


เข้าสู่บทเรียน 

ออก 

บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน    

เร่ือง ระบบหมุนเวยีนโลหิต 



บทนํา 

การหมุนเวยีนของเลอืด 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ส่วนประกอบและหน้าท่ีของเลอืด 

แบบทดสอบ 

บทเรียน 

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

ออก 



         นักเรียนมีความรู้  ความสามารถ  สืบค้นข้อมูล 

วเิคราะห์ ทดลอง และอธิบายเกีย่วกบัโครงสร้างและ    

การทํางานของระบบหมุนเวยีนโลหิต  และอธิบาย

การทํางานท่ีสัมพนัธ์กนัของระบบต่าง ๆ ท่ีทําให้

มนุษย์มีการเจริญเตบิโตและนําไปใช้ประโยชน์   ใน

การดาํรงชีวติได้อย่างปกตสุิข 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ออก บทเรียน 

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 



บทเรียน 

บทนํา 

ออก 

  ระบบหมุนเวยีนโลหิต  เป็นระบบท่ีนําสารต่าง ๆ ไปยังเซลล์ท่ัวร่างกาย   

 เช่น  สารอาหาร  แก๊สต่าง ๆ  เกลือแร่  ฮอร์โมน  และรับของเสียส่งออกนอก

ร่างกายโดยลําเลียงไปตามเส้นเลือด 

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 



ระบบหมุนเวยีนเลอืด  

ระบบหมุนเวียนเลอืด เป็นระบบที่เลอืดทําหน้าที่ลาํเลยีงสารอาหารต่าง ๆ ไปให้เซลล์ 

และกาํจัดสารต่าง ๆ ที่เซลล์ไม่ต้องการออกจากร่างกาย 



1) ระบบวงจรปิด พบในสตัวพ์วกไสเ้ดือนดิน ปลาหมึก 

และสตัวมี์กระดูกสนัหลงั สตัวก์ลุ่มน้ีเลือดไหลอยูใ่นเสน้

เลือดตลอดเวลา จึงตอ้งมีเสน้เลือดฝอยเป็นบริเวณ

แลกเปล่ียนสารต่าง ๆ ระหวา่งเซลลก์บัเลือด 

ระบบวงจรเลอืดแบบปิด  
ไส้เดือนดิน 

หวัใจ 

หวัใจ 

หวัใจ 

ระบบหมุนเวยีนเลอืด มี 2 ระบบ 

 

หนู 

ปลา 



ระบบหมุนเวยีนเลอืด มี 2 ระบบ 

2) ระบบวงจรเปิด พบในสตัวพ์วกแมลง หอย และกลุ่ม

ปลาดาว สตัวพ์วกน้ีเลือดไหลจากเสน้เลือดไดส้มัผสักบั

เซลลโ์ดยตรง ไม่มีเสน้เลือดฝอย 

ระบบวงจรเลอืดแบบเปิด  

หัวใจ 

  หัวใจ  แมลง 

หัวใจ 

กุง้ 

หอยทาก 



ระบบหมนุเวียนเลอืด ประกอบดว้ย 

หวัใจ Heart 
หลอดเลือด 

Blood vessel 
เลือด 

Blood 



เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

บทเรียน ออก 

ส่วนประกอบและหน้าทีข่องเลอืด 

http://basketman06.igetweb.com/index.php?mo=3&art=18834


ส่วนที่เป็นของเหลว 55  % 

ส่วนที่เป็นของแข็ง  45  % 

เรียกว่า  พลาสมา หรือนํา้เลอืด 

ประกอบด้วย  นํา้  91  %   

สารต่าง ๆ เอนไซม์  ฮอร์โมน  แก๊ส  

ของเสีย  ได้แก่  ยูเรีย  CO2 

เมด็เลอืดแดง(Red  blood  cell ) 

เมด็เลอืดขาว (White  blood  cell )   

เกลด็เลอืด(Platelet) 

ส่วนประกอบของเลอืด 

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

บทเรียน ออก 



น้ําเลือดหรอืพลาสมา 

• สีค่อนข้างใส เหลอืงอ่อนๆ  
• ทาํหน้าทีล่าํเลยีงสารอาหาร

ทีย่่อยแล้ว  เช่น แร่ธาตุ  

ฮอร์โมน  แก๊ส วติามนิและ

ส่ิงทีต้่องการกาํจดัออก  เช่น     

ยูเรีย  CO2 



      เป็นสารประกอบโปรตนี ลกัษณะค่อนข้างกลม มสีีแดง ตรงกลางเว้า เมือ่โตเตม็ที่ 

ไม่มนิีวเคลยีส มสีารสีแดง เรียกว่า  ฮีโมโกลบิน มธีาตุเหลก็เป็นองค์ประกอบ มอีายุ 110 - 120 วนั  

