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1 มาตรฐานการเรียนร ู/้ตวัชี้วดั 

 พ 1.1 ป.5/1 อธบิายความสาํคญัของระบบยอ่ยอาหาร และระบบขบัถ่ายทีม่ผีลต่อสขุภาพ การเจรญิเตบิโต  
     และพฒันาการ 
   ป.5/2 อธบิายวธิดีแูลระบบยอ่ยอาหารและระบบขบัถ่ายใหท้าํงานตามปกต ิ

2 สาระสาํคญั/ความคิดรวบยอด 

 ระบบยอ่ยอาหารและระบบขบัถ่ายมคีวามสาํคญัต่อการดาํรงชวีติ การเจรญิเตบิโตและพฒันาการของ
รา่งกาย จงึควรดแูลอยา่งถกูตอ้ง เพือ่ใหก้ารเจรญิเตบิโตและพฒันาการเป็นไปตามวยั 

3 สาระการเรียนร ู ้

 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) ความสาํคญัของระบบยอ่ยอาหารและระบบขบัถ่ายทีม่ผีลต่อสขุภาพ การเจรญิเตบิโตและพฒันาการ 
  2) วธิดีแูลรกัษาระบบยอ่ยอาหารและระบบขบัถ่ายใหท้าํงานตามปกต ิ
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 
  (พจิารณาตามหลกัสตูรสถานศกึษา) 

4 สมรรถนะสาํคญัของผ ูเ้ร ียน 

 4.1  ความสามารถในการคิด 
  1) ทกัษะการวเิคราะห ์ 3) ทกัษะการคดิสรา้งสรรค ์
  2) ทกัษะการเรยีงลาํดบั 4) ทกัษะการเชื่อมโยง 
 4.2 ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 

5 คณุลกัษณะอนัพึงประสงค  ์

 1. มวีนิยั 2. ใฝ่เรยีนรู ้ 3. ตรงต่อเวลา 4. มุง่มัน่ในการทาํงาน 

6 ช้ินงาน /ภาระงาน (รวบยอด) 

 สมดุภาพ เรือ่ง ระบบยอ่ยอาหารและระบบขบัถ่าย 

 หน่วยการเรียนรู้ท ี ่ 1 
 ระบบในร่างกาย  

  

เวลา  3  ชัว่โมง 
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7 การวดัและการประเมินผล 

 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรือ่ง ระบบในรา่งกาย 
 7.2 การประเมินระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที ่1.1 เรือ่ง ระบบยอ่ยอาหาร 
  2) ประเมนิการนําเสนอผลงาน 
  3) สงัเกตพฤตกิรรมการทาํงานรายบุคคล 
  4) สงัเกตพฤตกิรรมการทาํงานกลุ่ม 
  5) สงัเกตคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
 7.3 การประเมินหลงัเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลงัเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรือ่ง ระบบในรา่งกาย 
 7.4 การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจสมดุภาพ เรือ่ง ระบบยอ่ยอาหารและระบบขบัถ่าย 

8 กิจกรรมการเรียนร ู ้

 นักเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที ่1 
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วิธ ีสอนโดยการจดัการเรียนร ู้แบบรว่มมือ :  เทคนิคโตะ๊กลม 

ข ัน้ นําเข้าส ู่บทเรียน 

 1. ครนํูาบตัรภาพอวยัวะต่างๆ มาใหน้กัเรยีนด ูแลว้ถามนกัเรยีนวา่ อวยัวะในภาพทีค่รนํูามาใหด้นูัน้คอื 
อวยัวะใด มหีน้าทีอ่ยา่งไร 

 2. ครอูธบิายเพิม่เตมิใหน้กัเรยีนฟังวา่ อวยัวะในภาพนัน้เป็นอวยัวะทีท่าํหน้าทีป่ระสานงานกนัในระบบยอ่ย
อาหาร ซึง่มคีวามสาํคญัต่อการดาํรงชวีติ  

ข ัน้ สอน 

 1. ครแูบ่งนกัเรยีนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกนัตามความสามารถ จากนัน้ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุม่รว่มกนั
ศกึษาความรูเ้รือ่ง การดแูลระบบยอ่ยอาหาร จากหนงัสอืเรยีน  

