
แบบทดสอบเกบ็คะแนน  บทที ่9 ระบบตอ่มไรท้อ่ชดุที ่1 
------------------------------------------------------------------------------------- 

จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ไฮโพทาลามัสสร้างฮอร์โมนขึ้นมา 2 ชนิด โดยปล่อย  
   ออกมาทางต่อมใต้สมองส่วนหลัง ฮอร์โมนตัวแรกท า  
  หน้าที่เกี่ยวข้องกับการท างานของไต ส่วนฮอร์โมนตวัหลัง 
  มีผลกับระบบบพันธ์ุ ฮอร์โมนตัวแรกกับฮอร์โมนตัวหลังมี  
  ชื่อเรียงตามล าดับคือ 

ก.  ADH, Prolactin  
ข.  Prolactin , ADH 
ค.  ADH, Oxytocin   
ง.  Oxytocin , ADH 

2. ฮอร์โมนกับผลที่เกิดคู่ใดไม่ถูกต้อง 
 ก. ออกซีโทซนิ - กระตุน้มดลูกให้บีบตัวในช่วงคลอดลูก 
 ข. ไทรอกซิน - กระตุน้กระบวนการเมแทบอลิซึม 
 ค. ACTH – กระตุน้การหลั่งกลูโคคอร์ตซิอยด์ของ 
  อะดรีนัลคอร์เทกซ ์
 ง. อินซูลิน– กระตุ้นการสลายตัวของไกลโคเจนในตบั 
3. Acromegaly  เป็นโรคที่เกิดจากการมีฮอร์โมนใดมาก    
  เมื่อตอนเป็นผู้ใหญ ่
ก. Growth  hormoneจาก ต่อมใต้สมองส่วนหลัง 
ข. Growth  hormoneจาก ต่อมใต้สมองส่วนหน้า 
ค. Gonadotrophinsจาก ต่อมใต้สมองส่วนหลัง 
ง. Thyroxin  จากThyroid 

4. การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างกระทันหันถงึขนาดที่
แสดงออกมาในลักษณะที่ฝืนกับอุปนิสัยเดิมเช่น เอาปืนไป
ยิงบุคคลที่ย่ัวโทสะ  เป็นผลจากการหลั่งฮอร์โมนใด 
ก. นอร์อะดรนีาลีนจากอะดรีนัลคอร์เทกซ ์
ข. อะดรีนาลีนจากอะดรีนัลคอร์เทกซ ์
ค. นอร์อะดรีนาลินจากอะดรีนัลคอร์เทกซ ์
ง. อะดรีนาลินจากอะดรีนัลเมดัลลา 

5. การที่ไก่ตัวผู้มหีงอน และขนที่หางยาวกว่าไก่ตัวเมีย  เป็น
เพราะการท างานของฮอร์โมนใด 
ก.  Cortison   
ข.  Estrogen  
ค.  Testosterone 
ง.  Glucagon 
 

6. ไอโอดีน เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับ 
ก.  ผลิต TSH  จากต่อมใต้สมอง   
ข.  ผลิต  Thyroxin  จากต่อมไทรอยด์ 
ค.  ห้ามไม่ให้เกิดคอพอก    
ง.  เมแทบอลิซึมทั่ว ๆ ไปของร่างกาย 

7. ต่อมไร้ท่อที่มีบทบาทควบคุมการใช้แคลเซียมได้แก่ 
ก.  ไทรอยด์     
ข.  ไทรอยด์และต่อมหมวกไต 
ค.  ไทรอยด์และไพเนียล    
ง.  ไทรอยด์และพาราไทรอยด์ 

8. ในขณะที่ผู้หญิงมีประจ าเดือนนั้น ระดับฮอร์โมนเพศ 
  ในเลือดควรจะ    
 ก. มีอีสโทรเจนและโพรเจสเทอโรนต่ ามาก 
 ข. มีอีสโทรเจนและโพรเจสเทอโรนสูงมาก   
 ค. มีโพรเจสเทอโรนสูงมาก 
 ง. มีอีสโทรเจนสูงมาก 
9. ฮอร์โมนที่มีความสัมพนัธ์กันน้อยที่สุด  ได้แก่ 
ก. LH และ Testosterone    
ข. Calcitonin และ Parathyroid  hormone 
ค. Oxytocin และ Mineralocorticoids  
ง. Insulin และ Glucocorticoids 

10. คนที่ถูกอดอาหารแล้วจัดให้รับประทานหวานจัด 
ตลอดวันทั้ง 3 มื้อหากร่างกายปกติ ในการตรวจสอบ 
น้ าตาลจะพบปริมาณน้ าตาลสูงที่ใดบ้าง 
ก.  ในเลือดเฉพาะหลังอาหารเล็กน้อย 
ข.  ในปัสสาวะและเลือด 
ค.  ในปัสสาวะ  
ง.  ในเลือด  

