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รู้เรื่ องตัวเรา
สาระสาคัญ
ร่ างกายจะด ารงชี วิต อยู่ได้หากมี ก ารดู แ ลเอาใจใส่ และ
เข้าใจกระบวนการของระบบต่ างๆ ในร่ า งกาย เพื่ อที่ จ ะได้รู้
วิธี ก ารปฏิ บ ตั ิ ตน มี แ นวทางในการดู แ ลรั ก ษาร่ างกายได้อย่า ง
ถูกต้องและเหมาะสม

สาระการเรียนรู้

1. ระบบย่อยอาหาร
2. ระบบขับถ่าย
3. การดูแลรักษาระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย

ตัวชี้วดั
เมื่อนักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนนี้แล้ว นักเรี ยนสามารถ
1. บอกความสาคัญของระบบย่อยอาหารได้
2. บอกความสาคัญของระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ
3. อธิบายวิธีการดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้สามารถ
ทางานได้ตามปกติ
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แบบทดสอบก่อนเรียน
สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 เวลา 10 นาที
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยน  ทับคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว
(10 คะแนน)
1. ข้อใดกล่าวถึงความสาคัญของระบบร่ างกายได้ถูกต้อง
ก. ช่วยให้เรามีความสุขสดชื่น
ข. ช่วยให้ร่างกายทางานได้ปกติ
ค. ทาให้จิตใจฟุ้งซ่าน
ง. ช่วยให้น้ าหนักเพิม่ ขึ้น
2. ข้อใดคือหน้าที่ของระบบย่อยอาหาร
ก. ทาหน้าที่ลาเลียงสารอาหารเข้าสู่ร่างกาย
ข. มีหน้าที่กาจัดของเสี ยออกสู่ ร่างกาย
ค. ย่อยอาหารให้พอกลืนเข้าไป แล้วร่ างกายไม่สามารถนาไปใช้ได้
ง. ย่อยอาหารที่เข้าไปให้แตกตัว มีขนาดเล็ก แล้วสารอาหารจะถูก
นาไปใช้ประโยชน์ในร่ างกาย
3. อวัยวะในข้อใดไม่อยูใ่ นระบบย่อยอาหาร
ก. ปาก
ข. ฟัน
ค. ตับ
ง. กระเพาะอาหาร
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4. เพราะเหตุใดเราจึงต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน
ก. เพื่อไม่ให้กระเพาะทางานหนัก
ข. เพื่อป้องกันเชื้อโรค
ค. เพื่อไม่ให้อาหารซึมออกนอกกระเพาะ
ง. เพื่อให้ตบั แข็งแรง
5. อวัยวะในข้อใดอยูใ่ นระบบย่อยอาหาร
ก. ฟัน
ข. หู
ค. ตับ
ง. หัวใจ
6.ฟันทาหน้าที่อะไร
ก. บดเคี้ยวอาหาร
ข. รับรสชาติ
ค. สร้างน้ าย่อย
ง. เคลื่อนที่ผา่ นหลอดอาหารลงไปยังกระเพาะอาหาร
7. ข้อใดกล่าวถึงระบบขับถ่ายได้ไม่ถูกต้อง
ก. ร่ างกายของเรามีการขับถ่ายหรื อกาจัดของเสี ยออกจากร่ างกายทุกวัน
ข. ของเสี ยถูกกาจัดออกมาทางลิ้นหัวใจ
ค. ของเสี ยที่กาจัดผ่านทางไต คือ น้ าปั สสาวะ
ง. ไต ปอด ผิวหนัง ลาไส้ใหญ่ อยูใ่ นระบบขับถ่าย
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8. นักเรี ยนทราบหรื อไม่วา่ ของเสี ยที่ถูกกาจัดออกมาทางปอดคือสิ่ งใด
ก. เลือด
ข. เหงื่อ
ค. อุจจาระ
ง. แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์
9.ข้อใดคือการดูแลรักษาระบบขับถ่ายให้ทางานได้ตามปกติ
ก. อาหารที่ควรบริ โภคมากมากๆ คือเนื้อสัตว์ และแป้ ง
ข. ห้ามเคี้ยวอาหารละเอียด เพราะจะทาให้ขบั ถ่ายยาก
ค. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ฝึ กขับถ่ายให้เป็นเวลา ออกกาลังกาย
สม่าเสมอ ดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว
ง. พยายามกินแป้งและข้าวให้มากๆ เพื่อที่จะได้ขบั ถ่ายของเสี ยออกมา
ให้นอ้ ยที่สุด
10. ของเสี ยที่ถูกกาจัดออกทางผิวหนังคือสิ่ งใด
ก. เหงื่อ
ข. อุจจาระ
ค. ความเครี ยด
ง. เลือด
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แบบทดสอบก่อนเรียน
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บทเรียนสาเร็จรูป ชุดที่ 1
เรื่ อง รู้เรื่ องตัวเรา

