1

หน่วยการเรียนรู้ท ี่

ระบบในร่า งกาย
เวลา

3

ชัวโมง
่

1 มาตรฐานการเรีย นรู/้ ตัว ชี้ว ดั
พ 1.1 ป.5/1
ป.5/2

อธิบายความสําคัญของระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต
และพัฒนาการ
อธิบายวิธดี แู ลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทาํ งานตามปกติ

2 สาระสําคัญ /ความคิ ด รวบยอด
ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายมีความสําคัญต่อการดํารงชีวติ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
ร่างกาย จึงควรดูแลอย่างถูกต้อง เพือ่ ให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการเป็ นไปตามวัย

3 สาระการเรีย นรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) ความสําคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
2) วิธดี แู ลรักษาระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทาํ งานตามปกติ
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสําคัญ ของผูเ้ รีย น
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการเรียงลําดับ

3) ทักษะการคิดสร้างสรรค์
4) ทักษะการเชื่อมโยง

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณ ลัก ษณะอัน พึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้

3. ตรงต่อเวลา

6 ชิ้น งาน/ภาระงาน (รวบยอด)
สมุดภาพ เรือ่ ง ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย
1
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4. มุง่ มันในการทํ
่
างาน

7 การวัด และการประเมิ น ผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 เรือ่ ง ระบบในร่างกาย
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)

ตรวจใบงานที่ 1.1 เรือ่ ง ระบบย่อยอาหาร
ประเมินการนําเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 เรือ่ ง ระบบในร่างกาย
7.4 การประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

- ตรวจสมุดภาพ เรือ่ ง ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย

8 กิ จ กรรมการเรีย นรู้
นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 1

2
สุขศึกษาฯ ป.5

เรือ่ งที่

1

ระบบย่อ ยอาหาร
1 ชัวโมง
่

วิ ธ ีส อนโดยการจัด การเรีย นรู้แ บบร่ว มมือ :

เทคนิ ค โต๊ะ กลม

ขัน้ นําเข้าสู่บทเรีย น
1. ครูนําบัตรภาพอวัยวะต่างๆ มาให้นกั เรียนดู แล้วถามนักเรียนว่า อวัยวะในภาพทีค่ รูนํามาให้ดนู นั ้ คือ
อวัยวะใด มีหน้าทีอ่ ย่างไร
2. ครูอธิบายเพิม่ เติมให้นกั เรียนฟั งว่า อวัยวะในภาพนัน้ เป็ นอวัยวะทีท่ าํ หน้าทีป่ ระสานงานกันในระบบย่อย
อาหาร ซึง่ มีความสําคัญต่อการดํารงชีวติ
ขัน้ สอน
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ จากนัน้ ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกัน
ศึกษาความรูเ้ รือ่ ง การดูแลระบบย่อยอาหาร จากหนังสือเรียน
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้ แล้วร่วมกันอภิปรายประเด็นความรู้ หากมีขอ้ สงสัยให้ซกั ถาม
สมาชิกในกลุม่ และร่วมกันวิเคราะห์และหาคําตอบร่วมกัน จากนัน้ สรุปสาระสําคัญ
3. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนจับสลากเลือกลําดับในการนําเสนอผลงาน จากนัน้ นําเสนอผลงาน
หน้าชัน้ เรียน ตามลําดับทีจ่ บั สลากได้ โดยครูและเพือ่ นกลุ่มอื่นร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
4. ครูอธิบายเพิม่ เติมเกีย่ วกับระบบย่อยอาหารให้นกั เรียนฟั ง เพือ่ ให้นกั เรียนมีความรูค้ วามเข้าใจมากยิง่ ขึน้
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทําใบงานที่ 1.1 เรื่อ ง ระบบย่อ ยอาหาร โดยให้สมาชิกกลุ่มจับคูก่ นั เป็ น 2 คู่
และแบ่งหน้าทีก่ นั อธิบายการทํางานของอวัยวะต่างๆ ในใบงานตามทีก่ าํ หนด
6. สมาชิกแต่ละคูผ่ ลัดกันอธิบายการทํางานของอวัยวะต่างๆ ตามทีร่ บั ผิดชอบและเขียนคําตอบลงในใบงาน
ที่ 1.1 จากนัน้ ให้ชว่ ยกันตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําใบงานส่งครูตรวจ
7. ครูให้นกั เรียนร่วมกันเฉลยคําตอบในใบงานที่ 1.1 และชมเชยกลุ่มทีส่ ามารถตอบคําถามในใบงานได้ถูกต้อง
ทุกข้อเพือ่ เป็ นการเสริมกําลังใจ
ขัน้ สรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสําคัญ และการทํางานของระบบย่อยอาหาร
2. ครูเน้นยํา้ ให้นกั เรียนเข้าใจว่า ระบบย่อยอาหารเป็ นระบบทีม่ คี วามสําคัญต่อร่างกาย
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เรือ่ งที่

