกับปอด
ปอด เป็ นอวัยวะหนึ่งในร่ างกายที่มีความสาคัญอย่างยิง่ ในสัตว์มีกระดูกสันหลัง ใช้ในการหายใจ
หน้าที่หลักของปอดก็คือ การแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนจากสิ่ งแวดล้อมเข้าสู่ ระบบเลือดในร่ างกาย และ
แลกเปลี่ยนเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากระบบเลือดออกสู่ สิ่งแวดล้อม ทางานโดยการประกอบกัน
ขึ้นของเซลล์เป็ นจานวนล้านเซลล์ ซึ่ งเซลล์ที่วา่ นี้มีลกั ษณะเล็กและบางเรี ยงตัวประกอบกันเป็ นถุงเหมือน
ลูกโป่ ง ซึ่ งในถุงลูกโป่ งนี้เองที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซต่าง ๆ เกิดขึ้น นอกจากการทางานแลกเปลี่ยนก๊าซแล้ว
ปอดยังทาหน้าที่อื่น ๆ อีกคาว่าปอดในภาษาอังกฤษ ใช้คาว่า lung ในทางการแพทย์สิ่งที่เกี่ยวกับปอดใช้คา
ว่า Pulmonary นาหน้าสิ่ งนั้น ๆ ในมนุษย์น้ นั มีปอดอยูใ่ นทรวงอก มีสองข้าง คือขวาและซ้าย ปอดมี
ลักษณะนิ่ม ร่ างกายจึงมีกระดูกซี่โครงคอยปกป้ องปอดไว้อีกชั้นหนึ่ง ปอดแต่ละข้างจะมีถุงบาง ๆ 2 ชั้น
หุ ม้ อยู่ เรี ยกว่า เยือ่ หุ้มปอด เยือ่ หุม้ ปอดที่เป็ นถุงบาง ๆ 2 ชั้นนี้เรี ยกว่า เยื่อหุ ม้ ปอดชั้นในและ เยือ่ หุม้ ปอด
ชั้นนอก เยือ่ หุ ม้ ปอดชั้นในจะแนบติดไปกับผิวของปอด ส่ วนเยือ่ หุ ม้ ปอดชั้นนอกจะแนบติดไปกับช่อง
ทรวงอก ระหว่างเยือ่ หุ ม้ ปอด 2 ชั้นบางๆนี้จะมีช่องว่าง เรี ยกว่า ช่องเยือ่ หุ ม้ ปอด ในช่องเยือ่ หุ ม้ ปอดจะมี
ของเหลวคอยหล่อลื่นอยู่ เรี ยกว่า ของเหลวเยือ่ หุม้ ปอด ของเหลวนี้จะช่วยให้เยือ่ หุ ้มปอดแต่ละชั้นสไลด์
ไปมาระหว่างกันได้โดยไม่ เสี ยดสี กนั และของเหลวเยือ่ หุ ม้ ปอดก็ยงั ช่วยยึดเยือ่ หุ ม้ ปอดทั้งสองชั้นไว้
ไม่ให้แยกจาก กันโดยง่าย ปอดข้างซ้ายนั้นมีขนาดเล็กกว่าปอดข้างขวา เพราะปอดข้างซ้ายต้องเว้นที่เอาไว้
ให้หวั ใจอยูใ่ นทรวงอกด้วยกันด้วย

