
ข้อสอบ เรือ่ง ระบบหมนุเวยีนเลอืด ระบบน้า้เหลอืง และระบบภมูคิุม้กนั ชดุที่ 1 

คา้สัง่ จงเลือกค้าตอบที่ถูกที่สุด แล้ว X ลงในกระดาษค้าตอบ 
1.  ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดพบได้ในสัตว์กลุม่ใด 
 ก. กุ้ง ไส้เดือน           ข. ไส้เดือน ปู 
 ค. ปลา ปู              ง.  กุ้ง ป ู
2. ระบบหมุนเวยีนเลือดแบบปิดพบในสัตว์พวกแรก คือ 
 ก.  ไส้เดือน          ข. หนอนตัวแบน 
 ค.  หนอนตัวกลม      ง.  ปลาปากกลม 
3. สารส้าคัญที่ช่วยในการล้าเลียงออกซิเจนในกุ้ง ปู คือ 
 ก. hemoglobin        ข. Hemocyanin 
 ค. hemobillin          ง. Hemoerythrin 
4. pseudoheart ของไส้เดือนมีลักษณะอย่างไร 
 ก. เป็นเส้นเลือดธรรมดา อยู่บริเวณคอหอย 
 ข. เป็นเส้นเลือดที่บีบตวัได้อยู่บริเวณคอหอย  
     บีบเลือดจากล่างขึ้นบน 
 ค. เป็นเส้นเลือดที่บีบตัวได้อยู่บริเวณคอหอย  
     บีบเลือดจากบนลงล่าง 
 ง. เป็นหัวใจที่สมบูรณ์แต่ยงัไม่มีการแบ่งห้องที่แน่นอน 
5. สัตว์ที่มีเลือดทีใ่ช้แล้วเท่านั้นที่ไหลผ่านหัวใจ คือ 
 ก. ปลา      ข. เต่า      ค. กบ     ง.  นก 
6. เลือดประกอบด้วย 
 ก. เม็ดเลือดแดงและแคลเซียม      ข. ซีรั่มและเพลตเลต 
 ค. พลาสมาและเพลตเลต         ง. พลาสมาและเม็ดเลือด 
7. ถ้าลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างห้องบนซ้ายและล่างซ้ายถูก 
   ท้าลายลง น่าจะเกิดผลอย่างไร 
 ก. เลือดในร่างกายจะมี CO2 เพิ่มขึ้น 
 ข. เลือดในร่างกายจะมีความดันลดลง 
 ค. เลือดในร่างกายจะมีปรมิาณลดลง 
 ง. เลือดที่ปอดจะมีปรมิาณเพิ่มขึ้น 
8. “หัวใจห้องล่างซ้ายมีผนังหนามากกว่าห้องอื่นๆ” ประจักษ์พยาน   
    นี้บอกให้เราทราบวา่หัวใจห้องล่างซ้ายควรท้าหน้าที.่.. 
 ก. สูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนมาก 
 ข. สูบฉีดเลือดเข้าสู่เส้นเลือดขนาดใหญ ่
 ค. สูบฉีดเลือดไปทัว่ร่างกาย 
 ง. สูบฉีดเลือดที่มปีริมาณมากกวา่ห้องอื่นๆ 

9. เส้นเลือดที่มีแรงดันภายในมากที่สุด คือ 
 ก. capillary             ข. Aorta 
 ค. vein                 ง. Pulmonary artery 
10. ลิ้นภายในหลอดเลือด vein มีหน้าที ่
 ก. ป้องการผสมของเลือด 
 ข. ป้องกันการแข็งตวัของเลือด 
 ค. ป้องกันเชื้อโรคไมใ่ห้เข้าไปท้าลายอวัยวะ 
 ง. ป้องกันเลือดไหลสวนทาง 
11. เส้นเลือดชนิดใดที่ใช้ในการวัดชีพจร 
 ก. artery           ข. Vein 
 ค. capillary       ง. วัดได้ทุกเส้น 
12. ในการเจาะเลือดเพื่อตรวจหรือบริจาคโลหิต  
     จ้าเป็นต้องเจาะจากหลอดเลอืด vein เพราะม ี
     แรงดันต่้า และ............ 
 ก.  ผนังบางที่สุด    ข. ขนาดใหญ่ที่สุด 
 ค. มองเห็นได้ง่าย    ง. ปริมาณของเลือดอยู่ภายในมากที่สุด 
13. pulmonary arterty น้าเลือดที่มี 
 ก. ออกซิเจนสูงเข้าหัวใจ        ข. ออกซิเจนต่้าเข้าหัวใจ 
 ค. ออกซิเจนต่้าออกจากหัวใจ     ง. ออกซิเจนสูงออกจากหวัใจ 
14. ลิ้นหัวใจชนิดใดที่กั้นห้องเอเตรยีมซ้ายกับเวนตรเิคิลซ้าย 
 ก. ลิ้นไบคัสบิด        ข. ลิ้นไตรคัสปิด 
 ค. ลิ้นพัลโมนารี       ง. ลิ้นเอออร์ติก 
15. เมื่อฉีดพิษงใูห้กับกระต่าย แลว้เจาะเลือดกระต่ายมาใส่หลอด  
   ทดลอง (X) น้าไปปั่นเหวี่ยง (Y) แล้วตั้งทิง้ไว้ (Z) ข้อใดถูก 
  
