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เรื่อง องคประกอบของรางกายมนุษย



หน่วยที่ 1 องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์
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1.1 ความรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์

1.2 เนื้อเยื่อของร่างกายมนุษย์

1.3 ระบบห่อหุ้มร่างกาย

5

ตอนที่ 
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1) ระบบห่อหุ้มร่างกาย (integumentary 
system) ประกอบด้วยผิวหนังและอนุพันธุ์ของผิวหนัง 
ได้แก่ ผม เล็บ ต่อมเหงื่อ และต่อมไขมัน เป็นต้น

2) ระบบโครงร่าง (skeletal system) 
ประกอบด้วยกระดูก กระดูกอ่อน และข้อต่อทั่วร่างกาย

3) ระบบกล้ามเนื้อ (muscular system) 
ประกอบด้วยกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย ได้แก่ กล้ามเนื้อลาย 
กล้ามเนื้อเรียบ และกล้ามเนื้อหัวใจ

ตอนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์

ร่างกายมนุษย์ 10 ระบบ
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4) ระบบประสาท (nervous system) 
ประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง เส้นประสาท และอวัยวะ
รับความรู้สึกพิเศษต่าง ๆ ได้แก่ ตา หู จมูก และลิ้น

5) ระบบไหลเวียนโลหิต (cardiovascular 
system) ประกอบด้วย หัวใจ หลอดเลือดแดง และหลอด
เลือดด า

6) ระบบหายใจ (respiratory system) 
ประกอบด้วยทางเดินหายใจตั้งแต่ จมูก คอหอย 
หลอดลมและปอด

7) ระบบต่อมไร้ท่อ (endocrine system) 
ประกอบด้วยต่อมไร้ท่อต่างๆ ทั่วร่างกาย
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8) ระบบน ้าเหลือง (lymphatic system) 
ประกอบด้วย หลอดน ้าเหลือง เนื้อเยื่อน ้าเหลือง อวัยวะ
น ้าเหลืองต่าง ๆ และระบบภมูิคุ้มกัน ได้แก่ ต่อม
น ้าเหลือง ต่อมไทมัส และม้าม

9) ระบบย่อยอาหาร (digestive system) 
ประกอบด้วยท่อทางเดินอาหารทั้งหมด และอวัยวะช่วย
ย่อยต่าง ๆ ได้แก่ ลิ้น ฟัน ต่อมน ้าลาย ตับ และตับอ่อน

10) ระบบขับถ่ายปัสสาวะ (urinary system) 
ประกอบด้วยไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ

11) ระบบสืบพันธุ์ (reproductive system) 
ในเพศชายประกอบด้วยอัณฑะ ท่อน าอสุจิ องคชาติและ
ต่อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธ์ุ ได้แก่ ต่อม
ลูกหมาก และถุงสร้างน ้าอสุจิ ระบบสืบพันธ์ุเพศหญิง
ประกอบด้วยรังไข่ ท่อน าไข่ มดลูก และช่องคลอด
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การศึกษาทางกายวิภาค

ระนาบของการผ่า (Plane of Section)
• ผ่าตามขวาง (Transverse or Horizontal Section) 

เป็นการผ่าตามขวาง หรือตามแนวระดับขนานกับพื้น
• ผ่าซีก (Sagittal Section) เป็นการตัดรา่งกาย

ออกเป็นซีกซ้ายและขวา การผ่าซีกยังแบ่งย่อย
ออกเป็น ผ่าแสกกลาง (midsagittal section) และ ผ่า
แสกข้าง (parasagittal section) ถัดจากแนวกลาง
ล าตัวออกมาให้ได้ซีกซ้ายขวาไม่เท่ากัน

• ผ่าในแนวหน้า-หลัง (Coronal or Frontal Section) 
เป็นการผ่าในแนวดิ่งให้ร่างกายและแบ่งออกเป็นส่วน
หน้าและส่วนหลัง 

การตัดหรือหน้าตัด (section) มี 3 แบบ คือ 
หน้าตัดตามขวาง (cross section) 
หน้าตัดเฉียง (oblique section) 
หน้าตัดตามยาว (longitudinal section)
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บริเวณต่างๆ ของร่างกาย

เมื่ออยู่ในท่าทางกายวิภาคศาสตร์  จะแบ่ง
ร่างกายออกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 
1) ส่วนแกนกลาง (axial part) ประกอบด้วยศีรษะ 

คอ อก ท้อง และเชิงกราน 

2) ส่วนระยางค์ ได้แก่
• ส่วนแขน (upper extremities) ประกอบด้วย 

ไหล่ แขนท่อนบน แขนท่อนล่าง ข้อมือ และมือ 
• ส่วนขา (lower extremities) ประกอบด้วยต้นขา 

ขาท่อนล่าง ข้อเท้า และเท้า



8

โพรงภายในร่างกาย

โพรงภายในร่างกาย (body cavities) 
เป็นที่อยู่ของอวัยวะต่าง จัดแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน
ใหญ่ ๆ ดังนี้

โพรงด้านหลัง (Dorsal Body Cavities)
ประกอบด้วย ช่องกะโหลก ช่องสันหลัง 

โพรงด้านหน้า (Ventral Body Cavities)
ประกอบด้วย ช่องอก ช่องท้อง อุ้งเชิงกราน
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เนื้อเยื่อ คือ กลุ่มเซลล์ชนิดเดียวกันหรือคล้ายกันอยู่รวมกันเป็น
กลุ่ม ท าหน้าที่อย่างเดียวกัน เนื้อเยื่อในร่างกายแบ่งเป็น 4 ประเภทคือ

1. เนื้อเยื่อบุผิว (Epithelial Tissue) หุ้มผิวนอกของร่างกาย และ
บุช่องและท่อภายในร่างกาย รวมทั้งดัดแปลงไปเป็นต่อมชนิดตา่ง ๆ ด้วย

2. เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Connective Tissue) ท าหน้าที่ห่อหุ้ม
ร่างกาย ห่อหุ้มอวัยวะ และผูกพันอวัยวะไว้ด้วยกัน

3. เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ (Muscular Tissue) ท าหน้าที่หดตัวเพื่อการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย และอวัยวะต่าง ๆ

4. เนื้อเยื่อประสาท (Nervous Tissue) ท าหน้าที่ก่อก าเนิดกระแส
ประสาท และส่งกระแสประสาทไปควบคุมรา่งกายส่วนต่าง ๆ ให้ท างาน
ประสานกันอย่างเรียบร้อย

ตอนที่ 2 เนื้อเยื่อของร่างกายมนุษย์
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หน้าที่ของเนื้อเยื่อบุผิว
1.1 การป้องกันร่างกายและอวัยวะ (Protection) เช่น ผิวหนังห่อหุ้มร่างกายเพื่อป้องกันการถูก  เสียดสี

ท าลาย ป้องกันสารพิษและจุลชีพเข้าสู่ร่างกาย และป้องกันการสูญเสียน ้า

1.2 การดูดซึม (Absorption) เช่น เซลล์บุผิวล าไส้เล็กท าหน้าที่ดูดซึมเอาอาหารที่ย่อย ไวตามิน และเกลือแร่ 
แล้วส่งเข้าสู่กระแสเลือด

1.3 การหลั่งสาร (Secretion) หมายถึง กระบวนการที่เซลล์น าสารโมเลกุลเล็กจากกระแสเลือดเข้าไป
เปลี่ยนเป็นสารโมเลกุลใหญ่ โดยอาศัยกระบวนการสังเคราะห์ภายในเซลล์ แล้วขับสารที่สร้างไดอ้อกนอกเซลล์เพื่อ
น าไปใช้ต่อไป เป็นกระบวนการแบบแอกทีฟ (active process) และใช้พลังงาน

1.4 การขับสาร (Excretion) เป็นกระบวนการแบบแพสสีฟ (passive) และไม่ใช้พลังงาน เช่น การที่ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ผ่านเยื่อบุผิวของถุงลมในปอดออกมา

1.5 การขนส่งหรือล าเลียง (Transportation) ได้แก่ เนื้อเยื่อบุผิวที่ดัดแปลงไปท าหน้าที่เป็นท่อ เช่น ท่อของ
ต่อมเหงื่อท าหน้าที่ขนส่งเหงื่อ เป็นต้น

2.1เนื้อเยื่อบุผิว (epithelial tissue) 
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เกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนกประเภทของเนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อ
บุผิวจ าแนกตามเกณฑ์ 2 ชนิดร่วมกัน คือ รูปร่างของ
เซลล์ และ จ านวนชั้นของเซลล์

ประเภทของเนื้อเยื่อบุผิว (epithelial tissue) 

จ าแนกตามเซลล์เยื่อบุผิวมีรูปร่างหลัก 3 ชนิด คือ 
1) เซลล์แบน (squamous cell)
2) เซลล์รูปลูกเต๋า (cuboidal cell) 
3) เซลล์รูปแท่งหกเหลี่ยม (columnar cell) 
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ประเภทของเนื้อเยื่อบุผิว (epithelial tissue) 

เยื่อบุผิวบริเวณอวัยวะต่างๆ 8 ประเภท

1. เยื่อบุผิวชั้นเดียวที่มีเซลล์รูปร่างแบน  (ถุงลมปอด)
2. เยื่อบุผิวชั้นเดียวที่มีเซลล์รูปลูกเต๋า (หลอดลมฝอย  

ส่วนปลาย)
3. เยื่อบุผิวชั้นเดียวที่มีเซลล์รูปแท่ง (กระเพาะอาหาร)  
4. เยื่อบุผิวหลายชั้นที่มีเซลล์รูปร่างแบน (ผิวหนัง)
5. เยื่อบุผิวหลายชั้นที่มีเซลล์รูปลูกเต๋า (ท่อของต่อม

น ้าลาย )
6. เยื่อบุผิวหลายชั้นที่มีเซลล์รูปแท่ง (ท่อของต่อมน ้านม)
7. เยื่อบุผิวคล้ายหลายชั้นที่มีเซลล์รูปแท่ง (หลอดลม)
8. เยื่อบุผิวเปลี่ยนรูป (เยื่อบุกระเพาะปัสสาวะ )
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ลักษณะเฉพาะตัวของเซลล์บุผิว

เซลล์บุผิวมีลักษณะเป็นขั้ว (polarity) คือ การจัดโครงสร้างของเซลล์ที่แน่นอนทั้งภายนอกและภายใน 
เพื่อให้ผิวด้านบนและด้านล่างมีลักษณะสัมพันธ์กับหน้าที่ในการดูดซึมและการขนส่งสาร ส่วนฐานของเซลล์จะวาง
อยู่บนเยื่อฐานเสมอและอยู่ชิดกับเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ผิวบนมักอยู่อย่างอิสระ หากเป็นเซลล์บุท่อผิวบนก็จะอยู่ชิดกับ
สารที่มันขนส่ง ด้านข้างเป็นด้านประชิดกับเซลล์บุผิวข้างเคียง

ผิวบนของเซลล์ (apical surface) เป็นด้านที่ไม่มีเนื้อเยื่อใด ๆ ประกบอยู่ จะมีการดดัแปลงไปได้หลายอย่าง
ให้เหมาะสมกับหน้าที่ เช่น ขอบขนแปรง (striated border หรือ brush border) ซิเลีย (cilia) สเทอริโอซิเลีย 
(stereocilia) มีลักษณะคล้ายไมโครวิลไลแต่ยาวกว่า เคลื่อนไหวเองไม่ได้พบในเซลล์บุท่อเก็บอสุจิ

ผิวด้านข้าง (Lateral Surface) ของเซลล์เยื่อบุผิวมีการดัดแปลงไปเพื่อให้เซลล์เยื่อบุผิวยึดกันเป็นผืนแน่น 
โดยเยื่อหุ้มเซลล์ด้านข้างพับทบกันไปมาในลักษณะคล้ายการประสานนิ้วมือ (lateral interdigitaion) หรือเยื่อหุ้ม
เซลล์ดัดแปลงไปเป็นส่วนต่อระหว่างเซลล์ (cell junction) ช่วยยึดเซลล์ข้างเคียงให้แน่น
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ส่วนต่อระหว่างเซลล์บุผิว

รอยต่อแน่น (Tight Junction) เป็นตัวช่วยยึดเซลล์ 2 เซลล์
ให้ติดกันแน่น โดยเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นนอกเชื่อมติดกันจนสารผ่านไม่ได้เลย 

รอยต่อกลาง (Intermediate Junction) เยื่อหุ้มเซลล์ที่
ประชิดกัน จะห่างกันเล็กน้อย สารโมเลกุลเล็กอาจซึมผ่านได้

เดสโมโซม (Desmosome) เป็นจุดยึดติดกันเล็ก ๆ ระหว่าง 2
เซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์บริเวณนี้จะหนาตัวขึ้นเล็กน้อย

รอยต่อมีช่องทะลุ (Gap Junction) เยื่อหุ้มเซลล์บริเวณนี้มี
แผ่นเชื่อมติดกัน แผ่นน้ีมีรูทะลุจ านวนมาก ท าให้มีการถ่ายเทสาร
ระหว่างเซลล์ที่ประชิดกันได้และยังถ่ายเทกระแสไฟฟ้าได้ด้วย
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เยื่อบุผิวที่ดัดแปลงไปเป็นต่อม

เนื้อเยื่อบุผิวที่ดัดแปลงไปเป็นต่อม (glandular epithelium)
ท าหน้าที่หลั่งสาร เนื่องจากเนื้อเยื่อบุผิวของร่างกายมีพื้นที่ไม่มากพอ ร่างกายจึงมีวิธีการเพิ่มพื้นที่โดยการบุ๋ม

ตัวเข้าไป เกิดเป็นต่อมชนิดต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งการจ าแนกชนิดของต่อม ท าได้ 4 วิธี คือ

1. จ าแนกตามวิธีการหลั่งสาร แบ่งออกเป็น 3 ชนิดได้แก่ ต่อมเมอโรไครน์ ต่อมอโปไครน์ ต่อมโฮโลไครน์

2. จ าแนกตามวิธีการส่งสาร แยกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ ต่อมไร้ท่อ (endocrine gland) ส่งสารที่สร้าง
ฮอร์โมน เข้าสู่กระแสเลือด และ ต่อมมีท่อ (exocrine gland) ส่งสารที่มันสร้างออกไปตามท่อ

3. จ าแนกตามจ านวนเซลล์ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ไก้แก่ ต่อมเซลล์เดียว และต่อมหลายเซลล์ (multicellular 
gland)

4. การจ าแนกชนิดของต่อมตามโครงสร้าง ได้แก่ ต่อมท่อเดียว และ ต่อมหลายท่อ
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2.2 เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue)

เป็นเนื้อเยื่อที่มีจ านวนมากที่สุดในร่างกาย ท าหน้าที่
ผูกพันเชื่อมโยง และพยุงอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย

เซลล์ของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน แบ่งเป็น 2 ชนิด คือเซลล์อยู่
กับที่และเซลล์ที่เคลื่อนที่ได้

1. เซลล์ที่อยู่กับที่ (fixed cells) ได้แก่ ไฟโบรบลาสต์ 
(fibroblast) มีเซนไคม์เซลล์ (mesenchymal cells) แมคโคร
ฟาจ (fixed macrophage)  เซลล์ไขมัน (adipose cell) และ 
เซลล์เม็ดสี (pigment cell)

2. เซลล์ที่เคลื่อนที่ได้ (wandering cell) เซลล์ประเภทนี้
เคลื่อนที่จากหลอดเลือดมาอยู่ในเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เพื่อท าหน้าที่
ต่อต้านสิ่งแปลกปลอม ได้แก่ โมโนไซต์ (monocyte) มาสต์
เซลล์ (mast cell) พลาสมาเซลล์ (plasma cell) ลิมโฟไซต์ 
(lymphocyte) อีโอซิโนฟิล (eosinophil) และนิวโทรฟิล 
(neutrophil) (เซลล์เม็ดเลือดขาว)

เซลล ์เส้นใย และสารพืน้
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เส้นใยและสารพื้นในเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

เส้นใยเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue fibers) สร้างขึ้นโดยไฟโบรบลาสต์ เส้นใยมี 3 ชนิด ได้แก่ เส้นใย
คอลลาเจน (collagen fiber) เส้นใยอิลาสติคหรือเส้นใยยืดหยุ่น (elastic fiber) และเส้นใยร่างแห (reticular fiber) 

สารพื้น (ground substance) 
เป็นสารภายนอกเซลล์ซึ่งมีลักษณะ

เป็นเนื้อเดียวกัน มีความข้นเหนียวตัง้แต่กึ่ง
ของเหลวไปจนถึงเจลข้น มีส่วนประกอบ 3
ชนิดคือ 
1. ไกลโคซามิโนไกลแคนส์   

(glycosaminoglycans: GAGS)
2. โปรตีโอไกลแคนส์ (proteoglycans) 
3. ไกลโคโปรตีน (glycoproteins)
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ประเภทของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ

1. เนื้อเยื่อเกี่ยวพันของตัวอ่อน (embryonal CT) มี 2 ชนิด มีเซนไคม์ (mesenchyme) และเยื่อ
เกี่ยวพันเมือก

2. เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เจริญเต็มที่แล้ว (adult connective tissue) แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ 
ๆ ดังนี้
• เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้ (connective tissue proper)

1. เนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนื้อหลวม (loose or areolar connective tissue) 
2. เนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนื้อแน่นไม่เป็นระเบียบ (dense iregular connective tissue) 
3. เนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนื้อแน่นเป็นระเบียบ (dense regular connective tissue) 
4. เนื้อเยื่อเกี่ยวพันร่างแห (reticular connective tissue) 

• เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มีคุณสมบัติพิเศษ (specialized connective tissue) - เนื้อเยื่อไขมัน 
กระดูกอ่อน กระดูก เลือด เนื้อเยื่อน ้าเหลือง 
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แผ่นเยื่อ และ เยื่อไขข้อ

แผ่นเยื่อ (epithelial membrane) เกิด
จากการรวมกันของเยื ่อบุผิวและชั ้นเนื ้อเยื ่อ
เกี่ยวพัน มีอยู่ 3 ชนิดใหญ่ ๆ ดังนี้

1. เยื่อเมือก (mucous membrane) 
เรียกสั้น ๆ ว่า มิวโคซา (mucosa) เช่น เนื้อเยื่อ
ผนังด้านในของทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ 
ทางเดินปัสสาวะ 

2. เยื่อเลื่อม (serous membranes) 
เรียกสั้น ๆ ว่า ซีโรซา (serosa) ซึ่งเป็นเยื่อบุ
ช่องอกและช่องท้องและเป็นชั้นห่อหุ้มอวัยวะ
ภายใน ซีโรซาประกอบด้วยเนื ้อเยื ่อเกี ่ยวพัน
ชนิดหลวมและเยื่อบุผิวชั้นเดียว

3. ผิวหนัง (cutaneous membrane)

เยื่อไขข้อ (synovial membranes) บุภายในช่อง
ของข้อกระดูก เยื่อนี้ไม่มีชั้นเยื่อบุผิวจึงไม่ใช่แผ่นเยื่อ เยื่อไขข้อ
ประกอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดหลวมที่มีเส้นใยอิลาสติกและ
ไขมันในปริมาณต่าง ๆ ท าหน้าที่หลั่งน ้าไขข้อ ซึ่งช่วยหล่อลื่น
ส่วนปลายของกระดูกบริเวณข้อต่อและให้อาหารแก่กระดูก
อ่อนที่หุ้มกระดูกบริเวณข้อต่อ



2.3ความผิดปกติของเนื้อเยื่อบุผิวและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

1. พังผืด (Adhesions) 
สาเหตุ เป็นความผิดปกติของเนื้อเยื่อไฟบรัสที่ใช้ในการซ่อมแซมแผล (fibrous scar tissue) จะท าให้เกิดการเกาะแน่น
หรือยึดติดของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น การเกิดพังผืดยึดเกาะล าใส้หลังการผ่าตัดท าให้ล าใส้ติดกัน การยึดของ
ข้อหลังเกิดแผลไฟไหม้ เป็นต้น
การป้องกันและดูแลตนเอง ท ากายภาพบ าบัด

2. โรคเกี่ยวกับเส้นใยคอลลาเจน (Collagen Disease)
1. โรคเอสแอลอี (SLE) หรือโรคลูปัส เป็นโรคที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน โดยระบบภูมิคุ้มกันของ

ร่างกายจะต่อต้านหรือท าลายเนื้อเยื่อและเซลล์ต่าง ๆ ของตัวเองแทนการต่อต้านหรือท าลายสิ่งแปลกปลอมจาก
ภายนอกร่างกาย   

2. โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis) เป็นโรคของข้อต่อที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังของเยื่อ
หุ้มข้อซึ่งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างกระดูก หากปล่อยทิ้งไว้จะส่งผลให้ข้อถูกท าลายและท าให้เกิดความพิการตามมาได้ 

3. โรคผิวหนังแข็ง (Scleroderma) เป็นโรคที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ที่มีการสร้าง
สายใยคอลลาเจนเพิ่มมากขึ้นทั้งในผิวหนังและอวัยวะภายในอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติขึ้น มีอาการผิวหนังตึง
แข็ง ก ามือล าบาก บางรายอาจมีแผลที่ปลายนิ้ว



ความผิดปกติของเนื้อเยื่อบุผิวและเนื้อเยื่อเกี่ยวพนั

3. เนื้องอก (Tumor or Neoplasm) คือ เนื้อเยื่อที่มีการเจริญขึ้นมาใหม่อย่างผิดปกติ (neoplastic tissue) 
โดยไม่มีความสัมพันธ์กับเนื้อเยื่อปกติอื่น ๆ และจะมีการเจริญไปเรื่อย ๆ โดยอาจเจริญไปเป็นเนื้องอกชนิดธรรมดา (ไม่
ร้ายแรง) หรือกลายเป็นมะเร็ง (ร้ายแรง)ได้

4. มะเร็ง (Cancer) เป็นการเจริญผิดปกติที่มีผลต่อเนื้อเยื่อและเยื่อหุ้มเซลล์ เนื้องอกที่กลายเป็นเนื้อร้าย 
(malignant tumor) หรือ เป็นมะเร็งชนิดคาร์ซิโนมา (carcinoma) คือ เนื้อร้ายที่ประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อบุผิว 
(epithelial tissue) เช่น มะเร็งของต่อม (adenocarcinoma) ส่วนมะเร็งชนิดซาร์โคมา (sarcoma) คือ เนื้อร้ายที่
ประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue) เช่น มะเร็งกระดูก (osteosarcoma)

5. เนื้อตาย (Gangrene) เป็นการตาย (necrosis) ของบางส่วนของเนื้อเยื่อที่อ่อนนุ่มของร่างกาย เช่น นิ้วเท้า 
นิ้วมือ ล าไส้ เป็นต้น โดยเกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนนั้น ๆ เช่น ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานมักเกิดเนื้อตายที่
นิ้วเท้า สาเหตุเนื่องมาจากการอุดตันที่หลอดเลือดแดง  
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เรื่องย่อย
3.1 ผิวหนัง
3.2 อนุพันธ์ของหนังก าพร้า
3.3 ความผิดปกติของผิวหนังและอนุพันธ์ของหนังก าพร้า

ตอนที่ 3 ระบบห่อหุ้มร่างกาย

ระบบห่อหุ้มร่างกาย ประกอบด้วยผิวหนังและอนุพันธ์ของหนังก าพร้า ได้แก่ ต่อม
หลายชนิด เส้นขน และเล็บ ระบบห่อหุ้มร่างกายมีความส าคัญในด้านจิตใจมากที่สุด เพราะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสวยงามของร่างกาย หากผิวหนังและอนุพันธ์ของหนังก าพร้ามี
ความผิดปกติเกิดขึ้น นอกจากจะส่งผลกระทบต่อร่างกายแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์และจิตใจของผู้ป่วยด้วย



3.1 ผิวหนัง

หน้าที่ของผิวหนัง
1) ปกคลุมร่างกายและคุ้มครองเนื้อเยื่อ

2) รักษาอุณหภูมิของร่างกาย

3) รับความรู้สึกจากสิ่งเร้า เช่น ความกดดัน 
และอุณหภูมิ

4) ขับน ้า เกลือแร่ต่าง ๆ และสารอินทรีย์  
ออกจากร่างกาย

5) สังเคราะห์วิตามินดี

ผิวหนัง (skin) จัดเป็นอวัยวะอย่างหนึ่ง มีความหนา 1 ถึง 2 มิลลิเมตร ผิวหนังชนิดหนา เช่น ที่ฝ่ามือและฝ่า
เท้า จะมีหนังก าพร้าหนาตามสัดส่วนด้วย



โครงสร้างของผิวหนัง

1. หนังก าพร้า
หนังก าพร้า (epidermis) เป็นเยื่อบุผิวชนิดเซลล์รูปร่างแบน

เรียงตัวหลายชั้น มีความหนาประมาณ 0.1 มิลลิเมตร และเพิ่มขึ้นได้
ถึงประมาณ 1 มิลลิเมตร

เซลล์หนังก าพร้า 3 ชนิด
1) เคราติโนไซต์ (keratinocyte) เป็นเซลล์หนัง

ก าพร้าที่มีหน้าที่สร้างสารเคราตินซึ่งช่วยป้องกันการสูญเสีย
น ้าและคุ้มครองผิวหนัง

2) เมลาโนไซต์ (melanocyte) มีหน้าที่สร้างสารเม
ลานิน ซึ่งเป็นสารสี ท าให้เกิดสีของผิวหนัง

3) แลงเกอฮานเซลล์ (langerthan’s cell) มาจากไข
กระดูก และย้ายมาแทรกเขาหนังก าพร้าเพื่อท าหน้าที่เหมือน
แมคโครฟาจ



โครงสร้างของผิวหนัง

2. หนังแท้
หนังแท้ (dermis) เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดเนื้อแน่นไม่เป็น

ระเบียบ ประกอบด้วยเส้นใยคอลลาเจน และเส้นใยอิลาสติก หนามาก
บริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้า และบางมากในเปลือกตา องคชาติ และถุง
อัณฑะ 

หนังแท้มีหลอดเลือด เส้นประสาท ต่อมไขมันและถุงรากขน
ฝังอยู่ชั้นบน มีชื่อว่า ชั้นปุ่ม (papillary layer) เพราะมีส่วนนูน
ออกเป็นปุ่มเรียกว่า ปุ่มหนังแท้ (dermal papillae) ยื่นขึ้นไปในชั้น
ก าพร้าและมีวงหลอดเลือดฝอยบรรจุอยู่ 