 2. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัศกึษาความรู ้แลว้รว่มกนัอภปิรายประเดน็ความรู ้หากมขีอ้สงสยัใหซ้กัถาม
สมาชกิในกลุม่และรว่มกนัวเิคราะหแ์ละหาคาํตอบรว่มกนั จากนัน้สรปุสาระสาํคญั 

 3. ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มสง่ตวัแทนจบัสลากเลอืกลาํดบัในการนําเสนอผลงาน จากนัน้นําเสนอผลงาน      
หน้าชัน้เรยีน ตามลาํดบัทีจ่บัสลากได ้โดยครแูละเพือ่นกลุ่มอื่นรว่มกนัแสดงความคดิเหน็และให้
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 

 4. ครอูธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบัระบบยอ่ยอาหารใหน้กัเรยีนฟัง เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจมากยิง่ขึน้ 
 5. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัทาํใบงานที่ 1.1 เร ื่อง ระบบย่อยอาหาร โดยใหส้มาชกิกลุ่มจบัคูก่นัเป็น 2 คู ่

และแบ่งหน้าทีก่นัอธบิายการทาํงานของอวยัวะต่างๆ ในใบงานตามทีก่าํหนด 
 6. สมาชกิแต่ละคูผ่ลดักนัอธบิายการทาํงานของอวยัวะต่างๆ ตามทีร่บัผดิชอบและเขยีนคาํตอบลงในใบงาน  

ที ่1.1 จากนัน้ใหช้ว่ยกนัตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนนําใบงานสง่ครตูรวจ 
 7. ครใูหน้กัเรยีนรว่มกนัเฉลยคาํตอบในใบงานที ่1.1 และชมเชยกลุ่มทีส่ามารถตอบคาํถามในใบงานไดถู้กตอ้ง

ทุกขอ้เพือ่เป็นการเสรมิกาํลงัใจ 

ข ัน้ สรปุ 

 1. ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัสรปุความสาํคญั และการทาํงานของระบบยอ่ยอาหาร  
 2. ครเูน้นยํา้ใหน้กัเรยีนเขา้ใจวา่ ระบบยอ่ยอาหารเป็นระบบทีม่คีวามสาํคญัต่อรา่งกาย 

เร ือ่งที่  1   ระบบย่อยอาหาร 
  

  1 ชัว่โมง 
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วิธ ีสอนโดยการจดัการเรียนร ู้แบบรว่มมือ :  เทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) 

ข ัน้ นําเข้าส ู่บทเรียน 

 1. ครถูามนกัเรยีนวา่ เพราะเหตุใด เราจงึตอ้งมกีารขบัถ่าย โดยครกูระตุน้ใหน้กัเรยีนทุกคนมสีว่นรว่มในการ
ตอบคาํถาม 

 2. ครอูธบิายเกีย่วกบัความสาํคญัของระบบขบัถ่ายใหน้กัเรยีนฟัง เพือ่กระตุน้ความสนใจ  

ข ัน้ สอน 

 1. นกัเรยีนรวมกลุ่มเดมิ จากนัน้ใหส้มาชกิแต่ละคนในกลุม่กาํหนดหมายเลขประจาํตวัตัง้แต่ 1-4 เรยีกกลุ่มน้ีวา่ 
กลุ่มบา้น  

 2. นกัเรยีนทีม่หีมายเลขเดยีวกนัมารวมกนัเป็นกลุ่มใหม ่เรยีกวา่ กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ แลว้ใหน้กัเรยีนกลุ่ม
ผูเ้ชีย่วชาญแต่ละกลุ่มศกึษาความรูเ้รือ่ง ระบบขบัถ่าย จากหนงัสอืเรยีนและแหล่งขอ้มลูสารสนเทศ           
ตามหวัขอ้ทีก่าํหนด 

 3. นกัเรยีนกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญรว่มกนัแสดงความคดิเหน็ หรอือภปิรายในประเดน็ความรู ้แลว้ซกัถามขอ้สงสยั 
จนไดค้าํตอบทีถู่กตอ้งและเกดิความรูค้วามเขา้ใจ จากนัน้ใหร้ว่มกนัสรปุประเดน็ความรู ้

 4. นกัเรยีนกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญแต่ละกลุ่มกลบัเขา้สูก่ลุ่มบา้น แลว้นําความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษามาเล่าใหเ้พือ่นใน
กลุ่มบา้นฟัง จนเกดิความเขา้ใจทีต่รงกนั และสรปุสาระสาํคญัจดบนัทกึลงในสมดุ 