สร้างที่  ไขกระดูก ทําลายที่ ตบั ในเดก็สร้างที่ ตบั ม้าม  และไขกระดูก หน้าที่ ของเซลล์เมด็เลอืด

แดง 

                             ลาํเลยีง O2                  เซลล์ 

                             ลาํเลยีง  CO2             ปอด 

        

1 mm3 มเีซลล์เมด็เลอืดแดงประมาณ  5  ล้านเมด็ 
  รูป เซลล์เมด็เลอืดแดง 

ท่ีมา http://www.med.cmu.ac.th/dept/vascular/human/lesson/lesson2.php 

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

บทเรียน ออก 

ฮีโมโกลบิน + O2              ออกซีฮีโมโกลบิน  

       (Oxyhemoglobin) 

เซลล์เม็ดเลือดแดง  

(Red  blood  cell) 

http://basketman06.igetweb.com/index.php?mo=3&art=18834


        ลกัษณะ กลม ไม่มีสี  มีนิวเคลยีส ขนาดใหญ่กว่า 

เม็ดเลอืดแดงสร้างท่ี ไขกระดูก  ม้าม และต่อมนํา้เลอืง 

 อายุ  7-14  วนั เม็ดเลอืดขาวทําหน้าท่ี ทําลายเช้ือโรค 

และส่ิงแปลกปลอม 

 

1 mm3 มีเซลล์เม็ดเลอืดขาวประมาณ    4,000- 10,000  เม็ด 

ทีม่า :  http://www.med.cmu.ac.th/dept/vascular/human/lesson/lesson2.php 

  รูป เซลล์เมด็เลอืดขาว 

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

บทเรียน ออก 

เซลล์เม็ดเลือดขาว 

(White  blood  cell ) 



         เพลตเลต หรือ เกลด็เลอืด เป็นช้ินส่วนของเซลล์ ไม่มีสี  ไม่มี

นิวเคลยีสมีรูปร่างไม่แน่นอนขนาดเลก็กว่าเม็ดเลอืดแดงเกอืบ   4  เท่า 

มีอายุ   4  วนั ทําหน้าท่ีช่วยในการแข็งตวัของเลอืด ในขณะท่ีเส้นเลอืด

ฉีก 

เกลด็เลอืด (Platelet) 

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

บทเรียน ออก 



การจับตวัเป็นกระจุกร่างแหของเกลด็เลอืด 

เกลด็เลอืดจะช่วยในการแขง็ตัวของเลอืดโดยปล่อยเอนไซม์ สารไฟบริโน

เจน ช่วยให้กลายเป็นเส้นใยอุดรอยแผล 



เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

บทเรียน ออก 

การหมุนเวยีนของเลอืด 



  ภายในหลอดเลอืดจะถูกควบคุมโดย  

หัวใจ ซ่ึงทําหน้าที่เหมอืนเคร่ืองสูบฉีด เพือ่ 

 ทําให้เกดิแรงดนัที่สามารถจะดนัให้เลอืดไหล  

ไปตามหลอดเลอืดต่าง ๆ ที่อยู่ ทั่วร่างกาย และ

สามารถไหลกลบัเข้าสู่หัวใจได้  ผู้ค้นพบเป็น  

คนแรกได้แก่  นักวทิยาศาสตร์ ชาวองักฤษ      

ช่ือ  วลิเลีย่ม  ฮาร์วย์ี  

การหมุนเวยีนของเลอืด 

ทีม่า : http://www.thailabonline.com/section31.htm 

รูป  การหมุนเวยีนของเลอืด  

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

บทเรียน ออก 

http://www.thailabonline.com/section31.htm
http://www.thailabonline.com/section31.htm
http://www.thailabonline.com/section31.htm
http://www.thailabonline.com/section31.htm


หัวใจ (Heart) 

          หัวใจอยู่ระหว่างปอดทั้ง  2  ข้าง ค่อนไปทางซ้ายเลก็น้อย ทําหน้าที่สูบฉีดเลอืดให้ไหล        
ตามหลอดเลอืดไปยงัส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย แล้วไหลกลบัคนืสู่หัวใจ 