 
 

ก. ใน c มีโปรตีน เช่น globulin , fibrinogen , albumin 
ข. a , b, c คือ blood , plasma , serum ตามล้าดับ 
ค. กระต่ายเกิดภูมคิุ้มกันแบบรับมา (passive immunization) 
ง. ถ้าฉีด c ให้คน จะเกิดภูมคิุ้มกนัแบบก่อเอง  
  (active immunization) 

 

 



16. ลักษณะส้าคญัของเม็ดเลือดแดง คือ 
 ก. สร้างจากตับ ไม่มีนวิเคลียส ไม่มีไมโทคอนเดรีย 
 ข. สร้างจากตับ ไม่มีนิวเคลียส มีไมโทคอนเดรีย 
 ค. สร้างจากไขกระดูก ไม่มีนิวเคลยีส มีไมโทคอนเดรีย 
 ง. สร้างจากไขกระดกู ไม่มีนิวเคลียส ไม่มีไมโทคอนเดรีย 
17. เม็ดเลือดแดงที่แก่และหมดอายแุล้ว จะถูกทา้ลายที ่
 ก. ตับและม้าม          ข. ตับและตับอ่อน 
 ค. ตับอ่อนและม้าม       ง. ตับและไต 
18. lymphocyte มีหน้าที่เกี่ยวกบั.... 
 ก. กินแบบ phagocytosis 
 ข. สร้าง antibody ซ่ึงเป็นภูมิคุม้กัน 
 ค. สร้าง enzyme ออกมาย่อยสิง่แปลกปลอม 
 ง. ข้อ ก และ ค ถูก 
19. เม็ดเลือดขาวทีม่ีขนาดใหญท่ี่สุด คือข้อใด 
 ก. lymphocyte       ข. Basophil 
 ค. eosinophil         ง. Monocyte 
20. สารอาหารตา่งๆที่ไปเลี้ยงเซลล์ ถูกล้าเลียงโดยสารใด 
 ก. plasma             ข. Serum 
 ค. erythrocyte        ง. Leucocyte 
21. serum หมายถึง................ 
 ก. เลือดที่เอาเม็ดเลือดทั้งหมดออกแล้ว 
 ข. เลือดที่เอาเม็ดเลือดและพลาสมาโปรตีนออกแลว้ 
 ค. เลือดที่เอาเม็ดเลือดและไฟบริโนเจนออกแล้ว 
 ง.เลือดที่เอาพลาสมาโปรตีนและพวกไอออนออกแล้ว 
จากรปูตอบคา้ถาม ข้อ 22-24 
 
 
 
 
 
 
22. A หมายถึงสารใด 
 ก. ทรอมบิน              ข. ทรอมโบพลาสทิน 
 ค. ไฟบริโนเจน            ง. โกลบูลิน 
 

23. E คือสารใด 
 ก. Mg2+     ข. Na+      
 ค. K+       ง. Ca2+ 

24. C หมายถึงสารใด 
 ก. ทรอมบิน              ข. ทรอมโบพลาสทิน 
 ค. ไฟบริโนเจน            ง. เลือดที่แข็งตัว 
25. ครอบครวัใดที่อาจมีปญัหาในการใหก้้าเนิดบุตรคนที่ 2 
 ก. สามี Rh+ , ภรรยา Rh- , บุตรคนแรก Rh+ 
 ข. สามี Rh+ , ภรรยา Rh- , บุตรคนแรก Rh- 
 ค. สามี Rh- , ภรรยา Rh+ , บุตรคนแรก Rh+ 

 ง. สามี Rh+ , ภรรยา Rh+ , บุตรคนแรก Rh- 
ศึกษาข้อมูล แล้วตอบค้าถามข้อ 26- 30 
 
  1. ลิมโฟไซต์  2. นิวโทรฟิล 3. เบโซฟิล  4. โมโนไซต์ 
  5. วัคซีน  6. ทอกซอยด์   7. ซีรัม   8. อีโอซิโนฟิล 
 
26. เซลล์ที่ท้าหน้าทีเ่ป็นภูมคิุ้มกันโดยการกินส่ิง  
    แปลกปลอม แบบฟาโกไซโทซิส 
 ก. 1,2,4     ข. 2,4     ค. 2,3    ง. 2,3,4 
27. เซลล์ที่สร้างสารซ่ึงป้องกันการแข็งตัวของเลือดได ้
 ก. 2        ข. 1      ค. 4           ง. 3 
28. พิษซึ่งท้าให้อ่อนลงแล้วฉีดเข้าสู่ร่างกายเพื่อกระตุ้น 
    ให้ร่างกายสร้างแอนติบอดี คอื....... 
 ก. 4      ข. 5       ค. 6       ง. 7 
29. ภูมิคุ้มกันที่รับมา คือ......... 
 ก. 5      ข. 6       ค. 7       ง. 5,6 
30. เซลล์ทีข่ับสารพวกhistamine คือ.......... 
  ก. 1      ข. 2       ค. 3       ง. 4 
*************************************** 

         -ขอให้โชคดีจ้า........ 
    ครูฉวีวรรณ งามวงศ์วาน 
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