 5. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัอภปิรายวา่ เราสามารถดแูลระบบขบัถ่ายใหเ้ป็นปกตไิดอ้ยา่งไร 
 6. ตวัแทนของแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการอภปิรายหน้าชัน้เรยีน โดยครอูธบิายเพิม่เตมิใหน้กัเรยีนเกดิความ

เขา้ใจมากยิง่ขึน้ 
 7. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มชว่ยกนัเขยีนแผนผงัความคดิแสดงความสาํคญัและวธิกีารดแูลระบบขบัถ่ายลงใน

กระดาษขนาด A4 แลว้นําเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน 

ข ัน้ สรปุ 

  ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัสรปุความสาํคญั และขอ้ควรปฏบิตัใินการดแูลระบบขบัถ่าย 
 

เร ือ่งที่  2   ระบบขบัถ่าย 
  

  1 ชัว่โมง 
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วิธ ีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการสร้างความตระหนัก 

ข ัน้ที่ 1 สงัเกต 

  ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัสนทนาเกีย่วกบัวธิกีารดแูลรกัษาระบบยอ่ยอาหารและระบบขบัถ่าย และบอกผลดี
ของการดแูลรกัษาระบบยอ่ยอาหารและระบบขบัถ่ายอยา่งถูกตอ้ง 

ข ัน้ที่ 2 วิเคราะหวิ์จารณ์ 

 1. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มสง่ตวัแทนออกมาจบัสลากคาํถาม แลว้รว่มกนัอธบิายและสรปุแนวคาํตอบตามประเดน็ 
ทีก่าํหนด 

 2. สมาชกิแต่ละกลุ่มรว่มกนัอธบิายและสรปุตามประเดน็ทีก่าํหนด 
 3. ตวัแทนของแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอความรูห้น้าชัน้เรยีน ครตูรวจสอบความถูกตอ้ง และอธบิายเพิม่เตมิ

ในสว่นทีบ่กพรอ่ง เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้ง 

ข ัน้ที่ 3 สรปุ 

  นกัเรยีนรว่มกนัสรปุวธิดีแูลระบบยอ่ยอาหารและระบบขบัถ่ายใหม้กีารทาํงานเป็นปกต ิพรอ้มเสนอแนวทาง
ในการนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปปรบัใชใ้นการดแูลสขุภาพใหถู้กตอ้งเหมาะสม 
  

  ครมูอบหมายให้นักเรียนแต่ละกล ุ่มช่วยกนัทาํสมดุภาพ เร ื่อง ระบบย่อยอาหารและระบบขบัถ่าย 
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีกํ่าหนด 

 นักเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ที ่1 
 

เร ือ่งที่  3   การดแูลระบบย่อยอาหาร 
 และระบบขบัถ่าย 

 
  

1 ชัว่โมง 
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9 สื่อ /แหล่งการเรียนร ู ้

 9.1 สือ่การเรียนรู้ 
  1) หนงัสอืเรยีน สขุศกึษาและพลศกึษา ป.5 
  2) บทเรยีนคอมพวิเตอร ์Smart L.O. LMS Lite สขุศกึษา ป.5 บรษิทั เพลยเ์อเบลิ จาํกดั 
  3) เอกสารประกอบการสอน 
  4) บตัรภาพ 
  5) สลาก 
  6) กระดาษขนาด A4 
  7) ใบงานที ่1.1 เรือ่ง ระบบยอ่ยอาหาร 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมดุ 
  2) แหล่งขอ้มลูสารสนเทศ 
   - http://www.health.kapool.com/view6093.html 
   - http://www.med.cmu.ac.th/hospital/nis/know/surg/gut.html 
   - http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/ระบบยอ่ยอาหาร 
   - http://www.aksorn.com/lib/p/hed_01 (เรือ่ง ปอดสะอาดไดอ้ยา่งไร) 
   - http://www.aksorn.com/lib/p/hed_01 (เรือ่ง ทาํไมในรา่งกายจงึมอุีณหภมูคิงที)่ 
   - http://www.aksorn.com/lib/p/hed_01 (เรือ่ง หน้าทีข่องไต) 
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การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด)  