          

   หัวใจประกอบ ด้วยกล้ามเนือ้พเิศษที่เรียกว่า 

  กล้ามเนือ้หัวใจม ี4 ห้อง แบ่งออกเป็น ห้องบน 2 ห้อง  

 เรียกว่า เอเตรียม (Atrium) ห้องล่าง 2 ห้อง เรียกว่า  

 เวนตริเคลิ(Ventricle) ระหว่างห้องบนซ้าย-ล่างซ้าย  

 จะมลีิน้ ไบคสัพดิ (bicuspid valve) คัน่อยู่ 

 และห้องบนขวา-ล่างขวา จะมลีิน้ ไตรคสัพดิ  

 (tricuspid valve) คัน่อยู่ ลิน้หัวใจทําหน้าที่ 

 ป้องกนัไม่ให้เลอืดไหลย้อนกลบั 

ท่ีมาของภาพ : สสวท. แบบเรียนชีววิทยาเล่ม 2 : 75 

โครงสร้างภายในของหัวใจ 

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

บทเรียน ออก 



เลือดจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

เอเตรียมขวา ผ่านลิน้ไตรคัสพดิ 

เวนตริเคิลขวา 

ปอด 

 เวนตริเคิลซ้าย  

เอเตรียมซ้าย  ผ่านไบคัสพดิ 

วงจรเลอืด 

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

บทเรียน ออก 



หวัใจ(Heart) 
เลอืดมาจากร่างกายส่วนบน เลอืดส่งไปร่างกายส่วนบน 

ลิน้หัวใจไบคสัพดิ (bicuspid Valve) 

หัวใจห้องบนซ้าย 

 (Left Atrium) 

หัวใจห้องล่างซ้าย (Left Ventricle) 

หัวใจห้องบนขวา 

 (Right Atrium) 

ลิน้หัวใจไตรคสัพดิ (Tricuspid Valve) 

หัวใจห้องล่างขวา  

(Right Ventricle) 



  

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

               หลอดเลือด  ทําหน้าที่ลาํเลยีงเลอืดจากหัวใจไปยงัอวยัวะส่วนต่าง ๆ     

ทั่วร่างกาย และเป็นเส้นทางให้เลอืดจากอวยัวะต่าง ๆ ทั่วร่างกายกลบัเข้าสู่หัวใจ    

หลอดเลือดในร่างกายมี 3 ชนิด  ได้แก่ 

          1. หลอดเลอืดแดง (Artery) 

            2. หลอดเลอืดดาํ (Vein) 

            3. หลอดเลอืดฝอย (Capillary) 

 

หลอดเลอืด 

บทเรียน ออก 



  หลอดเลอืดแดง  เป็นหลอดเลอืดที่นําเลอืดออกจากหัวใจไปยงัเซลล์ต่าง ๆ 

ของร่างกาย  มผีนังหนาแข็งแรง เพือ่ให้มคีวามทนทานต่อแรงดนัเลอืดที่ถูกฉีด

ออกไป ไม่มลีิน้กั้นภายใน   เลอืดที่อยู่ในหลอดเลอืดแดง   มปีริมาณแก๊สออกซิเจน

มาก     

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

 1.  หลอดเลือดแดง (Artery) 

บทเรียน ออก 



           หลอดเลอืดดาํ  เป็นหลอดเลอืดที่นําเลอืดจากส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายเข้าสู่
หัวใจ  หลอดเลอืดดาํมผีนังบางกว่าหลอดเลอืดแดง มลีิน้กั้นภายในเพือ่ป้องกนัเลอืด
ไหลย้อนกลบั เลอืดที่ไหลอยู่ภายในหลอดเลอืดมปีริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาก   

 

 2.  หลอดเลือดดํา (Vein)  

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

บทเรียน ออก 



ท่ีมา :  www.siamcomic.com/scboard/view.php?scbID=29341  

รูป  โครงสร้างของหลอดเลอืดแดง และหลอดเลอืดดํา 

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

บทเรียน ออก 

http://www.siamcomic.com/scboard/view.php?scbID=29341


ความแตกต่างระหว่างหลอดเลอืดอาร์เตอรีและเวน 
อาร์เทอร่ี  Artery เวน  Vein 

1.ผนังหนายืดหยุ่น

มาก 
2.ช่องว่างภายในเล็ก 
3.เลือดมี  O2  สูง 

** 
4.นําเลือดออกจาก  
5.ไม่มีลิน้กั้นภายใน 
6.ใช้วดัความดันเลือด 

ชีพจร 

1.ผนังบางยืดหยุ่นน้อย 
 
2.ช่องว่างภายในใหญ่ 
3.เลือดมี  O2  ต่ํา ** 
 
4.นําเลือดเข้า 
5.มีลิน้กั้นภายใน 
6.มักเกี่ยวกับการเจาะ

เลือดบริจาคเลือด 



3. หลอดเลือดฝอย (Capillary)  