4
วิธีการทางาน
การแลกเปลี่ยนก๊าซและการใช้ออกซิ เจน เมื่อเราหายใจเข้า อากาศภายนอกเข้าสู่ อวัยวะ ของระบบ
หายใจไปยังถุงลมในปอดที่ผนังของถุงลมมีหลอดเลือดฝอยติดอยู่ ดังนั้นเมื่ออากาศผ่านเข้ามาถึงถุงลมจึงมี
โอกาสใกล้ชิดกับเม็ดเลือดแดงซึ่ ง ไหลมาพร้อมกับเลือดภายในหลอดเลือดฝอยมากขึ้น จากนั้นออกชิ เจน
ในอากาศซึ่ งมีประมาณมากกว่าประมาณออกซิ เจนในเลือด ก็จะซึ มผ่านผนังถุงลมและผนังหลอดเลือด
ฝอยนี้เข้าสู่ เม็ดเลือดแดง และพร้อมกันนั้น คาร์ บอนไดออกไชด์ที่เหลือจากกระบวนการเมทาบอลิซึมของ
เซลล์ต่าง ๆ ในร่ างกาย และส่ งมากับเม็ดเลือดแดงก็จะออกจากเม็ดเลือดผ่านผนังออกมาสู่ ถุงลม ปกติใน
อากาศมีออกชิเจนร้อยละ 20 แต่อากาศที่เราหายใจมีออกซิ เจนร้อยละ 13 กาจัดของเสี ยทางปอด
การกาจัดของเสี ยทางปอด กาจัดออกมาในรู ปของน้ าและก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็ นผลที่ได้
จากกระบวนการหายใจ โดยน้ าและก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์แพร่ ออกจากเซลล์เข้าสู่ หลอดเลือดและเลือด
จะทา หน้าที่ลาเลียงไปยังปอด แล้วแพร่ เข้าสู่ ถุงลมที่ปอด หลังจากนั้นจึงเคลื่อนผ่านหลอดลมแล้วออกจาก
ร่ างกายทางจมูก ซึ่งเรี ยกว่ากระบวนการ Metabolism
หน้ าที่ของปอด
 หน้าที่เกี่ยวกับการหายใจ แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิ เจนและคาร์ บอนไดออกไซด์
 หน้าที่อื่น ๆ นอกจากการหายใจ
 การควบคุมและขับสารต่าง ๆ เช่น ยา, แอลกอฮอล์ ออกจากระบบเลือด
 การควบคุมสมดุลของความเป็ นกรด-ด่างในเลือด ซึ่ งมีความสาคัญต่อประสิ ทธิ ภาพการทางาน
ของเอนไซม์ และอวัยวะต่าง ๆ
 กรองลิ่มเลือดเล็ก ๆ ที่ตกตะกอนออกจากเส้นเลือดดา
 ปกป้ องและรับแรงกระแทกที่จะทาอันตรายต่อหัวใจซึ่ งอยูต่ รงกลางช่องทรวงอก

5
บทที่ 3
วิธีการดาเนินการ
วัสดุ / อุปกรณ์ ในการทดลอง
1. ยางวงแหวน
2. หลอดพลาสติกรู ปตัว Y
3. ลูกโป่ ง
4. กรวยพลาสติก
5. ยางวง
วัสดุ / อุปกรณ์ ในการนาเสนอ
1. กรรไกร
2. กระดาษสี
3. บอร์ ด พีวซี ี
4. กาวสองหน้า
5. ไม้บรรทัด
วิธีการดาเนินการทาโครงงาน
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่ องการทาโครงงาน
1. ศึกษาสื บค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทาโครงงานจากห้องสมุด และ
อินเตอร์เน็ต
2. ศึกษาหาวิธีการทางานของลูกโป่ งที่คล้ายกับอวัยวะปอด
ขั้นตอนที่ 2 การประดิษฐ์ปอดของฉัน
1) นากระป๋ องน้ าที่เหลือใช้มาล้างทาความสะอาดและเจาะรู ที่กน้ ขวดให้มี
ขนาดรู ตวั Y
2) นาก้านพลาสติกมาตัดต่อให้ได้เป็ นรู ปตัว Y
3) นาตัว Y จากข้อ 2 และข้อ 1 มาประกอบให้เป็ นรู ปดังนี้.-