แบบประเมินสมดุภาพ เร ื่อง ระบบย่อยอาหารและระบบขบัถ่าย 

รายการประเมิน 
คาํอธิบายระดบัคณุภาพ / ระดบัคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.  การอธิบาย
ความสาํคญัและ
การทาํงานของ
ระบบย่อยอาหาร 

อธบิายความสาํคญัและการ
ทาํงานของระบบยอ่ยอาหาร 
ไดถ้กูตอ้ง ละเอยีด ชดัเจน 

อธบิายความสาํคญัและการ
ทาํงานของระบบยอ่ยอาหาร 
ไดถ้กูตอ้ง ละเอยีด ชดัเจน       
เป็นสว่นใหญ่ 

อธบิายความสาํคญัและการ
ทาํงานของระบบยอ่ยอาหาร  
ไดถ้กูตอ้ง แต่ไมล่ะเอยีด          
ไมช่ดัเจน 

2. การอธิบาย
ความสาํคญัและ
การทาํงานของ
ระบบขบัถ่าย 

อธบิายความสาํคญัและการ
ทาํงานของระบบขบัถ่าย          
ไดถ้กูตอ้ง ละเอยีด ชดัเจน       
ครบทัง้ 4 ระบบ 

อธบิายความสาํคญัและการ
ทาํงานของระบบขบัถ่าย          
ไดถ้กูตอ้ง ละเอยีด ชดัเจน       
2-3 ระบบ 

อธบิายความสาํคญัและการ
ทาํงานของระบบขบัถ่าย          
ไดถ้กูตอ้ง ละเอยีด ชดัเจน       
1 ระบบ 

3. การอธิบายวิธีดแูล
ระบบย่อยอาหาร 

อธบิายวธิดีแูลระบบยอ่ยอาหาร 
ไดถ้กูตอ้ง ชดัเจน 5 ขอ้ขึน้ไป 

อธบิายวธิดีแูลระบบยอ่ยอาหาร
ไดถ้กูตอ้ง ชดัเจน 3-4 ขอ้ 

อธบิายวธิดีแูลระบบยอ่ยอาหาร
ไดถ้กูตอ้ง ชดัเจน 1-2 ขอ้ 

4. การอธิบายวิธีดแูล
ระบบขบัถ่าย 

อธบิายวธิดีแูลระบบขบัถ่าย     
ไดถ้กูตอ้ง ชดัเจน ครบทัง้        
4 ระบบ 

อธบิายวธิดีแูลระบบขบัถ่าย     
ไดถ้กูตอ้งเป็นสว่นใหญ่           
ครบทัง้ 4 ระบบ 

อธบิายวธิดีแูลระบบขบัถ่าย     
ไดถ้กูตอ้งเพยีงบางสว่น และ
ไมค่รบทัง้ 4 ระบบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เกณฑก์ารตดัสินคณุภาพ 
 

ช่วงคะแนน 10 - 12 6 - 9 ตํ่ากวา่ 6 

ระดบัคณุภาพ ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 



 

8 
สุขศกึษาฯ ป.5 

เฉลย                   

 1. ง  2. ก   3. ค    4. ข   5. ง  6. ง   7. ก    8. ข   9. ค    10. ค 

 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1    
คาํชี้แจง ใหน้กัเรยีนเลือกคาํตอบที่ถูกต้องที่สุดเพยีงข้อเดยีว 

 1.  ระบบยอ่ยอาหารมคีวามสาํคญัต่อการเจรญิเตบิโตของ
รา่งกายอยา่งไร 

  ก. ขบัของเสยีทีไ่มต่อ้งการออกจากรา่งกาย 
  ข. แลกเปลีย่นแก๊สเพือ่ใชใ้นการเผาผลาญอาหาร 
  ค. เตอืนใหร้า่งกายรบัรูถ้งึอนัตรายต่างๆ 
  ง. เปลีย่นอาหารใหเ้ป็นสารอาหารทีร่า่งกายนําไปใชไ้ด ้
 2. เพราะเหตุใด น้ําลายชว่ยทาํใหก้ลนือาหารไดง้า่ย 
  ก. มน้ํีายอ่ยชว่ยยอ่ยอาหาร 
  ข. รบัรูร้สชาตอิาหารไดด้ ี
  ค. สามารถดดูซมึอาหารได ้
  ง. เคีย้วอาหารไดเ้รว็ขึน้ 
 3. อวยัวะใดสาํคญัทีส่ดุในระบบยอ่ยอาหาร 
  ก. กระเพาะอาหาร 
  ข. หลอดอาหาร 
  ค. ลาํไสเ้ลก็ 
  ง. ตบั 
 4. ถา้เรากนิอาหารใหต้รงเวลา มผีลต่อการทาํงานของระบบ