       หลอดเลอืดฝอย  เป็นหลอดเลอืดที่เช่ือมต่อ
ระหว่างหลอดเลอืดแดงและหลอดเลอืดดาํ 

 สานเป็นร่างแหแทรกอยู่ตามเนือ้เยือ่ต่าง ๆ ของ
ร่างกาย มขีนาดเลก็ละเอยีด เป็นฝอย  มผีนัง    
บางมาก ประกอบด้วยเซลล์เพยีงช้ันเดยีว        
เป็นแหล่งที่มกีารแลกเปลีย่นแก๊สและสารต่าง ๆ 
ระหว่างเลอืดกบัเซลล์ของร่างกาย  

ท่ีมา : http://www.npschool.ac.th/~pollaglove/3.html 

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

รูป  หลอดเลอืดฝอย  

บทเรียน ออก 

http://www.npschool.ac.th/%7Epollaglove/3.html
http://www.npschool.ac.th/%7Epollaglove/3.html
http://www.npschool.ac.th/%7Epollaglove/3.html


ความดันเลอืด  (Blood pressure)  

        คอื ความดนัที่เกดิจากการบีบตวัและคลายตวัของหัวใจ ขณะหัวใจบีบตวั 

เลอืดจะถูกดนัออกไปตามหลอดเลอืดแดงด้วยความดนัสูงทําให้เลอืดเคลือ่นที่ไปตาม 

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และในขณะที่หัวใจคลายตวัเลอืดจะไหลกลบัเข้าสู่หัวใจตาม 

หลอดเลอืดดาํด้วยความดนัตํา่ ความดนัเลอืดมหีน่วยเป็น มลิลเิมตรของปรอทมค่ีา 

ตวัเลข 2 ค่า เช่น  120 / 80 มลิลเิมตรของปรอท  

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

บทเรียน ออก 

120   =  ค่าความดนัเลอืด ขณะหัวใจบีบตวัให้เลอืดออกจากหัวใจ (Systolic pressure)     

  80   =  ค่าความดนัเลอืด  ขณะหัวใจคลายตวัรับเลอืดเข้าสู่หัวใจ (Diastolic pressure) 



 ปกตคิวามดนัเลอืดสูงสุดขณะหัวใจบีบตวั มค่ีา  100 + อายุ  ความดนัเลอืด 

ขณะหัวใจรับเลอืดไม่ควรเกนิ 90  มลิลเิมตรของปรอท  เคร่ืองมอืวดัความดนัเลอืด เรียกว่า 

มาตรความดนัเลอืด(Sphymonanomiter) ใช้คู่กบัหูฟังหรือ สเตทโทสโคป (Stethoscope)   

วดัความดนัที่หลอดเลอืดแดงที่ต้นแขน 

ความรู้เพิม่เติม 

เคร่ืองมือวดัความดนัเลอืด   

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

บทเรียน ออก 



 1.  อายุ  ผู้สูงอายุมคีวามดนัเลอืดมากกว่าเดก็ เน่ืองจากผนังหลอดเลอืดมคีวามยดืหยุ่นลดลง 

 2.  เพศ  ปกตเิพศหญงิมคีวามดนัเลอืดตํา่กว่าเพศชาย ยกเว้นหญงิที่กาํลงัจะหมดประจําเดอืน 

 3.  ขนาดของร่างกาย  คนที่ร่างกายใหญ่โตหรือคนอ้วนจะมีความดนัเลอืดสูงกว่าคนผอม 

 4.  อารมณ์  คนที่เครียด วติกกงัวล โกรธ หรือตกใจ จะมคีวามดนัเลอืดสูงกว่าคนอารมณ์ปกต ิ