สวัสดีครับนักเรี ยนที่น่ารักทุกคน วันนี้
ครู จะมาให้ความรู ้ แก่นกั เรี ยนเกี่ ยวกับ
เรื่ องตัวเรา ถ้าอยากได้ความรู้ ใ ห้ อ่าน
เนื้อหาต่อไปนี้นะครับ
กรอบที่ 1
นัก เรียนรู้ ห รื อ ไม่ ว่า ร่ า งกายของเราประกอบไปด้ว ยโครงสร้ า ง
ที่สลับซับซ้อน มีระบบของร่ างกายหลายระบบ การทางานของทุกระบบ
ในร่างกาย ล้ว นมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน ได้ แ ก่ ระบบย่อ ยอาหาร ระบบ
หมุ น เวี ย นเลื อ ด ระบบหายใจ ระบบขับ ถ่ า ย ระบบน้ า เหลื อ ง ระบบ
ภูมิคุม้ กัน ระบบประสาท ระบบสื บพันธุ์ ระบบโครงกระดูก และระบบ
กล้ า มเนื้ อ ดั ง นั้ นทุ ก ระบบจะต้ อ งท างานสั ม พัน ธ์ ก ัน จึ ง จะท าให้
การเจริ ญเติบโตของมนุ ษย์เ ป็ นไปตามปกติ แต่หากระบบใดระบบหนึ่ ง
ไม่สามารถทางานได้ก็จะส่ งผลต่อระบบอื่นเช่ นกัน เป็ นผลทาให้ร่างกาย
เกิ ด ความเจ็บ ป่ วยได้ เนื้ อ หาในเล่ ม นี้ ครู อ ยากให้ นัก เรียนได้มี ค วามรู ้
ในเรื่ องระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายก่อนเพื่อที่จะได้นาความรู ้ ที่ได้
ศึกษานามาใช้ดูแลสุขภาพร่ างกายของเราให้แข็งแรงต่อไป มาศึกษาระบบ
ย่อยอาหารระบบแรกกันเลยนะครับ
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เริ่ มศึกษากันเลยนะครับ