ยอ่ยอาหารอยา่งไร 
  ก. ชว่ยทาํใหก้นิอาหารไดใ้นปรมิาณมากๆ 
  ข. ชว่ยทาํใหน้ํ้ายอ่ยหลัง่ออกมาไดต้รงเวลา 
  ค. ชว่ยใหร้ะบบไหลเวยีนโลหติทาํงานไดด้ ี
  ง. ชว่ยดดูซมึสารอาหารเขา้สูห่ลอดเลอืดไดเ้รว็ 
 5. ถา้มอีาการทอ้งผกู ควรเลอืกกนิผลไมช้นิดใด จงึชว่ย

บรรเทาอาการทอ้งผกู 
  ก. ทุเรยีน ข. มะมว่ง 
  ค. ลาํไย  ง. มะละกอ 

 6. ระบบขบัถ่ายมคีวามสาํคญัต่อการดาํรงชวีติอยา่งไร 
  ก. เตอืนใหร้า่งกายรูว้า่มปีรมิาณของเสยีสะสมอยูม่าก 
  ข. เปลีย่นของเสยีใหเ้ป็นสารอาหารทีร่า่งกายนํามาใชไ้ด ้
  ค. เปลีย่นของเสยีเป็นพลงังานในการเผาผลาญอาหาร 
  ง. ขบัของเสยีทีไ่มต่อ้งการออกจากรา่งกาย 
 7. เพราะเหตุใด ต่อมเหงือ่จงึขบัของเสยีทีป่นอยูใ่น        

กระแสเลอืดออกมา 
  ก. ควบคุมอุณหภูมใินรา่งกายใหเ้ป็นปกต ิ
  ข. รกัษาภาวะสมดุลภายในรา่งกาย 
  ค. ดดูซมึน้ําไปเลีย้งสว่นต่างๆ ของรา่งกาย 
  ง. ถ่ายเทของเสยีไปยงัสว่นต่างๆ ของรา่งกาย 
 8. ไตเป็นอวยัวะทีส่าํคญัทีส่ดุในระบบขบัถ่ายปัสสาวะ

อยา่งไร 
  ก. กรองเอาเกลอืและสารพษิเกบ็ไว ้
  ข. ขบัถ่ายของเสยีและกาํจดัน้ําสว่นเกนิ 
  ค. สะสมของเสยีไวใ้นรา่งกาย 
  ง. สามารถกลัน้ปัสสาวะไวไ้ดน้าน 
 9. อวยัวะสว่นใดใชใ้นระบบการขบัถ่ายแก๊สคารบ์อนได 

ออกไซดม์ากทีส่ดุ 
  ก. หวัใจ ข. ไต 
  ค. ปอด ง. ลาํไส ้
 10. ถา้ตอ้งการใหร้ะบบขบัถ่ายเหงือ่ทาํงานตามปกต ิ          

ควรปฏบิตัอิยา่งไร 
  ก. สวมใสเ่สือ้ผา้หลวมๆ 
  ข. ทาแป้งบรเิวณทีม่เีหงือ่ออก 
  ค. อาบน้ําอยา่งน้อยวนัละ 2 ครัง้ 
  ง. กนิอาหารประเภทผกัและผลไมม้ากๆ 
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สุขศกึษาฯ ป.5 

เฉลย                   

 1. ข  2. ง   3. ค    4. ก   5. ข  6. ข   7. ง    8. ค   9. ก    10. ง 

 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1    

คาํชี้แจง ใหน้กัเรยีนเลือกคาํตอบที่ถูกต้องที่สุดเพยีงข้อเดยีว 

 1. เพราะเหตุใด ต่อมเหงือ่จงึขบัของเสยีทีป่นอยูใ่น        
กระแสเลอืดออกมา 

  ก. รกัษาภาวะสมดุลภายในรา่งกาย 
  ข. ควบคุมอุณหภูมใินรา่งกายใหเ้ป็นปกต ิ
  ค. ดดูซมึน้ําไปเลีย้งสว่นต่างๆ ของรา่งกาย 
  ง. ถ่ายเทของเสยีไปยงัสว่นต่างๆ ของรา่งกาย 
 2. อวยัวะสว่นใดใชใ้นระบบการขบัถ่ายแก๊สคารบ์อนได 