ส่วนที่เหลือของหนังแท้เรียกว่า ชั้นร่างแห (reticular layer) 
เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดแน่น ช่องระหว่างเส้นใยที่สานกันในชั้นนี้
เป็นที่อยู่ของเนื้อเยื่อไขมัน ถุงรากขน หลอดเลือด และต่อมเหงื่อ 



สีผิวหนัง

สีของผิวหนังเกิดจากสารสีชื ่อ เมลานิน ซึ ่งพบได้ในหนัง
ก าพร้าส่วนล่างของคนผิวขาว แต่ในคนผิวด าพบเมลานินได้ในทุก
ชั้นของหนังก าพร้า 

เมลานินถูกสร้างจากเมลาโนไซต์ซึ่งสร้างสารสีและส่งขึ้นไปใน
ชั้นหนังก าพร้า เมื่อผิวหนังถูกรังสีเหนือม่วงหรือ UVในแสงแดด 
ปริมาณและความเข้มของเมลานินจะเพิ่มขึ้น ท าให้ผิวหนังมีสีคล ้า
และช่วยป้องกันร่างกายจากรังสี UV ได้มากขึ้น 

สารสีอีกตัวหนึ่งเรียกว่า แคโรทีน พบในชั้นคอร์เนียมและ
เนื้อเยื่อไขมันใต้หนังแท้ของคนผิวเหลือง      แคโรทีนและเมลานินท า
ให้ผิวของคนเอเชียส่วนใหญ่มีสีเหลือง ส่วนผิวสีชมพูของชาวยุโรป
ส่วนใหญ่เกิดจากสีของเลือดที่อยู่ในหนังแท้



หลอดเลือด และการควบคุมอุณหภูมิของผิวหนัง

หลอดเลือดเลี้ยงผิวหนัง
หลอดเลือดแดงที่เลี้ยงหนังแท้มักมาจากแขนงหลอดเลือดที่เลี้ยงกล้ามเนื้อลายในบริเวณนั้น มีร่างแหหลอด

เลือดแดง 2 แห่ง คือ ร่างแหหลอดเลือดบริเวณผิวหนัง และ ร่างแหหลอดเลือดฝอย 

การควบคุมอุณหภูมิของผิวหนัง
การควบคุมสมดุลความร้อนของร่างกาย (thermoregulation) เกิดขึ้นโดยอาศัยการท างานของต่อมเหงื่อ

ขน กลุ่มร่างแหเส้นเลือดฝอยแดงและด าในผิวหนัง และชั้นไขมันที่สะสมอยู่ใต้ผิวหนัง

หากที่อุณหภูมิของร่างกายสูงเกินไป ร่างกายจะระบายความร้อนออกโดยการระเหยของเหงื่อจากต่อม
เหงื่อ และการขยายตัวของกลุ่มร่างแหเส้นเลือดฝอยแดง-ด าในผิวหนัง 

หากอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมต ่ากว่าร่างกายมาก ร่างกายจะรักษาระดับความร้อนในร่างกายให้คงที่โดย
การหดตัวของกล้ามเนื้อ (arrector pili muscles) ที่เกาะอยู่กับรูขุมขน ท าให้เกิดภาวะขนลุกและการหดตัวของ
กลุ่มร่างแหเส้นเลือดฝอยร่วมกับการเผาผลาญไขมันในชั้นใต้ผิวหนังให้เป็นพลังงานความร้อนเพื่อรักษาควบคุม
อุณหภูมิในร่างกายให้คงที่ 



3.2 อนุพันธ์ของหนังก าพร้า

อนุพันธ์ของหนังก าพร้าหรือส่วนที่เจริญมาจากหนังก าพร้า ได้แก่ ขนหรือผม ต่อมไขมัน ต่อมเหงื่อ ต่อมขี้หู 
และเล็บ มีก าเนิดมาจากหนังก าพร้าของตัวอ่อนในครรภ์

ขนและเส้นผม (Hair)
ขนแต่ละเส้นประกอบด้วยส่วนที่ยื่นพ้นผิวหนังขึ้นมาเรียกว่า 

ล าขน (hair shaft) ส่วนที่ปักอยู่ในผิวหนังเรียกว่า รากขน (hair 
root) ซึ่งเส้นขนชนิดหยาบประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

1. เมดัลลา (medulla) เป็นส่วนในสุด ประกอบด้วยแถวของ
เซลล์หลายเหลี่ยม ซึ่งมีแกรนูลที่มีสารอีไลดินบรรจุอยู่ ส่วนนี้ไม่
พบในเส้นขนชนิดละเอียด

2. คอร์เท็กซ์ (cortex) ประกอบด้วยเซลล์ที่มีเม็ดสี ท าให้เส้น
ผมมีสีด า

3. คิวติเคิล (cuticle) ประกอบด้วยเซลล์ลักษณะแบน เป็น
เกล็ด เรียงตัวเหลื่อมกันชั้นเดียว



อนุพันธ์ของหนังก าพร้า

ต่อมไขมัน
ต่อมไขมันหรือต่อมน ้ามัน (sebaceous gland) เป็นต่อมที่มีส่วนสร้างสารแตกแขนงออกเป็นหลายถุง 

มีท่อสั้น ๆ ออกไป เปิดติดต่อกับต่อมรากขน ต่อมชนิดนี้มีขนาดใหญ่ในผิวหนังบางส่วนของร่างกาย เช่น 
ใบหน้า ล าคอ และทรวงอก ต่อมไขมันหลั่งสารน ้ามันเรียกว่า ไขผิวหนัง (sebum) ซึ่งประกอบก้วยด้วยไขมัน 
โปรตีน และเกลือแร่ ช่วยป้องกันไม่ให้เส้นผมแห้งเปราะ และเคลือบผิวหนังเป็นการป้องกันไม่ให้น ้าระเหย
ออกไป นอกจากน้ียังท าให้ผิวหนังอ่อนนุ่มอีกด้วย

ต่อมเหงื่อ
ต่อมเหงื่อ (sweat glands) แบ่งออกตามโครงสร้างและที่อยู่ออกเป็น 2 ชนิดคือ

1. ต่อมเหงื่อขับสาร (Eccrine Sweat Glands) หรือเอคไครน์ เป็นต่อมที่มีส่วนหลั่งสารมีลักษณะ
เป็นท่อขดไปมา มีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายและขับของเสียเหงื่อ ประกอบด้วยน ้า เกลือแกง ยูเรีย 
กรดยูริก กรดอะมิโน น ้าตาล กรดแลคติก และวิตามินซี

2. ต่อมเหงื่ออโปไครน์ (Apocrine Sweat Glands) เป็นต่อมที่มีส่วนหลั่งสารมีลักษณะเป็นท่อที่
แตกแขนง มีขนาดใหญ่กว่าต่อมเหงื่อขับสารมาก และขับเหงื่อเข้าสู่ถุงรากขน ต่อมเหงื่อชนิดนี้พบมาก
บริเวณรักแร้ รอบ ๆ หัวนม รอบ ๆ ทวารหนัก เริ่มท างานเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ท าให้เกิดกลิ่นตัว



อนุพันธ์ของหนังก าพร้า

ต่อมขี้หู
ต่อมขี้หู (ceruminous glands) เป็นต่อมเหงื่อดัดแปลงที่พบในรูหู สารผสมของต่อมขี้หูและต่อมไขมัน

เรียกว่า ขี้หู (cerumen) มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ฝุ่นผงและแมลงเข้าไปในรูหูได้ลึก

เล็บ
เล็บ (nails) เป็นชั้นคอร์เนียมของหนังก าพร้าที่เปลี่ยนแปลงไป เล็บมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนราก 

ตัวเล็บ และปลายเล็บที่ยื่นออก 



ความแก่ของผิวหนัง

เมื่อย่างเข้าอายุ 50 ผิวหนังจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนดังนี้ 

1) เส้นใยคอลลาเจนจะแข็งและแยกออกจากกัน เส้นใยอิลาสติกจะหนาตัว
เป็นกลุ่มและหลุดลุ่ย ด้วยเหตุนี้ผิวหนังจึงเหี่ยวย่น 

2) ไฟโบรบลาสต์มีจ านวนน้อยลง และแมคโครฟาจจะมีประสิทธิภาพ
น้อยลงในการกินสิ่งแปลกปลอม

3) มีการสูญเสียไขมันใต้ผิวหนัง 

4) มีการฝ่อของต่อมไขมัน ท าให้ผิวหนังแห้งและแตกจึงติดเชื้อได้ง่าย 

5) เมลาโนไซต์ลดจ านวนลงท าให้ผมมีสีเทา บางแห่งมีการเพิ่มขนาดของ
เมลาโนไซต์จึงท าให้เกิดตุ่ม



การซ่อมแซมบาดแผล และ แผลเป็น

แผลเป็น
แผลเป็นเกิดขึ้นจากกระบวนการหนึ่งของการรักษาแผลที่ร่างกายสร้างขึ้น ซึ่งตามมีการผลิต

โปรตีนชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าคอลลาเจนเพื่อช่วยสร้างเนื้อเยื่อที่ถูกท าลายขึ้นใหม่ ท าให้บาดแผลหายเป็นปกติใน
ที่สุด จนเมื่อเวลาผ่านไปสัก 3 เดือน คอลลาเจนใหม่ก็ยังถูกผลิตออกมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเลือดก็มาเลี้ยง
มากขึ้นจนแผลนูนเป็นก้อนแข็งและแดง หากคอลลาเจนเหล่านี้หยุดสร้าง และเลือดที่มาเลี้ยงลดลง แผลเป็น
จะค่อย ๆ เรียบ นุ่มลง และจางไปในที่สุด 

การซ่อมแซมบาดแผล  มีกระบวนการดังนี้
1) เมื่อถูกเย็บเข้าหากัน ร่างกายจะมีสารเส้นใยเรียกว่า ไฟบริน ซึ่งเกิดจาก
กระบวนการแข็งตัวของเลือดเกิดขึ้นที่ก้นแผล  
2) หนังก าพร้าจากส่วนผิวจะค่อย ๆ งอกลงไปตามด้านข้างของรอยผ่า จน
ยื่นลงไปหาหนังแท้ และค่อย ๆ งอกลงไปจนเลยไฟบริน  
3) ต่อมา หนังก าพร้าแต่ละข้างที่งอกลงไปจะบรรจบเป็นผืนเดียวกัน  
4) ขณะที่หนังก าพร้าก าลังงอกลงมา ไฟโปรบลาสต์และหลอดเลือดจาก
เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ก็จะท าหน้าที่ในการซ่อมแซมหนังแท้เกิดเนื้อเยื่อใหม่ดันขึ้นไป
เป็นสัน และดันหนังก าพร้าส่วนที่บุรอยผ่าขึ้นไปจนถึงระดับผิวเดิม



3.3 ความผิดปกติของผิวหนังและอนุพันธข์องหนังก าพร้า

ความผิดปกติของผิวหนัง
เกลื้อน เกิดจากเชื้อ Malassezia spp. ซึ่งเป็นเชื้อประจ าถิ่น เมื่อมีปัจจัยที่เหมาะสม 

เช่น ความชื้นสูง อากาศร้อน เหงื่อออกมากหรือภูมิต้านทานลดลง จะท าให้เชื้อเปลี่ยน
รูปร่างจากยีสต์มาเป็นสายราและก่อให้เกิดโรค

กลาก เกิดจากเชื้อราพวกเดอร์มาโตไฟต์ (Dermatophyte) ซึ่งชอบเจริญเติบโตอยู่ใน
บริเวณผิวหนังส่วนที่มีเคราติน เช่น ผิวหนังชั้นนอกสุด เล็บ และเส้นผม แล้วก่อให้เกิดโรคขึ้นมา 
สามารถติดต่อได้จากการสัมผัส การใช้สิ่งของร่วมกับผู้ที่ป่วย การสัมผัสสัตว์เลี้ยง
สะเก็ดเงินหรือเรื้อนกวาง

โรคสะเก็ดเงินหรือโรคเรือ้นกวาง เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
โดยภูมิคุ้มกันร่างกายเข้าใจผิดว่าเซลล์ผิวหนังเป็นสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรค ท าให้ผิวหนังมี
การลอกตัวหรือผลัดตัวเร็วกว่าปกติ 10 เท่า สะเก็ดเงินไม่ใช่โรคติดต่อ อย่างไรก็ตามสะเก็ดเงิน
มีความเชื่อมโยงกับการเพิ่มความเสี่ยงของการป่วยเป็นอัมพฤกษ์ ซึ่งมักเกิดกับผู้ที่มีระดับ
ไขมันในเลือดสูงได้ 

เกลื้อน

กลาก



ความผิดปกติของสีผิว

ความผิดปกติของสีผิว

ภาวะเผือก เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรม เกิดจากความผิดปกติของยีนที่
ควบคุมการสร้างเม็ดสีเมลานิน ท าให้ร่างกายไม่สามารถ ผลิตเม็ดสีเมลานินได้หรือผลิตได้
เล็กน้อย อาการที่พบโดยทั่วไป คือผิวจะซีดขาว ผมจะมีสีขาวหรือสีบลอนด์เงินหรือสี
น ้าตาลอ่อน ตา จะมีสีฟ้าเป็นส่วนใหญ่ บางครั้งจะพบมีสีม่วง การมองเห็นไม่ดี โดยเฉพาะ
ในที่มืด และมักมีความผิดปกติของสายตาคือสายตาสั้นมากหรือยาวมาก 

โรคด่างขาว เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ต่อต้านเนื้อเยื่อตัวเอง โดย
ไปท าลายเซลล์ที่ผลิตเม็ดสีเมลานินในผิวหนังและในเยื่อเมือกบุภายในอวัยวะต่าง ๆ ของ
ร่างกาย อาการที่พบโดยทั่วไปคือ จะมีรอยด่างสีขาวเหมือนน ้านมโดยไม่มีผื่นคันที่ผิวหนัง
บางส่วนโดยที่ผิวหนังส่วนอื่นปกติ 



ความผิดปกติของอนุพันธ์ของหนังก าพร้า

ผมร่วง การที่พบว่าผมร่วงผิดปกติอาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ผมร่วง
จากกรรมพันธุ์ ผู้หญิงหลังคลอด ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง มีไข้
สูง ผู้ที ่เสียเลือด การบริจาคเลือด การใช้ยาบางชนิด และภาวะเครียดทางจิตใจ 
นอกจากน้ัน
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผมร่วงง่าย ได้แก่ การม้วนผม ย้อมสีผม ดัดผม เป่าผม หรือยืด
ผมโดยใช้น ้ายายืดเส้นผม ซึ่งจะท าให้เส้นผมเปราะหักง่ายและผมร่วงจากการที่มีหนัง
ศีรษะอักเสบ นอกจากนี้ การได้รับยาและการฉายรังสีก็สามารถส่งผลให้เกิดอาการ
ผมร่วงได้ 

โรคเชื้อราที่เล็บ (onychomycosis) คือการติดเชื้อราที่เล็บ ซึ่งรวมถึงราที่เป็น
สายราหรือเชื ้อราในรูปของยีสต์  ผู ้ป่วยบางรายอาจมีอาการรอบเล็บบวมแดง
บริเวณนิ้วมือที่ต้องโดนน ้าบ่อย ๆ ในผู้ประกอบอาชีพที่ต้องโดนน ้าเป็นประจ า เช่น 
อาชีพรับจ้างล้างจานด้วยมือ ชาวประมง เป็นต้น โดยจะพบความผิดปกติที่เล็บเท้า
มากกว่าเล็บมือ 



THANK YOU



เอกสารประกอบการสอนเสริม
ชุดวิชา 50102 วิทยาศาสตรชีวภาพ
การสอนเสริมหนวยที่  2

เรื่อง ระบบโครงกระดูกและกลามเนื้อ



หน่วยที่ 1 องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์

2

2.1 ระบบโครงกระดูก

2.2 ระบบกล้ามเนื้อ

5

ตอนที่ 



3

1.1 เนื้อเยื่อกระดูกและการเกิดกระดูก
1.2 การจัดแบ่งระบบโครงกระดูก
1.3 ข้อต่อ
1.4 สรีรวิทยาของกระดูก
1.5 โรคและความผิดปกติของกระดูก

ข้อต่อ และเส้นเอ็น

ตอนที่ 1 ระบบโครงกระดูก 

เรื่องย่อย 



4

ระบบโครงร่างของรา่งกาย เป็นระบบที่ประกอบด้วยกระดกู กระดูกอ่อน และเอ็น ยึดเข้าด้วยกัน เพื่อ
เป็นหลักให้เนื้อเยื่อชนิดอื่นที่อ่อนนุ่มกว่ามาเกาะและประกอบกันเป็นร่างกายมนุษย์

หน้าที่ของระบบโครงร่างของร่างกาย ได้แก่
1) ประกอบกันเป็นแกนหลักให้เนื้อเยื่ออื่นมาเกาะให้เป็นรูปร่าง
2) ประกอบกันเป็นข้อต่อโดยมีกล้ามเนื้อ เอ็น และเอ็นแผ่มายึด 

เพื่อท าหน้าที่เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่
3) ห่อหุ้มอวัยวะที่อ่อนนุ่มซึ่งหากได้รับความกระทบกระเทือนแล้วอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 

เช่น สมองไขสันหลัง และหัวใจ เป็นต้น
4) สร้างเม็ดเลือดชนิดต่าง ๆ โดยไขกระดูก
5) เป็นแหล่งส ารองและสะสมแร่ธาตุต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแคลเซียมและฟอสฟอรัส

ตอนที่ 1.1 เนื้อเยื่อกระดูกและการเกิดกระดูก
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กระดูกเป็นเนื้อเยื่อที่แข็งที่สุดในร่างกายรองจากฟัน 
ประกอบด้วยเกลือแคลเซียมเป็นส่วนใหญ่  
ส่วนประกอบของเนื้อเยื่อกระดูก มี 2 ส่วน = เซลล์เนื้อเยื่อกระดูก 
และสารระหว่างเซลล์ 
1. เซลล์เนื้อเยื่อกระดูก (bone cells) สามารถแบ่งตามรปูร่าง 

ลักษณะ หน้าที่ และต าแหน่งที่พบได้ 4 ประเภทย่อย ได้แก่ 
• เซลล์ต้นก าเนิดเซลล์กระดูก (osteogenic cells)
• เซลล์สร้างกระดูกหรือออสติโอบลาสต์ (osteoblast)
• เซลล์กระดูกหรือออสติโอไซต์ (osteocyte) 
• เซลล์ย่อยสลายกระดูกหรือออสติโอคลาสต์ (osteoclast)

1. เนื้อเยื่อกระดูก

2.  สารระหว่างเซลล์ (matrix) ประกอบด้วยส่วนที่เป็นสารอินทรีย์และสารอนินทรีย ์โดยส่วนที่เป็น
สารอินทรีย์นั้นเป็นเส้นใยคอลลาเจนถึงร้อยละ 95 ส่วนอีกร้อยละ 5 เป็นสารอื่น
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1. เนื้อเยื่อกระดูก

ประเภทของเนื้อเยื่อกระดูก มี 2 ชนิด ดังนี้
1. กระดูกเน้ือแน่น (compact bone) ได้แก่ แผ่นกระดูกแข็งที่อยู่ที่ส่วนผิวติดกับเยื้อเยื่อหุ้มกระดูก ท าหน้าที่คล้าย

ฝาผนัง มีความแข็งแรง ช่วยในการพยุงรับน ้าหนัก ลักษณะภายในจะเห็นเป็นวงซ้อนกันเป็นชั้น ๆ มีช่องว่าง
ตรงกลางวง เพื่อให้เส้นเลือดน าอาหารผ่านเข้าไปเลี้ยงเซลล์ได้ 

2. กระดูกเน้ือพรุน (spongy bone) มีลักษณะ
พรุนคล้ายฟองน ้า อยู่ถัดจากแผ่นกระดูกเน้ือ
แน่นเข้าไป เรียกบริเวณที่มีกระดูกเนื้อพรุนนี้ว่า 
โพรงกระดูก (medullary cavity) โดยภายใน
โพรงกระดูกจะมีไขกระดกู (bone morrow) 
บรรจุอยู่ ซึ่งไขกระดูกนี้จะท าหน้าที่สรา้งเซลล์
เม็ดเลือดต่าง ๆ รวมทั้งเกล็ดเลือดให้กับร่างกาย 
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1. เนื้อเยื่อกระดูก

รูปร่างกระดูก 4 ชนิด

1. กระดูกยาว (long bone) คือ กระดูกที่มีรูปร่างเป็นแท่งยาว เช่น กระดูกแขน กระดูกขา กระดูกนิ้ว มือ และนิ้วเท้า 
เป็นต้น กระดูกยาวแต่ละแท่งแบ่งได้เป็นส่วนต่าง ๆ คือ ล ากระดูก (diaphysis) และ หัวกระดูก (epiphysis) 

2. กระดูกสั้น (short bone) คือ กระดูกที่เป็นรูปเหลี่ยมสั้น มีความยาว กว้าง และหนาเท่ากัน ไม่มีช่องว่างไขกระดูก 
ภายในมีลักษณะคล้ายฟองน ้า เช่น กระดูกข้อมอื และกระดูกข้อเท้า เป็นต้น

3. กระดูกแบน (flat bone) คือ กระดูกที่มีรปูรา่งแบนแผ่ออกทางด้านยาวกับด้านกว้าง มีความหนาน้อย ผิว
กระดูกมักจะเรียบ ได้แก่ กระดูกกะโหลกศีรษะ กระดูกสะบัก และกระดูกซี่โครง เป็นต้น

4. กระดูกที่มรีปูรา่งไม่แน่นอน (irregular bone) คือ กระดูกที่มีรูปร่างไม่เป็นไปตามแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ
ข้างต้น ได้แก่ กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก และกระดูกหู เป็นต้น
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1. เนื้อเยื่อกระดูก

ไขกระดูก (bone marrow) คือ กลุ่มเนื้อเยื่อที่พบในโพรงกระดูก 
มี 2 ชนิด คือ

1. ไขกระดูกสีแดง (red bone marrow) พบในโพรงกระดูกส่วนใหญ่
ของเด็ก ประกอบด้วยเซลล์ไขกระดูกและเม็ดเลือดชนิดต่าง ๆ ทั้งที่
ยังไม่เจริญเต็มที่และที่เจรญิเต็มที่แล้ว ไขกระดูกท าหน้าที่สร้างเม็ด
เลือด และจะเปลี่ยนไปเป็นไขกระดูกสีเหลืองในที่สุด ในผู้ใหญ่จะพบไข
กระดูกสีแดงเฉพาะในโพรงของกระดูกบางชิ้นเท่านั้น เช่น กระดูก
สันอก กระดูกซี่โครง กระดูกสันหลัง และกระดูกสะโพก เป็นต้น

2. ไขกระดูกสีเหลือง (yellow bone marrow) ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ
ไขมันเป็นส่วนใหญ่ ไม่สามารถสรา้งเม็ดเลือดได้ แต่เมื่อใดที่
ร่างกายเกิดพยาธิสภาพ เช่น โลหิตจาง ไขกระดูกสีเหลืองจะ
เปลี่ยนไปเป็นไขกระดูกสีแดง เพื่อเพิ่มอัตราการสร้างเม็ดเลือดได้
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2. การจัดแบ่งระบบโครงกระดูก

ร่างกายของคนประกอบด้วยกระดูก 206 ชิ้น
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ     

1) กระดูกแกนตัว มี 80 ชิ้น 
2) กระดูกรยางค์ มี 126 ชิ้น

กระดูกแกนตัว (axial skeleton) มีหน้าที่ดังนี้
1) พยุงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และท างานร่วมกับ

กล้ามเนื้อลายเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่

2) ห่อหุ้มป้องกันอันตรายให้แก่อวัยวะส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ 
สมอง ไขสันหลัง และหัวใจ เป็นต้น

กระดูกแกนตัวประกอบด้วย กะโหลกศีรษะ กระดูกสันหลัง 
กระดูกสันอก และกระดูกซี่โครง ดังนี้
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กะโหลกศีรษะ 

กล่องสมอง (cranium) ประกอบด้วยกระดูก 8 ชิ้น ที่
ส าคัญ ได้แก่ 
• กระดูกหน้าผาก (frontal bone)
• กระดูกขมับ (temporal bone)
• กระดูกขม่อม (parietal bone)
• กระดูกท้ายทอย (occipital bone) 
• กระดูกสฟีนอยด์ (sphenoid bone) --ผีเสื้อกางปีก
• กระดูกเอธมอยด์ (etmoid bone)

กระดูกใบหน้า (facial bone) ประกอบด้วยกระดูก 21 
ชิ้น ที่ส าคัญ ได้แก่ กระดูกจมูก (nasal bone) กระดูก
โหนกแก้ม (zygomatic bone) กระดูกเพดานปาก 
(palatine bone) กระดูกขากรรไกรบน (maxillary 
bone) กระดูกขากรรไกรล่าง (mandibular bone) 
และกระดูกโคนลิ้น (hyoid)

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กล่องสมอง และกระดูกใบหน้า
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กะโหลกศีรษะ 

• ตะเข็บกะโหลกศีรษะ (sutures) คือ ขอ้ต่อระหว่าง
กระดกูกะโหลกศีรษะแต่ละแผ่น ในลกัษณะสลบักนัไปมา
เหมือนฟันเลื่อย มีทัง้หมด 5 ตะเข็บ เม่ือแรกเกิดตะเข็บยงั
ไม่เช่ือมกนั เม่ือโตขึน้จึงจะปิดเช่ือมกนั ช่วงเวลาท่ีปิดอาจ
แตกต่างกันไปแลว้แต่บุคคล และอาจไม่เช่ือมเลยในบาง
คน ตะเข็บสว่นใหญ่จะปิดเมื่ออายปุระมาณ 25 ปี

• ขมอ่มออ่น (fontanel) เป็นชอ่งที่เกิดจากรอยตอ่
ระหวา่งชิน้ของกะโหลกศีรษะที่ยงัไมเ่ขา้มาชิดกนัเน่ืองจาก
ยงัเกิดการเจรญิของกระดกูไมท่ั่วถึง มีเพียงเย่ือเหนียวและ
ผิวหนงัคลมุสมองอยู ่เห็นไดช้ดัในเด็กคลอดใหม่ ขมอ่ม
ออ่นแตล่ะแหง่จะทยอยปิดรอยตอ่เหลา่นีต้ัง้แตอ่าย ุ2
เดือนจนถึงประมาณ 2 ขวบ