11. ฮอร์โมนมีบทบาทส าคัญในการควบคุมเมแทบอลิซึมของ
คาร์โบไฮเดรต  ได้แก่ 

ก. Cortisol  Insulin  Melatonin   
ข. Glucagon  Calcitonin  Adrenaline 
ค. Adrenaline  Cortisol  Glucagon  
ง. Insulin  Adrenaline  Oxytocin 
 



12. หากร่างกายไม่ได้รับไอโอดีนติดต่อกันเป็นเวลานาน โรคที ่
  น่าจะเป็นได้ง่ายที่สุดควรจะเป็น 
ก.  คอพอกและตาโปน    
ข.  คอพอก และ Myxedema  
ค.  Myxedema 
ง.  Grave’s disease 

13. ข้อความใดที่ไม่เป็นความจริง 
ก. ผู้หญิงปกติจะไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศชาย 
ออกมาได้เลย 
ข. อะดรีนัลคอร์เทกซ์  เปน็ต่อมไร้ท่อท่ีสร้างสาร 
สเตรอยด์ได้มากชนิดที่สุด 
ค. รังไข่เปน็อวัยวะที่มีการเปลี่ยนแปลงทัง้รูปร่าง และ 
หน้าที่การท างานได้มากที่สุด 
ง. ต่อมใต้สมองพูหน้าเป็นต่อมไร้ท่อท่ีมีชนิดของเซลล์ 
มากที่สุด 

14. ไทรอกซินในเด็กท าหน้าที่ควบคุม 
ก. การเติบโตของร่างกาย    
ข. การพัฒนาทางจิตใจ 
ค. เมแทบอลิซึมของร่างกาย    
ง. การสะสมไขมันของร่างกาย 

15. ต่อมไร้ท่อท่ีการท างานของมันถูกควบคุมโดยตรงด้วย 
  ระบบประสาท  คือ 

ก.  ต่อมใต้สมองพูหลัง ข.  ต่อมไพเนียล 
ค.  ต่อมพาราไทรอยด์  
ง.  ไอส์เลต ออฟแลงเกอร์ฮานส์ 

16. ฮอร์โมนที่สร้างมาจากนิวโรซีคริทอรีเซลล์ ได้แก่ 
ก.  กลูคาร์กอน ข.  Mineralocorticoid 
ค.  พาราโทโมน ง.  ออกซิโทซนิ 

17. เพศหญิงช่วงที่มีประจ าเดือนระดับฮอร์โมนที่ต่ าที่สุดคือ 
ก.  FSH  ข. LH 
ค.  อีสโทนเจน ง.  โพรเจสเทอโรน 

18. ถ้าแอลฟาเซลล์ ของไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์ 
  บางส่วนถูกท าลาย 
ก. ท าให้เกิดโรคเบาหวาน 
ข. ท าให้ปริมาณกลูคากอนสูงกว่าปกติมาก 
ค. ท าให้ปริมาณอินซูลินต่ ากว่าปกติมาก 
ง. อาจไม่มีผลกระทบกระเทือนมากนักเพราะมีสารอื่น 
ช่วยอยู่ 

19. ฮอร์โมนทีม่ีบทบาทส าคัญในการเพิ่มปรมิาณของน้ าตาล  
  กลูโคสในเลือดคือ 
ก.  อินซูลิน ข.  กลูคากอน 
ค.  คอร์ติซอล ง. วาโซเพรสซิน 

 
20.  ถ้า1 = estrogen  2 = progesterone 
 3 = luteinizing 

ระดับของฮอร์โมนหลงัจากการตกไข่จะเป็นอย่างไร 
ก.  1   ลดลง , 2 เพิ่มขึ้น , 3 ลดลง  
ข.  1  ลดลง ,  2  เพิ่มขึ้น , 3 เพิ่มขึ้น 
ค.  1  ลดลง ,  2 ลดลง , 3 ลดลง   
ง.  1 เพิ่มขึ้น , 2 เพิ่มขึ้น , 3 ลดลง 

21.  ต่อมไร้ท่อชนิดใดที่ไม่ถูกควบคุมโดยตรงจาก 
  ฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมอง 

ก.  ไทรอยด์   
ข.  พาราไทรอยด์ 
ค.  อะดรีนอลคอร์เทกซ ์
ง.  อินเตอรสติเชียล  เซลล์ 

22. แอลโดสเตอโรนเป็นฮอร์โมนที่สร้างมาจากที่ใด 
ก. อัณฑะและควบคุมลักษณะของเพศชาย 
ข. อัณฑะและควบคุมลักษณะของเพศชายร่วมกับ 
  เทสโทสเทอโรน 
ค. อะดรีนัลคอร์เทกซ์  และควบคมุสมดุลของ 
  โซเดียมในเลือด 
ง. อะดรีนัลคอร์เทกซ์  และควบคุมสมดุลของ 
  น้ าตาลในเลือด 