2

ระบบขับ ถ่า ย
1 ชัวโมง
่

วิ ธ ีส อนโดยการจัด การเรีย นรู้แ บบร่ว มมือ :

เทคนิ ค การต่อ เรื่อ งราว (Jigsaw)

ขัน้ นําเข้าสู่บทเรีย น
1. ครูถามนักเรียนว่า เพราะเหตุใด เราจึงต้องมีการขับถ่าย โดยครูกระตุน้ ให้นกั เรียนทุกคนมีสว่ นร่วมในการ
ตอบคําถาม
2. ครูอธิบายเกีย่ วกับความสําคัญของระบบขับถ่ายให้นกั เรียนฟั ง เพือ่ กระตุน้ ความสนใจ
ขัน้ สอน
1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม จากนัน้ ให้สมาชิกแต่ละคนในกลุม่ กําหนดหมายเลขประจําตัวตัง้ แต่ 1-4 เรียกกลุ่มนี้วา่
กลุ่มบ้าน
2. นักเรียนทีม่ หี มายเลขเดียวกันมารวมกันเป็ นกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญ แล้วให้นกั เรียนกลุ่ม
ผูเ้ ชีย่ วชาญแต่ละกลุ่มศึกษาความรูเ้ รือ่ ง ระบบขับถ่าย จากหนังสือเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ตามหัวข้อทีก่ าํ หนด
3. นักเรียนกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญร่วมกันแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายในประเด็นความรู้ แล้วซักถามข้อสงสัย
จนได้คาํ ตอบทีถ่ ูกต้องและเกิดความรูค้ วามเข้าใจ จากนัน้ ให้รว่ มกันสรุปประเด็นความรู้
4. นักเรียนกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญแต่ละกลุ่มกลับเข้าสูก่ ลุ่มบ้าน แล้วนําความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาเล่าให้เพือ่ นใน
กลุ่มบ้านฟั ง จนเกิดความเข้าใจทีต่ รงกัน และสรุปสาระสําคัญจดบันทึกลงในสมุด
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายว่า เราสามารถดูแลระบบขับถ่ายให้เป็ นปกติได้อย่างไร
6. ตัวแทนของแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการอภิปรายหน้าชัน้ เรียน โดยครูอธิบายเพิม่ เติมให้นกั เรียนเกิดความ
เข้าใจมากยิง่ ขึน้
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนแผนผังความคิดแสดงความสําคัญและวิธกี ารดูแลระบบขับถ่ายลงใน
กระดาษขนาด A4 แล้วนําเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสําคัญ และข้อควรปฏิบตั ใิ นการดูแลระบบขับถ่าย
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เรือ่ งที่

การดูแ ลระบบย่อ ยอาหาร
และระบบขับ ถ่า ย

3

วิ ธ ีส อนโดยเน้ น กระบวนการ :