ส่วนประกอบอื่นๆ
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กะโหลกศีรษะ 

• ทดัดอกไม้ (pterion) ของผูใ้หญ่ เป็นบรเิวณท่ีมีแผ่นกระดกู
บางมาก และมีหลอดเลือดแดงส าคญัแนบอยูด่า้นใน หากถกู
กระแทกแรง ๆ กระดกูอาจแตกไปถกูหลอดเลือดฉีกขาด ท าให้
เลือดออกคั่งในสมอง ซึง่ถา้แกไ้ขไม่ทนัอาจเป็นอนัตรายถึงตายได้

• โพรงอากาศรอบช่องจมูก (paranasal air sinuses)
เป็นโพรงอากาศในกระดกูกะโหลกศีรษะ และกระดกูใบหนา้ท่ีอยู่
ในบรเิวณใกล ้ๆ จมกู เรยีกสัน้ ๆ ว่าไซนัส ช่วยใหก้ะโหลกศีรษะ
เบา ท าใหพ้ดูมีเสียงกงัวาน ปรบัสภาพลมหายใจเขา้ใหชื้น้และ
อบอุน่ 

• ช่องในกะโหลกศีรษะ มี 4 ช่องใหญ่ ๆ คือ
(1) เบา้ตา (orbital cavity) 
(2) โพรงจมกู (nasal cavity)
(3) ช่องปาก (oral cavity)
(4) กลอ่งสมอง (cranial cavity) เป็นท่ีบรรจสุมอง

ส่วนประกอบอื่นๆ
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กระดูกทรวงอก

กระดูกสันหลัง (vertebral column) เป็นกระดูก
แกนตัวชุดยาว ประกอบด้วยชิน้กระดูกสันหลัง รูปร่างสั้น 
จ านวน 26 ชิ้น มาประกอบกันเป็นแท่งยาวสลับด้วยหมอน
รองกระดูกสันหลัง กระดูกสันหลังชิ้นแรกจะประกอบข้อต่อ
เข้ากับกระดูกท้ายทอยของกะโหลกศีรษะ การเรียงตัวของ
แนวกระดูกสันหลังในผู้ใหญ่จะท าให้เกิดโค้งสันหลัง 
(curvature) 4 แห่ง คือ โค้งระดับคอ โค้งระดับอก โค้งระดับ
เอว และโค้งระดับกระเบนเหน็บ

กระดูกสันหลัง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
1)กระดูกสันหลังระดับคอ (cervical vertebrae) 7 ช้ิน
2)กระดูกสันหลังระดับอก (thoracic vertebrae) 12 ช้ิน
3)กระดูกสันหลังระดับเอว (lumbar vertebrae) 5 ชิ้น
4)กระดูกกระเบนเหน็บ (sacral vertebrae) เดิมมี 5 ชิ้น     

(ต่อมาในผู้ใหญ่เชื่อมกันเป็น 1ช้ิน)
5)กระดูกก้นกบ (coccygeal vertebrae) 1 ช้ิน



14

กระดูกสันหลัง

กระดูกสันอก แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ แมนูเบรียม บอดี้ ลิ้นปี่ 
โดยจะเชื่อมเป็นชิ้นเดียวกันเมื่ออายุมากขึ้น

โพรงของกระดูกอกมีไขกระดูกสีแดง สามารถ
ผลิตเม็ดเลือดได้ตลอดชีวิต เป็นจุดที่ใช้เจาะเพื่อตรวจหา
ความผิดปกติของการสร้างเม็ดเลือด

กระดูกซ่ีโครง มีรูปรา่งแบน ยาว และโค้ง มีทั้งหมด 12 คู่ 
ปลายด้านหนึ่งอยู่ทางด้านหลัง ประกอบข้อต่อเข้ากับ
กระดูกสันหลังระดบัอก แล้ววิ่งอ้อมข้างตัวมาทางด้านหน้า
โดยเอียงลงเล็กน้อย ปลายด้านหน้าของกระดูกซี่โครงคู่ที่ 
1-10 จะมีข้อต่อกับกระดูกอ่อนซี่โครงซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับ
กระดูกสันอกอีกทีหนึ่ง ส่วนกระดูกซี่โครงคู่ที่ 11 และคู่ที่ 12 
จะไม่ต่อกับกระดูกอ่อนและกระดูกสันอก กลายเป็นกระดูก
ซี่โครงลอย (floating ribs)

ประกอบด้วยกระดูกซี่โครง และ กระดูกสันอก 
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2.โครงกระดูกรยางค์ (appendicular skeleton)

กระดูกรยางค์ เป็นกระดูกที่แขวนห้อยจากกระดกูแกนตัว 
แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ กระดูกรยางค์บน และกระดกู
รยางค์ล่าง

กระดูกรยางค์บน (upper extremities)
แบ่งเป็น 5 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
1) กระดูกไหล่ (shoulder girdle) ประกอบด้วยกระดูกไห

ปลาร้า (clavicle) และกระดูกสะบัก (scapula) 
2) กระดูกต้นแขน (humerus) 
3) กระดูกปลายแขน (radius และ ulna) 
4) กระดูกข้อมือ (carpal bones) 
5) กระดูกมือ ประกอบด้วยกระดูกฝ่ามือ และกระดูกนิ้วมือ
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2.โครงกระดูกรยางค์ (appendicular skeleton)

กระดูกรยางค์ล่าง (lower extremities)
แบ่งเป็น 5 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
1) กระดูกสะโพก (hip bones) เมื่อประกอบข้อต่อกับ
กระดูกกระเบนเหน็บจะครบวงเรยีกว่า กระดูกเชิงกราน 
(pelvic girdle) 
2) กระดูกต้นขา (femur)
3) กระดูกปลายขา ประกอบด้วยกระดูกแข้ง (tibia) และ
กระดูกน่อง (fibula)
4) กระดูกข้อเท้า (tarsal bones) 
5) กระดูกเท้า ประกอบด้วยกระดกูฝ่าเท้า และกระดูกนิ้วเท้า
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กระดูกเชิงกราน

ข้อแตกต่างระหว่างการจัดตัวของกระดูกเชิงกรานในเพศชายและเพศหญิง

กระดูกเชิงกรานของชาย กระดูกเชิงกรานของหญิง

1. ช่องเปิดด้านบนเป็นรูปกลม

2. โค้งหัวหน่าวเป็นมุมแหลม

3. กระดูกสะโพกไม่ผายออก

4. ช่องเปิดด้านล่างแคบกว่า

5. กระดูกกระเบนเหน็บไม่เบนไป

ด้านหลัง

1. ช่องเปิดด้านบนเป็นรูปไข่และกว้างกว่า

2. โค้งหัวหน่าวเป็นมุมป้าน

3. กระดูกสะโพกผายออก

4.ช่องเปิดด้านล่างกว้างกว่า ช่วยให้มี

ความสะดวกในการคลอดบุตร

5.กระด ูกกระเบนเหน็บเบนไปด้านหลัง

มากกว่าท าให้สะโพกงอนและมีพื้นที่ในอุ้ง

เชิงกรานมาก

ชาย

หญิง
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3.ข้อต่อ

ข้อต่อ (joint) คือ บริเวณที่มีกระดูกตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไปมาต่อกัน จะ
เคลื่อนไหวได้หรือไม่ก็ได้ ประโยชน์ของข้อต่อคือช่วยในการเคลื่อนไหว 
ยิ่งมีข้อต่อมากการเคลื่อนไหวจะนุ่มนวลมากขึ้น ไม่ตะกุกตะกักแบบ
หุ่นยนต์

ชนิดของข้อต่อ
ข้อต่อแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดใหญ่ ๆ คือ

1. ข้อต่อเส้นใย (fibrous joint) คือ ข้อต่อที่มีเนื้อเกี่ยวพัน 
(fibrous tissue) โยงอยู่ ตัวอย่างเช่น ตะเข็บของกะโหลกศีรษะ 
และข้อต่อระหว่างกระดูกแข้งและกระดูกน่อง
2. ข้อต่อกระดูกอ่อน (cartilaginous  joint) คือ ข้อต่อที่มี
กระดูกอ่อนแทรกอยู่ ตัวอย่างเช่น ข้อต่อระหว่างกระดกูสันหลัง 
และข้อต่อกระดูก
3. ข้อต่อซินโนเวียล (synovial joint)
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ข้อต่อซินโนเซียล 

แบ่งออกได้ 6 ประเภท ตามโครงสร้างและการเคลื่อนไหว 
ดังนี้
1. ข้อต่อลูกหมาก (ball and socket joint) เคลื่อนไหวได้เกือบทุก

ทิศทางและทุกระนาบ ตัวอย่างเช่น ข้อไหล่ และข้อสะโพก
2. ข้อต่อคอนไดลอยด์ (condyloid joint) เคลื่อนไหวได้สองระนาบตั้ง
ฉากซึ่งกันและกัน ท าการหมุนไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ข้อต่อระหว่างกระดูกฝ่า
มือ และกระดูกนิ้วข้อแรก 
3. ข้อต่อบานพับ (hinge joint) เคลื่อนไหวได้ระนาบเดียวเหมือนบานพับ
ของประตู เช่น ข้อเข่า
4. ข้อต่อเดือย (pivot joint) เกิดจากกระดูกรูปวงแหวนหมุนรอบแกน
กระดูกอีกชิ้นหนึ่งเหมือนเข็มทิศ ได้แก่ ข้อต่อระหว่างกระดูกคอ 2 ชิ้นแรก 
5. ข้อต่ออานม้า (saddle joint) เคลื่อนไหวได้ 2 ระนาบในขีดจ ากัด ท า
การหมุนไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ข้อต่อระหว่างกระดูกข้อมือและกระดูกฝ่ามือ 
6. ข้อต่อเลื่อน (gliding joint) เคลื่อนไหวเลื่อนไปมาได้ทุกทิศทาง 
รวมทั้งท าการหมุนด้วย เช่น ข้อต่อระหว่างกระดูกข้อมือ



- เป็นขอ้ตอ่ที่ปลาย

ของกระดกู   ขา้งหน่ึงมี

หวักลม สวมลงไปใน

เบา้ของกระดกูอีกช้ิน

หน่ึง

- เคลื่อนไหวไปมาได้

รอบทิศทาง 

- เช่น ขอ้ตอ่หวัไหล่

และขอ้ตอ่สะโพก

ขอ้ตอ่ที่มีการเคลื่อนไหวไดม้าก (freely movable joints)



- เป็นขอ้ตอ่ท่ีมีการเคล่ือนไหว

ได ้2 ระนาบตั้งฉากซ่ึงกนัและ

กนั คือ ไปขา้งหนา้ ขา้งหลงั 

และขา้งๆ 

- ท าการหมุนไม่ได ้

- ลกัษณะของกระดกูท่ีมา

สมัพนัธด์า้นหน่ึงจะนูนกลม อีก

ดา้นหน่ึงจะเวา้กลม  

- ถา้เป็นรูปรีจะเรียกว่า ขอ้ตอ่

เอลลิปซอยด ์(ellipsoid joints) 

- เช่นขอ้ตอ่ของขอ้มือ

ขอ้ตอ่ที่มีการเคลื่อนไหวไดม้าก (freely movable joints)



- เป็นขอ้ตอ่ที่มีการเคลื่อนไหว

คลา้ยบานพบั เคลื่อนไหวได้

เพียงแกนเดียว 

- เช่น ขอ้ศอก ขอ้เทา้ และขอ้

ของน้ิวตา่ง  ๆ 

ขอ้ตอ่ที่มีการเคลื่อนไหวไดม้าก (freely movable joints)



ขอ้ตอ่ที่มีการเคลื่อนไหวไดม้าก (freely movable joints)



- เป็นขอ้ตอ่บานพบัชนิด

พิเศษ 

- มีการเคล่ือนไหวแบบ

หมุนรอบตวักลบัไปกลบัมา

ได ้โดยมีกระดกูช้ินหน่ึงสอด

เขา้ไปในกระดกูอีกช้ินหน่ึง 

- เช่น ขอ้ตอ่ของกระดกูคอ

ช้ินท่ีหน่ึง (atlas) กบักระดกู

คอช้ินท่ี 2 (axis) และขอ้ตอ่

ที่ปลายบนของปลายแขน อนั

ใน (ulna) กบักระดกูปลาย

แขนอนันอก (radius) เวลาที่

ท  าหนา้ที่หงายมือและคว า่มือ

ขอ้ตอ่ที่มีการเคลื่อนไหวไดม้าก (freely movable joints)



หรือ ขอ้ตอ่ที่มีผิวหนา้ของขอ้ตอ่

มีลกัษณะแบน (plane joint) 

- เป็นขอ้ตอ่ที่เคลื่อนไหวในลกัษณะ

ลื่นไถลไปมา 

- เช่น ขอ้ตอ่ของกระดูกขอ้มือ

และขอ้เทา้

ขอ้ตอ่ที่มีการเคลื่อนไหวไดม้าก (freely movable joints)



ขอ้ตอ่ที่มีการเคลื่อนไหวไดม้าก (freely movable joints)



ขอ้ตอ่ที่มีการเคลื่อนไหวไดม้าก (freely movable joints)

- เป็นขอ้ตอ่ท่ีพื้ นหนา้ของกระดกู

ช้ินหน่ึงเวา้ และอีกช้ินหน่ึงนูน

สวมกนัคลา้ยอานมา้ 

- เคล่ือนไหวไดท้ั้งงอ เหยยีด

กางออก และหุบเขา้ 

- เช่น ขอ้ตอ่ของฝ่ามือกบัโคน

น้ิวหวัแม่มือ และฝ่าเทา้กบั

โคนน้ิวหวัแม่เทา้
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4. สรีรวิทยาของกระดูก

สมดุลการสร้างและสลายกระดูก
กระดูกมีการสร้างและสลายอยู่เสมอ สมดุลการสร้างและการละลายกระดูกท าให้เกิดสมดุลของแคลเซียมเพราะ

แคลเซียมถูกสะสมไว้ในกระดูกถึงร้อยละ 99 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 1 พบอยู่ในน ้าเลือดและของเหลวที่อยู่ระหว่าง
เซลล์ (interstitial fluid) 

เซลล์ออสดิโอคลาสต์ = สลายกระดูก 
(ท าให้แคลเซียมและฟอสฟอรัสในกระดูก
ออกมาอยู่ในกระแสเลือดมากขึ้น)

เซลล์ออสติโอบลาสต์ = สร้างกระดูก
(ท าให้แคลเซียมและฟอสเฟตในกระแสเลือด
ลดลง)  
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4. สรีรวิทยาของกระดูก

การควบคุมการเจริญของกระดูก
การเจริญของกระดูก ขึ้นกับปัจจัยหลายประการ ได้แก่

1. กรรมพันธุ์ การควบคุมกลไกต่าง ๆ ในร่างกายจะถูกควบคุมโดยยีน การเจริญของกระดูกก็เช่นกัน
2. สิ่งแวดล้อมภายนอก ดังนี้
• แรงกดที่กระท าต่อกระดูก แรงที่กระท าต่อกระดูกจะกระตุ้นการสร้างกระดูก และเป็นตัวก าหนดรูปร่าง

กระดูกอีกด้วย กระดูกที่ถูกใช้งานและได้รับแรงกดแรงกระแทกบ่อย ๆ จะมีอัตราการสร้างสูง ในทาง
ตรงกันข้ามถ้ากระดูกไม่ถูกใช้งานเลย อัตราการละลายจะสูง เช่น ผู้ป่วยที่นอนอยู่บนเตียง

• แคลเซียมและฟอสฟอรัส ซึ่งมีผลต่อสมดุลการสร้างและการละลายกระดูก ดังได้กล่าวมาแล้ว
• วิตามิน เช่น 1) วิตามินเอ มีส่วนช่วยควบคุมการท างานของออสติโอบลาสต์ ถ้าขาดวิตามินเอจะท าให้

การสร้างกระดูกช้าและกระดูกจะขาดความหนา ตรงกันข้ามหากได้รับวิตามินเอมากเกินไป กระดูกอ่อนที่
แผ่นอีพิไฟเชียลจะถูกเปลี่ยนเป็นกระดูกได้เร็ว กระดูกก็ยาวต่อไปไม่ได้ คนที่ได้รับวิตามินเอเกินขนาดจะตัว
เล็ก 2) วิตามินซี ท าหน้าที่กระตุ้นการสังเคราะห์คอลลาเจน และกระตุ้นการท างานของออสดิโอบลาสต์
และออสดิโอซัยท์ มีผลต่อการฝังตัวของแคลเซียม ถ้าขาดวิตามินซีจะท าให้การสร้างกระดูกและการ
ซ่อมแซมกระดูกบกพร่อง และ 3) วิตามินดีที่สามารถได้รับจากแสงแดดจะช่วยเร่งการดูดซึมแคลเซียมเข้า
สู่กระแสเลือดและน าไปสร้างเป็นกระดูก โดยเฉพาะการขยายตัวทางด้านปลายของกระดูกยาว
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4. สรีรวิทยาของกระดูก

การควบคุมการเจริญของกระดูก
3. สิ่งแวดล้อมภายใน ได้แก่ ฮอร์โมนต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเจริญของกระดูกทั้งกระตุ้นและยับยั้ง 

• ฮอร์โมนการเจริญเติบโตหรือ growth hormone (GH) จากต่อมได้สมอง เป็นตัวกระตุ้นการเจริญของ
กระดูก หากขาด GH จะท าให้กระดูกโตไม่เต็มที่กลายเป็นคนแคระ หากมีมากเกินไปในวัยเด็ก กระดูกจะโต
และยาวไม่หยุดกลายเป็นคนร่างยักษ์ 

• ไธรอยด์ พาราไธรอยด์ อินซูลิน และฮอร์โมนเพศ ก็มีผลกับการเจริญของกระดูกโดยการท างานร่วมกัน
• ฮอร์โมนเพศ เช่น แอนโดรเจนและเอสโทรเจน หากมีการหลั่งออกมามากผิดปกติในช่วงก่อนเข้าสู่วัยรุ่น มี

ผลใหศู้นย์สร้างกระดูกหยุดท างานท าให้มีแนวโน้มที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่เตี้ย

กระดูกจะมีการสร้างอย่างรวดเร็วให้มีความแข็งแกร่งในช่วงวัยเด็กจนถึงวัยรุ่น ซึ่งต่างจากในช่วงวัยอื่นที่
กระดูกจะไม่สามารถพอกพูนให้แข็งแรงได้มากกว่าเดิมอีก การทานอาหารเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนจึงมี
ผลต่อความแข็งแรงของกระดูกอย่างมาก นอกจากนี้แล้วควรส่งเสริมให้เด็กช่วงก่อนวัยรุ่นมีการออกก าลังกาย
เป็นประจ า และมีเวลานอนอย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงต่อวันเพราะ GH จะถูกหลั่งออกมาในเวลากลางคืนขณะนอนหลับ
สนิท



กระดูกหัก (Fractures) แบ่งได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. กระดูกหักสามัญ (simple fracture) กระดูกหักแต่ผิวหนังไม่เปิด กล้ามเนื้อไม่ฉีกขาด
2. กระดูกหักแผลเปิด (compound fracture) กระดูกหักและกล้ามเนื้อผิวหนังรอบ ๆ มีบาดแผลด้วย
3. กระดูกหักจากพยาธิสภาพ (pathological fracture) กระดูกหักเนื่องจากมีโรคมาท าลายกระดูก

การซ่อมแซมกระดูก (healing) ร่างกายสามารถซ่อมแซมกระดูกเองได้แต่ต้องจัดให้อยู่ในแนวที่ถูกต้อง
เสียก่อน และยึดให้อยู่นิ่ง ๆ จนกว่ากระดูกจะต่อติดกันเรียบร้อย การจัดกระดูกให้เข้าที่ (reduction of the 
fracture) อาจท าได้โดยการดึง ผ่าตัด ยึดด้วยหมุด หรือแผ่นเหล็ก แล้วแต่สภาพความรุนแรงของการหักและ
จะต้องใช้การเอ็กซเรย์เป็นตัวช่วยตรวจสอบทั้งก่อนและหลังการจัดเข้าที่ แล้วจึงเข้าเฝือกนานเป็นสัปดาห์จนถึง
หลายเดือน

32

5.โรคและความผิดปกติของกระดูก ข้อต่อ และเส้นเอ็น
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5.โรคและความผิดปกติของกระดูก ข้อต่อ และเส้นเอ็น

ข้อต่ออักเสบ (Arthritis)  พบได้มากตั้งแต่วัยกลางคนจนถึงวัยชรา ที่พบมาก 3 ชนิด ดังนี้
1. โรคข้อกระดูกอักเสบ (osteoarthritis) เกิดจากข้อต่อที่ท าหน้าที่รับน ้าหนักท าให้เนื้อเยื่อที่เคยแข็งแรง กลับ

อ่อนนุ่มและเบาลง น ้าไขข้อลด กระดูกอ่อนที่บริเวณข้อต่อหลุดท าให้เกิดแรงเสียดทานบนเยื่อหุ้มกระดูก
เพิ่มขึ้น ท าให้เกิดกระดูกงอกขึ้นที่ข้อต่อได้ ทั้งหมดนี้ท าให้เกิดการขัดขวางการเคลื่อนไหวของข้อต่อและ
ก่อให้เกิดความเจ็บปวด 
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5.โรคและความผิดปกติของกระดูก ข้อต่อ และเส้นเอ็น

2.โรคข้ออักเสบรูห์มาติค (rhumatoid arthritis) เกิดจากความผิดปกติของระบบภายในร่างกาย เริ่มต้นจาก
เยื่อซินโนเวียลอักเสบ หนาขึ้น ท าให้กระดูกอ่อนของบริเวณข้อต่อเสื่อมและมีพังผืดเข้ามาแทรก เป็นเหตุให้ข้อต่อ
เคลื่อนไหวได้น้อยลง เรียกระยะนี้ว่า ข้อติด (fibrous ankylosis) ต่อมาข้อต่อจะเสื่อมสลาย สุดท้ายเนื้อเยื่อพังผืด
จะเปลี่ยนเป็นกระดูก ท าให้ข้อต่อติดแน่น (bony ankylosis) แล้วเคลื่อนไหวไม่ได้เลย
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5.โรคและความผิดปกติของกระดูก ข้อต่อ และเส้นเอ็น

3. โรคเก๊าต์ (gout) เกิดจากเมแทบอลิซึมของในร่างกายเสีย ท าให้กรดยูริกในกระแสเลือดเพิ่มและไปเกาะตามข้อ
ต่อ เมื่อการไหลเวียนของเลือดบริเวณข้อต่อถูกปิดกั้นจึงเกิดการปวดบวม ท าให้ข้อต่ออักเสบ และกระดูกอ่อน
ของข้อต่อเสีย
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5.โรคและความผิดปกติของกระดูก ข้อต่อ และเส้นเอ็น

ข้อกระดูกเสื่อม (Dislocation หรือ Luxation) เป็นการเคลื่อนไหวผิดที่ของ
กระดูกในข้อต่อ ซึ่งท าให้ผิวข้อต่อทั้งสองแยกจากกัน ข้อหลุดชั่วคราว (subluxation) โดยข้อ
ไหล่มักจะหลุดมากกว่าข้ออื่น ๆ 

เอ็นอักเสบ (Tendinitis) เช่น เอ็นของกล้ามเนื้อเหยียดแขนไม่ได้ หรือท าแล้วเจ็บ จัดอยู่
ในกลุ่มอาการ tennis elbow ผู้เล่นเทนนิสบางคนเป็นโรคนี้และมีอาการเจ็บที่ข้อศอก

อาการเคล็ดและเคลื่อน (Sprains and Dislocations) อาการที่ข้อบิดหรือ
พลิกผิดทิศทางจนท าให้เอ็นหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ของข้อต่อฉีกขาดแต่กระดูกไม่หัก เรียกว่า 
อาการเคล็ด แต่ถ้ากระดูกเคลื่อน เรียกว่า อาการข้อต่อเคลื่อน 

นิ้วล็อค (Trigger Finger) เกิดจากการอักเสบของปลอกหุ้มเส้นเอ็นข้อมือที่ใช้ในการ
งอฝ่ามือและนิ้วมือ มีอาการปวด พบบ่อยในผู้หญิงและผู้ที่ใช้งานมือในลักษณะเกร็งนิ้ว เช่น การ
ท างานบ้าน ใช้กรรไกรตัดเย็บผ้า หิ้วของหนัก ยกของหนัก การรักษานิ้วล็อคท าโดยใช้ยาลด
อาการบวมและอักเสบของเส้นเอ็นข้อมือร่วมกับท ากายภาพบ าบัด หากเป็นมากอาจต้องผ่าตัด
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5.โรคและความผิดปกติของกระดูก ข้อต่อ และเส้นเอ็น
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38

1. เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ
2. การจัดแบ่งระบบกล้ามเนื้อ
3. สรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ
4. โรคและความผิดปกติของกล้ามเนื้อ

ตอนที่ 2 ระบบกล้ามเนื้อ

เรื่องย่อย 

ระบบกล้ามเนื้อ  เป็นระบบที่ท าให้เกิดการเคลื่อนไหว 
ได้แก่ การเคลื่อนที่ของร่างกาย การบีบตัวของทางเดิน
อาหาร และอวัยวะภายในต่าง ๆ ตลอดจนการบีบตัวของ
หัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น โดยอาศัยคุณสมบัติของ
เซลล์กล้ามเนื้อที่สามารถหดตัวได้ดี
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1.เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ

เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ กล้ามเนื้อเรียบ กล้ามเนื้อหัวใจ และกล้ามเนื้อลาย เซลล์ของ
กล้ามเนื้อมีความยาวมากกว่าเซลล์ชนิดอื่น ๆ จึงเรียกว่า ใยกล้ามเนื้อ (muscle fiber)

1. กล้ามเนื้อเรียบ
กล้ามเนื้อเรียบ (smooth muscle) มีเซลล์กล้ามเนื้อเป็นรูปกระสวย ตรง

กลางป่องเพราะเป็นที่อยู่ของนิวเคลียส ไมโอไฟบริลของเซลล์กล้ามเนื้อ
เรียบไม่ได้จัดตัวกันเป็นระเบียบอย่างที่พบในกล้ามเนื้อลาย ใยกล้ามเนื้อ
เรียบเรียงตัวสับหว่างกันเป็นผืนใหญ่เพื่อเป็นผนังของอวัยวะภายในต่าง ๆ 
เช่น กระเพาะอาหาร ล าไส้ และมดลูก กล้ามเนื้อเรียบไม่จัดตัวเป็นมัดแบบ
กล้ามเนื้อลาย การหดตัวเป็นไปอย่างช้า ๆ แต่มีแรงดึงตัว (tone) สูง การ
ท างานของกล้ามเนื ้อเรียบอยู ่ภายใต้การควบคุมของระบบประสาท
อัตโนมัติ
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1.เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ

2. กล้ามเนื้อหัวใจ
กล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac muscle) ประกอบด้วยเซลล์กล้ามเนื้อรูป

ทรงกระบอก มีลาย  ตามขวาง ใยกล้ามเนื้อแตกแขนงออกไปยึดติดกับเซลล์
กล้ามเนื้อหัวใจข้างเคียงด้วยแผ่นเชื่อมระหว่างเซลล์ (intercalated disc) 

เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจมีไมโทคอนเดรียและไกลโคเจนมาก เพื่อสร้างพลังงานให้
เพียงพอกับความต้องการและมีเลือดมาเลี้ยงมากเป็นพิเศษ เพราะกล้ามเนื้อหัวใจ
ต้องท างานหนักตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนเกิดจนกระทั่งตาย
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1.เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ

3. กล้ามเนื้อลาย
กล้ามเนื้อลาย (skeletal muscle หรือ striated muscle) เป็น

กล้ามเนื้อโครงสร้างของร่างกายและเกาะกับกระดูก กล้ามเนื้อนี้สามารถ
ถูกควบคุมการท างานได้จึงเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ภายใต้อ านาจจิตใจ 
(voluntary muscle) และเมื่อดูจากกล้องจุลทรรศน์จะเห็นมีลายขวาง 
(striation) จึงเป็นที่มาของชื่อกล้ามเนื้อนี้
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มัดกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อลายอยู่รวมตัวกันเป็นมัด (bundle) ปลายทั้ง 2 มักจะเกาะกับกระดูก เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่หุ้มด้านนอก
สุด เรียกว่า อีพิไมเซียม (epimysium) หากตัดตามขวางจะเห็นกล้ามเนื้อทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย 
กล้ามเนื้อแต่ละมัดย่อย จะอยู่แยกกันโดยเยื่อเกี่ยวพันที่แตกแขนงเข้าไประหว่างมัด เรียกว่า เพอริไมเซียม 
(perimysium) ในแต่ละมัดย่อยของกล้ามเนื้อเองก็จะประกอบด้วยเซลล์กล้ามเนื้อมากมาย แต่ละเซลล์ก็มี
เนื้อเยื่อเกี่ยวพันบางหุ้มอยู่ เรียกว่า เอนโดไมเซียม (endomysium)
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เซลล์กล้ามเน้ือลาย

ไมโอไฟบริลในกล้ามเนื้อลาย ประกอบด้วยโปรตีน 2 ชนิดคือ แอคติน 
(actin) เส้นบาง และไมโอซิน (myosin) เป็นเส้นหนา ทั ้งคู ่จะเรียงตัว
ขนานกันตามแกนยาวของเซลล์กล้ามเนื้อสลับกัน เกิดเป็นลายตามขวาง
ต่าง ๆ ดังนี้
ไมโอซิน หรือ แถบ A (A-band) เป็นแถบติดสีเข้ม (โดยปกติจะเรียกถือ

ว่าแถบ A ประกอบด้วยทั้งไมโอซินและแอคติน) ในขณะที่เฉพาะ แอคติน 
หรือ แถบ I (I-band) จะติดสีจางและโปร่งแสงกว่ามาก ทั้งสองแถบ
สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาที่ก าลังขยายสูง เส้น Z 
(Z-line) เป็นแนวกึ่งกลางแถบระหว่างแถบ I (I-band) ขอบเขตระหว่าง
เส้น Z ทั้ง 2 เส้นจะเรียกว่า 1 ซาร์โคเมียร์ (sarcomere) ซึ่งเป็นหน่วย
ย่อยที่สุดที่ใช้เรียกกล้ามเนื้อ ตรงกลางแถบ A จะมีแถบสีจางเรียกว่า 
แถบ H (H-band) หรือโซนว่าง และมีเส้นสีเข้มกลางแถบ H เรียกว่า เส้น 
M (M-line)
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ลักษณะการเรียงตัวของไฟเบอร์ในมัดกล้ามเนื้อ

การเรียงตัวของไฟเบอร์หรือเซลล์ในมัด
กล้ามเนื้อ มี 4 แบบ คือ

1 เรียงตัวตามยาว (Longitudinal) 
2 เรียงตัวเป็นรัศมี (Radiate)
3 เรียงตัวแบบขนนก (Pennate) 

แยกย่อยเป็น 3 ชนิดคือ
• ขนนกซีกเดียว (unipennate) 
• ขนนกสองด้าน (bipennate) 
• ขนนกหลายเส้น (multipennate) 

4.4 เรียงตัวเป็นวง (Circular)
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วิธีการเรียกชื่อของกล้ามเนื้อ

1. รูปร่างทางเรขาคณิต เช่น เดลทอยด ์(deltoid) รูปสามเหลี่ยม แทรพีเซียส
(trapezius) สี่เหลี่ยมคางหม ูและเทเรส (teres) มีรูปรา่งกลม เป็นตน้

2. จ านวนหวั เช่น ไบเซพส์ (biceps) ไตรเซพส์ (triceps) ควอไดรเซพส์
(quadriceps femoris)

3. ลักษณะโครงสร้าง เช่น เซมิเทนดิโนซสั (semitendinosus) เซมิเมมเบรโนซสั
(semimembranosus)

4. ต าแหน่งทีเ่กาะทัง้ 2 ปลาย เช่น สเทอรโ์นไคลโดแมสทอยด์
(sternocleidomastoid) มีท่ีเกาะตน้อยูท่ี่กระดกูสนัอกและกระดกูไหปลารา้ 
สว่นท่ีเกาะปลายอยูท่ี่ปุ่ มแมสทอยดข์องกระดกูขมบั
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วิธีการเรียกชื่อของกล้ามเนื้อ (ต่อ)

5. ทีต่ัง้ ซึง่มักจะสัมพนัธกั์บกระดูก เช่น ฟรอนทาลิส (frontalis) เป็นกลา้มเนือ้ท่ี
เกาะอยูบ่นกระดกูหนา้ผาก

6. หน้าที่ เช่น ลีเวเทอรส์แคพเูล (levator scapulae) ท าหนา้ท่ียกกระดกูสะบกั
7. ทศิทางของไฟเบอรข์องกล้ามเนือ้ เช่น กลา้มเนือ้ทอ้งชัน้นอก (external 

abdominal oblique) หมายถึง กลา้มเนือ้หนา้ทอ้งท่ีไฟเบอรท์อดเฉียง
8. ขนาด ความยาว หรือ ต าแหน่ง เช่น กลา้มเนือ้เซอราทสัหนา้ (serratus 

anterior) และ กลา้มเนือ้เซอราทสัหลงั (serratus posterior) เป็นตน้
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2. การจัดแบ่งระบบกล้ามเนื้อ

ระบบกล้ามเนื้อหมายถึง ระบบกล้ามเนื้อลาย ซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อลาย และเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพันที่หุ้มกล้ามเนื้อแต่ละมัด จึงจัดเป็นระบบอวัยวะระบบหนึ่ง กล้ามเนื้อแบ่งออกตามบริเวณของร่างกายได้
เป็น 4 กลุ่มได้แก่

1) กล้ามเนื้อของศีรษะ
2) กล้ามเนื้อบริเวณล าคอ
3) กล้ามเนื้อของล าตัว
4) กล้ามเนื้อรยางค์บนและล่าง
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กล้ามเนื้อของศีรษะ

กล้ามเนื้อของศรีษะแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

1. กล้ามเนื้อแสดงสีหน้า (muscles of facial expression) เป็นกล้ามที่
ฝังอยู่ในชั้นพังผืดใต้ผิวหนัง (superficial fascia) ที่เกาะต้นอาจเป็น
กระดูกหรือพังผืด ส่วนที่เกาะปลายเป็นผิวหนัง มีหน้าที่แสดงสี
หน้าต่างๆ กล้ามเนื้อเหล่านี้แบ่งเป็นกลุ่มตามบริเวณที่อยู่ ได้แก่ 
บริเวณหนังศีรษะ บริเวณตา และบริเวณปาก

2. กล้ามเนื้อกลอกตา มี 6 มัด เลี้ยงด้วยเส้นประสาทสมอง (cranial 
nerve; CN) คู่ที่ 3, 4 และ 6

3. กล้ามเนื้อเคี้ยว มี 4 มัดได้แก่ แมสเซเทอร์ (masseter) กล้ามเนื้อขมับ
(temporalis) เทอริกอยด์ใน (medial pterygoid) และ เทอริกอยด์ข้าง 

4. กล้ามเนื้อลิ้นและเพดานอ่อน
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กล้ามเนื้อของศีรษะ

กล้ามเนื้อช่วงล าคอ ที่ส าคัญมีดังนี้

1. กล้ามเนื้อที่ใช้ยืดคอและหมุนศีรษะ เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่เกาะจากกะโหลก
ศีรษะด้านหลังไปยังกระดูกสันหลังระดับคอ เช่น กลุ่มกล้ามเนื้อสปลีเนียส 
(splenius) มี 2 มัด ท าหน้าที่หมุนคอ ตั้งคอ และหงายคอ

2. กล้ามเนื้อที่ใช้ก้มศีรษะและหันศีรษะ คือ กล้ามเนื้อที่เกาะอยู่ด้านหน้าของ
กระดูกสันหลัง เช่น กล้ามเนื้อสเตอร์โนไคลโดมาสตอยด์ 
(sternocleidomastoid) เกาะจากกระดูกสันอกอันบน (manubrium of 
sternum) และกระดูกไหปลาร้า (clavicle) ไปยังกระดูกท้ายทอยและปุ่มมาส
ตอยด์ 

3. กล้ามเนื้อของฟาริงซ์ (pharyngeal muscles) แบ่งเป็น 2 พวกคือ
กล้ามเนื้อผนังของฟาริงซ์ และกล้ามเนื้อภายนอกของฟาริงซ์



50

กล้ามเนื้อของล าตัว

กล้ามเนื้อของล าตัวแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม คือ
• กลุ่มกล้ามเนื้อที่ใช้เหยียดกระดูกสันหลัง 
• กลุ่มกล้ามเนื้อที่ใช้ก้มหลัง 
• กล้ามเนื้อทรวงอก
• กล้ามเนื้อของล าตัวด้านหลัง 
• กล้ามเนื้อหน้าท้อง 
• กล้ามเนื้อปิดช่องเชิงกรานด้านล่าง 
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กล้ามเนื้อรยางค์บนและล่าง

กล้ามเนื้อของไหล่ แขน และมือ (upper extremities)
มีทั้งหมด 12 มัด ที่ส าคัญคือ

1) เพคโทราลิส ใหญ่ (pectoralis major)
2) เพคโทราลิสเล็ก (pectoralis minor)
3) เดลทอยด์ (deltoid)
4) ไบเซ็พส์ แขน (biceps brachii)
5) โคราโคเบรเคียลิส (coracobrachialis) 
6) กล้ามเนื้อเหนือสันสะบัก (supraspinatus)
7) กล้ามเนื้อใต้สันสะบัก (infraspinatus)
8) เบรเคียลิส (brachialis)
9) ไตรเซ็พส์ แขน (triceps brachii)
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กล้ามเนื้อรยางค์บนและล่าง

กล้ามเนื้อมือ 
ฝ่ามือมีส่วนนูนด้านนิ้วหัวแม่มือ เรียกว่า เนินโคน

นิ้วหัวแม่มือ (thenar eminence) และส่วนนูนด้านนิ้วก้อย 
เรียกว่า เนินโคนนิ้วก้อย (hypothenar eminence)

กล้ามเนื้อของสะโพก ขา และเท้า (lower 
extremities)

• กล้ามเนื้อบริเวณก้น 
• กล้ามเนื้อต้นขา 
• กล้ามเนื้อปลายขา 

กล้ามเนื้อเท้า 
ด้านหลังเท้ามีกล้ามเนื้อมัดส าคัญคือ 

เอ็กเทนเซอร์ดิจิโทรั่มสั้น (extensor digitorum brevis)
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การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ (intramuscular injection)

ข้อดขีองการฉีดยาเข้ากล้ามเนือ้
• จะท าใหย้าคงอยู่นาน 
• ดดูซึมได้ดกีว่าการฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง 
• เกดิการระคายเคอืงน้อยกว่า 
• สามารถใช้ปริมาณยาทีม่ากกว่า 
• ยาทีฉี่ดเข้าไปจะค่อยทยอยออกฤทธิช้์า ๆ
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การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ (intramuscular injection)

กล้ามเนือ้ทีนิ่ยม
• ส่วนบนของกลูเตยีสกลาง (ต าแหน่ง 

ventrogluteal injection) 
• ส่วนบนของกลูเตยีสใหญ่ (ต าแหน่ง

dorsogluteal injection) 
• วาสตัสข้าง – ใหเ้ดก็ทารกและเดก็เล็ก
• เดลทอยด ์--- เดก็โตและวัยรุ่นขึน้ไป
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การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ (intramuscular injection)

กล้ามเนือ้ทีนิ่ยม
• ส่วนบนของกลูเตยีสกลาง (ต าแหน่ง 

ventrogluteal injection) 
• ส่วนบนของกลูเตยีสใหญ่ (ต าแหน่ง

dorsogluteal injection) 
• วาสตัสข้าง – ใหเ้ดก็ทารกและเดก็เล็ก
• เดลทอยด ์--- เดก็โตและวัยรุ่นขึน้ไป
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3. สรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ

คุณสมบัติทางสรีรวิทยาขั้นพื้นฐานของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อคอื

• ความสามารถในการหดตัวได้ (contractility) 

• ความสามารถในการรับและตอบสนองต่อสิ่งเร้า (excitability and 

irritability) 

• ความสามารถในการยืดตัว (extensibility) 

• ความสามารถในการกลับเข้าสู่รูปเดิม (elasticity)
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การควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อลายโดยระบบประสาท

ใยกล้ามเนื้อลาย (skeletal muscle 
fibers) จะมัดรวมกันเป็นมัดย่อย (fascicles) 
ซึ่งถูกควบคุมโดยเซลล์ประสาทสั่งการ (motor 
neuron) 1 ตัว ในกล้ามเนื้อขาที่มีพลังมาก 
เซลล์ประสาทสั่งการ 1 ตัว สามารถกระตุ้นใย
กล้ามเนื้อได้ถึง 1,500 เส้น เซลล์ประสาทสั่ง
การ 1 ตัว กับใยกล้ามเนื้อที่มันส่งใยประสาทไป
ควบคุมรวมกันเรยีกว่า
หน่วยสั่งการ (motor unit) 
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ทฤษฎีการเลื่อนตัวซ้อนกันของไม
โอฟิลาเมนท์ (sliding filament)

การหดตัวของกล้ามเนื้อลาย เกิดจากการเลื่อนตัว
ของไมโอฟิลาเมนท์ 2 ชนิด ได้แก่ แอคติน และ ไมโอซิน

เมื่อมีกระแสประสาทวิ่งมากระตุ้นเซลล์กล้ามเนื้อ ซาร์โคพ
ลาสมิกเ รติคิวลัมจะปล่อย แคลเซียมไอออน ออกมา

ท าให้มีการสลาย ATP จนได้พลังงาน ซึ่งจะท าให้เกิดการเกาะ
ยึดกันระหว่างไมโอซินและแอคติน แล้วแอคตินในซาร์โคพ
ลาสมิกเรติคิวลัมจะถูกดึงเลื่อนเข้ามาหากันท าให้ใยกล้ามเนื้อ
ลายหดตัว
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ทฤษฎีการเลื่อนตัวซ้อนกันของไม
โอฟิลาเมนท์ (sliding filament)
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4. โรคและความผิดปกติของกล้ามเนื้อ

1. กล้ามเนื้อฉีกขาด (Muscle Strain)
เกิดจากการที่กล้ามเนื้อหรือเอ็นกล้ามเนื้อถูกยืดออกอย่างฉับพลัน เช่น จากการเล่นกีฬา การยกของ

หนักมากเกินไปหรือการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว หรืออุบัติเหตุ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 กล้ามเนื้อฉีกขาดเล็กน้อย (mild strain) มีการบาดเจ็บเล็กน้อย อาจเกิดอาการบวมร่วมดว้ย

หรือไม่ก็ได้ ปกติจะหายภายใน 3 วัน โดยใช้ผ้าพันยึดส่วนนั้นเอาไว้

ระดับที่ 2 กล้ามเนื้อฉีกปานกลาง (moderate strain) กล้ามเนื้อส่วนนั้นยังท างานได้บ้าง มักมีอาการปวด
บวม ต้องพันยึดด้วยผ้าและใส่เฝือก ใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์เพื่อฟื้นฟูสภาพ

ระดับที่ 3 กล้ามเนื้อฉีกขาดอย่างรุนแรง (severe strain) กล้ามเนื้อส่วนนั้นไม่สามารถใช้งานได้ อาการบวม
และปวดรุนแรง คล าพบรอยบุ๋มใต้ผิวหนัง จ าเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด

โดยปกติกล้ามเนื้อฉีกขาดไม่ใช่ภาวะที่อันตรายร้ายแรง สามารถรักษาให้หายได้หากมีการพักการใช้งาน
กล้ามเนื้อส่วนนั้นเป็นระยะเวลาหนึ่งและได้รับการปฐมพยาบาลที่เหมาะสม
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4. โรคและความผิดปกติของกล้ามเนื้อ

2. บาดทะยัก (Tetanus) 
เป็นโรคที่มีผลต่อระบบประสาท และท าให้เกิดการหด

เกร็ง (spasm) และการชัก (convulsion) ของกล้ามเนื้อลาย ซึ่ง
ท าให้เกิดความเจ็บปวด ผู้ป่วยมีอาการขากรรไกรแข็ง 
(lockjaw) เพราะการหดเกรง็ของกล้ามเนื้อขากรรไกร 

สาเหตุ : เกิดจากท็อกซินที่ผลิตโดยเชื้อแบซิลลัสชนิดหนึ่ง เข้าสู่
ร่างกายทางบาดแผลที่เปื้อนดิน ขณะที่แบคทีเรียแบ่งตัวใน
บาดแผลลึกมันจะสร้างเอ็กโซท็อกซิน (exotoxin) ซึ่งท าลาย
เนื้อเยื่อและเข้าสู่ CNS ทางแขนงของเส้นประสาทไขสันหลัง
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4. โรคและความผิดปกติของกล้ามเนื้อ

7. โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)

สาเหตุ : เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโปลิโอ (polioma virus) ซึ่งติดต่อกันได้ง่ายทางปาก ติดมากับมือ ปนเปื้อนมา
ในอาหารและน ้าดื่ม เด็กที่เป็นป่วยเป็นโรคโปลิโอมีผู้ส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการชัดเจน แต่สามารถแพรเ่ชื้อได้ 

อาการ : มีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เจ็บคอ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ มีอาการตึงกล้ามเนื้อที่คอด้านหลัง ล าตัว
และขา รายที่อาการรุนแรงจะเกิดอัมพาตของแขนและขา หรือกล้ามเนื้อกระบังลมเป็นอัมพาต 

โรคโปลิโอยังไม่มียารักษา แต่มีวัคซีนส าหรับป้องกัน ปัจจุบันมีการการหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอให้เด็กแรก
เกิดโดยท าให้ครบ 5 ครั้งในช่วงสี่ปีแรก



Thank you



เอกสารประกอบการสอนเสริม
ชุดวิชา 50102 วิทยาศาสตรชีวภาพ
การสอนเสริมหนวยที่  3
เรื่อง ระบบประสาท



หนา้ที่

ความผดิปกตทิี่พบ

บ่อย

โครงสรา้ง

และการ

ท างาน



ตอนที่ 3.1



ระบบประสาทสัง่การ

(Motor System)

ระบบประสาทรบัความร ูส้ึก 

(Sensory System)

ระบบประสาทอตัโนมติั 

(Autonomic Nervous System) 
ระบบอ่ืน ๆ

4 ระบบหลกั 

ตอนที่ 3.1



ตอนที่ 3.1



ตอนที่ 3.1



ตอนที่ 3.1



ตอนที่ 3.1

พทูา้ยทอย



ตอนที่ 3.1



ตอนที่ 3.1



ตอนที่ 3.1





ตอนที่ 3.1



ในภาวะปกต ิเซลลข์องสิ่งมชีวิีตมคีวามแตกตา่งของประจไุฟฟ้า

ระหว่างภายในและภายนอกเซลล ์เนือ่งจากมปีริมาณและชนดิ

ของไอออนแตกตา่งกนัระหว่างสองบริเวณซ่ึงถกูกัน้ดว้ยเย่ือหุม้

เซลล ์โดยความแตกตา่งของประจไุฟฟ้าระหว่างสองบริเวณ

เรียกว่า ค่าศกัยไ์ฟฟ้า

ตอนที่ 3.1



การส่งกระแสประสาทภายในเซลล ์แบ่งเป็น 4 ระยะ

ระยะโพลาไรเซชนัหรือระยะพกั (Polarization or resting stage)

ระยะดีโพลาไรเซชนัหรือระยะกระตุน้ (Depolarization)

ระยะรีโพลาไรเซชนัหรือระยะหลงักระตุน้ (Repolarization)

ระยะไฮเปอรโ์พลาไรเซชนัหรือกลบัคืนสู่ระยะพกั (Hyperpolarization or Undershoot) 

ตอนที่ 3.1





• เป็นระยะท่ีเซลลป์ระสาทยงัไมถ่กูกระต ุน้

• ภายในเซลลป์ระสาทมีสารอินทรยี์

ต่างๆ เช่น โปรตีน กรดนิวคลีอิค ซ่ึงมี

ขนาดโมเลกลุใหญ่ไมส่ามารถผา่นออกไป

นอกเซลลแ์ละสารเหลา่น้ีมีประจลุบ จึงท า

ใหภ้ายในเซลลมี์ผลรวมของประจเุป็นลบ 

เม่ือเทียบกบัภายนอกท่ีเป็นประจบุวก

• ความต่างศกัยไ์ฟฟ้าระหว่างเยื่อเซลลด์า้น

ในและดา้นนอกมีค่าประมาณ -70 มิลลิ

โวลต์ ซ่ึงเป็นศกัยเ์ยื่อเซลลร์ะยะพกั

ภายนอกเซลล์

ภายในเซลล์



• เป็นระยะท่ีตอ้งมีสิ่งเรา้มากระต ุน้เซลลป์ระสาท ถึงระดบัท่ี

ตอบสนองได ้หรอืถึงระดบัท่ีมีขีดเริม่เปลี่ยนหรือเทรส

โฮลต์ (threshold)

• เม่ือมีการกระต ุน้จากสิ่งเรา้ สมบติัของเยือ่ห ุม้เซลลจ์ะ

เปลี่ยนแปลงไปชัว่คราวคือ ท าใหช้่องโซเดียมเปิดยอม

ให้ Na+ ผา่นเขา้ส ูภ่ายในเซลล์

• ค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้าระหว่างดา้นกบัดา้นนอกเซลลจ์ะ

ค่อยๆ เพ่ิมข้ึน เปลี่ยนจาก -70 มิลลิโวลต ์เป็น

+50 มิลลิโวลต์ เรยีกความต่างศกัยร์ะดบัน้ีว่า ความต่าง

ศกัยข์ณะกระท า (action potential) การเกิดประจสุลบักนั

เช่นน้ี จะแพรก่ระจายออกไปเรื่อยๆ ตามเสน้แอกซอนก็คือ

การเคลื่อนท่ีของกระแสประสาท 

ระยะดีโพลาไรเซซนั (depolarization) หรือระยะกระตุน้

ภายนอกเซลล์

ภายในเซลล์



• หลงัจากโซเดียมไอออน (Na+) 

ผา่นเขา้ไปในเซลลส์กัคร ูห่น่ึง 

ช่องโซเดียมจะปิด ขณะท่ีช่อง

โพแทสเซียมจะเปิด ท าให ้

โพแทสเซียมไอออน (K+) พร ู

ออกนอกเซลล์

• ความต่างศกัยจ์ะเปลี่ยนกลบั

จาก +50 เป็น –70 มิลลิ

โวลตเ์หมือนเดิม

ระยะรีโพลาไรเซซนั (Repolarization) หรือระยะหลงักระตุน้

ภายนอกเซลล์

ภายนอกเซลล์

ภายในเซลล์

ภายในเซลล์



• หลงัจากความต่างศกัยจ์ะเปลี่ยนกลบัจาก

+50 เป็น –70 มิลลิโวลต์

• โพแทสเซียมยงัเคลื่อนท่ีออกจากเซลลอี์ก

• ท าใหค้วามต่างศกัยไ์ฟฟ้า เป็นลบมากข้ึน เช่น

จาก -70 มิลลิโวลต ์เป็น -71, -72, …… 

เรยีกการ เปลี่ยนแปลงช่วงน้ีว่า โพสิทีฟ อาฟ

เตอร ์โพเทนเชียล (positive after potential) 

หรอื อาฟเตอร ์ไฮเพอร ์โพลาไรเซซัน่ (after 

hyperpolarization) หรอื undershoot 

• ในท่ีสดุช่องโพแทสเซียมก็ปิดหมดและเขา้ส ู่

ระยะพกั

ระยะไฮเปอรโ์พลาไรเซซนั (Hyperpolarization)



 เสน้ประสาทที่ไมม่แีผน่ไมอีลินจะมกีารสง่กระแสประสาทชา้กว่าเสน้ประสาทที่มแีผ่นไมอีลิน

 เสน้ประสาทที่มแีผน่ไมอีลิน มลีกัษณะเป็นขอ้ปลอ้งและมชีอ่งว่างระหว่างขอ้ปลอ้ง เรียกว่า ขอ้

ของแรงเวียร ์(node of ranvier) 

 สว่นปลายสดุของแอกซอนของเซลลป์ระสาทตน้ทางจะเป็นจดุเชือ่มตอ่กบัเซลลป์ระสาทถัดไป 

ผา่นบริเวณที่เรียกว่า รอยประสานประสาท (synapse)

