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หน่วยฯ ที ่2 ร่างกายของเรา                 จ านวน 30 ขอ้ 

จงกา  ทบัตัวอกัษร ตรงกบัตัวเลอืกทีต้่องการลงในกระดาษค าตอบ 
1. การจบัชีพจร เป็นการตรวจสอบการท างาน 5. เฮโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ท าหนา้ที่ 
 ของอวยัวะในระบบใด   อะไร 
 ก. ระบบสืบพนัธุ ์   ก. ท าลายเช้ือโรค 
 ข. ระบบขบัถ่าย   ข. ยอ่ยอาหาร 
 ค. ระบบหายใจ   ค. ล าเลียงก๊าซออกซิเจนไปเล้ียงส่วนต่างๆ 
 ง. ระบบหมุนเวยีนโลหิต   ของร่างกาย 
2. ขอ้ใดจบัคู่ไม่สัมพันธ์กัน  ง. ช่วยท าใหร้ะบบขบัถ่ายเป็นไปอยา่งปกติ 
 ก. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์– จมูก 6. น ้ าดีจากตบัมีประโยชน์อยา่งไร 
 ข. เหงื่อ – ผวิหนงั   ก. ยอ่ยอาหารประเภทโปรตีน 
 ค. อุจจาระ – ทวารหนกั  ข. ท าใหไ้ขมนัแตกตวัเป็นเม็ดเล็กๆ 
 ง. ปัสสาวะ – ไต   ค. ท าใหล้ าไสใ้หญ่ก าจดักากอาหารได ้
3.      เร็วขึ้น 
     ง. ท าใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหิตท างาน 
      อยา่งปกติ 
    7. การเตน้ของชีพจรเก่ียวขอ้งกบัส่ิงใด 
 อวยัวะ A คืออวยัวะในขอ้ใด  ก. การบีบตวัของกระเพาะอาหาร 
 ก. ไต ข.   ปอด  ข. การหดและขยายตวัของหลอดเลือด 
 ค. กระเพาะอาหาร ง.   ล าไสใ้หญ่   ตามการเตน้ของหวัใจ 
4. หากตอ้งการจบัชีพจร ควรจบัที่บริเวณใด  ค. การบีบตวัเพือ่ยอ่ยอาหารของล าไสเ้ล็ก 
 ก. น้ิวมือ   ง. การบีบตวัของล าไสใ้หญ่เพือ่ก าจดั 
 ข. คาง    อาหาร 
 ค. ล าคอ  
 ง. จมูก 
 
 
 
 

ระบบยอ่ยอาหาร  :   ล าไสเ้ล็ก 
ระบบหมุนเวยีนโลหิต :   หวัใจ 

ระบบหายใจ  :   A 
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8. การเป่าลมหายใจลงในน ้ าปูนใส จะเกิดการ 12. การไหลเวยีนของเลือดในร่างกายมนุษย ์
 เปล่ียนแปลงอยา่งไร   มีลกัษณะอยา่งไร 
 ก. น ้ าปูนใสมีปริมาณลดลง  ก. ไหลยอ้นกลบัไปมา 
 ข. น ้ าปนูใสเปล่ียนเป็นสีด า  ข. ไหลเวยีนไปทางเดียว 
 ค. น ้ าปูนใสมีปริมาณเพิม่ขึ้น  ค. ไหลไปทางซา้ยแลว้วนกลบัทางขวา 
 ง. น ้ าปูนใสขุ่น   ง. ไหลไปทางขวาแลว้วนกลบัทางซา้ย 
9. ใครควรมีอตัราการหายใจสูงกวา่ผูอ่ื้น 13. ขณะหายใจเขา้ – ออก กะบงัลมจะท างาน 
 ก. จ๊ิบนัง่อ่านหนงัสือเรียน  สมัพนัธก์บัอวยัวะใด 
 ข. ตอ้งเล่นเกมคอมพวิเตอร์  ก. ปอด ข.    ถุงลม 
 ค. กุง้ช่วยแม่จดัสวนหนา้บา้น  ค. หลอดลม ง.    กระดูกซ่ีโครง 
 ง. โอ๋นอนหลบัอยูใ่นหอ้ง 14. ขอ้ใดถูกตอ้ง 
10. การท างานของหวัใจมีลกัษณะคลา้ยกบั  ก. ใบกระท่อม : หลอนประสาท 
 เคร่ืองมือในขอ้ใด   ข. สารระเหย : กดประสาท 
 ก. เคร่ืองดูดฝุ่ น   ค. กญัชา : ออกฤทธ์ิผสมผสาน 
 ข. เคร่ืองสูบน ้ า   ง. มอร์ฟีน : กระตุน้ประสาท 
 ค. เคร่ืองซกัผา้  15. บุคคลในขอ้ใดน่าจะติดสารเสพติด 
 ง. เคร่ืองตดัหญา้   ก. แจนมีรูปร่างอว้นทว้นสมบูรณ์ 
11.                                ข. โจป้ล่อยตวัสกปรก บางคร้ังซึมเศร้า 
                                                                       ค. เก๋ตั้งใจเรียน และมกัออกก าลงักายใน 
      เวลาวา่ง 
                                                   ง. แพท ร่าเริง แจ่มใส 
 จากแผนภูมิ เป็นแผนภูมิของระบบใด และ 16. บุคคลที่สูบบุหร่ีเป็นประจ าจะส่งผลกระทบ 
          คืออวยัวะใด   ต่ออวยัวะใด 
 ก. ระบบยอ่ยอาหาร – หลอดอาหาร  ก. ล าไส ้  
 ข. ระบบขบัถ่าย – หลอดอาหาร  ข. ตบั 
 ค. ระบบล าเลียงเลือด – หลอดลม  ค. ปอด 
 ง. ระบบหายใจ - หลอดลม  ง. กระเพาะอาหาร 
 
 

ปาก กระเพาะอาหาร ? 