1 ชัวโมง
่

กระบวนการสร้า งความตระหนัก

ขัน้ ที่ 1 สังเกต
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกีย่ วกับวิธกี ารดูแลรักษาระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย และบอกผลดี
ของการดูแลรักษาระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายอย่างถูกต้อง
ขัน้ ที่ 2 วิ เคราะห์วิ จ ารณ์
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับสลากคําถาม แล้วร่วมกันอธิบายและสรุปแนวคําตอบตามประเด็น
ทีก่ าํ หนด
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันอธิบายและสรุปตามประเด็นทีก่ าํ หนด
3. ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอความรูห้ น้าชัน้ เรียน ครูตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายเพิม่ เติม
ในส่วนทีบ่ กพร่อง เพือ่ ให้นกั เรียนมีความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ ูกต้อง
ขัน้ ที่ 3 สรุป
นักเรียนร่วมกันสรุปวิธดี แู ลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้มกี ารทํางานเป็ นปกติ พร้อมเสนอแนวทาง
ในการนําความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพให้ถูกต้องเหมาะสม
 ครูม อบหมายให้น ัก เรีย นแต่ล ะกลุ่ม ช่ว ยกัน ทําสมุด ภาพ เรื่อ ง ระบบย่อ ยอาหารและระบบขับ ถ่าย
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าํ หนด
นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 1

5
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9 สื่อ /แหล่งการเรีย นรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite สุขศึกษา ป.5 บริษทั เพลย์เอเบิล จํากัด
เอกสารประกอบการสอน
บัตรภาพ
สลาก
กระดาษขนาด A4
ใบงานที่ 1.1 เรือ่ ง ระบบย่อยอาหาร

9.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- 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/ระบบย่อยอาหาร
- http://www.aksorn.com/lib/p/hed_01 (เรือ่ ง ปอดสะอาดได้อย่างไร)
- http://www.aksorn.com/lib/p/hed_01 (เรือ่ ง ทําไมในร่างกายจึงมีอุณหภูมคิ งที)่
- http://www.aksorn.com/lib/p/hed_01 (เรือ่ ง หน้าทีข่ องไต)

6
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การประเมิ น ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมิ น สมุด ภาพ เรื่อ ง ระบบย่อ ยอาหารและระบบขับ ถ่าย
รายการประเมิ น

คํา อธิ บ ายระดับ คุณ ภาพ / ระดับ คะแนน
ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

1. การอธิ บ าย
ความสํา คัญ และ
การทํา งานของ
ระบบย่อ ยอาหาร

อธิบายความสําคัญและการ
ทํางานของระบบย่อยอาหาร
ได้ถกู ต้อง ละเอียด ชัดเจน

อธิบายความสําคัญและการ
ทํางานของระบบย่อยอาหาร
ได้ถกู ต้อง ละเอียด ชัดเจน
เป็ นส่วนใหญ่

อธิบายความสําคัญและการ
ทํางานของระบบย่อยอาหาร
ได้ถกู ต้อง แต่ไม่ละเอียด
ไม่ชดั เจน

2. การอธิ บ าย
ความสํา คัญ และ
การทํา งานของ
ระบบขับ ถ่า ย

อธิบายความสําคัญและการ
ทํางานของระบบขับถ่าย
ได้ถกู ต้อง ละเอียด ชัดเจน
ครบทัง้ 4 ระบบ

อธิบายความสําคัญและการ
ทํางานของระบบขับถ่าย
ได้ถกู ต้อง ละเอียด ชัดเจน
2-3 ระบบ

อธิบายความสําคัญและการ
ทํางานของระบบขับถ่าย
ได้ถกู ต้อง ละเอียด ชัดเจน
1 ระบบ

3. การอธิ บ ายวิ ธ ีด แู ล อธิบายวิธดี แู ลระบบย่อยอาหาร อธิบายวิธดี แู ลระบบย่อยอาหาร อธิบายวิธดี แู ลระบบย่อยอาหาร
ได้ถกู ต้อง ชัดเจน 1-2 ข้อ
ระบบย่อ ยอาหาร ได้ถกู ต้อง ชัดเจน 5 ข้อขึน้ ไป ได้ถกู ต้อง ชัดเจน 3-4 ข้อ
4. การอธิ บ ายวิ ธ ีด แู ล อธิบายวิธดี แู ลระบบขับถ่าย
ได้ถกู ต้อง ชัดเจน ครบทัง้
ระบบขับ ถ่า ย
4 ระบบ

อธิบายวิธดี แู ลระบบขับถ่าย
ได้ถกู ต้องเป็ นส่วนใหญ่
ครบทัง้ 4 ระบบ

อธิบายวิธดี แู ลระบบขับถ่าย
ได้ถกู ต้องเพียงบางส่วน และ
ไม่ครบทัง้ 4 ระบบ

เกณฑ์ก ารตัด สิ น คุณ ภาพ
ช่ว งคะแนน

10 - 12
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ตํ่ากว่า 6

ระดับ คุณ ภาพ

ดี

พอใช้

ปรับปรุง
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ก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่