ตอนที่ 3.1



o เย่ือหุม้เซลลก์อ่นรอยประสานประสาท 

(presynaptic membrane)

o ชอ่งว่างบริเวณรอยประสานประสาท

(synaptic cleft) 

o เย่ือหุม้เซลลห์ลงัรอยประสานประสาท

(postsynaptic membrane)

o สารสื่อประสาท 

ตอนที่ 3.1



ระบบประสาท

รบัความรูส้ึก

ระบบประสาท

สัง่การ

ระบบประสาท

อตัโนมตัิ

ระบบประสาทรบัความรูส้ึกทางกาย 

คือบริเวณผวิหนงั ขอ้ตอ่และ

กลา้มเนือ้ และระบบรบัความรูส้ึก

รปูแบบพิเศษ
ท าหนา้ที่ควบคมุการหดและคลาย

ตวัของกลา้มเนือ้ ท าใหเ้กิดการ

เคลื่อนไหว
ท าหนา้ที่ควบคมุการท างานของ

อวยัวะภายใน การหายใจ การ

หมนุเวียนโลหิต ควบคมุดว้ยระบบ

ประสาทลิมบิก ไฮโพทาลามสั ส่ง

สญัญานประสาทไปตามกา้นสมอง

และไขสนัหลงั 

ตอนที่ 3.2



1

ตอนที่ 3.2



2

ตอนที่ 3.2



2

ตอนที่ 3.2



3

ตอนที่ 3.2



3

อวยัวะแสดงผล กระต ุน้ประสาทซิมพาเทติก กระต ุน้ประสาทพาราซิมพาเทติก

รมูา่นตา รมูา่นตาขยาย (mydriasis) รมูา่นตาหร่ี (miosis)

ตอ่มน า้ลาย หลัง่น า้ลายเหนยีวขน้ หลัง่น า้ลายเหลวใส

หัวใจ เพิ่มอัตราเตน้ และเพิ่มปริมาณเลือดออกจาก

หัวใจ

ลดอัตราเตน้ และลดปริมาณเลือดออกจาก

หัวใจ

ปอด หลอดลมฝอย (bronchiole) ขยายตวั หลอดลมฝอย (bronchiole) 

หดตวั

ระบบทางเดินอาหาร ลดการย่อย และการบีบตวั เพิ่มการย่อย และการบีบตวั

ระบบทางเดินปัสสาวะ กกัเก็บปัสสาวะ ขบัปัสสาวะ

อวยัวะเพศชาย หลัง่น า้อสจุิ (ejaculation) องคชาตแข็งตวั (erection)

ผวิหนงั เหงือ่แตก ขนลกุ หลอดเลือดที่ผวิหนงัหดตวั -

ตอนที่ 3.2



3

ระบบประสาทอัตโนมัติ มีศนูยค์วบคมุหลักอยู่ท่ีไฮโพทาลามสั ท าหนา้ที่ควบคมุระบบ

ประสาทอัตโนมตัิและสภาวะสมดลุของร่างกายทั้งหมด (homeostasis) และเป็นแหล่งเชื่อมกระแส

ประสาททัง้รับและส่งจากระบบประสาทลิมบิก (เกี่ยวขอ้งกบัดา้นอารมณ)์ กา้นสมองส่วนเมดลัลา 

(เกี่ยวขอ้งกับการควบคมุระบบหัวใจและหายใจ) ไขสันหลังควบคมุวงจรอัตโนมตัิที่ไขสันหลังและ

อวยัวะเป้าหมายบริเวณตา่ง ๆ 

ตอนที่ 3.2



ระบบประสาทซิมพาเทติก ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก

ตอนที่ 3.2



3

ตอนที่ 3.2



เปรยีบเทียบลกัษณะของระบบประสาทอตัโนมติั

ลกัษณะท่ีใชเ้ปรยีบเทียบ ระบบซิมพาเทติก ระบบพาราซิมพาเทติก

ต าแหนง่ของตวัเซลลป์ระสาท

กอ่นปมประสาท

ไขสนัหลงัระดบัคอที่8 อกที่1-12 และเอว1-2 ตวัเซลลป์ระสาทของเสน้ประสาทสมอง

คูท่ี่ III,VII,IX,X และไขสนัหลงัระดบักระเบนเหน็บคูท่ี่2-4

ความยาวแอกซอน

กอ่นปมประสาท

สัน้ ยาว

สารสื่อประสาทของ

เสน้ประสาทกอ่นปมประสาท

อะเซทิลโคลีน อะเซทิลโคลีน

ต าแหนง่ของปมประสาท ขา้งกระดกูสนัหลงั (paravertebral ) ใกลอ้วยัวะเป้าหมาย

ชนดิของตวัรบัสารสื่อประสาท

ที่เสน้ประสาทหลงัปมประสาท

ตวัรบันโิคตนิกิ

(nicotinic receptor)

ตวัรบันโิคตนิกิ

ความยาวแอกซอน

หลงัปมประสาท

ยาว สัน้

สารสื่อประสาทของ

เสน้ประสาทหลงัปมประสาท

นอรอี์พิเนฟฟริน

ยกเวน้ที่ตอ่มเหงือ่เป็น อะเซทิลโคลีน

อะเซทิลโคลีน

ชนดิของตวัรบัสารสื่อประสาท

ที่อวยัวะเป้าหมาย

ตวัรบัแอลฟา1 และ 2

ตวัรบัเบตา1 และ 2

ตวัรบัมสัคารินกิ

(muscarinic receptor)

ตอนที่ 3.2



การบาดเจ็บของระบบประสาท

การบาดเจ็บท่ีสมอง

การบาดเจ็บท่ีสมองโดยตรง เช่น ถกูคอ้นทบุท่ี

ศีรษะ

………………………………………….

การบาดเจ็บท่ีสมองโดยออ้ม เช่น แรงกระทบ

เกิดข้ึนท่ีสว่นอ่ืนของรา่งกาย แต่สง่ผลใหมี้การ

เคลื่อนท่ีของศีรษะและสมองภายใน

การบาดเจ็บท่ีไขสนัหลงั

เช่น ไขสนัหลงัระดบัคอ จากอบุัติเหต ุ

ทางการจราจรและการตกจากท่ีสงู  

ตอนที่ 3.3



โรคทางระบบประสาท

โรคหลอดเลือดสมอง 

(โรคอมัพฤกษ ์อมัพาต)

ลกัษณะอาการอ่อน

แรงของกลา้มเนือ้อ่อน

แรงบางส่วน เรียกว่า

อมัพฤกษ ์(paresis)

เน้ืองอกสมอง (Brain Tumor) 

มะเรง็ท่ีมกัแพรก่ระจายมาท่ีสมอง ไดแ้ก่

มะเรง็เตา้นม มะเรง็ล าไสใ้หญ่ มะเร็ง

ปอด เป็นตน้
อาการรนุแรงจนไม่

สามารถเคลื่อนไหว

กลา้มเนือ้ไดเ้ลย 

เรียกว่า อมัพาต 

(paralysis)

ตอนที่ 3.3



โรคทางระบบประสาท

ภาวะสมองเสื่อม (Dementia)

ภาวะสมองเสื่อมจดัเป็นกลุม่อาการที่ผูป่้วยจะมี

ความผดิปกตขิองความจ าและความคิดในดา้นตา่ง 

ๆ ถดถอยลงจนมผีลตอ่การด าเนนิชวิีตประจ าวนั 

ประกอบไปดว้ยหลายโรค เชน่ โรคอลัไซเมอร์

(Alzheimer’s disease) และภาวะสมองเสื่อมจาก

หลอดเลือดสมองผดิปกติ (vascular dementia)

เป็นตน้

โรคพารก์ินสนั 

(Parkinson’s Disease)

โรคการเคลือ่นไหวผดิปกตทิี่มกัพบในผูส้งูอาย ุ

เกิดจากความเสื่อมของเซลลส์มองบริเวณ 

substantia nigra ท าใหก้ารผลิตสือ่ประสาท

ชนดิโดพามนีลดลง สง่ผลใหก้ารท างานของเบซัล

แกงเกลียผดิปกต ิการเคลื่อนไหวร่างกายไดช้า้ลง 

ความตงึตวัของกลา้มเนือ้เพิ่มขึน้ ท าใหม้อีาการ

สัน่ขณะพกัและมคีวามไมม่ัน่คงของท่าทาง 

ตอนที่ 3.3



โรคทางระบบประสาท

โรคประสาทหนา้อมัพาตหรอือมัพาตเบลล ์(Bell’s Palsy)

อมัพาตเบลล ์คือความผดิปกตขิองเสน้ประสาทหนา้ (facial nerve) ที่มกัเกิดขึน้อย่างเฉียบพลนัและยังไม่

ทราบสาเหตทุี่แทจ้ริง โดยมากความผดิปกตชินดินีม้กัเกิดขึน้กบัเสน้ประสาทหนา้ขา้งใดขา้งหนึง่ เมือ่เกิด

ความผดิปกตขิึน้จะสง่ผลใหก้ลา้มเนือ้บริเวณใบหนา้มอีาการอ่อนแรง โดยเฉพาะกลา้มเนือ้ orbicularis 

oculi (กลา้มเนือ้รอบกระบอกตา) อ่อนแรงท าใหปิ้ดเปลือกตาไมส่นทิและกลา้มเนือ้ orbicularis orlis

(กลา้มเนือ้รอบปาก) อ่อนแรงท าใหม้มุปากขา้งที่กลา้มเนือ้อ่อนแรงตก มนี า้ลายหรือเมื่อดืม่น า้จะมนี า้รัว่

บริเวณมมุปากขา้งนัน้ ซ่ึงโดยรวมแลว้ท าใหผู้ป่้วยมอีาการหนา้เบ้ียว

ตอนที่ 3.3



THANK YOU



เอกสารประกอบการสอนเสริม
ชุดวิชา 50102 วิทยาศาสตรชีวภาพ
การสอนเสริมหนวยที่  4
เรื่อง ระบบไหลเวียนโลหิต



โลหิต

โครงสรา้งและ

การท างานของ

หัวใจ

ระบบหลอด

เลือด

การควบคมุ

การไหลของ

เลือด



น ้ำเลือด

น า้

สาร 

ละลาย

• รอ้ยละ 90-92 โดยปรมิำตร

ของน ้ำเลือด 

• น ้ำรอ้ยละ 90 : ดดูซึมจำก

ทำงเดินอำหำร 

• รอ้ยละ 10 : หำยใจระดบัเซลล์

มปีระมาณรอ้ยละ 8-10 โดย

ปริมาตร ประกอบดว้ยสาร 6 ชนดิ

ใหญ่ๆ

สารประกอบไนโตรเจนที่

ไมใ่ชโ่ปรตนี 

สารอาหารที่ถกูดดูซึมจาก

ทางเดินอาหาร 

สารท่ีควบคมุการท างาน

ของร่างกาย 

กา๊ซออกซิเจนและ

คารบ์อนไดออกไซด์

โปรตนี

เกลือแร่ตา่ง ๆ 

โปรตนี

ตอนที่ 4.1



4



5



น ้ำเลือด

โปรตนี

อลับมิูน

โกลบลูิน 

ไฟบริโนเจน 

โปรธรอมบิน 

รอ้ยละ 54-60 ผลิต

ขึน้จากตบั เป็นปัจจยัที่

เกี่ยวขอ้งกบัการรกัษา

และการควบคมุความ

ดนัโลหิต 

รอ้ยละ 35-38 

แอนตบิอดทีี่สรา้งขึน้

โดยเม็ดเลือดขาวเป็น

สารแกมมาโกลบลูินซ่ึง

ตอ่ตา้นเชือ้ไวรสัและ

แบคทีเรีย

เพียงรอ้ยละ 4-7 ของ

โ ป รตี น ใ น น ้ า เ ลื อ ด 

สรา้งขึ้นจากตับและมี

หน้าที่ ส าคัญในการ

แข็งตวัของเลือด

เ ป็ น ปั จ จั ย ที่ จ า เ ป็ น

ส า ห รั บ ก ล ไ ก ก า ร

แข็งตวัของเลือด

ตอนที่ 4.1







โครงสรำ้งและหนำ้ท่ีของเม็ดเลือด

โครงสรา้ง

ไมม่นีวิเคลียส เป็นจานกลม มแีอ่งเวา้ทัง้สองดา้น 

(biconcave disk)

การแลกเปลี่ยนสารผา่นเยื่อหุม้เซลล ์

ภายในเม็ดเลือดแดง ประกอบดว้ยไซโทพลาซึมซ่ึงมี

ใยโปรตนีสานกนัอยู่ เป็นแหลง่ที่โมเลกลุของ

ฮีโมโกลบิน (hemoglobin) เกาะตดิอยู่ 

เม็ดเลือดแดง

ตอนที่ 4.1



โครงสรำ้งและหนำ้ท่ีของเม็ดเลือด

หนา้ที่

ขนสง่กา๊ซออกซิเจนไปใหเ้ซลลต์า่งๆ ในเนือ้เยื่อ และ

น ากา๊ซคารบ์อนไดออกไซดซ่ึ์งเป็นผลิตผลจากการ

หายใจของเซลลอ์อกมาปลอ่ยที่ปอด 

เม็ดเลือดแดงมอีายอุยู่ไดป้ระมาณ 120 วนั จะถกู

กินและท าลายโดยเซลลฟ์าโกไซต ์ในมา้ม ตบั และใน

ไขกระดกู

เม็ดเลือดแดง

ตอนที่ 4.1



โครงสรำ้งและหนำ้ท่ีของเม็ดเลือด

โครงสรา้ง

เซลลท์ี่มนีวิเคลียส สามารถเคลื่อนตวัไดโ้ดย

อิสระและลอดผา่นผนงัของหลอดเลือดขนาด

เล็กเขา้สูเ่นือ้เย่ือตา่งๆ ของร่างกาย

เม็ดเลือดขำว

ตอนที่ 4.1
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นิวโทรฟิล (neutrophil) เป็นพวกติดสทีี่เป็นกลาง (ตดิทัง้สแีดง

และน ้าเงนิ) สรา้งมาจากไขกระดูก มีมาก 60 - 70 % มีขนาด

ใหญ่ มีหลายพ ูท าหนา้ที่ท าลายสิง่แปลกปลอมโดยการหล ัง่เอนไซม&์จบั

สิง่แปลกปลอมโดยการกนิ (วธิีฟาโกไซโตซิส) 

ที่มา : http://faculty.une.edu/com/abell/histo/histolab3a.htm 

• เคลื่อนที่อย่างรวดเรว็

• เม่ือย่อยสิง่แปลกปลอมโดยเฉพาะ

แบคทเีรยีและเน้ือเยื่อที่ตายแลว้นิว

โทรฟิลจะตายดว้ย จากนั้นจะ

รวมตวักนักลายเป็น หนอง หรอื

Pus และนูนข้ึนมาจากผิวหนงั

กลายเป็น ฝี
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• เป็นพวกติดสทีี่เป็นกรด (สแีดง) 

• มี 2 - 4 % ท าหนา้ที่ก าจดัสิง่
แปลกปลอมต่างๆที่เขา้มาใน

ร่างกายโดยการกนิ (วธิีฟาโกไซโต

ซิส) เลอืกกนิเฉพาะองคป์ระกอบ

รวมของแอนติเจน - แอนตบิอดี 

(antigen -

antibody 
complex) เท่านั้นและ
ท าลายสารที่เป็นพษิที่ท าใหเ้กดิ

การแพเ้ช่น ฝุ่ นละออง เกสร

ดอกไม ้
ที่มา : http://faculty.une.edu/com/abell/histo/histolab3a.htm 

พบจ านวนมากข้ึนเมื่อเกดิปฏกิริยิาภมูิแพ ้

และเมื่อเกดิการตดิเช้ือปรสติ เช่น หนอนพยาธิ

อโีอซิโนฟิล (eosinophil หรอื acidophil) 
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• เป็นพวกติดสทีี่เป็นด่าง มี 0.5 - 17 %
• ท าหนา้ที่จบัสิง่แปลกปลอมโดยโดยการกนิ (วธิีฟาโก

ไซโตซิส) แต่ความสามารถจะดอ้ยกว่าตวัอืน่

• มีแกรนูลขนาดใหญ่ อยู่จ านวนมาก ยอ้มสตีิดสนี ้ าเงนิ

ที่มา : http://faculty.une.edu/com/abell/histo/histolab3a.htm 

•ท าหนา้ที่หล ัง่สาร haparin เป็นสารที่ป้องกนัการแข็งตวัของเลอืด

•มีสาร ฮสีตามีน ปลอ่ยเม่ือเน้ือเยื่อเกดิการบาดเจบ็ และตอบสนองปฏกิริยิาภมูิแพ,้

ภาวะภมูิคุม้กนัไวเกนิ (anaphylaxis)

•สว่นหน่ึงจะผ่านผนงัหลอดเลอืดเขา้ไปอยู่ในเน้ือเยื่อกลายเป็น mast cell

เบโซฟิล (basophil) 
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Mast cell
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โมโนไซต์ (monocyte)
• ท าหนา้ที่ก าจดัสิง่แปลกปลอม

ดว้ยวธิีฟาโกไซโตซิส 

• นิวเคลยีสมีรูปร่างเป็นรูปไต 

หรอืรูปเกอืกมา้จ านวน 1 พู

ที่มา : http://faculty.une.edu/com/abell/histo/histolab3a.htm 

• มีขนาดใหญ่ กนิแบคทเีรยีบางชนิดไดดี้ และกนิเช้ือโรคที่มีขนาดใหญ่ 

• สว่นหน่ึงจะผ่านผนงัหลอดเลอืดเขา้ไปอยู่ในเน้ือเยื่อกลายเป็น macrophage

• มีความสามารถสูงพอๆกบั neutrophil
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18

Monocyte & Macrophage

Monocyte

Macrophage
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Macrophage
• เป็นเซลลท์ี่มคีวามสามารถในดา้น phagocytosis สงู

• มกี าเนดิมาจากเซลล์ monocyte ในกระแสเลือด

• มรีปูร่างไมแ่นน่อนแตกตา่งกนัไปตามเนือ้เย่ือที่อยู่
• macrophage มชีือ่ตา่งกนัตามเนือ้เย่ือที่อยู่ เชน่ 

alveolar macrophage ในปอด Kupfer’s cell ในตบั

• แบ่งออกเป็น 2 พวกใหญ่ๆ คือ

1. Fixed macrophage อยู่ประจ าที่ มรีปูร่างคลา้ย

กระสวยหรือดาว

2.  Wandering macrophage มนีวิเคลียสคลา้ยรปูไต

เคลื่อนท่ีในที่ตา่งๆ

• ในกรณีที่พบสิ่งแปลกปลอมที่มขีนาดใหญ่ เซลล์

หลายๆตวัรวมตวักนัเป็น เซลลข์นำดใหญ่ 

เรยีกว่ำ giant cell
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เม็ดเลอืดขาวชนิด ลมิโฟไซต(์lymphocyte)

ที่มา : http://faculty.une.edu/com/abell/histo/histolab3a.htm 

• ท าหนา้ที่ก าจดัสิง่แปลกปลอมดว้ยวธิีฟาโกไซโตซิส

• สรา้งสาร Antibody ข้ึนมาต่อตา้นสิง่แปลกปลอม

หรอืเช้ือโรค



โครงสรำ้งและหนำ้ท่ีของเม็ดเลือด

หนา้ที่

เม็ดเลือดขำว

เกล็ดเลือด (platelet) หรอืทรอมโบไซต ์(thrombocyte) 

• เป็นชิน้สว่นไซโทพลาซึมของเซลลข์นาดใหญ่ในไขกระดกูที่เรียกว่า 

เมกะแครโิอไซต ์(megakaryocyte) 

• เกล็ดเลือดไมมี่นิวเคลียส

• มสีำรเซโรโทนินสะสมอยู่ในแกรนลู ถา้แตกออกมาจะท าใหห้ลอด

เลือดในบริเวณบาดแผลหดตวัตบีเขา้และท าใหเ้กล็ดเลือดชิ้นอื่นๆ 

เกาะกลุม่และกระตุน้ใหเ้กิดปฏิกิริยาลกูโซ่เปลีย่นโปรตนีไฟบริโนเจน 

(fibrinogen) เป็นโปรตนีไฟบริน (fibrin) ซ่ึงท าใหเ้ลือดแข็งตวั จน

กลายเป็นกอ้นอดุรอยรัว่ของหลอดเลือด จึงชว่ยป้องกนัการ

สญูเสียเลือดได้

ตอนที่ 4.1



โครงสรำ้งและหนำ้ท่ีของเม็ดเลือด

การสรา้งเม็ดเลือด

การสรา้งเม็ดเลือดแดง (Erythropoiesis)

การสรา้งเม็ดเลือดขาว (Granulocytopoiesis)

ตอนที่ 4.1



โครงสรำ้งและหนำ้ท่ีของเม็ดเลือด
การสรา้งเม็ดเลือด

การสรา้งเม็ดเลือดแดง (Erythropoiesis)

อาย ุ< 18 ปี อาย ุ ≥ 18 ปี

การสรา้งเม็ดเลือดแดงที่ตบั และ

มำ้ม เร่ิมจากเดือนที่ 5 เป็นตน้ไป

ถึงอาย ุ18 ปี มกีารสรา้งเม็ดเลือด

แดงในไขกระดกูทกุชิน้

จะมกีารสรา้งเม็ดเลือดแดงเฉพาะในไขกระดกูของ

กระดกูแบน เชน่ กระดกูสนัหลงั กระดกูสนัอก 

กระดกู ไหปลารา้ กระดกูซ่ีโครง กระดกูเชงิกราน

และกะโหลกศีรษะ

ตอนที่ 4.1



โครงสรำ้งและหนำ้ท่ีของเม็ดเลือด
การสรา้งเม็ดเลือด

การสรา้งเม็ดเลือดแดง (Erythropoiesis)

ตอนที่ 4.1



โครงสรำ้งและหนำ้ท่ีของเม็ดเลือด
การสรา้งเม็ดเลือด

การสรา้งเม็ดเลือดขาว (Granulocytopoiesis)

ตอนที่ 4.1



โครงสรำ้งและหนำ้ท่ีของเม็ดเลือด การแข็งตวัของเลือด

ตอนที่ 4.1



โครงสรำ้งและหนำ้ท่ีของเม็ดเลือด การแข็งตวัของเลือด

กำรป้องกนักำรแข็งตวัของเลือด

พลาก (Plaques)

• การแข็งตวัของเลือดในหลอดเลือดที่ไมแ่ตกเรียกว่า ธรอมโบสิส 

(thrombosis) 

• ตวัลิ่มเลือดเองเรียกว่า ธรอมบสั (thrombus) ซ่ึงอาจจะท าลายเนือ้เย่ือโดย

การขดัขวางการไหลของเลือดที่ไปเลี้ยง 

ตอนที่ 4.1



โครงสรำ้งและหนำ้ท่ีของเม็ดเลือด การแข็งตวัของเลือด

Anticoagulant

สารเคมีใดๆ ที่ ป้องกันไม่ให้เกิดการแข็งตัวของเลือดเรียกว่า แอนติโคแอกกูแลนต ์

(anticoagulant) 

 เฮพพำริน ซ่ึงออกฤทธ์ิเร็วมากโดยการยบัยัง้การเปลี่ยนโปรธรอมบินไปเป็นธรอมบิน

และป้องกนัการเกิดธรอมบสั จึงใชใ้นการผา่ตดัหัวใจเพื่อป้องกนัการแข็งตวัของเลือด

 สำร EDTA ที่ใชใ้นธนาคารเลือดจะท าปฏิกิริยากับแคลเซียมในเลือดที่ไดร้ับบริจาค ท า

ใหไ้ม่มีแคลเซียมซ่ึงเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนโปรธรอมบินเป็นธรอมบินจึงป้องกันไม่ให้

เลือดแข็งตวั

ตอนที่ 4.1



โครงสรำ้งและหนำ้ท่ีของเม็ดเลือด การแข็งตวัของเลือด

ควำมผิดปกติในกำรแข็งตวัของเลือด

 ภำวะเกล็ดเลือดต ่ำ (Thrombocytopenia) การปรากฏรอยช า้สีมว่งขนาดเล็ก 

(petechiae) บนผวิหนงั เกิดจากการเสียเลือดออกจากหลอดเลือดขนาดเล็กทัว่

ร่างกาย เชน่ โรคมะเร็งไขกระดกู รังสี ยาบางชนดิ หรือโรคไขเ้ลือดออก 

 ภำวะกำรท ำงำนของตบัลดลง (Impaired Liver Function) เมือ่ตบัไมส่ามารถ

สรา้งสารตัง้ตน้ในกระบวนการแข็งตวัของเลือด (procoagulants) จะท าใหเ้กิดการเสีย

เลือดมากผดิปกต ิในผูท้ี่เป็นโรคตบั จะท าใหเ้ซลลต์บัไมท่ างานก็จะขาดทัง้สารตัง้ตน้ใน

กระบวนการแข็งตวัของเลือดและน า้ดซ่ึีงจ าเป็นส าหรับการดดูซึมไขมนัและวิตามนิเค

 โรคฮีโมฟิเลีย (Hemophilia) เป็นโรคเลือดไหลไมห่ยดุ สามารถถ่ายทอดผา่น

โครโมโซม X 

ตอนที่ 4.1



โครงสรำ้งและหนำ้ท่ีของเม็ดเลือด

หมูเ่ลือด

หมูเ่ลือดระบบ 

เอ บี โอ

หมูเ่ลือด

ระบบอำรเ์อช

หม ูเ่ลือด

ระบบอ่ืน ๆ

ตอนที่ 4.1



โครงสรำ้งและหนำ้ท่ีของเม็ดเลือด

หมูเ่ลือด

กำรแบ่งหม ูเ่ลือดตำมระบบ ABO

หมูเ่ลือด แอนติเจนบน

ผิวเม็ดเลือด

แดง

แอนติบอดี

ในน ้ำเลือด

ส ำ ม ำ ร ถ

บรจิำค

ใหเ้ลือดหม ู่

สำมำรถ

รบัเลือดหม ู่

A

B

AB

O

A

B

ทัง้ A และ B

ไมม่ีทัง้ A และ 

B

Anti-B

Anti-A

ไมม่ทีัง้ 2 อย่าง

มทีัง้ 2 อยา่ง

A, AB

B, AB

AB

ทกุชนดิ*

A, O

B, O

ทกุชนดิ*

O

ตอนที่ 4.1



โครงสรำ้งและหนำ้ท่ีของเม็ดเลือด

หมูเ่ลือด

หมู่เลือดระบบอำรเ์อช

หมูเ่ลือด Rh
เลือดหม ู ่Rh ของพ่อ

Rh+ Rh-

เลือดหม ู่  Rh 

ของแม่

Rh+ Rh+, Rh- Rh+, Rh-

Rh- Rh+, Rh- Rh-

ตอนที่ 4.1



โครงสรำ้งและหนำ้ท่ีของเม็ดเลือด

หมูเ่ลือด

ประโยชนข์องกำรตรวจหม ู่เลือด

การตรวจความเป็นพ่อลกูกันโดยการตรวจกลุ่มเลือดระบบเอบีโอนี้ ถา้ ใหผ้ล

ขัดแยง้กับหลักการดังกล่าว แสดงว่าเป็นลกูของคนอ่ืนแต่ถ้ามีเลื อดกลุ่ม

เดยีวกนั ยงัตอ้งตรวจโดยละเอียดตอ่ไปโดยใชเ้ทคนคิการตรวจ DNA

ตอนที่ 4.1



โครงสรำ้งและหนำ้ท่ีของเม็ดเลือด

ควำมผิดปกติอ่ืน ๆ ของเลือด

ภำวะโลหิตจำง (Anemia)