ระบบย่อยอาหาร เป็ นระบบที่มีความสาคัญต่อร่ างกายระบบหนึ่ ง
เพราะระบบย่อยอาหารจะเปลี่ยนอาหารให้มีขนาดเล็กลง จนอาหารที่กิน
เข้าไปจะถูกย่อยหรื อเปลี่ยนให้เป็ นขนาดที่เล็กลง จนถูกดูดซึ มสารอาหาร
เข้าสู่ เ ซลล์ต่างๆของร่ างกายเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ใ นการซ่ อมแซมและ
บารุ งส่ วนที่สึกหรอของร่ างกาย โดยการใช้ฟันบดเคี้ยวให้ละเอี ยดรวมถึ ง
การบีบรัด ตัวของกระเพาะอาหาร เพื่อนาอาหารที่ ผ่านการย่อยแล้วเข้าสู่
ร่ างกายโดยมี ลิ้นและน้ าลายเป็ นตัวคลุ กเคล้าให้ อาหารเข้ากัน และถู กบด
เคี้ ยวโดยฟั น เป็ นกระบวนการทางเคมี ใ นการย่อยอาหารโดยมี เ อนไซม์
เป็ นตัวย่อยให้อาหารกลายเป็ นโมเลกุลที่มีขนาดเล็กลงจนร่ างกายสามารถ
ดู ด ซึ ม ไปใช้งานได้ อาหารการกิ น ก็ เ ป็ นเรื่ องสาคัญ เรื่ องหนึ่ งที่ มี ผ ลต่ อ
สุขภาพ ดังนั้นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ยอ่ มส่ งผลต่อระบบย่อย
อาหารให้ทางานได้ง่ายขึ้น ดังค ากล่าวที่ว่าสุ ขภาพจะดี หรื อไม่ ขึ้นอยู่ก ับ
อาหารที่ เรากิ นเข้าไปและระบบการย่อยอาหารเป็ นสาคัญ ถ้าระบบย่อย
อาหารไม่ดี อาหารที่ถู ก กิ น เข้าไปไม่ย่อย ร่ างกายก็ไม่สามารถด ารงชี วิต
ได้ ระบบย่อยอาหารจึงมีความสาคัญต่อชี วิตของมนุ ษย์
(สมหมาย แตงสกุล, 2550 : 4-8)
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เมื่อมีความรู ้เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารแล้ว
เรามาวัดความรู้ของเรากันดีกว่าครับ

กรอบที่ 2
แบบฝึ กหัด
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนเครื่ องหมาย  หน้าข้อความที่ถูกต้อง
และเครื่ องหมาย  หน้าข้อความที่เห็นว่าผิด (ข้อละ 2 คะแนน)
1. ระบบย่อยอาหารเป็นระบบที่ไม่มีความสาคัญต่อร่ างกาย
2. ฟันอยูใ่ นระบบย่อยอาหาร ทาหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้ละเอียด
3. สุ ขภาพของเราจะดีหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั ลิ้นที่แข็งแรงเท่านั้น
4. อาหารที่เรากินเข้าไปจะลงสู่กระเพาะอาหารเพื่อทาการย่อย
อาหารให้มีขนาดเล็กแล้วเข้าสู่ร่างกาย
5. ลิ้นและน้ าลายไม่มีประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหาร
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กรอบที่ 3
เฉลยแบบฝึ กหัด
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนเครื่ องหมาย  หน้าข้อความที่ถูกต้อง
และเครื่ องหมาย  หน้าข้อความที่เห็นว่าผิด (ข้อละ 2 คะแนน)


1. ระบบย่อยอาหารเป็นระบบที่ไม่มีความสาคัญต่อร่ างกาย



2. ฟันอยูใ่ นระบบย่อยอาหาร ทาหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้ละเอียด



3. สุ ขภาพของเราจะดีหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั ลิ้นที่แข็งแรงเท่านั้น



4. อาหารที่เรากินเข้าไปจะลงสู่กระเพาะอาหารเพื่อทาการย่อย
อาหารให้มีขนาดเล็กแล้วเข้าสู่ร่างกาย



5.ลิ้นและน้ าลายไม่มีประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหาร

เก่งมากที่ตอบถูก ครู ขอชื่นชมในความสามารถ
ของนักเรี ยนนะครับ ที่ตอบผิดไม่เป็นไร ตั้งใจ
ศึกษาเนื้อหาที่เรี ยนให้ดีนะครับ
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ศึกษากรอบต่อไป
ครับ
กรอบที่ 4
โครงสร้ างของระบบย่อยอาหาร

โครงสร้างของระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะที่สาคัญ
ได้แก่ ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลาไส้เล็ก สาไส้ใหญ่
นอกจากนี้ ยงั มีอวัยวะที่เป็นตัวช่วยในการย่อยอาหารเพื่อให้ระบบ
ย่อยอาหารทางานได้ดีข้ ึนคือต่อมน้ าลาย ตับ ตับอ่อนและถุงน้ าดี
(http://www.med.cmu.ac.th/dept/vascular/human/lesson/lesson1.php)
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อ่านต่ อไปนะครับ