แบบทดสอบ
คําชี้แ จง

1

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
6. ระบบขับถ่ายมีความสําคัญต่อการดํารงชีวติ อย่างไร
ก. เตือนให้รา่ งกายรูว้ า่ มีปริมาณของเสียสะสมอยูม่ าก
ข. เปลีย่ นของเสียให้เป็ นสารอาหารทีร่ า่ งกายนํามาใช้ได้
ค. เปลีย่ นของเสียเป็ นพลังงานในการเผาผลาญอาหาร
ง. ขับของเสียทีไ่ ม่ตอ้ งการออกจากร่างกาย
7. เพราะเหตุใด ต่อมเหงือ่ จึงขับของเสียทีป่ นอยูใ่ น
กระแสเลือดออกมา
ก. ควบคุมอุณหภูมใิ นร่างกายให้เป็ นปกติ
ข. รักษาภาวะสมดุลภายในร่างกาย
ค. ดูดซึมนํ้าไปเลีย้ งส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ง. ถ่ายเทของเสียไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย
8. ไตเป็ นอวัยวะทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ในระบบขับถ่ายปั สสาวะ
อย่างไร
ก. กรองเอาเกลือและสารพิษเก็บไว้
ข. ขับถ่ายของเสียและกําจัดนํ้าส่วนเกิน
ค. สะสมของเสียไว้ในร่างกาย
ง. สามารถกลัน้ ปั สสาวะไว้ได้นาน
9. อวัยวะส่วนใดใช้ในระบบการขับถ่ายแก๊สคาร์บอนได
ออกไซด์มากทีส่ ดุ
ก. หัวใจ
ข. ไต
ค. ปอด
ง. ลําไส้
10. ถ้าต้องการให้ระบบขับถ่ายเหงือ่ ทํางานตามปกติ
ควรปฏิบตั อิ ย่างไร
ก. สวมใส่เสือ้ ผ้าหลวมๆ
ข. ทาแป้ งบริเวณทีม่ เี หงือ่ ออก
ค. อาบนํ้าอย่างน้อยวันละ 2 ครัง้
ง. กินอาหารประเภทผักและผลไม้มากๆ

1. ระบบย่อยอาหารมีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตของ
ร่างกายอย่างไร
ก. ขับของเสียทีไ่ ม่ตอ้ งการออกจากร่างกาย
ข. แลกเปลีย่ นแก๊สเพือ่ ใช้ในการเผาผลาญอาหาร
ค. เตือนให้รา่ งกายรับรูถ้ งึ อันตรายต่างๆ
ง. เปลีย่ นอาหารให้เป็ นสารอาหารทีร่ า่ งกายนําไปใช้ได้
2. เพราะเหตุใด นํ้าลายช่วยทําให้กลืนอาหารได้งา่ ย
ก. มีน้ําย่อยช่วยย่อยอาหาร
ข. รับรูร้ สชาติอาหารได้ดี
ค. สามารถดูดซึมอาหารได้
ง. เคีย้ วอาหารได้เร็วขึน้
3. อวัยวะใดสําคัญทีส่ ดุ ในระบบย่อยอาหาร
ก. กระเพาะอาหาร
ข. หลอดอาหาร
ค. ลําไส้เล็ก
ง. ตับ
4. ถ้าเรากินอาหารให้ตรงเวลา มีผลต่อการทํางานของระบบ
ย่อยอาหารอย่างไร
ก. ช่วยทําให้กนิ อาหารได้ในปริมาณมากๆ
ข. ช่วยทําให้น้ําย่อยหลังออกมาได้
่
ตรงเวลา
ค. ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทํางานได้ดี
ง. ช่วยดูดซึมสารอาหารเข้าสูห่ ลอดเลือดได้เร็ว
5. ถ้ามีอาการท้องผูก ควรเลือกกินผลไม้ชนิดใด จึงช่วย
บรรเทาอาการท้องผูก
ก. ทุเรียน
ข. มะม่วง
ค. ลําไย
ง. มะละกอ
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เฉลย
1. ง