โพลีไซธีเมีย (Polycythemia)

ลคีูเมีย (Leukemia)

1

2

3
ตอนที่ 4.1



โครงสรำ้งและกำรท ำงำนของหวัใจ

การท างานของหัวใจประกอบดว้ย 2 วงจร

• วงจรหนึง่สง่เลือดไปเลีย้งทัว่ร่างกาย 

(systemic circulation) 

• วงจรหนึง่สง่โลหิตไปฟอกยงัปอดและ

กลบัมายงัหัวใจ (pulmonary circulation)

ตอนที่ 4.2



โครงสรำ้งของหวัใจ
ศัพทท์ี่ควรทราบ

 เย่ือหุม้หัวใจ (pericardium)

 Parietal pericardium

 Visceral pericardium

 ผนงัหัวใจ 

 Epicardium

 Myocardium

 Endocardium

ตอนที่ 4.2



หอ้งหวัใจ
• หัวใจหอ้งบนขวา

• รบัเลือดเสีย

• ผา่นหลอดเลือด 3 เสน้ คือ superior 

venacava, inferior venacava, coronary 

sinus

• ผา่นลิน้ไตคสัปิด

• หัวใจหอ้งลา่งขวา

• รบัเลือดเสียสง่ไปฟอกที่ปอด

• ผนงัหนากว่าหอ้งบนและมลีิ้น semilunar 

valve

• หัวใจหอ้งบนซา้ย

• รบัเลือดแดงจากปอด จากเสน้เลือด 

pulmonary vein

• ไหลผา่นลิน้ไบคสัปิด (หรอืไมทรลั)

• หัวใจหอ้งลา่งซา้ย

• ผนงัหนาที่สดุ ฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย

• ผา่นหลอดเลือด aorta ภายในมลีิ้น 

aortic valve

ตอนที่ 4.2



ลิ้นหวัใจ

ลิ้นหัวใจ มทีัง้หมด 4 ลิ้น ท าหนา้ที่ป้องกนัไมใ่ห้

เลือดไหลกลบัทางเดมิ 

 ลิ้นกัน้ระหว่างหอ้งบนกบัหอ้งลา่ง หรือ ลิน้

เอวี (ลกัษณะเป็นแผน่บาง ๆ คลา้ยใบไม)้

 ลิ้นเซมลินูาร ์(ลกัษณะคลา้ยเสี้ยวจนัทร)์ อยู่

ในสว่นเร่ิมของหลอดเลอืดแดงใหญ่ (ลิน้

เอออรต์กิ) และหลอดเลือดจากหัวใจสูป่อด 

(ลิ้นพลัโมนารี)
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หลอดเลือดเลี้ยงหวัใจ

การไหลของเลือดผา่นหลอดเลือดจ านวนมากที่เจาะเขา้ไปเลี้ยงกลา้มเนือ้หัวใจ เรียกว่า 

coronary circulation 

ถา้การจา่ยออกซิเจนลดลงจะท าใหเ้ซลลอ์่อนก าลงั ภาวะนีเ้รียกว่า กำรขำดเลือดเฉพำะแห่ง

(ischemia) อาการปวดเคน้อก (Angina pectoris) เป็นการขาดเลือดเฉพาะแห่งของกลา้มเนือ้หัวใจซ่ึงจะ

เกิดขึน้เมือ่การไหลเวียนเลือดเลี้ยงหัวใจลดลง สาเหตทุี่พบมาก ไดแ้ก่ ความเครียด และการออกก าลงั

กายอย่างหนกัหลงัจากกินอาหารมาก การรักษาอาการปวดเคน้อกแบบงา่ย ๆ ไดแ้ก่ การกินยาไน-

โตรกลีเซอรีน (nitroglycerin) ซ่ึงขยายหลอดเลอืดหัวใจ

ปัญหาท่ีหนกักว่า ไดแ้ก่ โรคกลา้มเนือ้หัวใจตาย (myocardial infarction) ซ่ึงมกัเรียกว่า heart attack โรค

กลา้มเนือ้หัวใจตาย อาจเกิดจากกอ้นธรอมบสัหรือเอ็มโบลสัในหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ เนือ้เย่ือที่อยู่ถัด

จากจดุอดุตนัจะตาย และถกูแทนที่ดว้ยเนือ้เย่ือแผลเป็น
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กำรท ำงำนของหวัใจ

ปัจจยัที่มผีลตอ่การท างานของ

หัวใจ ไดแ้ก ่

 กำรควบคมุจำกระบบ

ประสำท ฮอรโ์มน 

 อณุหภมิูของรำ่งกำย และ

 สภำพจิตใจ

ปัจจยัที่มผีลตอ่อตัราการเตน้ของหัวใจ ไดแ้ก่

 การควบคมุจากระบบประสาทอัตโนมติั 

(ANS)

 สารเคมี เอพิเนฟรินที่หลัง่จากตอ่มหมวกไต

สว่นใน

 อณุหภมิู เพิ่มขึน้ เพิ่มอตัราการเตน้ 

 สภาพจิตใจ ความกลวั ความโกรธ และความ

กระวนกระวาย

 อายุ เร็วที่สดุเมือ่แรกเกิด 
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ภำวะช็อคจำกกำรไหลเวียนโลหิตไม่พอ

อำจเกิดจำกกำรเสียเลือด หรือกำรหลัง่ฮีสตำมีนเน่ืองจำกมีบำดแผล 

อำกำรเฉพำะของภำวะช็อกน้ี ไดแ้ก ่ตวัซีด ผิวหนงัเย็นข้ึน หแูละเล็บเขียว ชีพ

จรเร็วแต่อ่อนก ำลงั กำรหำยใจต้ืนและเร็ว อณุหภมิูร่ำงกำยลดลงและจิต

สบัสนหรอืไมร่ ูส้ึกตวั
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คลื่นไฟฟ้ำจำกหวัใจ

เป็นตวัก าหนดอัตราการเตน้ของหัวใจ หรือ

เรียกว่า เพซเมกเกอร ์(pacemaker)

หอ้งบนบีบตวั

อยู่บริเวณรอยตอ่ระหว่างหัวใจหอ้งบน (atrium) 

และหอ้งล่าง (ventricle) ว่ิงผา่นไปยงัหัวใจหอ้ง

ล่าง โดยผา่นทางเซลลน์ าสญัญาณ 
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กำรวดัคลื่นไฟฟ้ำจำกหวัใจ

การวดัศักยไ์ฟฟ้าม ี2 แบบ ไดแ้ก ่แบบยนูโิพลาร ์(unipolar) และแบบไบโพลาร ์(bipolar) 

• ยนูโิพลาร ์(unipolar) วดัศักยไ์ฟฟ้า ณ จดุใดจดุหนึง่บนผวิกาย

• ไบโพลาร ์(bipolar) เปรียบเทียบศกัยไ์ฟฟ้าที่จดุสองจดุบนร่างกาย 

EKG จากหัวใจมคีา่นอ้ยมากเพียง 1 มลิลิโวลตเ์ทา่นัน้ การวดั EKG นีจ้ึงตอ้งอาศัย

เคร่ืองมอืที่มคีวามไวสงูเรียกว่า เครือ่งวดัคลื่นไฟฟ้ำหวัใจ (electrocardiograph) 
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เสียงของหวัใจ

• เสียงของหัวใจเตน้สว่นใหญ่เกิดจากการไหลวนของเลือด เนือ่งจากการปิดของลิ้นหวัใจ

• เสียงแรกเป็นเสียงดงักอ้งยาว เรียกว่า เสียงหลบู (lubb sound) - กำรปิดของล้ินเอวี

• เสียงที่สองเป็นเสียงแหลมสัน้ เรียกว่า เสียงดบุ (dupp sound) – กำรปิดของล้ินเซมิลนูำร์

• วงจรหัวใจจึงสามารถฟังเสียงไดเ้ป็น หลบู ดบุ เงียบ

• การฟังเสียงหัวใจจะใหข้อ้มลูส าคญัเกี่ยวกบัการเปิด-ปิดของลิ้นหัวใจถา้เสียงแปลกไป เชน่ 

เกิดเสียงฟู่  (murmur) อาจสนันษิฐานไดว้่าเกิดจากเลือดไหลยอ้นกลบัเขา้สูห่อ้งบน เพราะลิ้น

เอวีปิดไมส่นทิ 

• เสียงหัวใจแตล่ะเสียงมกัจะฟังไดช้ดัที่สดุในต าแหนง่ตา่งกนัเล็กนอ้ยบนผวิหนา้อก
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กำรแกไ้ขควำมผิดปกติของหวัใจ

o การผ่าตดัหัวใจ

o สว่นประกอบเทียมของหัวใจ การรักษาโรคหลอดเลือดหวัใจ คือ การแทนที่หลอดเลือด

เสน้ที่อดุตนัดว้ยทอ่ใยสงัเคราะห ์ลิ้นหัวใจท่ีช ารดุก็ถกูแทนที่ไดโ้ดยลิ้นหวัใจเทียม

o ภาวะหัวใจลม้เหลว (heart failure) เกิดขึน้เมือ่หัวใจไมส่ามารถสบูฉีดเลือดใหเ้พียงพอตอ่

ความตอ้งการของร่างกาย ท าใหก้ารไหลเวียนของเลือดลดลง การจดัการรักษาจ าเป็นตอ้ง

ใช ้1) ยาดจิิทาลิส (digitalis) ซ่ึงเพิ่มก าลงัการหดตวัของกลา้มเนือ้หัวใจ 2) ยาขบัปัสสาวะ 3) 

การจ ากดัเกลือในอาหาร 4) การใหอ้อกซิเจน และ 5) ใหย้าที่ชว่ยรักษาจงัหวะการเตน้ของ

หัวใจใหเ้ป็นปกต ิ(antiarrhythmic drugs)
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ระบบหลอดเลือด

โครงสรำ้งของหลอดเลือดชนิดต่ำง ๆ

arteries medium arteries

small arteries

arteriolescapillaries
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หลอดเลือดแดง

หลอดเลือดแดงมีผนงัหนำมำกและ

แข็งแรงกว่ำหลอดเลือดด ำ และมี

ควำมดนัภำยในสงูกว่ำหลอดเลือดด ำ

 ผนงัชัน้ใน (tunica intima)

 ผนงัชัน้กลำง (tunica media) เป็น

ชัน้หนาที่สดุ 

 ผนงัชัน้นอก (tunica externa หรอื

adventitia)
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อำรเ์ทอรโิอล (ARTERIOLES)

 เป็นหลอดเลือดแดงขนำดเล็กท่ีสง่เลือดใหแ้กห่ลอด

เลือดฝอย

 มีขนำด 25-50 ไมครอน 

 มีบทบำทส ำคญัในกำรควบคมุกำรไหลของเลือดจำก

หลอดเลือดแดงไปยงัหลอดเลือดฝอยโดยกำรหดตวั

และคลำยตวัของกลำ้มเน้ือเรยีบ
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หลอดเลือดฝอย (CAPILLARIES)

หลอดเลือดฝอย (capillaries) เช่ือมต่อระหว่ำงอำรเ์ทอรโิอล

กบัหลอดเลือดด ำฝอย 

 อวยัวะที่ท างานหนกั เชน่ กลา้มเนือ้ ตบั ไต ปอด และระบบ

ประสาท มหีลอดเลือดฝอยแทรกอยู่มาก 

 ในบริเวณที่มกีิจกรรมนอ้ย เชน่ เอ็น และ ligaments หลอด

เลือดฝอยที่เลี้ยงมไีมม่าก 

 เนือ้เย่ือที่ไมม่หีลอดเลือดฝอยอยู่ภายใน ไดแ้ก ่เย่ือบผุวิสว่น

ใหญ่ และกระดกูอ่อน 

หนำ้ท่ีหลกัของหลอดเลือดฝอยคือ ยอมใหมี้กำรแลกเปลี่ยน

สำรอำหำรและกำ๊ซระหว่ำงเลือดกบัเซลลเ์น้ือเยือ่
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หลอดเลือดด ำยอ่ย (VENULES)

หลอดเลือดด าย่อย หรือวีนลู (venules) เป็นหลอดเลอืดด าขนาดเล็กท่ีตอ่จากหลอดเลือด จะรวมกนัเป็นหลอด

เลือดด า หลอดเลือดด าย่อยประกอบดว้ยชัน้ในเป็นเอ็นโดธีเลียม และชัน้นอกเป็นเนือ้เย่ือเกี่ยวพนั เมือ่หลอด

เลือดด าย่อยเขา้ใกลห้ลอดเลือดด ามนัจะมชีัน้กลางประกอบดว้ยเซลลก์ลา้มเนือ้เรียบ 1-2 ชัน้
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หลอดเลือดด ำ

 หลอดเลือดด าขนาดใหญ่ (large veins) ชัน้นอกหนาที่สดุและมเีซลลก์ลา้มเนือ้

เรียบเรียงตวัตามยาว

 หลอดเลือดด าขนาดกลาง (medium veins) หลอดเลือดด าสว่นใหญ่ของ

ร่างกายซ่ึงมชีือ่เรียกจ าเพาะ มชีัน้กลางบางกว่าหลอดเลือดแดงที่ว่ิงคูก่นั 

 หลอดเลือดด าขนาดเล็ก (small veins) เป็นแขนงของหลอดเลือดด าขนาด

กลางและไมม่ชีือ่เรียกจ าเพาะ

หลอดเลือดด ามเีนือ้เย่ืออิลาสตกิและกลา้มเนือ้เรียบนอ้ยกว่าหลอดเลือดแดง แตม่เีสน้ใยคอลลาเจนมากกว่า

หลอดเลือดด าสามารถยืดตวัไดพ้อที่จะปรับตวัใหเ้ขา้กบัการแปรเปลี่ยนปริมาตรและความดนัของเลือดที่ไหลผา่น

ในคนท่ีมลีิ้นหลอดเลือดด าอ่อนแอ ความดนันีท้ าใหห้ลอดเลือดด ารับน า้หนกัมากเกนิไปและดนัผนงัใหพ้องออก

ภาวะนีถ้า้เกิดในหลอดเลือดด าในผนงัของทอ่ทวารหนกั เรียกว่า ริดสีดวงทวาร (hemorrhoids)
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ควำมผิดปกติของหลอดเลือด

หลอดเลือดโป่งพอง (Aneurysm) เป็นถงุเลือดที่เกิดจากการโป่งออกของผนงัหลอดเลือด อาจเกิดขึน้ในหลอดเลือดใหญ่ใด ๆ ไดห้ลายแบบ 

 เม็ดโป่ง (Berry) เป็นสว่นโป่งพองขนาดเล็ก มกัเกิดขึน้ในหลอดเลือดแดงของสมอง เป็นสาเหตหุนึง่ของโรคลมปัจจบุนั (stroke)

 หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง (Aortic aneurysm) เป็นการโป่งพองออกของเอออรต์า้ 

โรคหลอดเลือดตีบแขง็ (Arteriosclerosis) โรคหลอดเลือดตบีแข็ง เป็นหลอดเลือดตบีแข็งแบบหนึง่ที่เกี่ยวขอ้งกบัการสะสมไขมนัผนงัชัน้ในของ

หลอดเลือดแดงจะหนาตวัเนือ่งจากมคีราบไขมนัอ่อน (atheromatous plaques) สะสมอยู่ กอ้นไขมนัที่สะสมในผนงัหลอดเลือดแดงเรียกว่า atheroma 

มกัเกิดขึน้ในหลอดเลือดแดงใหญ่ระดบัทอ้งและหลอดเลือดแดงของขา

1) กอ้นไขมนัอาจโตขึน้ และขดัขวางการไหลของเลือดท าใหเ้นือ้เยื่อถกูท าลาย

2) คราบไขมนัอาจจะแตกท าใหเ้กิดลิ่มเลอืดในหลอดเลือด (thrombus)

3) ถา้คราบไขมนัหลดุออกอาจท าใหเ้กิดลิ่มเลือดลอย (embolus) ซ่ึงอาจจะไหลไปอดุตนัหลอดเลือดที่อยูห่่างไกลออกไป

4) คราบไขมนัอาจจะท าใหผ้วิขรขุระและกระตุน้การแข็งตวัของเลือด

 กำรรกัษำ การท าผา่ตดัลดัทาง (bypass operation) โดยใชห้ลอดเลือดของคนไข ้หรือหลอดเลือดเทียมส าหรบัเปลี่ยนเสน้ทางเดนิเลือดรอบ

บริเวณที่เป็นโรค การรกัษาแบบใหมล่า่สดุ ไดแ้ก ่การสอดลกูโป่งเขา้สูห่ลอดเลือดแดงจนถึงบริเวณที่อดุตนั แลว้ท าใหล้กูโป่งพองออกเพื่อบด

ขยี้คราบไขมนั
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วงจรกำรไหลเวียนเลือด

วงจรหลอดเลือดแดงทัว่รำ่งกำย 

(Systemic Arteries) 

เป็นวงจรไหลเวียนหลักของร่างกายเพิ่อน าเลือดไปยัง

อวัยวะตา่งๆ ประกอบดว้ยหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ออกจาก

หัวใจหอ้งลา่งซา้ย สง่เลือดผา่นหลอดเลือดแดงขนาดตา่งๆ 

เชื่อมตอ่กบัหลอดเลือดฝอยซ่ึงแลกเปลี่ยนอากาศและสารที่

ละลายในเลือดแดงกับเนื้อเย่ือที่อวัยวะภายใน กลา้มเนื้อ 

และผิวหนัง แลว้ต่อเนื่องเป็นหลอดเลือดด าฝอย และเพิ่ม

ขนาดขึ้นในขณะที่รับเลือดด าจากอวัยวะอ่ืนๆ เพื่อเขา้สู่

หัวใจหอ้งบนขวาผา่นหลอดเลือดด าใหญ่
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วงจรกำรไหลเวียนเลือด

วงจรหลอดเลือดด ำทัว่รำ่งกำย 

(Systemic Veins)

หลอดเลือดด าในระบบ systemic circulation เริ่มจากหลอดเลือดด าฝอย

รับเลือดที่มีออกซิเจนต า่และคารบ์อนไดออกไซดส์งูจากเนือ้เย่ืออวัยวะตา่งๆ 

รวมกันเป็นหลอดเลือดด าขนาดใหญ่ขึ้น แลว้ไหลกลับสู่หัวใจหอ้งบนขวา

ทางหลอดเลือดด าใหญ่เวนาคาวา (vena cava) แบ่งเป็นหลอดเลือดด าชัน้ลึก 

(deep vein) รับเลือดเสียจากกลา้มเนือ้และอวัยวะภายใน จะวางตวัคู่ขนาน

กับหลอดเลือดแดง มีชื่อเดียวกับหลอดเลือดแดงที่ขนานกัน โดยเลือดด า

จากกลา้มเนือ้แขน ศีรษะ และคอ จะรวมเขา้หลอดเลือดด าใหญ่บน (superior 

vena cava) และเลือดด าจากกลา้มเนือ้ขา อวัยวะเชงิกราน อวัยวะในชอ่งอก

และชอ่งทอ้ง จะรวมเขา้หลอดเลือดด าใหญ่ล่าง (inferior vena cava) และ

หลอดเลือดด าชัน้ตื้น (superficial veinรวบรวมเลือดด าจากผวิหนงัแขนและ

ขาเขา้สู่หลอดเลือดด าใหญ่

ตอนที่ 4.3



วงจรกำรไหลเวียนเลือด

วงจรไหลเวียนโลหิตผำ่นปอด 

(Pulmonary Circulation)

เป็นวงจรที่น าเลือดออกซิเจนต า่ที่เขา้มาสู่หัวใจหอ้งบนขวาออกไปรับออกซิเจนที่ปอด โดยเลือด

ที่หัวใจหอ้งล่างขวาจะถกูบีบผ่านลิ้นหัวใจพัลโมนารีออกทางหลอดเลือดใหญู่ส ู่ปอด (pulmonary 

trunk) ซ่ึงแยกเขา้ปอดทัง้สองขา้งเรียกว่าหลอดเลือดแดงพัลโมนารี (pulmonary artery) และแตก

แขนงย่อยเล็กลงเร่ือยๆ จนเป็นหลอดเลือดฝอยอยู่ลอ้มรอบถงุลมขนาดเล็กจ านวนมากภายในปอด 

เพ่ือน าเลือดมารับออกซิเจนจากถงุลมแลกกับคารบ์อนไดออกไซดท์ี่มีในเลือดที่น ามาผ่านช่องว่าง

ระหว่างเยื่อหลอดเลือดฝอยกบัเยื่อถงุลม จากนัน้เลือดที่มีออกซิเจนสงู กลบัเขา้หัวใจหอ้งบนซา้ย มี

ชือ่ว่าหลอดเลือดด าพลัโมนารี (pulmonary vein) 

ตอนที่ 4.3



วงจรกำรไหลเวียนเลือด

วงจรไหลเวียนโลหิตเลี้ยงหวัใจ 

(Coronary Circulation)

เป็นวงจรที่น าเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อและกลา้มเนื้อหัวใจ โดยมีหลอดเลือดที่ออกมาจากหลอด

เลือดใหญ่เอออรต์าขาขึน้โดยตรง คือ หลอดเลือดแดงโคโรนารี (coronary artery) ขา้งซา้ยและขวา 

ตอนที่ 4.3



วงจรกำรไหลเวียนเลือด
วงจรไหลเวียนโลหิตท่ีตบั (Hepatic 

Portal Circulation)

เป็นวงจรย่อยของ systemic circulation ไหลเวียนเลือดด าที่รับจากอวัยวะในระบบทางเดินอาหารและมา้ม เพื่อ

รับสารอาหารไปจัดเก็บหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อใชง้านและก าจัดสารพิษจากอาหารหรือยาที่รับเขา้ร่ างกายจากการ

กินหลงัจากการย่อยสลายที่ทางเดนิอาหารสว่นตา่งๆ

 หลอดเลือดด ามเีซนเทอริกบน (superior mesenteric vein) รับเลือดจากหลอดเลอืดด าฝอยที่กระเพาะอาหาร

ล าไสเ้ล็ก ล าไสใ้หญ่สว่นตน้ และตบัอ่อน

 หลอดเลือดด ามเีซนเทอริกลา่ง (inferior mesenteric vein) รับเลือดจากหลอดเลือดด าฝอยที่ล าไสใ้หญ่

สว่นกลางและสว่นปลาย 

 หลอดเลือดด ามา้ม (splenic vein) รับเลือดด าจากมา้ม

หลอดเลือดทัง้สามเสน้จะรวมเขา้สู่หลอดเลือดด าพอรท์ลั (portal vein) แลว้แตกแขนงจ านวนมากภายในตบั

เพื่อท าปฏิกิริยากบัสารอาหาร และสารพิษที่พามากบัเลือดด าดว้ยเอนไซมภ์ายในตบั จากนัน้เลือดด าที่เหลือจะถกู

ขบัออกผา่นหลอดเลือดด าเฮพาตกิ (hepatic vein) เป็นหลอดเลือดด าที่รับเลือดจากเซลลต์บั แลว้เขา้สู่หลอดเลือด

ด าใหญ่ลา่ง

ตอนที่ 4.3



วงจรกำรไหลเวียนเลือด

วงจรไหลเวียนโลหิตท่ีสมอง 

(Cerebral Circulation)

สมองไดร้ับเลือดจากหลอดเลือดสองส่วนมา

เชื่อมต่อกันที่ฐานสมอง คือหลอดเลือดแดง

แคโรทิดใน และหลอดเลือดแดงเวอทิบรัล 

(vertebral artery) ซ่ึงเป็นแขนงของหลอด

เลือดแดงซับคลาเวียน

ตอนที่ 4.3



กำรไหลเวียนโลหิตของฟีตสั 

(Fetal Circulation)

การไหลเวียนเลือดของทารกในครรภ ์(fetus) ตา่งจาก

ทารกหลังคลอดเนื่องจากการไหลเวียนยังไม่เป็นอิสระ

เชื่อมต่อกับการไหลเวียนเลือดของมารดา โดยเชื่อมต่อทาง

รก (placenta) ประกอบดว้ยกลุม่หลอดเลือดฝอยจากมารดา

และทารก (maternal and fetal blood vessels) เชือ่มประสานกนั

ลักษณะเหมือนนิ้วมือประสานกัน (villi) เพื่อแลกเปลี่ยน

ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซดโ์ดยการแพร่ผ่านระหว่าง

ผนังหลอดเลือด ส่วนรกของฟีตัสจะเชื่อมต่อกับสายสะดือ 

(umbilical cord) ภายในสายสะดือมีหลอดเลือด 3 เสน้ คือ 

หลอดเลือดแดงสายสะดือ (umbilical artery) 2 เสน้ และหลอด

เลือดด าสายสะดอื (umbilical vein) 1 เสน้ 

ตอนที่ 4.3



กำรควบคมุกำรไหลของหลอดเลือด

หนำ้ท่ีของหลอดเลือดชนิดต่ำง ๆ

หนำ้ท่ีของหลอดเลือดแดง
การท างานของหัวใจโดยการบีบตวัและคลายตวัเป็นจงัหวะมี

ผลใหเ้ลือดไหลออกจากหัวใจเป็นชว่งๆ ในขณะที่หัวใจบีบตวั

ก็จะมีเลือดไหลออก แตเ่วลาหัวใจคลายตวัลิ้นระหว่างหลอด

เลือดแดงกบัหัวใจหอ้งลา่งจะปิดจึงไมม่เีลือดออกจากหัวใจ 

คนปกตคิวามดนัเลือดแดงในขณะที่หัวใจบีบตวั (systolic pressure) จะมคี่าประมาณ 120 มม.