4) ได้ปอดของฉัน

6
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาการทดลองใช้ปอดของฉันนาลูกโป่ งมา 2 ใบ ใส่ ในหลอดพลาสติกรู ปตัว Y
โดยนาแผ่นยางหรื อลูกโป่ งขนาดใหญ่ตดั ครึ่ งแล้วนาไปปิ ดปากกระป๋ องพลาสติก ดึงแผ่นยางลงช้า ๆ
สังเกตและบันทึกผล จะเห็นว่าแผ่นยางคืนสู่ สภาพเดิม สังเกตและบันทึกผล ดันแผ่นยางขึ้นช้า สังเกตและ
บันทึกผล

7
บทที่ 4
ผลการศึกษาค้ นคว้า
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดลอง
การทดลอง
1. ดึงแผ่นยางลง
2. ปล่อยแผ่นยางปกติ
3. ดันแผ่นยางเข้าไปข้างใน

การเปลีย่ นแปลงภายในกล่อง
ปริมาตร
ความดัน
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น

ผลการทดลอง
ลูกโป่ งขยายพองตัวขึ้น
ไม่มีการเปลี่ยน
ลูกโป่ งแฟบลง

สรุ ปผลการทดลองจากตารางที่ 1
- หายใจเข้า – อากาศภายนอกจึงเข้าสู่ จมูก – หลอดลง – ไปยังถุงลมปอด
กระบังลม – เลื่อนต่าลง
- กระดูกซี่ โครงเลื่อนสู งขึ้น
- ปริ มาตรช่องอกเพิ่ม
- ความดันอากาศภายในลดลง (ต่ากว่าอากาศภายนอก)
- หายใจออก – อากาศภายในถุงลมปอดเคลื่อนที่จากถุงลมปอด – สู่ หลอดลม - ออกทางจมูก
- กระบังลม - เลื่อนสู ง
- กระดูกซี่โครงเลื่อนต่า
- ปริ มาตรช่องอกลดลง
- ความดันอากาศภายในบริ เวณรอบ ๆ ปอดสู งกว่าอากาศภายนอก

8
บทที่ 5
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการทดลอง
1. ได้ปอดของฉันที่ทาจากกระป๋ องเหลือใช้ พลาสติกตัว Y ผลการทดลองเมื่อดึงแผ่นยางลง
ปริ มาตรของอากาศในครอบพลาสติกเพิ่มขึ้น ทาให้ความดันภายในอากาศลดลง อากาศจึงเคลื่อนที่จากที่ที
มีความดันสู งจากภายนอกเข้าสู่ ภายใน ทาให้ลูกโป่ งพองออก
2. เมื่อดันแผ่นยางเข้าไปในครอบพลาสติก ปริ มาตรอากาศจะลดลง ทาให้ความดันเพิ่มขึ้น อากาศ
จึงเคลื่อนที่จากลูกโป่ งออกสู่ ภายนอกกล่อง ทาให้ลูกโป่ งแฟบลง
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. สามารถนาวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ประดิษฐ์ปอดเทียมได้
2. รู ้จกั นาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดตรงตามพระราชดารัสของในหลวงที่รู้จกั คุณค่า
ของธรรมชาติ
3. สามารถความรู ้จากวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาปรับปรุ งประยุกต์ใช้ประดิษฐ์ปอดเทียมนามาใช้
เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนในวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา และบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์ ได้
ข้ อเสนอแนะ
ศึกษาทาวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ประดิษฐ์อวัยวะเทียมในร่ างกายต่อไป

ค
สารบัญ
เรื่อง
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
- ที่มาและความสาคัญของปัญหา
- วัตถุประสงค์
- ขอบเขตการศึกษา
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีการดาเนินการ
- วัสดุ / อุปกรณ์ในการทดลอง
- วัสดุ / อุปกรณ์ในการนาเสนอ
- วิธีการดาเนินการทาโครงงาน
บทที่ 4 ผลการศึกษาค้นคว้า
บทที่ 5 สรุ ปและข้อเสนอแนะ
- สรุ ปผลการทดลอง
- ประโยชน์ที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
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