โดยแต่ละอวัยวะมีหน้าที่ดงั นี้
ปาก เป็นอวัยวะแรกของย่อยอาหารมีฟันทาหน้าบดเคี้ยวอาหาร
มีลิ้น และต่อมน้ าลายคอยสร้างน้ าลายเพื่อช่วยในการย่อยอาหาร
หลอดอาหาร มีลกั ษณะเป็นกล้ามเนื้อเรี ยบมีการย่อยเชิงกล
โดยการบีบตัวของกล้ามเนื้อทางเดินอาหาร เพื่อให้อาหารเคลื่อนที่
ลงสู่กระเพาะอาหาร
กระเพาะอาหาร เป็นแหล่งรวมอาหารที่รับประทานเข้าไปและ
ทาหน้าที่ยอ่ ยอาหาร
ลาไส้ เล็ก เป็ นส่วนที่ต่อมาจากกระเพาะอาหาร มีลกั ษณะเป็ นขด
ทาหน้าที่ยอ่ ยอาหารและดูดซึมสารอาหารไปหล่อเลี้ยงส่ วนต่างๆ
ของร่ างกาย
ลาไส้ ใหญ่ มีขนาดใหญ่กว่าลาไส้เล็กแต่จะสั้นกว่า ทาหน้าที่ดูดน้ า
ที่เหลือจากกากอาหารเก็บกลับเข้าสู่ ร่างกาย
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอวัยวะที่อยูใ่ นระบบย่อยอาหารจะทางาน
สัมพันธ์กนั ตลอดเวลาหากอวัยวะใดมีปัญหาจะทาให้การทางานของ
ระบบดังกล่าวเกิดปัญหาทันที หรื อเกิดการเจ็บป่ วยตามมาได้
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วัดความรู้กนั อีกครั้งนะครับ
กรอบที่ 5
แบบฝึ กหัด
คาชี้แจง จงตอบคาถามต่อไปนี้ (ข้อละ 2 คะแนน)
1. ปากทาหน้าที่อะไรบ้าง

2. ถ้าร่ างกายของเราไม่มีหลอดอาหารจะส่งผลต่อระบบย่อยอาหารอย่างไร

3. จงบอกหน้าที่ของกระเพาะอาหารมาอย่างละเอียด

4. ลาไส้เล็กมีความสาคัญต่อระบบย่อยอาหารอย่างไร

5. ลาไส้ใหญ่ทาหน้าที่ฟอกเลือดเข้าสู่ ร่างกาย จากคากล่าวนี้ ถูกต้องหรื อไม่
เพราะเหตุใดจงให้เหตุผลประกอบ
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ตรวจคาตอบกันนะครับ
กรอบที่ 6
เฉลยแบบฝึ กหัด
คาชี้แจง จงตอบคาถามต่อไปนี้ (ข้อละ 2 คะแนน)
1. ปากทาหน้าที่อะไรบ้าง
ปากมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารโดยฟัน มีลิ้นช่วยในการสร้างน้ าลายเพื่อให้การ
ย่อยอาหารง่ายและละเอียดมากขึ้น
2. ถ้าร่ างกายของเราไม่มีหลอดอาหารจะส่งผลต่อระบบย่อยอาหารอย่างไร
ถ้าไม่มีหลอดอาหาร อาหารที่เรากินเข้าไปก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ลงสู่
กระเพาะอาหารได้ ทาให้ไม่มีอาหารไปหล่อเลี้ยงร่ างกาย เราก็ไม่สามารถ
มีชีวิตอยูไ่ ด้เพราะขาดอาหาร
3. จงบอกหน้าที่ของกระเพาะอาหารมาอย่างละเอียด
กระเพาะอาหารมีหน้าที่รวมอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วทาการย่อยอาหาร