ออกไซดม์ากทีส่ดุ 
  ก. ลาํไส ้ ข. หวัใจ 
  ค. ไต ง. ปอด 
 3. ถา้ตอ้งการใหร้ะบบขบัถ่ายเหงือ่ทาํงานตามปกต ิ          

ควรปฏบิตัอิยา่งไร 
  ก. สวมใสเ่สือ้ผา้หลวมๆ 
  ข. กนิอาหารประเภทผกัและผลไมม้ากๆ 
  ค. อาบน้ําอยา่งน้อยวนัละ 2 ครัง้ 
  ง. ทาแป้งบรเิวณทีม่เีหงือ่ออก 
 4. ไตเป็นอวยัวะทีส่าํคญัทีส่ดุในระบบขบัถ่ายปัสสาวะ

อยา่งไร 
  ก. ขบัถ่ายของเสยีและกาํจดัน้ําสว่นเกนิ 
  ข. กรองเอาเกลอืและสารพษิเกบ็ไว ้
  ค. สามารถกลัน้ปัสสาวะไวไ้ดน้าน 
  ง. สะสมของเสยีไวใ้นรา่งกาย 
 5. ระบบขบัถ่ายมคีวามสาํคญัต่อการดาํรงชวีติอยา่งไร 
  ก. เตอืนใหร้า่งกายรูว้า่มปีรมิาณของเสยีสะสมอยูม่าก 
  ข. ขบัของเสยีทีไ่มต่อ้งการออกจากรา่งกาย 
  ค. เปลีย่นของเสยีเป็นพลงังานในการเผาผลาญอาหาร 
  ง. เปลีย่นของเสยีใหเ้ป็นสารอาหารทีร่า่งกายนํามาใชไ้ด ้

 6. อวยัวะใดสาํคญัทีส่ดุในระบบยอ่ยอาหาร 
  ก. ตบั 
  ข. ลาํไสเ้ลก็ 
  ค. หลอดอาหาร 
  ง. กระเพาะอาหาร 
 7.  ระบบยอ่ยอาหารมคีวามสาํคญัต่อการเจรญิเตบิโตของ

รา่งกายอยา่งไร 
  ก. แลกเปลีย่นแก๊สเพือ่ใชใ้นการเผาผลาญอาหาร 
  ข. เตอืนใหร้า่งกายรบัรูถ้งึอนัตรายต่างๆ 
  ค. ขบัของเสยีทีไ่มต่อ้งการออกจากรา่งกาย 
  ง. เปลีย่นอาหารใหเ้ป็นสารอาหารทีร่า่งกายนําไปใชไ้ด ้
 8. ถา้มอีาการทอ้งผกู ควรเลอืกกนิผลไมช้นิดใด จงึชว่ย

บรรเทาอาการทอ้งผกู 
  ก. ทุเรยีน ข. ลาํไย 
  ค. มะละกอ  ง. มะมว่ง 
 9. เพราะเหตุใด น้ําลายชว่ยทาํใหก้ลนือาหารไดง้า่ย 
  ก. มน้ํีายอ่ยชว่ยยอ่ยอาหาร 
  ข. เคีย้วอาหารไดเ้รว็ขึน้ 
  ค. รบัรูร้สชาตอิาหารไดด้ ี
  ง. สามารถดดูซมึอาหารได ้
 10. ถา้เรากนิอาหารใหต้รงเวลา มผีลต่อการทาํงานของระบบ

ยอ่ยอาหารอยา่งไร 
  ก. ชว่ยดดูซมึสารอาหารเขา้สูห่ลอดเลอืดไดเ้รว็ 
  ข. ชว่ยทาํใหก้นิอาหารไดใ้นปรมิาณมากๆ 
  ค. ชว่ยใหร้ะบบไหลเวยีนโลหติทาํงานไดด้ ี
  ง. ชว่ยทาํใหน้ํ้ายอ่ยหลัง่ออกมาไดต้รงเวลา 
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