 5.  การทํางาน   ทํางานหนักและการออกกาํลงักาย  จะมคีวามดนัเลอืดสูง 

 6.  สภาพร่างกาย  เช่น หลอดเลอืดตบี  ระดบัไขมนัในเลอืดสูงจะทําให้ความดนัเลอืดสูง  

ปัจจัยที่มีผลต่อความดันเลอืด 

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

บทเรียน ออก 



ความดนัเลอืดและอตัราการเตน้ของหัวใจขึน้อยูก่บั 

•  อายุ 

 

 

•เพศ 

 

 

•การเปลีย่นแปลงทางอารมณ์ 

 

 

•นํ้าหนักตัว 

•  อริิยาบถ 

 

 

•กจิกรรมที่ทํา 

 

 

 

 

> > 

> 

> 



 1.  ความดนัเลอืดเฉลีย่ปกตขิองหญงิในวัยหนุ่มสาว คอื  110 / 70  มลิลเิมตรปรอท 

 2.  ความดนัเลอืดเฉลีย่ปกตขิองชายในวยัหนุ่มสาว คอื  120 / 80  มลิลเิมตรปรอท  

 3.  โรคความดนัเลอืดสูงจะพบมากในผู้สูงอายุ   ผู้ที่โกรธง่าย  และผู้ที่มจีิตใจอยู่ในภาวะ
เครียดเป็นประจํา  สาเหตุของโรคที่สําคญั คอื การตบีตนัของหลอดเลอืด  

 4. อารมณ์  เช่น ขณะโกรธร่างกายจะผลติสารชนิดหน่ึงออกมา ซ่ึงสารนีจ้ะมผีลต่อการ   
บีบตวัของหัวใจ 

ความรู้เพิม่เติม 

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

บทเรียน ออก 



           ชีพจรคือ   จังหวะการบีบตวัและคลายตวัของ 

ผนังเส้นเลอืดตามจังหวะการเต้นของหัวใจ  โดยปกต ิ

หัวใจเต้นเฉลีย่ประมาณ 72 คร้ัง ต่อ 1 นาที และอตัรา 

การเต้นของชีพจรในเพศชายจะสูงกว่าเพศหญงิ  

 การวดัชีพจรจะวดัจากเส้นเลอืดแดงบริเวณข้อมอื และ 

ข้อศอก  

รูป การวดัชีพจรท่ี ขอ้มือ  ขอ้ศอก  และซอกคอ 

ชีพจร (pulse) 

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

บทเรียน ออก 



  

 การหมุนเวยีนของแก๊ส  ในร่างกายจะเกดิควบคู่กบัการหมุนเวยีนของเลอืด โดย        

ส่วนใหญ่แล้วเป็นการหมุนเวยีนของแก๊สที่สําคญั  2  ชนิด  คอื แก๊สออกซิเจน และ แก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์ 

 อวยัวะสําคญัที่เกีย่วข้องกบัการหมุนเวยีนของแก๊ส คอื  ปอด  โดยปอดจะทําหน้าที่    ใน

การแลกเปลีย่นแก๊สระหว่างแก๊สภายในร่างกายกบัแก๊สที่อยู่ภายนอกร่างกาย  
 

การหมุนเวียนแก๊ส 

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

บทเรียน ออก 



เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

รูป  การแลกเปลีย่นแก๊สกบัการลาํเลยีงแก๊ส 

ท่ีมาของภาพ : สสวท. ชีววิทยาเล่ม2  : 50 บทเรียน ออก 



วธีิทําแบบฝึกหัด 

      •  คลกิเพือ่แสดงโจทย์ตัวเลือก 

      •  คลกิเลือกข้อท่ีถูกท่ีสุด 

      •  โปรแกรมจะแสดงผลให้ทราบว่าถูกหรือผดิ 

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

บทเรียน ออก 

แบบทดสอบหลงัเรียน 

เร่ือง ระบบหมุนเวยีนโลหิต 



1.  ส่วนประกอบของเลือดท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดคือข้อใด  

ข.  เกลด็เลอืด  

ค.  เมด็เลอืดแดง  

ง.  เมด็เลอืดขาว  

ก.  พลาสมา  

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

บทเรียน ออก 



2.  ถ้า A คือ  เม็ดเลือดแดง  B  คือ  เม็ดเลือดขาว ข้อใดเปรียบเทียบระหว่าง  A  

และ  B   ได้ถูกต้อง 

ข.  B  มจีํานวนมากกว่า  A  

ค.  A  มนิีวเคลยีส แต่ B ไม่ม ี 

ง.  B  มอีายุน้อยกว่า  A  

ก.  A  มขีนาดใหญ่กว่า  B   

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

บทเรียน ออก 



3. เซลล์เม็ดเลือดประกอบด้วยโปรตีน X  ซ่ึงทําหน้าท่ีลาํเลียงแก๊ส Y ไปยังส่วนต่าง ๆ 