4. ลาไส้เล็กมีความสาคัญต่อระบบย่อยอาหารอย่างไร
ลาไส้เล็กจะทาการย่อยอาหารและดูดซึ มสารอาหารไปหล่อเลี้ยงส่ วนต่าง ๆ
ถ้าเราไม่มีลาไส้เล็ก ร่ างกายก็ไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้
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5. ลาไส้ใหญ่ทาหน้าที่ฟอกเลือดเข้าสู่ ร่างกาย จากคากล่าวนี้ ถูกต้องหรื อไม่
เพราะเหตุใดจงให้เหตุผลประกอบ
ไม่ถูกต้อง เพราะลาไส้ใหญ่ทาหน้าที่ดูดน้ าที่เหลือจากกากอาหารเก็บกลับ
เข้าสู่ ร่างกาย ไม่ได้ทาหน้าที่ฟอกเลือด ทั้งนี้ลาไส้ใหญ่จึงเป็นอวัยวะที่อยูใ่ น
ระบบย่อยอาหารโดยตรง

ตอบถูกกันบ้างหรื อเปล่าครับนักเรี ยน ใครตอบถูก
3 ข้อขึ้นไป ถือว่าเก่งมากครับ ที่ตอบผิดไม่เป็นไร
กลับไปทบทวนบทเรี ยนใหม่นะครับ
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อ่านกรอบต่อไปครับ
กรอบที่ 7

การดูแลระบบย่อยอาหาร
ระบบย่อยอาหารเป็นอีกระบบหนึ่งที่มีความสาคัญต่อร่ างกาย เพราะ
เป็ นระบบที่จะนาสารอาหารจากอาหารที่เรารับประทาน เข้าไปเลี้ยงยังอวัยวะ
ส่วนต่างๆในร่ างกายให้แข็งแรง หากระบบย่อยอาหารทางานผิดปกติแล้ว
อาจส่ งผลโดยรวมต่อร่ างกาย ไม่วา่ จะเป็ นทาให้ร่างกายอ่อนเพลีย และยังผล
โดยตรงต่อระบบขับถ่ายอีกด้วย ดังนั้นการดูแลระบบย่อยให้ทางานได้เป็น
ปกติ นั้นก็ไม่ใช้เรื่ องที่ยาก แค่เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจาวัน
ให้เหมาะสมเช่น
- รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
- รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ควรรับประทานผัก ผลไม้มากๆ
- ออกกาลังกายสม่าเสมอ
- นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
- ทาจิตใจให้ร่าเริ งแจ่มใส ไม่เครี ยด
- เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนเป็นต้น
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วัดความรู้ก่อนศึกษากรอบต่อไปนะครับ
กรอบที่ 8
แบบฝึ กหัด
คาชี้แจง จงตอบคาถามต่อไปนี้ (ข้อละ 10 คะแนน) เวลา 10 นาที
1. จงบอกวิธีดูแลรักษาระบบย่อยอาหารมาอย่างละเอียด

ตรวจคาตอบในหน้าถัดไปนะครับ
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เฉลยคาตอบครับ
กรอบที่ 9
เฉลยแบบฝึ กหัด
คาชี้แจง จงตอบคาถามต่อไปนี้ (ข้อละ 10 คะแนน) เวลา 10 นาที
1. จงบอกวิธีดูแลรักษาระบบย่อยอาหารมาอย่างละเอียด
1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
2. ออกกาลังกายสม่าเสมอ
3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
4. รับประทานผัก ผลไม้
5. ทาจิตใจให้ร่าเริ งแจ่มใส
6. เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน

ตอบถูกกันบ้างหรื อเปล่าครับ
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อ่านกรอบต่อไปครับ
กรอบที่ 10
ระบบขับถ่ าย
ระบบขับถ่ายถือว่าเป็ นระบบที่มีความสาคัญต่อร่ างกายของเราเป็น
อันมาก เพราะเป็นส่วนที่ช่วยขับถ่ายสิ่ งที่ร่างกายของเราไม่ตอ้ งการ ออกมา
เช่น เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ แก็ส เป็นต้น ถ้าหากลองคิดดูวา่ ร่ างกายของเรา
ส่วนนี้ไม่ทางานหรื อว่าทางานไม่ปกติ จะส่งผลร้ายต่อร่ างกายของเราแน่นอน
ซึ่งหากจะมองกันจริ งๆ อวัยวะทุกส่ วนล้วนแล้วมีความสาคัญ ดังนั้นเป็นสิ่ ง
สาคัญที่เราต้องให้ความสาคัญและดูแล
ก่อนอื่นเรามาทาความรู้จกั ระบบขับถ่ายกันก่อนนะครับ
ร่ างกายของเรามีการกาจัดของเสี ยออกจากร่ างกายเป็ นประจาทุกวันโดยกาจัด
ของเสี ยผ่านอวัยวะที่สาคัญ 4 ทางคือ ไต ปอด ผิวหนัง และลาไส้ใหญ่
- ของเสี ยที่ถูกกาจัดออกผ่านทางไตคือ น้ าปั สสาวะ
- ของเสี ยที่ถูกกาจัดออกผ่านทางปอดคือ แก๊ส
- ของเสี ยที่ถูกกาจัดออกผ่านทางผิวหนังคือ เหงื่อ
- ของเสี ยที่ถูกกาจัดออกผ่านทางลาไส้ใหญ่คือ อุจจาระ

ภาพการกาจัดของเสี ยผ่านลาไส้ใหญ่
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อ่านต่อไปครับ
ภาพการกาจัดของเสี ยออกทางผิวหนัง

ภาพการกาจัดของเสี ยผ่านทางไต

(ทีม่ า : www.med.cmu.ac.th/dept/vascular/human/lesson/lesson4.php)
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อ่านต่อไปครับ
การดูแลรักษาระบบขับถ่ าย
เพื่อให้ระบบขับถ่ายทางานได้ปกติเราควรปฏิบตั ิดงั นี้
1. ดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว
2. ไม่กลั้นปัสสาวะหรื ออุจจาระ
3. ไม่รับประทานอาหารรสจัด
4. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
5. ออกกาลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ
6. ฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลา อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
7. พยายามทาจิตใจให้สบาย ไม่เครี ยดหรื อหงุดหงิดเพราะถ้าหาก
เครี ยดเป็ นประจาจะทาให้เกิดท้องผูกได้
ดังนั้นเราจึงควรดูแลรักษาระบบขับถ่ายให้ดีอยูเ่ สมอเพื่อร่ างกายที่ดีแข็งแรง
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ชีวิตดีมีความสุ ข
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กรอบที่ 11
แบบฝึ กหัด
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนโยงเส้นจับคู่ขอ้ ความที่สมั พันธ์กนั (ข้อละ 2 คะแนน)
1. ของเสี ยที่ถูกกาจัดผ่านทางปอด

ก. คือ เหงื่อ

2. น้ าปั สสาวะถูกกาจัดออกโดย

ข. ลาไส้ใหญ่

3. อุจจาระถูกขับทาง

ค. รับประทานให้ครบ 5 หมู่

4.การดูแลรักษาระบบขับถ่าย

ง. แก๊ส

5. ของเสี ยที่กาจัดออกทางผิวหนัง

จ. ไต
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กรอบที่ 12
เฉลยแบบฝึ กหัด
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนโยงเส้นจับคู่ขอ้ ความที่สมั พันธ์กนั (ข้อละ 2 คะแนน)
2. ของเสี ยที่ถูกกาจัดผ่านทางปอด