ปรอท สว่นความดนัโลหิตในชว่งหัวใจคลายตวั (diastolic pressure) จะเท่ากบั 80 มม.ปรอท 

คนที่มคีวามดนัโลหิตแดงสงูจึงมกัจะเป็นโรคหวัใจโต (cardiac hypertroply)

ตอนที่ 4.4



กำรควบคมุกำรไหลของหลอดเลือด

หนำ้ท่ีของหลอดเลือดชนิดต่ำง ๆ

หนำ้ท่ีของอำรเ์ทอรโิอล
ท าหนา้ที่ส าคญัในการควบคมุความตา้นทานการไหล

ของเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ การควบคมุการหด

ตัวหรือคลายตัวของอาร์เทอริโอลจึงมีความส าคัญ

ในการควบคมุอัตราการไหลของเลือดไปเลี้ยงอวัยวะ

ตา่งๆ

ตอนที่ 4.4



กำรควบคมุกำรไหลของหลอดเลือด

หนำ้ท่ีของหลอดเลือดชนิดต่ำง ๆ

หนำ้ท่ีของหลอดเลือดฝอย
หลอดเลือดฝอยจึงเป็นบริเวณเดียวของระบบ

ไหลเวียนที่มีการแลกเปลี่ยนสารตา่งๆ ระหว่างเซลล์

ในเนือ้เยื่อและเลือด เนือ่งจากผนงัหลอดเลือดฝอยจะ

มีส่วนที่บางที่สดุหนาเพียง 1 ไมครอน และหลอด

เลือดฝอยยงักระจายเป็นร่างแหในทกุแห่งของอวัยวะ 

จึงท าใหร้ะยะการแพร่ของสารจากเลือดไปยังเซลล์ใช ้

ระยะเวลาสัน้

กระบวนการขนส่งสาร

ต่ า ง ๆ  เ กิ ด ขึ้ น โ ด ย

กระบวนการแพร่แบบ

ธรรมดำ

ตอนที่ 4.4



กำรควบคมุกำรไหลของหลอดเลือด

หนำ้ท่ีของหลอดเลือดชนิดต่ำง ๆ

หนำ้ท่ีของหลอดเลือดด ำ
ประมาณรอ้ยละ 70 ของโลหิตทัว่ร่างกายจะอยู่ในหลอด

เลือดด า ทั้งๆ ที่ระบบนี้มีความดันต า่กว่าในหลอดเลือด

แดงแต่กลับมีความจสุงูกว่า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลอด

เลือดด าท าหนา้ที่คลา้ยแหล่งส ารองเลือดเมื่อคราวจ าเป็น 

เป็นผลจากการที่หลอดเลือดด ามีผนังค่อนขา้งบาง มี

ความดันต า่ มีความจสุงู มีลิ้นภายใน และที่ส าคัญคือ มี

กระบวนการต่างๆ ช่วยบีบใหเ้ลือดไหลจากส่วนต่างๆ

ของร่างกายกลบัสูห่ัวใจไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ

ตอนที่ 4.4



กำรควบคมุควำมดนัโลหิต

อตัรำกำรไหลของเลือด

อัตราการไหลของเลือดไปยังอวัยวะจะมากหรือนอ้ยขึ้นอยู่กับความดันเลือดและ

ความตา้นทานตอ่การไหลของเลือดใสภาวะตา่งๆ ของร่างกาย 

• ในขณะพกัอตัราการไหลของเลือดไปเลี้ยงท่ีกลา้มเนือ้จะนอ้ย 

• ในเวลาออกก าลงักายจะมคีา่สงูขึน้มาก 

อตัราการไหลของเลือดที่ไปยงัแตล่ะอวยัวะจะถกูควบคมุเป็นเอกเทศ กลา่วคือ การเปลีย่นแปลง

อตัราการไหลของเลือดไปยงัอวยัวะใดอวยัวะหนึง่จะไมม่ผีลตอ่การไหลของเลือดในอวัยวะอื่นๆ 

เวน้แตจ่ะมกีารเปลี่ยนแปลงความดนัโลหิต

ตอนที่ 4.4



กำรควบคมุควำมดนัโลหิต

กำรควบคมุควำมดนัโลหิตโดยระบบประสำท

เมื่อความดันโลหิตแดงเพิ่มสงูขึ้นหรือลดต ่าลงจากค่าปกติ ปลายประสาทรับร ู้

เกี่ยวกบัความดนัโลหิต (baroreceptor) จะเพิ่มหรือลดสญัญาณประสาทที่จะส่งตอ่ไป

ยงัศนูยป์ระสาทอตัโนมตัทิี่เกี่ยวขอ้ง 

ผลจากการการปรับการท างานของระบบไหลเวียนโลหิต สามารถท าใหค้วามดนัโลหิตแดงมี

ค่าคงที่อยู่ไดต้ลอดเวลาในสภาวะปกตนิอกจากระบบประสาทอตัโนมตัแิละฮอรโ์มนจากตอ่มหมวก

ไตที่มสีว่นในการควบคมุนีแ้ลว้ การท างานของระบบไหลเวียนโลหิตยงัอาจเปลีย่นแปลงไดต้าม

อิทธิพลของระบบประสาทอ่ืนๆ และฮอรโ์มนอ่ืนๆ อีกดว้ย

ตอนที่ 4.4



กำรควบคมุควำมดนัโลหิต

โรคควำมดนัโลหิตสงู

ควำมดนัโลหิตสงูชนิดเกิดเอง (primary hypertension) เป็นความดนัโลหิตสงู

คงที่โดยไม่ทราบสาเหตทุางกายที่แนน่อน ความดนัโลหิตสงูเกิน 140/95 อย่าง

ตอ่เนือ่งพบไดป้ระมาณรอ้ยละ 85 ของโรคความดนัโลหิตสงูทัง้หมด

ควำมดนัโลหิตสงูจำกสำเหตอ่ืุน (secondary hypertension) พบไดป้ระมาณรอ้ย

ละ 15 เกิดจากความผดิปกตอ่ืิน ๆ เชน่ หลอดเลือดตบีแข็ง โรคไต และตอ่มหมวกไต

หลัง่ฮอรโ์มนเกิน 

ตอนที่ 4.4



กำรควบคมุควำมดนัโลหิต

โรคควำมดนัโลหิตสงู

เมือ่เกิดความดนัโลหิตสงูอย่างตอ่เนือ่ง อวัยวะตา่งๆ จะไดร้บัอนัตรายจากสาเหต ุดงันี ้

 หัวใจจะใชพ้ลังงานมากในการสบูฉีดเลือด กลา้มเนื้อหัวใจจึงหนาและหัวใจโต หัวใจ

ตอ้งการออกซิเจนเพิ่มขึ้น และถา้ไดร้ับออกซิเจนไม่เพียงพอก็อาจเกิดโรคแอนไจนา 

เพคโทริส (angina pectoris) และโรคกลา้มเนือ้หัวใจตาย

 ความดนัโลหิตสงูตอ่เนือ่งอาจท าใหห้ลอดเลือดแดงของสมองอ่อนแอ 

 ความดนัโลหิตสงูต่อเนื่องจะดนัผนงัของอารเ์ทอริโอลในไตท าใหผ้นงัหนาขึ้นและลเูม็น

ตบีแคบ การไหลของเลือดไปเลี้ยงเซลลไ์ตลดลงอาจท าใหเ้ซลลต์ายไดใ้นท่ีสดุ

ตอนที่ 4.4



ควำมผิดปกติของโลหิต

ภำวะโลหิตจำง (Anemia)

เกิดจากความผิดปกติของขนาดหรือจ านวนเม็ด

เลือดแดงหรือฮี โมโกลบิน ท าให้เกิดอาการ

อ่อนเพลีย ไมท่นตอ่ความหนาว และผวิซีด 

สาเหตขุองภาววะโลหิตจาง ดงันี้

ภาวะการสญูเสียเลือด

ภาวะขาดสารอาหาร

โรคเร้ือรังตา่ง ๆ เชน่ โรคไต ท าใหเ้กิด

การสรา้งเม็ดเลือดนอ้ยกว่าปกติ

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งไขกระดกู

เชน่ 

hemolytic anemia

aplastic anemia

sickle cell anemia

ตอนที่ 4.4



ควำมผิดปกติของโลหิต

โพลีไซธีเมีย (Polycythemia)

เป็นภาวะที่มเีม็ดเลือดแดงมากกว่าจ านวนปกตปิระมาณ 2 ลา้นเซลลต์อ่ มม.3 เกิด

จากการเจริญมากผดิปกตขิองไขกระดกูและเซลลต์น้ก าเนดิเม็ดเลือด 

 มอีาการส าคญัคือระดบัเลือดในร่างกายสงูขึน้ เกิดลิ่มเลือดงา่ยขึน้ หลอดเลือด

ขนาดเล็กอาจอดุตนัและไมส่ามารถสง่เลือดไปยงัเนือ้เยื่อปลายทางได ้ท าใหพ้บมี

เนือ้เยื่อขาดเลือด ความหนดืของเลือดจะเพิ่มขึน้มากจึงท าใหเ้กิดความดนัโลหิต

สงูได ้ความดนัของหลอดเลือดในเรตนิาและสมองสงูขึน้ ท าใหม้อีาการปวด

ศีรษะ การมองเห็นเปลี่ยนแปลง
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ควำมผิดปกติของโลหิต

ลคีูเมีย (Leukemia)

ลคีูเมีย หรอืมะเรง็เม็ดเลือดขำว เกิดจากการสรา้งเม็ดเลือดขาวดว้ยอตัราเร่งที่ควบคมุไมไ่ด ้เซลลเ์ม็ด

เลือดหลายเซลลจ์ึงเจริญไมเ่ต็มที่ เซลลใ์นไขกระดกูที่แออดักนัมากจะกีดกนัไมใ่หม้กีารผลิตเม็ดเลือดแดงและ

เกล็ดเลือดตามปกต ิจึงเกิดปัญหาภาวะโลหิตจางและเลือดออก

 สาเหตทุี่พบมากที่สดุที่ท าใหผู้ป่้วยตาย ไดแ้ก ่เลือดออกที่อวยัวะภายใน เชน่ ในสมองใหญ่ สาเหตอ่ืุนๆ 

ที่พบบ่อยคือ การตดิเชือ้เนือ่งจากขาดเม็ดเลือดขาวที่เจริญเต็มที่

 เชน่ มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนดิเฉียบพลนั (acute leukemia), มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนดิเร้ือรงั (chronic 

leukemia) 

 การสมัผสัปัจจยัอนัตราย เชน่ เบนซีน (benzene) ใชใ้นอตุสาหกรรมการผลิตสารเคมี สี พลาสตกิ สิ่ง

ทอ และ ที่ท างานเกี่ยวกบัการใชร้งัสี เชน่ นกัรงัสีเทคนคิ ผูค้วบคมุอปุกรณฉ์ายรงัสี หอ้งปฏิบัติการท่ี

ใชร้งัสีแตกตวั ผูข้นยา้ยหรือท างานกากรงัสี
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ควำมผิดปกติของหวัใจ

หวัใจเตน้ผิดจงัหวะ (Cardiac Arrhythmia) 

คือ ภาวะความผิดปกติในการน าไฟฟ้าหัวใจ โดยพบว่าหัวใจเตน้เร็วหรือชา้กว่าปกติ เป็น

จงัหวะสม า่เสมอหรือไมส่ม า่เสมอก็ได ้

ภาวะหัวใจเตน้ผดิจงัหวะแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ตามการเปลี่ยนแปลงอตัราการเตน้หัวใจ คือ

 หัวใจเตน้ชา้กว่าปกต ิ(bradycardia) คือนอ้ยกว่า 60 ครั้งตอ่นาที 

 หัวใจเตน้เร็วกว่าปกต ิ(tachycardia) สาเหตเุกิดไดจ้ากจดุก าเนดิสญัญาณไฟฟ้าผิดปกต ิหรือ

จากการน าสญัญาณไฟฟ้าผดิปกต ิซ่ึงวินจิฉัยไดจ้ากการวดั ECG 

 อาการแสดงโดยทัว่ไปคือเหนือ่ยหอบ ใจสัน่ เวียนศีรษะ หมดสติ
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ควำมผิดปกติของหวัใจ

โรคลิ้นหวัใจ (Valvular Heart Disease)

ความผิดปกติของลิ้นหัวใจท าใหเ้กิดความผิดปกติของการไหลเวียนเลือดในหัวใจ มีความ

ผดิปกต ิ2 แบบคือ ลิ้นหัวใจตบี (stenosis) และลิ้นหัวใจรัว่ (insufficiency หรือ regurgitation) ส่วน

ใหญ่เกิดกับลิ้นหัวใจเอออรต์ิกและลิ้นหัวใจไมทรัล เกิดไดจ้ากหลายสาเหตเุช่นความดนัโลหิตสงู 

กลา้มเนือ้หัวใจขาดเลือด ไขร้มูาตอยด ์การตดิเชือ้ที่กลา้มเนือ้หัวใจ เป็นตน้

ภำวะลิ้นหวัใจตีบ ท าใหเ้ลือดไหลออกจาก

หอ้งหัวใจยากขึน้ หอ้งหัวใจตอ้งใชค้วามดนั

เพิ่มขึน้เพื่อดนัเลือดใหผ้า่นบริเวณที่ตบีได ้

ภำวะลิ้นหวัใจรัว่ เกิดเมือ่ลิ้นหัวใจปิดไมส่นทิ ลิ้น

หัวใจที่ปิดไมสนิทจนมีช่องว่างกวา้งขึ้นจะท าให้

เลือดไหลยอ้นกลบัหอ้งหัวใจหรือหลอดเลือดกอ่น

หนา้จดุที่ลิ้นหัวใจรัว่
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ควำมผิดปกติของหวัใจ

ภำวะหวัใจลม้เหลวหรือหวัใจวำย (Heart Failure)

เป็นภาวะที่หัวใจไม่สามารถส่งเลือดออกไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆ ไดพ้อกับความ

ตอ้งการ พบว่า CO ลดลงมากจนไมพ่บเลือดที่ถกูบีบออกจากหัวใจได ้สว่นใหญ่เกิด

จากความผดิปกตขิองกลา้มเนือ้หัวใจท าใหค้วามสามารถในการหดตวัลดลง 

ผลโดยตรงของภาวะหัวใจลม้เหลว คือ

 ดา้นขาออก เลือดสบูฉีดไปเนือ้เยื่อตา่งๆ ไมพ่อตอ่ความตอ้งการ

 ดา้นขาเขา้หัวใจจะเกิดการคัง่ของเลือดเนื่องจากเลือดกลับเขา้หัวใจไดน้อ้ยลงและเลือดขาออกจากหัวใจสบู

ฉีดออกไม่ทันดว้ย ซ่ึงพบการคัง่น า้ในปอด (pulmonary congestion) จนอาจท าใหเ้กิดภาวะปอดบวมน า้

(pulmonary edema) มีอาการเหนือ่ยหอบและหายใจล าบาก เมื่อหัวใจซีกใดลม้เหลว ในที่สดุหัวใจอีกดา้นจะ

ลม้เหลวไปดว้ย และสดุทา้ยจะพบเลือดคัง่ในหลอดเลือดด า
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ควำมผิดปกติของหลอดเลือด

โรคหลอดเลือดแข็ง (Atherosclerosis)

เป็นภาวะที่ผนังหลอดเลือดแข็งและหนาตัวเนื่องจากมีไขมันสะสมที่ผนังหลอดเลือดในชั้น

กลาง (tunica intima) ซ่ึงมีเนื้อเนื่อเกี่ยวพันใหไ้ขมันมาสะสมได ้เกิดเป็นคราบไขมันอ่อน 

(atheromatous plaques) หนาตวัขึน้ พบในหลอดเลือดขนาดใหญ่และขนาดกลาง ส่งผลใหก้าร

ไหลเวียนเลือดภายในหลอดเลือดอดุตนั เนือ้เย่ืออ่ืนๆ ไดร้ับเลือดไมเ่พียงพอและอาจท าใหเ้กิดการ

ตายของเนือ้เย่ือสว่นปลาย

 ปัจจยัเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดแข็งพบในผูป่้วยความดนัโลหิตสงู และเบาหวาน

 ไลโปโปรตีนชนิดที่เกี่ยวกับการเกิดโรคหลอดเลือดแข็งคือไลโปโปรตีนความหนาแน่นต า่ 

(low-density lipoprotein; LDL)
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ควำมผิดปกติของหลอดเลือด

หลอดเลือดโป่งพอง (Aneurysm)

คือภาวะที่ผนงัหลอดเลือดโป่งพองออกเป็นถงุ เนือ่งจากการขยายของผนงัหลอดเลือดทกุ

ชัน้ หรือมเีลือดแทรกเขา้ไปขงัในชัน้เนือ้เย่ือเกีย่วพนัของผนงัหลอดเลือด ท าใหผ้นงัหลอดเลือด

บริเวณนัน้บางลง เกิดขึน้ในหลอดเลอืดใหญ่ใดๆ ไดห้ลายแบบ เชน่

 เม็ดโป่ง (Berry) เป็นสว่นโป่งพองขนาดเล็ก มกัเกิดขึน้ในหลอดเลือดแดงของสมอง ถา้แตก

ออกจะท าใหเ้กิดการตกเลอืดใตเ้ย่ือหุม้สมองชัน้ดรูา แมเตอร ์และเป็นสาเหตหุนึง่ของโรคลม

ปัจจบุนั (stroke)

 หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง (Aortic aneurysm) เป็นการโป่งพองออกของเอออรต์า้ 
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ควำมผิดปกติของหลอดเลือด

ควำมดนัโลหิตสงู (Hypertension)

คือ ภาวะที่ระดบัความดนัโลหิตซิสโตลิกมากกว่า 140 มม.ปรอท และ/หรือ ความดนัโลหิต

ไดแอสโทลิก มากกว่า 90 มม.ปรอท 

ปัจจยัเสี่ยงของความดนัโลหิตสงูอาจเกิดจากภาวะอว้น การสบูบหุร่ี ขาดการออกก าลงักาย 

การรับประทานอาหารเค็มและแอลกอฮอลป์ริมาณมาก 

เมือ่เกิดความดนัโลหิตสงูอย่างตอ่เนือ่ง อวยัวะตา่งๆ จะไดร้ับอนัตราย ไดแ้ก่ หัวใจจะใช ้

พลงังานมากในการสบูฉีดเลือด กลา้มเนือ้หัวใจจึงหนาและหัวใจโต หัวใจตอ้งการออกซิเจน

เพิ่มขึน้ และถา้ไดร้ับออกซิเจนไมเ่พียงพอก็อาจเกิดโรคแอนไจนา เพคโทริส (angina pectoris) และ

โรคกลา้มเนือ้หัวใจตาย นอกจากนี ้ความดนัโลหิตสงูตอ่เนือ่งอาจท าใหห้ลอดเลือดแดงของ

สมองอ่อนแอ โรคหลอดเลือดสมองแตก (hemorrhagic stroke)
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ควำมผิดปกติของหลอดเลือด

ภำวะล่ิมเลือดอดุตนั (Thrombosis and Embolism)

การไหลเวียนเลือดภายในหลอดเลือดอาจถกูอดุกัน้ดว้ยลิม่เลือด ซ่ึงแบ่งเป็น

 กอ้นลิ่มเลือด (thrombus) จากการแข็งตวัรวมกนัของเม็ดเลือด เกล็ดเลือด และไฟบริน หลดุออกมา

จากบริเวณที่มแีผลหรือการอกัเสบในอวยัวะหรือภายในหลอดเลือดต าแหนง่อ่ืน

 วตัถอ่ืุนๆ เป็นสิ่งหลดุอดุหลอดเลือด (embolus) เชน่ เนือ้เยื่อ กอ้นไขมนั กลุ่มเซลลม์ะเร็ง แบคทีเรีย 

วตัถแุปลกปลอมอ่ืนๆ รวมถึงกอ้นลิ่มเลือดที่แตกตวัออกเป็นชิน้เล็กหรือรวมกบัวตัถอ่ืุนๆ 

 เป็นสาเหตขุองโรคจากการขาดเลือดหลายโรค เชน่ กลา้มเนือ้หัวใจขาดเลือด ลิ่มเลือดอดุกัน้ในปอด 

(pulmonary embolism) อดุกัน้หลอดลมท าใหข้ดัขวางทางเดินอากาศและการแลกเปลี่ยนกา๊ซ มอีาการ

หายใจล าบากและเจ็บหนา้อก รวมทัง้หลอดเลือดสมองขาดเลือด (ischemic stroke) ท าใหเ้นือ้เยื่อสมอง

บริเวณที่หลอดเลือดอดุตนัจนขาดเลือดเสียหายหรือตาย และเสียหนา้ที่การท างาน เป็นตน้
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1. จงอธบิายกลา้มเน้ือที่ใชใ้นการฉีดยา

2. จงอธิบายหลอดเลอืดที่ใชใ้นการฉีดยา และเกบ็

ตวัอย่าง
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เอกสารประกอบการสอนเสริม
ชุดวิชา 50102 วิทยาศาสตรชีวภาพ
การสอนเสริมหนวยที่  6
เรื่อง ระบบยอยอาหาร



ระบบย่อยอาหาร
(Digestive System)



1. ส่วนประกอบของระบบย่อยอาหาร

ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม
1.1 ทางเดินอาหาร (Alimentary Tract) เป็นท่อกล้ามเนื้อท าหน้าที่
ในการรับและส่งอาหาร เริ่มจากปากไปจนถึงทวารหนัก ทางเดินอาหารมี
ความยาวทั้งหมดประมาณ 9 เมตร (30 ฟุต) ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 
ได้แก่ ปาก (mouth) คอหอย (pharynx) หลอดอาหาร (oesophagus)
กระเพาะอาหาร (stomach) ล าไส้เล็ก (small intestine) ล าไส้ใหญ่ 
(large intestine) และทวารหนัก (anus) 
1.2 อวัยวะที่ช่วยในการย่อยอาหาร (Accessory Digestive Organs)
เป็นอวัยวะที่ช่วยบดเคี้ยวได้แก่ ฟัน (tooth) ลิ้น (tongue) รวมทั้งอวัยวะ
ที่สร้างน้ าย่อยต่างๆ มาช่วยย่อยอาหารได้แก่ ต่อมน้ าลาย (salivary 
gland) ตับ (liver) ถุงน้ าดี (gall bladder) และตับอ่อน (pancreas) 



หน้าที่ของระบบย่อยอาหาร

• มีหน้าที่เกี่ยวกับการย่อยหรือแปรสภาพอาหารให้มีโมเลกุลเล็ก ดูดซึมสารอาหารเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย และช่วยระบายกากอาหาร

• ส่วนต่างๆ ของระบบย่อยอาหารจะท าหน้าที่สอดคล้องกับลักษณะทางกายวิภาคที่แตกต่างกัน และมีการท า
หน้าที่เฉพาะอย่าง ได้แก่

1) เป็นช่องทางรับและส่งอาหาร เพื่อให้อาหารผ่านจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง เช่น หลอดอาหาร

2) เป็นที่เก็บอาหาร หรือกากอาหาร เช่น กระเพาะอาหาร หรือล าไส้ใหญ่

3) เป็นที่ย่อยอาหาร เช่น กระเพาะอาหาร และล าไส้เล็ก

4) เป็นที่ดูดซึมอาหารที่ย่อยแล้ว ได้แก่ ล าไส้เล็กทั้งหมด และล าไส้ใหญ่ส่วนต้น

5) เป็นช่องทางในการระบายกากอาหารออกนอกร่างกาย



การท าหน้าที่ของระบบย่อยอาหารประกอบด้วยการท างานหลัก 3 ประการ ได้แก่
1. การเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร (Motility of Alimentary Tract) 
• ท่อทางเดินอาหารมีกล้ามเนื้ออยู่ 2 ชั้น คือ กล้ามเนื้อรอบวง (circular layer) และกล้ามเนื้อตามยาว 

(longitudinal layer) 
• การเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารต้องอาศัยการหดตัวของกล้ามเนื้อเพื่อช่วยในการคลุกเคลา้อาหารกับน้ าย่อยให้

เข้ากัน และบีบไล่อาหารไปยังระบบทางเดินอาหารส่วนปลายด้วย 
• การเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารมีความส าคัญดังนี้
1) ช่วยคลุกเคลา้อาหารกับน้ าย่อย

2) ช่วยให้อาหารที่ย่อยแล้วสัมผัสกับผนงัของระบบทางเดินอาหารเพื่อการดูดซึม

3) ช่วยบีบไล่อาหารไปสู่ส่วนถัดไปเพื่อการย่อยขั้นต่อไป

4) ช่วยบีบไล่กากอาหาร/อุจจาระในล าไส้ใหญ่ เพื่อการขับถ่าย



2. การคัดหลั่งน ้าย่อยและสารคัดหลั่งจากต่อมต่าง ๆ (Secretion from Digestive Glands) 
• ในระบบทางเดินอาหารของคนประกอบด้วยน้ าย่อยหลายชนิดซึ่งถูกสร้างมาจากต่อมหรืออวัยวะที่แตกต่างกัน 
• มีโครงสร้างทางเคมีและท าหน้าที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีการควบคุมการท างานที่แตกต่างกันไปด้วย
• น้ าย่อยในระบบย่อยอาหาร ได้แก่ น้ าลายทีห่ลั่งจากต่อมน้ าลาย น้ าย่อยและสารเมือกจากกระเพาะอาหาร น้ าย่อยจากตับอ่อน น้ าดี 

น้ าย่อยจากล าไส้เล็ก และสารคัดหลั่งจากล าไส้ใหญ่ 
3. การย่อยและการดูดซึม (Digestion and Absorption) 
• อาหารที่เข้าไปในทางเดินอาหารจะถูกย่อยให้มีขนาดเล็กพอที่จะดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้ 
• การย่อยจะเกิดขึ้นที่ทางเดินอาหารส่วนต่างๆ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1) การย่อยเชิงกล (mechanical digestion) เป็นการท าให้อาหารชิ้นใหญ่มีขนาดเล็กลง เช่น การบดเคี้ยวด้วยฟัน และการบีบตัวของ
ทางเดินอาหาร เพื่อให้อาหารมีขนาดเล็กลงสะดวกต่อการเคล่ือนที่ แต่ยังไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้

2) การย่อยทางเคมี (chemical digestion) เป็นการแปรสภาพอาหารให้มีขนาดเล็กลงและมีองค์ประกอบทางเคมีเปลี่ยนไปจากเดิม 
เช่น การย่อยอาหารโดยเอนไซม์ชนิดต่าง ๆ ผลจากการย่อยทางเคมีสุดท้ายจะได้สารโมเลกุลเล็กที่สามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้



ช่องปากและคอหอย

ช่องปาก (oral cavity) 