23. ฮอร์โมนชนิดใดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีตัวของ 
  สัตว์เลือดเย็นได้น้อยที่สุด 

ก.  เมลาโทนิน  ข. ACTH   
ค.  MSH         ง. ADH 

24. ส่ิงใดต่อไปนี้ที่มีบทบาทควบคุมการใช้แคลเซียมใน 
  ร่างกายน้อยที่สุด 
  ก.  ต่อมใต้สมอง 
  ข.  วิตามินดี     
  ค.  ต่อมไทรอยด์ 
  ง.  ต่อมพาราไทรอยด์ 
 
   



25. ฮอร์โมนคู่ใดต่อไปนี้ให้ผลคล้ายกัน  ยกเว้นคู่ใด 
  ก.  อะดรีนาลิน , นอร์อะดรีนาลิน 
  ข.  กลูคากอน , คอร์ติซอล 
  ค. แคลซิโทนิน, พาราทอร์โมน    
  ง. อิสโทรเจน , โพรเจสเทอโรน 
26. ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการท างานของการขับถ่าย 
  ของไต ได้แก่ 
ก.  ADH ,Aldosterone    
ข. Cortisol ,Parathormone 
ค. Vasopressin, Adrenocorticotrophic  
ง. Mineralocorticoid, Epinephrine 

27. ฮอร์โมนใดที่มีผลต่อการเติบโตของร่างกายน้อยที่สุด 
  ก.  อินซูลิน  ข.  ไทรอกซิน  
  ค.  เทสโทสเทอโรน ง.แอลโดสเตอโรน 
28. ต่อมไร้ท่อท่ีมีบทบาทส าคัญควบคุมการเติบโต   
  ได้แก่ชนิดใด 
ก.  ต่อมใต้สมองพูหน้า 
ข.  ไทรอยด์  เลย์ดิกเซลล์  ต่อมใต้สมองพูหลัง 
ค.  อะดรีนัลคอร์เทกซ์  ต่อมใต้สมองพูหน้า ไทรอยด์ 
ง.  ไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์  ไทรอยด์  รังไข่ 

29.  กรณีใดที่มีผลท าให้หัวใจท างานน้อยลงและมีการหลั่ง 
  น้ าลายใส ๆ ออกมาปริมาณมาก 
ก.  กระตุ้นประสาทซิมพาเทติก   
ข.  กระตุน้ต่อมหมวกไต 
ค.  ฉีดอะดรีนาลินหรือกระตุ้นประสาทซิมพาเทติก 
ง.  ฉีดเอพิเนฟรินและนอร์เอพิเนฟรนิ 

30. ฮอร์โมนใดที่มีบทบาทส าคัญในการควบคุมสมดุลของ   
  ระดับไอออนของเกลือแร่ในเลือด 
  ก. มินิรอลโลคอรต์ิคอยด์  และ วาโสเพรสซิน 
  ข. พาราไทรอยด์  และ แอลโดสเทอโรน 
  ค. แคลซิโทนิน และคอร์ตซิอล   
  ง.  อินซูลิน  และ ไทรอกซิน 
 
 
 
 
 
 

ใช้ภาพต่อมใต้สมองนี้ตอบค าถามข้อ 31-32 
 
 
 
 
 
 
31. ข้อใดผิดเกี่ยวกับภาพที่เห็น 
ก. A สามารถสร้างฮอร์โมนประสาทมาเก็บที่ B และ C ได้ 
ข. ฮอร์โมนจาก A เคลื่อนเข้าสู่ B ได้โดยอาศัยใยประสาท 
ค. ฮอร์โมนจาก A เคลื่อนเข้าสู่ C ผ่านทางหลอดเลือด  
   บริเวณนั้น 
ง. ฮอร์โมนจาก B กับ C ล าเลียงสู่อวัยวะเป้าหมายโดย   
  ระบบหมุนเวียนเลือด 
32. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของฮอร์โมนที่ปล่อยออกมาจาก 
   ต่อม C  
  ก. กระตุน้การบีบตัวของกล้ามเนื้อเรียบ 
  ข. เพิ่มระดับน้ าตาลในเลือด 
  ค. ท าให้ primary oocyte หลุดออกนอกรังไข ่
  ง. ท าให้สีผิวจางลง 
33. โครงสร้าง D สามารถสร้างสาร d ไปกระตุน้โครงสร้าง  
   E ให้สร้างสาร e ได้ ข้อใดต่อไปนี้ไมใ่ช ่d และ e ที ่
   เป็นไปได้ 
  ก. d = ATCH , e = cortisol 
  ข. d = TSH , e = thyroxine 
  ค. d = LH , e = testosterone 
  ง. d = FSH , e = progesterone 
34. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับฮอร์โมน melatonin 
  1) สร้างจากต่อมไพเนียลซึ่งถ้าตัดทิ้งจะท าให้เด็กเป็นหนุม่   
    เป็นสาวก่อนวัย 
  2) ปรมิาณที่หลั่งแปรผกผันกับความเข้มแสงทีต่กกระทบ   
     เรตินา 
  3) ท าให้สัตว์เลือดเย็นสีตัวจางลงโดยกระตุ้นการกระจายตัว 
    ของของรงควัตถุ 
ก.  1 และ 2 
ข.  2 และ 3 
ค.  1 และ 3 
ง.  1 , 2 และ 3 