ก. คือ เหงื่อ

2. น้ าปั สสาวะถูกกาจัดออกโดย

ข. ลาไส้ใหญ่

3. อุจจาระ ถูกขับทาง

ค. รับประทานให้ครบ 5 หมู่

4.การดูแลรักษาระบบขับถ่าย

ง. แก๊ส

5. ของเสี ยที่กาจัดออกทางผิวหนัง

จ. ไต

อย่าลืมทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
เพื่อวัดความรู้กนั นะครับ
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แบบทดสอบหลังเรียน
สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 เวลา 10 นาที
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยน  ทับคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว
(10 คะแนน)
1. อวัยวะในข้อใดอยูใ่ นระบบย่อยอาหาร
ก. ฟัน
ข. หู
ค. ตับ
ง. หัวใจ
2. นักเรี ยนทราบหรื อไม่วา่ ของเสี ยที่ถูกกาจัดออกมาทางปอดคือสิ่ งใด
ก. เลือด
ข. เหงื่อ
ค. อุจจาระ
ง. แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์
3.ข้อใดคือการดูแลรักษาระบบขับถ่ายให้ทางานได้ตามปกติ
ก. อาหารที่ควรบริ โภคมากมากๆ คือเนื้อสัตว์ และแป้ ง
ข. ห้ามเคี้ยวอาหารละเอียด เพราะจะทาให้ขบั ถ่ายยาก
ค. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลา ออกกาลังกาย
สม่าเสมอ ดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว
ง. พยายามกินแป้งและข้าวให้มากๆ เพื่อที่จะได้ขบั ถ่ายของเสี ยออกมา
ให้นอ้ ยที่สุด
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4. ข้อใดกล่าวถึงความสาคัญของระบบร่ างกายได้ถูกต้อง
ก. ช่วยให้เรามีความสุขสดชื่น
ข. ช่วยให้ร่างกายทางานได้ปกติ
ค. ทาให้จิตใจฟุ้งซ่าน
ง. ช่วยให้น้ าหนักเพิ่มขึ้น
5.ฟันทาหน้าที่อะไร
ก. บดเคี้ยวอาหาร
ข. รับรสชาติ
ค. สร้างน้ าย่อย
ง. เคลื่อนที่ผา่ นหลอดอาหารลงไปยังกระเพาะอาหาร
6. ข้อใดคือหน้าที่ของระบบย่อยอาหาร
ก. ทาหน้าที่ลาเลียงสารอาหารเข้าสู่ร่างกาย
ข. มีหน้าที่กาจัดของเสี ยออกสู่ ร่างกาย
ค. ย่อยอาหารให้พอกลืนเข้าไป แล้วร่ างกายไม่สามารถนาไปใช้ได้
ง. ย่อยอาหารที่เข้าไปให้แตกตัว มีขนาดเล็ก แล้วสารอาหารจะถูก
นาไปใช้ประโยชน์ในร่ างกาย
7. อวัยวะในข้อใดไม่อยูใ่ นระบบย่อยอาหาร
ก. ปาก
ข. ฟัน
ค. ตับ
ง. กระเพาะอาหาร
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8. ข้อใดกล่าวถึงระบบขับถ่ายได้ไม่ถูกต้อง
ก. ร่ างกายของเรามีการขับถ่ายหรื อกาจัดของเสี ยออกจากร่ างกายทุกวัน
ข. ของเสี ยถูกกาจัดออกมาทางลิ้นหัวใจ
ค. ของเสี ยที่กาจัดผ่านทางไต คือ น้ าปั สสาวะ
ง. ไต ปอด ผิวหนัง ลาไส้ใหญ่ อยูใ่ นระบบขับถ่าย
9. ของเสี ยที่ถูกกาจัดออกทางผิวหนังคือสิ่ งใด
ก. เหงื่อ
ข. อุจจาระ
ค. ความเครี ยด
ง. เลือด
10. เพราะเหตุใดเราจึงต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน
ก. เพื่อไม่ให้กระเพาะทางานหนัก
ข. เพื่อป้องกันเชื้อโรค
ค. เพื่อไม่ให้อาหารซึมออกนอกกระเพาะ
ง เพื่อให้ตบั แข็งแรง
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เฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน

1
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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