2. ก

3. ค

4. ข

5. ง

6. ง
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7. ก

8. ข

9. ค

10. ค

หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่

แบบทดสอบ
คําชี้แ จง

1

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
6. อวัยวะใดสําคัญทีส่ ดุ ในระบบย่อยอาหาร
ก. ตับ
ข. ลําไส้เล็ก
ค. หลอดอาหาร
ง. กระเพาะอาหาร
7. ระบบย่อยอาหารมีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตของ
ร่างกายอย่างไร
ก. แลกเปลีย่ นแก๊สเพือ่ ใช้ในการเผาผลาญอาหาร
ข. เตือนให้รา่ งกายรับรูถ้ งึ อันตรายต่างๆ
ค. ขับของเสียทีไ่ ม่ตอ้ งการออกจากร่างกาย
ง. เปลีย่ นอาหารให้เป็ นสารอาหารทีร่ า่ งกายนําไปใช้ได้
8. ถ้ามีอาการท้องผูก ควรเลือกกินผลไม้ชนิดใด จึงช่วย
บรรเทาอาการท้องผูก
ก. ทุเรียน
ข. ลําไย
ค. มะละกอ
ง. มะม่วง
9. เพราะเหตุใด นํ้าลายช่วยทําให้กลืนอาหารได้งา่ ย
ก. มีน้ําย่อยช่วยย่อยอาหาร
ข. เคีย้ วอาหารได้เร็วขึน้
ค. รับรูร้ สชาติอาหารได้ดี
ง. สามารถดูดซึมอาหารได้
10. ถ้าเรากินอาหารให้ตรงเวลา มีผลต่อการทํางานของระบบ
ย่อยอาหารอย่างไร
ก. ช่วยดูดซึมสารอาหารเข้าสูห่ ลอดเลือดได้เร็ว
ข. ช่วยทําให้กนิ อาหารได้ในปริมาณมากๆ
ค. ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทํางานได้ดี
ง. ช่วยทําให้น้ําย่อยหลังออกมาได้
่
ตรงเวลา

1. เพราะเหตุใด ต่อมเหงือ่ จึงขับของเสียทีป่ นอยูใ่ น
กระแสเลือดออกมา
ก. รักษาภาวะสมดุลภายในร่างกาย
ข. ควบคุมอุณหภูมใิ นร่างกายให้เป็ นปกติ
ค. ดูดซึมนํ้าไปเลีย้ งส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ง. ถ่ายเทของเสียไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย
2. อวัยวะส่วนใดใช้ในระบบการขับถ่ายแก๊สคาร์บอนได
ออกไซด์มากทีส่ ดุ
ก. ลําไส้
ข. หัวใจ
ค. ไต
ง. ปอด
3. ถ้าต้องการให้ระบบขับถ่ายเหงือ่ ทํางานตามปกติ
ควรปฏิบตั อิ ย่างไร
ก. สวมใส่เสือ้ ผ้าหลวมๆ
ข. กินอาหารประเภทผักและผลไม้มากๆ
ค. อาบนํ้าอย่างน้อยวันละ 2 ครัง้
ง. ทาแป้ งบริเวณทีม่ เี หงือ่ ออก
4. ไตเป็ นอวัยวะทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ในระบบขับถ่ายปั สสาวะ
อย่างไร
ก. ขับถ่ายของเสียและกําจัดนํ้าส่วนเกิน
ข. กรองเอาเกลือและสารพิษเก็บไว้
ค. สามารถกลัน้ ปั สสาวะไว้ได้นาน
ง. สะสมของเสียไว้ในร่างกาย
5. ระบบขับถ่ายมีความสําคัญต่อการดํารงชีวติ อย่างไร
ก. เตือนให้รา่ งกายรูว้ า่ มีปริมาณของเสียสะสมอยูม่ าก
ข. ขับของเสียทีไ่ ม่ตอ้ งการออกจากร่างกาย
ค. เปลีย่ นของเสียเป็ นพลังงานในการเผาผลาญอาหาร
ง. เปลีย่ นของเสียให้เป็ นสารอาหารทีร่ า่ งกายนํามาใช้ได้
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เฉลย
1. ข

2. ง

3. ค

4. ก

5. ข

6. ข
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7. ง

8. ค

9. ก

10. ง