ล าไสเ้ล็ก 

 

ล าไสใ้หญ่   

    

? 
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17. คนขบัรถบรรทุกมกัใชส้ารเสพติดประเภทใด  22. ส่ิงใดที่แสดงวา่ร่างกายมีการเจริญเติบโต 
 เพือ่ใหส้ามารถขบัรถไดร้ะยะทางไกลๆ   ก. การขึ้นของฟันแท ้
 โดยที่ไม่ง่วงนอน   ข. ลกัษณะนิสยั 
 ก. ประเภทกดประสาท  ค. การมองเห็น 
 ข. ประเภทหลอนประสาท  ง. การกิน 
 ค. ประเภทกระตุน้ประสาท 23. หากตอ้งการลดน ้ าหนกัควรท าเช่นไร 
 ง. ประเภทออกฤทธ์ิผสมผสาน  ก. ไม่รับประทานอาหารเชา้ 
18. ขอ้ใดจดัเป็นส่ิงเสพติดทั้งหมด  ข. รับประทานยาลดความอว้น 
 ก. น ้ าอดัลม   ใบกระท่อม  ค. ด่ืมน ้ าแทนการรับประทานอาหาร 
 ข. กาแฟ   ลูกอม   ง. ควบคุมอาหาร และออกก าลงักาย 
 ค. บุหร่ี   ทินเนอร์    สม ่าเสมอ 
 ง. ชาเขียว   ยานอนหลบั 24. ด.ญ. อลิสา อาย ุ10 ปี สูง 130 เซนติเมตร 
19. หากเพือ่นนกัเรียนติดสารเสพติด นกัเรียน  น ้ าหนกั 20 กิโลกรัม ด.ญ. อลิสา มีรูปร่าง 
 ควรท าอยา่งไร   ในเกณฑใ์ด 
 ก. แนะน าใหไ้ปรักษาตวั  ก. อว้น ข. ทว้ม 
 ข. ปกปิดไม่ใหค้นอ่ืนรู้  ค. ผอม ง. สมส่วน 
 ค. เลิกคบกบัเพือ่นคนนั้น 25. การปฏิบติัตามขอ้ใดไม่ช่วยใหเ้รามีสุขภาพดี 
 ง. ไม่สนใจเพราะไม่ใช่เร่ืองของเรา  ก. พกัผอ่นใหเ้พยีงพอ 
20. สารเสพติดในขอ้ใดที่ไดม้าจากธรรมชาติ  ข. ออกก าลงักายเป็นประจ า 
 ก. ฝ่ิน   ใบกระท่อม   ค. ใชส้ารเสพติดเพยีงเล็กนอ้ย 
 ข. กญัชา   กาว   ง. รับประทานอาหารใหค้รบ 5 หมู่ 
 ค. สารระเหย   โคเคน  26. ส่ิงใดไม่ใช่การวดัการเจริญเติบโต 
 ง. ยาบา้   ฝ่ิน   ก. ความยาวของเสน้รอบเอว 
21. อาหารประเภทใดถา้บริโภคมากเกินไป   ข. ความยาวของล าตวั 
 จะท าใหเ้กิดโรคอว้น   ค. การขึ้นของฟันแท ้
 ก. ผกัสด   ง. ความยาวของเสน้รอบอก 
 ข. เน้ือสตัว ์
 ค. ผลไมท้ี่มีรสเปร้ียว 
 ง. แป้งและน ้ าตาล 
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27. การเจริญเติบโตของวยัใดที่กลา้มเน้ือยงัมี 29. อุปกรณ์ใดใชว้ดัความเจริญเติบโตของ 
 นอ้ยและควบคุมการเคล่ือนไหวไม่ได ้  ร่างกาย 
 ก. เด็กวยัแรกเกิด   ก. เทอร์มอมิเตอร์ 
 ข. เด็กก่อนวยัเรียน   ข. เคร่ืองชัง่น ้ าหนกั 
 ค. เด็กวยัเรียน   ค. ที่วดัส่วนสูง 
 ง. เด็กวยัรุ่น   ง. ถูกทั้งขอ้ ข. และ ค. 
28. การติดตามการเจริญเติบโตโดยการชัง่ 30. บุคคลในขอ้ใดดูแลตวัเองไดดี้ที่สุด 
 น ้ าหนกัและวดัส่วนสูง ควรท าเม่ือใด  ก. ตน้รับประทานผกัผลไมเ้ป็นประจ า 
 ก. อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  ข. ตอ้ยด่ืมกาแฟ เพือ่ไม่ใหง่้วงเวลา 
 ข. อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง   อ่านหนงัสือ 
 ค. อาทิตยล์ะ 1 คร้ัง   ค. ตู๋นอนดึกเพราะเล่นเกมคอมพวิเตอร์ 
 ง. ทุกวนั   ง. ตุก๊ไม่รับประทานขา้วเชา้เพราะรีบไป 
      โรงเรียน 
  
  
  
  
  
   
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 