 



 
35. ฮอร์โมนคู่ใดที่ไม่แสดงบทบาทตรงข้ามกันในสัตวเ์ล้ียงลูก  
   ด้วยนม 
  ก. insulin – cortisol      
  ข. gonadotrophin – melatonin 
  ค. MSH – melatonin 
  ง. calcitonin – PTH 
36. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ท าให้เซลล์เป้าหมายเท่านั้นที่  
   ตอบสนองต่อฤทธ์ิของฮอร์โมนกลูคากอน 
ก. เซลล์เป้าหมายเท่านั้นที่สัมผัสกับกลูคากอนโดยตรง 
ข. เซลล์เป้าหมายเท่านั้นที่มีหน่วยรับสัญญาณที่จ าเพาะ

กับกลูคากอน 
ค. เซลล์เป้าหมายเท่านั้นที่จะกระตุน้ให้กลูคากอนอยู่ใน

รูปที่ท างานได้ 
ง. เซลล์เป้าหมายเท่านั้นที่มีช่องจ าเพาะให้กลูคากอนผ่าน 

37.  
 
 
 
 
 
 
 
ข้อใดเป็นจริงส าหรับนายอาลูบีบ้ี 
ก. ป่วยเป็นโรคเบาหวานและก าลังจะจากโลกนี้ไปอย่าง

สงบ 
ข.   – cell ใน Islets of Langerhans อาจจะไม่

สร้างเปปไทด์ฮอร์โมนบางชนิด 
ค. ฮอร์โมนบางชนิดอาจท างานไม่ได้เพราะตัวรับที่เซลล์มี

ความผิดปกติ 
ง. มีซูโครสในกระแสเลือดมากแต่น าไปใช้ได้อย่างไม่มี

ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
38. นายสมบัติเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะ hypoglycemia ซึ่งมี
น้ าตาลในเลือดต่ า หน้ามืดและเป็นลมง่าย และทนต่อ
ความเครียดไม่ค่อยไหว สารใดต่อไปนี้ที่ช่วยเพิ่มระดับ
น้ าตาลในเลือดได้ 

1) glucagon     2) glucocorticoids  3) STH 
ก. 1    ข. 2     
ค. 1 และ 2   ง. 1 , 2 และ 3 
39. ความผิดปกติใดที่เกิดขึ้นเพราะมีฮอร์โมนบางชนิดใน  
  กระแสเลือดน้อยกว่าที่ควรมี 
1) ซูบผอม ผิวตกกระความดันต่ า รักษาสมดุลแร่ธาตุไม่ได้ 
2) หน้ากลมคล้ายดวงจันทร์ กล้ามเนื้ออ่อนแรง อาจเกิด  
   เบาหวานได้ 
3) เตี้ยแคระ แขนขาส้ัน ผิวหยาบ เจริญเติบโตช้า  
  ปัญญาอ่อน 
ก. 1 และ 2 
ข. 1 และ 3  
ค. 2 และ 3 
ง. 1 , 2 และ 3 

40. ข้อใดไม่ได้เกิดจากฟีโรโมนของสัตว์ 
  ก. หนูตัวเมียท้องแก่ แท้งลกูเมื่อได้กลิ่นปัสสาวะหนตูัวผู้ 
    แปลกหน้า 
  ข. ราชินีผึ้งสร้างสารบางชนิดมาป้อนผึ้งงานตัวเมียท าให้ 
    เป็นหมัน 
  ค. เราใช้สารจากต่อมใต้สมองของปลาชนิดเดียวกันเพศใด   
    ก็ได้กระตุ้นการตกไข่ส าหรับการผสมเทียมปลา 
จ. ผีเส้ือกลางคืนตัวผู้บินเข้าหาตัวเมียเพื่อผสมพันธ์ุ แม้

มันจะอยู่ห่างกันหลายกิโลเมตร 
***************************************** 
ขอให้โชคดี......... 
...........ครูฉวีวรรณ  งามวงศ์วาน...... 
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