ของร่างกาย โปรตีน X และแก๊ส Y คืออะไร  

ข. โพรทรอมบิน, แก๊สออกซิเจน  

ค. เฮโมโกลบิน, แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์   

ง. โพรทรอมบิน, แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  

ก. เฮโมโกลบิน, แก๊สออกซิเจน  

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

บทเรียน ออก 



4. ความดันเลือดของผู้ใหญ่เพศชายตามปกติมีค่าเฉลี่ยประมาณกี่มิลลเิมตรของ

ปรอท  

ข.  110 / 70  มลิลเิมตรของปรอท  

ค.  120 / 80  มลิลเิมตรของปรอท  

ง.  130 / 90   มลิลเิมตรของปรอท  

ก.  90 / 60  มลิลเิมตรของปรอท  

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

บทเรียน ออก 



5. หลอดเลือดในข้อใดท่ีมีความดันเลือดสูงสุด   

ข. หลอดเลอืดที่นําเลอืดออกจากหัวใจ  

ค. หลอดเลอืดที่นําเลอืดเข้าสู่ปอด  

ง. หลอดเลอืดที่นําเลอืดออกจากปอด  

ก. หลอดเลอืดที่นําเลอืดเข้าสู่หัวใจ   

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

บทเรียน ออก 



6. ข้อความต่อไปนีข้้อใดไม่ถูกต้อง  

ข. ภายในหลอดเลอืดดาํมลีิน้กั้น  ส่วนหลอดเลอืดแดงไม่ม ี

ค. ผนังของหลอดเลอืดดาํหนามากกว่าผนังของหลอดเลือดแดง 

ง. เลอืดในหลอดเลอืดแดงมแีก๊สออกซิเจน สูงกว่าหลอดเลอืดดาํ 

ก. หลอดเลอืดแดงมคีวามดนัเลอืดสูงกว่าหลอดเลอืดดาํ  

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

บทเรียน ออก 



7. การแลกเปลี่ยนสารอาหาร  แก๊ส  และส่ิงต่าง ๆ ระหว่างเลือดกับเซลล์เกิดขึน้ 

บริเวณใด  

ข. หลอดเลอืดแดง  

ค. ผนังหลอดเลอืดฝอย  

ง. หลอดเลอืดแดงฝอย  

ก. หลอดเลอืดดาํ   

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

บทเรียน ออก 



8. หลอดเลือดดํามลีิน้กั้นภายในเพือ่อะไร  

ข. ปรับความดนัเลอืดให้คงที่ 

ค. กนัไม่ให้เลอืดไหลย้อนทาง 

ง. โบกให้เลอืดไหลไปทางเดยีวกนั 

ก. กั้นไม่ให้เลอืดไหลปนกนั  

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

บทเรียน ออก 



9. เลือดท่ีใช้แล้วจากส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายจะเข้าสู่หัวใจท่ีใด  

ข. ห้องเอเตรียมซ้าย 

ค. ห้องเวนตริเคลิขวา 

ง. ห้องเวนตริเคลิซ้าย 

ก. ห้องเอเตรียมขวา  

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

บทเรียน ออก 



10. อวยัวะท่ีทําหน้าท่ีสร้างเม็ดเลอืดแดงของคนวยัผู้ใหญ่คืออวยัวะใด   

ข. ม้าม 

ค. ไขกระดูก  

ง. ตบั ม้าม และ ไขกระดูก 

ก. ตบั 

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

บทเรียน ออก 



ลองทําใหม่นะคะ 

 ตอบผดิค่ะ ! 

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

 พยายามอกี 



ทําข้อต่อไปค่ะ 

++ ถูกต้องนะคะ ++ 

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

เก่งมาก 



 ตอบผดิค่ะ ! 
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เก่งมาก 
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 ตอบผดิค่ะ ! 
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ลองทําใหม่นะคะ 

 พยายามอกี 



++ ถูกต้องนะคะ ++ 

เร่ือง  ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

บทเรียน ออก 

เก่งมาก 



ครูสอนให้นักเรียนเข้าใจ เร่ืองหัวใจแล้ว  
…  

ต่อไปนีเ้วลาอกหักจะได้ไม่เสียใจนะ  ^^ 
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