• เป็นจุดเริ่มต้นของระบบย่อยอาหาร มีขอบเขตทางด้านหน้า
เป็นริมฝีปาก (lips) ด้านข้างเป็นแก้ม ด้านบนเป็นเพดาน
ปาก (palate) ซึ่งแยกช่องปากออกจากช่องจมูก (nasal 
cavity) ด้านล่างเป็นลิ้น (tongue) และด้านหลังเป็นช่องทาง
ติดต่อกับคอหอย และหลอดอาหาร (oesophagus) 



ฟัน (Tooth)
• เป็นอวัยวะช่วยในระบบย่อยอาหารอยู่ในช่องปาก ท าหน้าที่ตัดหรือฉีกอาหาร บดเค้ียวอาหาร
โครงสร้างภายนอก ประกอบด้วย
1) รากฟัน (root) 2) ตัวฟัน (crown) 3) คอฟัน (neck)
โครงสร้างภายใน ประกอบด้วย
1) เนื้อฟัน (dentin) เป็นเนื้อเยื่อแข็งชนิดหนึ่งที่มีแคลเซียมท าให้ฟันคงรูปร่างและมีความแข็งแรง เมื่อ
เคลือบฟันถูกท าลาย มักจะมีอาการเสียวฟันเมื่อถูกกระตุ้นด้วยการสัมผัสหรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปใน
ช่องปาก
2) โพรงประสาทฟัน (pulp cavity) ท าหน้าที่ป้องกันอันตรายจากภายนอก และมีเนื้อเยื่อให้อาหาร
และความรู้สึกแก่เนื้อฟัน
3) คลองรากฟัน (root canal) ถ้ามีฟันผุลึกถึงคลองรากฟันจะมีโอกาสใหเ้ชื้อโรคกระจายไปสู่อวัยวะ
ส าคัญได้ เช่น สมอง หัวใจ และไต เป็นต้น
4) เคลือบฟัน (enamel) เป็นสารสีขาวเนื้อแน่นซึ่งอยู่ชั้นนอกสุดของฟัน และเป็นส่วนที่แข็งที่สุดของ
ฟัน ท าหน้าที่ปกป้องเนื้อฟันและส่วนที่อยู่ข้างในไม่ให้ได้รับอันตราย และใช้ส าหรับเคี้ยวอาหาร



ฟันแบ่งได้เป็น 4 ชนิด
1) ฟันตัด (incisor) ลักษณะฟันแบนเป็นรูปลิ่ม มีรากฟันอันเดียว มีหน้าที่ตัดอาหาร
2) ฟันเขี้ยว (canine) ฟันมียอดแหลมเรียกว่า คัสป์ (cusp) 1 อัน รูปร่างคล้ายใบหอก 
มีรากฟันอันเดียว มีหน้าที่ฉีกอาหาร
3) ฟันกรามน้อย (premolar หรือ bicuspid) ตัวฟันมีคัสป์ 2 อัน และมีรากฟันอัน
เดียว (ฟันกรามน้อยซี่บนอาจมี 2 ราก) มีหน้าที่บดเคี้ยวอาหาร
4) ฟันกราม (molar) มีคัสป์ 3 – 5 อัน ฟันกรามบนมี 3 ราก ฟันกรามล่างมี 2 ราก มี
หน้าทีบ่ดเคี้ยวอาหาร บางคร้ังจึงเรียกว่าฟันกรามบด 



ลิ น (Tongue)
• เป็นอวัยวะที่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อลายที่เส้นใยเรียงตัวหลายทิศทาง เป็นอวัยวะช่วยใน

ระบบการย่อยอาหาร 
• ท าหน้าที่เกี่ยวกับการเคี้ยวอาหาร การกลืน การรับรสอาหาร และยังเกี่ยวข้องกับการพูดด้วย
ส่วนประกอบของลิ น
1) ตัวลิ้น 2) ฐานล้ิน
เยื่อบุของลิ น มีลักษณะเป็นเซลล์ซ้อนกันหลายชั้นทางผิวด้านบนและด้านล่าง และมีปุ่มลิ้นเรียกว่า 
แพพิลลี (papillae)
1) ปุ่มฟิลฟิอร์ม (filiform papillae) มีลักษณะเป็นปุ่มแหลมเล็กคล้ายหนาม กระจายอยู่ทั่วไปบน
ลิ้น ท าให้ลิ้นมีลักษณะสาก ปุ่มชนิดนีไ้ม่มีตุ่มรับรส (taste bud) พบมากที่สุดในลิ้นของมนุษย์
2) ปุ่มรูปเห็ด (fungiform papillae) มีรูปร่างเหมือนเห็ด พบมากบริเวณปลายลิ้น ปุ่มนูนชนิดนี้มี
ตุ่มรับรส
3) ปุ่มรูปใบไม้ (foliate papillae) มีลักษณะเป็นสันรอยพับสั้น ๆ 4-5 รอย มีตุ่มรับรส
4) ปุ่มเซอร์คัมวอลเลท (circumvallate papillae) มีขนาดใหญ่ที่สุด รูปร่างคล้ายเห็ด มีตุ่มรับรส
จ านวนมาก



คอหอย (pharynx) เป็นท่อเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อรูปกรวย คอหอยเป็นทางผ่านของ
อาหาร ซึ่งไม่มีการย่อยใดๆ
โครงสร้างและหน้าที่ของคอหอย คอหอยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
2.1.1 คอหอยหลังโพรงจมูก (Nasopharynx)
• เป็นส่วนบนสุดของคอหอยที่ติดต่อกับช่องจมูก 
2.1.2 คอหอยหลังช่องปาก (Oropharynx) เป็นส่วนของคอหอยที่ติดต่อกับช่องปาก 
เป็นทางผ่านของอาหารและอากาศ และมีเนื้อเยื่อน้ าเหลืองทอนซิลของเพดานและลิ้น
อยู่ด้วย
2.1.3 คอหอยหลังกล่องเสียง (Laryngopharynx) เป็นส่วนล่างสุดของคอหอยที่
ติดต่อกับกล่องเสียง มีหน้าที่ช่วยในการกลืนอาหาร ดื่มน้ า การออกเสียง และการหายใจ



หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และล้าไส้
ทางเดินอาหารตั้งแต่หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ล าไส้ จนถึงทวารหนัก มีลักษณะเป็นท่อกล้ามเนื้อประกอบด้วย

กลุ่มเซลล์และเนื้อเยื่อหลายชนิด เพื่อท าหน้าที่ในการบีบตัว การสร้างน ้าย่อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหาร
ส่วนประกอบของผนังทางเดินอาหาร ผนังของทางเดินอาหาร แบ่งออกเป็น 4 ชั้น
1.1 ชั นเยื่อเมือก (Mucosa)
• พื้นผิวไม่เรียบ โดยอาจมีการยกตัวในลักษณะต่าง ๆ เช่น ลักษณะพื้นผิวทีเ่ป็นรอยย่น (rugae) ในกระเพาะอาหาร

หรือลักษณะพื้นผิวที่ยกตัวเป็นวิลไล (villi) ในล าไส้เล็ก
1.2 ชั นใต้เยื่อเมือก (Submucosa)
1.3 ชั นกล้ามเนื อ (Muscular layer)
1.4 ชั นแอดเวนตเิชีย (Adventitia) เป็นผนังของท่อทางเดินอาหารชั้นนอกสุด



ส่วนประกอบของทางเดินอาหาร

2.1 หลอดอาหาร (oesophagus) เป็นท่อกล้ามเนื้อยาวประมาณ 10 นิ้ว เชื่อมระหว่างคอหอยกับกระเพาะอาหาร 

• มีหน้าที่น าส่งอาหารจากคอหอยสู่กระเพาะอาหาร โดยจุดเริ่มต้นจะอยู่ต่อจากคอหอยยาวลงไปตลอดความยาวของช่อง

อก แล้วทะลุกะบังลมเข้าสู่กระเพาะอาหารที่ระดับกระดูกอกประมาณข้อที่ 10  

• บริเวณส่วนต้นของหลอดอาหารจะมีกล้ามเนื้อแข็งแรงท าหน้าที่เป็นหูรูดป้องกันไม่ให้อาหารจากหลอดอาหารย้อนกลับ

เข้าไปในคอหอย

• บริเวณรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารก็จะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงท าหน้าที่เป็นหูรูดป้องกันไม่ให้อาหาร

จากกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับเข้าไปในหลอดอาหาร



2.2 กระเพาะอาหาร  (stomach)

• เป็นท่อที่มีลักษณะโป่งพองทางส่วนบน รูปร่างคล้ายลูกสาลี่ หรือคล้ายรูปตัวเจ (J) ปลายล่างจะต่อกับล าไส้เล็กส่วนดูโอดินัม (duodenum)

หน้าที่ของกระเพาะอาหาร
1) รองรับอาหารที่เคลื่อนตัวมาจากหลอดอาหาร พักอาหาร และเก็บส ารองอาหารให้เข้าสู่ร่างกายได้จ านวนมาก
2) หลั่งน้ าย่อยหรือเอนไซม์ ส าหรับการย่อยอาหาร ได้แก่

- เอนไซม์เพปซิน (pepsin) ที่ท างานร่วมกับกรดไฮโดรคลอริก ส าหรับการย่อยโปรตีนจากพืช และสัตว์
- เอนไซม์เรนนิน (rennin) ส าหรับการย่อยโปรตีนในน้ านม
- เอนไซม์ไลเปส (lipase) ส าหรับการย่อยไขมัน

3) สร้างเมือกเคลือบผนังกระเพาะอาหารส าหรับป้องกันความเป็นกรด-ด่างที่อาจท าลายหรือย่อยผนังกล้ามเนื้อกระเพาะอาหารได้
4) เป็นส่วนแรกที่ช่วยในการคลุกเคล้าอาหารเพื่อการย่อยอาหาร ทั้งการย่อยเชิงกลด้วยการบีบรัดตัว และการย่อยเชิงเคมี
5) ท าหน้าทีดู่ดซึมสารอาหารบางชนิดที่ดูดซึมได้ง่าย เช่น แอลกอฮอล์ และน้ า
6) เป็นอวัยวะที่ท าหน้าทีผ่ลักอาหารให้เคลื่อนตัวเข้าสู่ล าไส้เล็ก ด้วยการบีบตัวของกล้ามเนื้อกระเพาะอาหาร
7) ช่วยก าจัดหรือลดจุลินทรีย์ก่อโรคที่ปนเปื้อนมากับอาหาร
8) สร้างฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการท าหน้าที่ของกระเพาะอาหาร ได้แก่ ฮอร์โมนแกสตริน (gastrin) ฮอร์โมนโคลซีิสโตไคนิน (cholecystokinin)



2.3 ล้าไส้เล็ก (small intestine) มีลักษณะคล้ายทอ่ อยู่ต่อจากส่วนไพลอรัสของกระเพาะอาหารไปจนถึงล าไส้ใหญ่

โครงสร้างของล้าไส้เล็ก แบ่งเป็น 3 ส่วน
1) ล าไส้เล็กส่วนต้น เรียกว่า ดูโอดินมั (duodenum) เป็นส่วนต้นและกว้างที่สุดของล าไส้
- ย่อยอาหารต่อจากกระเพาะอาหารให้เป็นโมเลกุลเลก็ สร้างน้ าย่อยอาหารประเภทโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต สร้างฮอร์โมน
ที่ช่วยบีบตัวของกระเพาะอาหาร การหลั่งน้ าดีของตับและของถุงน้ าดี และการหลั่งน้ าย่อยจากตับอ่อน 
2) ล าไส้เล็กส่วนกลาง เรียกว่า เจจูนัม (jejunum) ยาวประมาณ 8 ฟุต
- ดูดซึมอาหารที่ย่อยแล้ว สร้างฮอร์โมนและน้ าย่อยอาหาร
3) ล าไส้เล็กส่วนปลาย เรียกว่า ไอเลียม (ileum) ยาวประมาณ 12 ฟุต
- คล้ายกับล าไส้เล็กส่วนกลาง



2.4 ล้าไส้ใหญ่ (large intestine) เป็นส่วนปลายของทางเดินอาหารที่ต่อมาจาก
ไอเลียมของล าไส้เล็ก
โครงสร้างและหน้าที่ของลา้ไส้ใหญ่
1) ซีกัม (Caecum) 
• เป็นส่วนของล าไส้ทีต่่อจากไอเลยีม มีลักษณะคล้ายถุง
• มีหน้าที่รับกากอาหารที่มาจากล าไส้เลก็ส่วนไอเลยีมส่งต่อไปยังล าไส้ใหญ่ส่วน

ขึ้น (ascending colon) และมีหน้าที่ดูดน้ า เกลือแร่ และวิตามินที่ละลายใน
ไขมัน เช่น วิตามิน เอ และดีจากอุจจาระกลบัเข้าสู่ร่างกาย

2) ไส้ติ่ง (Vermiform appendix)
• เป็นส่วนที่มีลักษณะเป็นทอ่ มีปลายตันห้อยลงมาจากล าไส้ใหญ่ส่วนซีกัม
• ไส้ติ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรค เพราะมีเม็ดเลอืดขาวพวกลมิ

โฟไซต์ในชั้นมิวโคซา



3) โคลอน (Colon) ต่อมาจากซีกัม โคลอนเป็นล าไส้ใหญ่ส่วนที่ยาวที่สุด ลักษณะภายนอกเป็นปล้อง ๆ
มีกล้ามเนื้อเรียบ 3 เส้นวิ่งขนานกนั
• ล าไส้ใหญ่แบ่งออกเป็น 4 ส่วนตามต าแหน่งภายในช่องท้อง ได้แก่ โคลอนส่วนขึ้น (ascending colon) โคลอนส่วนขวาง (transverse 

colon) โคลอนส่วนลง (descending colon) และโคลอนส่วนคด (sigmoid colon) ซึ่งจะขดตัวคล้ายตัวเอส (S) เรียกว่าซิกมอยด์ เป็นโค
ลอนส่วนปลายที่ต่อลงมาจากโคลอนส่วนลง และไปสิ้นสุดที่ไส้ตรง (rectum) 

หน้าที่ของล าไส้ใหญ่ส่วนโคลอนคล้ายคลึงกับซีกัม ไดแ้ก่ การดูดซึมน้ า แต่ไม่มีการดูดซึมสารอาหารอื่นๆ มีหน้าที่เก่ียวกับการถ่ายอุจจาระ
4) ไส้ตรง (Rectum) เป็นล าไส้ใหญ่ส่วนปลาย ยาวประมาณ 12 เซนติเมตร มีลักษณะเป็นท่อตรงต่อจากโคลอนส่วนขด ส่วนปลายเป็นท่อ
ทวารหนักไปสิ้นสุดที่ทวารหนัก
• ไส้ตรงเป็นส่วนที่มีหน้าทีดู่ดน้ าออกไปจากอุจจาระจนกลายเป็นก้อนแข็ง ก่อนที่จะถูกขับถ่ายออกไปนอกร่างกาย
5) ทวารหนัก (Anus) เป็นส่วนปลายสุดของล าไส้ใหญ่ที่เปิดออกสู่ภายนอกร่างกาย มีลักษณะเป็นรูกลม ล้อมรอบด้วยกล้ามเนื้อที่มีลักษณะ
เป็นวง (sphincter) ภายนอกจะมีลักษณะย่นๆ คล้ายหูรูด
• มีหน้าที่เป็นทางผ่านของอุจจาระออกนอกร่างกาย โดยกล้ามเนื้อรอบรูเปิดจะท าหน้าที่ในการกลั้นอุจจาระ



อวัยวะที่ช่วยในการย่อยอาหาร

• อวัยวะที่ช่วยในการย่อยอาหาร ได้แก่ อวัยวะที่สร้างน้ าย่อยต่างๆ มาย่อยอาหาร ประกอบด้วย ต่อมน้ าลาย ตับ ถุงน้ าดี 

และตับอ่อน 

• อวัยวะที่ช่วยในการบดเคี้ยวอาหาร ได้แก่ ฟันและลิ้น



1. ต่อมน ้าลาย 

• เป็นต่อมมีท่อ ท าหน้าที่ผลิตน้ าลาย ซึ่งเป็นของเหลวที่ถูกขับออกมาเพื่อหล่อลื่นและให้ความชุ่มชื้นกับเยื่อเมือกภายใน
ช่องปากและคอหอย 

• เมื่ออาหารเข้าไปในปากจะมีการหลั่งน้ าลายเพิ่มขึ้นเพือ่หล่อลื่นและละลายอาหาร น้ าย่อยอะไมเลส (amylase) ใน
น้ าลายจะย่อยอาหารจ าพวกแป้งให้เป็นน้ าตาล

โครงสร้างและหน้าที่ของต่อมน ้าลาย น้ าลายสร้างจากต่อมน้ าลาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1.1.1 ต่อมน้ าลายขนาดใหญ่ (major salivary gland) อยู่นอกช่องปากแล้วสง่น้ าลายผ่านทางท่อเปิดเข้าสู่ช่องปาก มี 3 คู่ 

1) ต่อมน้ าลายพาโรติด (parotid gland)
2) ต่อมน้ าลายใต้กระดูกขากรรไกรล่าง (submandibular gland) 
3) ต่อมน้ าลายใต้ลิ้น (sublingual gland)

1.1.2 ต่อมน้ าลายขนาดเล็ก (minor salivary gland) พบทั่วไปในเยื่อเมือกที่บุภายในช่องปาก โดยเฉพาะบริเวณด้านในริม
ฝีปาก แก้ม และใต้ลิ้น



2. ตับ
• เป็นอวัยวะที่มีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยมหรือรูปลิ่มสีน้ าตาลปนแดง อยู่ในช่องท้องด้านขวาบน วางตัวอยู่ใต้กะบังลม มีซี่โครงคลุมอยู่

ด้านหน้า ด้านล่างเป็นถุงน้ าดีและล าไส้ใหญ่ส่วนกลาง ด้านซ้ายของตับเป็นกระเพาะอาหารและล าไส้เล็กส่วนดูโอดีนัมและตับอ่อน
หน้าที่ของตับ
• สร้างน้ าดี เพื่อย่อยอาหารพวกไขมัน และความเป็นด่างของน้ าดียังช่วยลดความเป็นกรดของอาหารจากกระเพาะอาหาร จึงช่วยลดการ

ระคายเคืองของกรดต่อล าไส้เล็ก และยังช่วยฆ่าแบคทีเรียบางชนิดที่ปนเปื้อนในอาหารได้อีกด้วย  
• เก็บสะสมอาหารกลูโคสไว้ในรูปไกลโคเจน
• สร้างโปรตีนชนดิอลับูมนิ (albumin) และไขมันคอเลสเตอรอลเข้าสู่กระแสเลือด 
• เปลี่ยนแอมโมเนียเป็นสารยูเรีย เพื่อขับเป็นของเสียออกทางปัสสาวะ 
• ก าจัดและท าลายพิษของยาและฮอร์โมนบางชนิดในเลือด
• ก าจัดเซลล์เม็ดเลือดแดงที่หมดอายุ และสร้างสารที่จ าเป็นในการท าให้เลือดแข็งตัว
• ท าหน้าที่ด้านภูมิคุ้มกัน โดยเซลล์ในตับที่เรียกว่าคุปเฟอร์เซลล์หรือคัฟเฟอร์เซลล์ (Kupffer cells) เช่น การจับกินเชื้อแบคทีเรียและเชื้อ

รา เป็นต้น



3. ถุงน ้าดี
• เป็นอวัยวะที่มีลักษณะเป็นถุงคล้ายลูกแพร์หรือสาลี่ อยู่ในแอ่งที่ผิวด้านล่างทางส่วนหน้าของตับ
• เป็นที่เก็บของน้ าดีจากตับและท าให้น้ าดีข้นขึ้น ภายในถุงน้ าดีมีน้ าดีที่ผลิตออกมาจากตับสะสมอยู่
หน้าที่ของถุงน ้าดี
• เป็นทีเ่ก็บสะสมน้ าดี เพื่อขับออกไปย่อยอาหารจ าพวกไขมันในล าไส้เล็ก
• ท าให้น้ าดีเข้มข้นขึ้นโดยการดูดซึมน้ าออกไปจากน้ าดีโดยการท าหน้าที่ของเซลล์บุผนังถุงน้ าดี
4. ตับอ่อน 
• เป็นอวัยวะในช่องท้องมีลักษณะคล้ายปลาดุก ช่วยในระบบย่อยอาหารเช่นเดียวกับตับ แต่ตับอ่อนไม่ได้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของตับ
• ตับอ่อนประกอบด้วยเซลล์หลัก 2 ชนิด คือ เซลล์จากต่อมไร้ท่อ (endocrine gland) และเซลล์จากต่อมมีท่อ (exocrine gland) 
• ต่อมไร้ท่อ มีหน้าที่สร้างฮอร์โมนหลายชนิดที่ส าคัญคือ ฮอร์โมนอินซูลิน (insulin) ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการท างานของน้ าตาลในเลือด  
หน้าที่ของตับอ่อน
• สร้างน้ าย่อยต่างๆ เช่น แพนครีแอติกอะไมเลส (pancreatic amylase) ส าหรับย่อยคาร์โบไฮเดรต สร้างทริปซิน (trypsin) ส าหรับย่อย

โปรตีน และไลเปสส าหรับย่อยไขมัน
• สร้างฮอร์โมนอินซูลินและกลูคากอน ซึ่งช่วยให้ร่างกายสามารถใช้น้ าตาลในร่างกายได้เป็นปกติ



การกลืนและการบีบตัวของทางเดินอาหาร แบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ

1.1 ระยะช่องปาก เมื่ออาหารถูกบดเคี้ยวในปาก และการย่อยขั้นต้นด้วยเอนไซมอ์ะไมเลสแลว้ ขณะเดียวกันอาหารจะ
ผสมกับน้ าลายจนอ่อนนิ่มพร้อมที่จะถูกกลืนโดยลิ้นจะดันกอ้นอาหาร (bolus) ให้เคลื่อนผ่านไปยังด้านหลังตรงต าแหน่ง
ของโคนลิ้นและคอหอยหลังช่องปาก (oropharynx) เพื่อเตรียมเข้าสู่การกลนืในระยะคอหอย
1.2 ระยะคอหอย เริ่มจากที่เพดานอ่อนจะถูกดึงปิดทางติดต่อกับโพรงจมูก เพื่อไม่ให้อาหารเข้าไปในโพรงจมูกและเปิดทาง
ให้อาหารเคลื่อนเข้าไปคอหอยและฝาปิดกลอ่งเสียง (epiglottis) จะยกขึ้นปิดหลอดลม ขณะที่หูรูดของหลอดอาหาร
ส่วนบนจะคลายตัว เพื่อเปิดช่องทางให้อาหารผ่านเข้าสู่หลอดอาหารจนสิ้นสุดการกลืน จึงจะหดตัวปิดช่องทางหลอด
อาหารด้านบนกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้ง 
1.3 ระยะหลอดอาหาร ต่อมาจากคอหอยเข้าสู่หลอดอาหาร โดยกล้ามเนื้อหูรูดของหลอดอาหารจะปิด ฝาปิดกล่องเสียง
จะเปิด มีการบีบตัวของหลอดอาหารแบบเพอริสตลัซิส (peristalsis) ไล่อาหารให้เคลื่อนที่ต่ าลงไปยังกระเพาะอาหาร ซึ่ง
ตามปกติอาหารจะเคลื่อนที่ผ่านหลอดอาหารถึงกระเพาะอาหารจะใช้เวลาประมาณ 5-10 วินาที



การบีบตัวของกระเพาะอาหาร ล้าไส้เล็ก และล้าไส้ใหญ่
• ทางเดินอาหารส่วนกลางและส่วนปลายมีการบีบตัวโดยอาศัยกล้ามเนื้อที่มี

คุณสมบัติในการบีบตัวและโดยการควบคุมของระบบประสาทอัตโนมัติ
การบีบตัวของกระเพาะอาหาร ล้าไส้เล็กและล้าไส้ใหญ่ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ
ใหญ่ๆ
1. การบีบตัวแบบเป็นจังหวะ (Rhythmic segmentation)
• เป็นการเคลื่อนไหวโดยที่ผนังล าไส้บีบตัวเข้าหากันเป็นปล้อง ๆ ช่วยแบ่งอาหาร

ออกเป็นท่อนเล็ก ๆ เป็นการหดตัวเฉพาะที่ของทางเดินอาหารเพื่อคลุกเคล้า
อาหารให้ปนกับน้ าย่อย

2. การบีบตัวแบบเพอริสตัลซิส (Peristalsis) เป็นการบีบตัวที่เกิดขึ้นจาก
กล้ามเนื้อเรียบชั้นในหดตัวติดต่อกันเป็นลูกคล่ืนส่งต่อๆ ไป ช่วยผลักอาหารหรือบีบ
ไล่อาหารให้เคลื่อนที่ไปยังส่วนปลายของทางเดินอาหาร



การบีบตัวของกระเพาะอาหาร 
• มีการบีบตัวของกระเพาะอาหารเกิดขึ้นใน 2 ลักษณะคือ การบีบตัวเป็นจังหวะเพื่อการคลกุเคล้า ซึ่งจะเกิดขึ้น 2 – 3

ครั้งต่อนาที 
• ท าให้อาหารคลุกเคล้ากับน้ าย่อยจนมีลักษณะข้นขึ้น เรียกว่า ไคม์ (chyme)
• อีกลักษณะ เกิดค่อนข้างรุนแรง เรียกว่า แอนทรัม คือ การบีบตัวแบบเพอริสตลัซิส เพื่อเคลื่อนย้ายอาหารลงสู่ล าไสเ้ลก็
การบีบตัวของล้าไส้เล็ก
• การบีบตัวแบบเป็นจังหวะเพือ่การคลุกเคลา้อาหารในล าไส้เลก็น้ัน 
• การบีบตัวอีกแบบหนึ่งคือแบบเพอริสตลัซิสเพื่อเคลือ่นย้ายอาหารจากส่วนต้นลงไปยังส่วนปลายของล าไส้เลก็
การบีบตัวของล้าไส้ใหญ่และการถ่ายอุจจาระ
• ล าไส้ใหญ่มีหน้าที่ 2 ประการ ได้แก่ การดูดซึมน้ าเกลือแร่ วิตามินที่ละลายได้ดีในน้ า และก๊าซบางชนิดโดยการดูดซึมจะ

เริ่มตั้งแต่ส่วนซีกมั เป็นต้นไป และหน้าที่อีกประการหนึ่งคือเป็นที่พักของกากอาหารที่ย่อยไม่ได้ หรือเกิดจากผลิตผลของ
จุลินทรีย์ กากอาหารจะตกค้างอยู่ในส่วนของล าไส้ใหญ่นี้ได้เป็นวัน ๆ ก่อนที่จะถูกขับถ่ายออกไป



การสร้างน ้าย่อยอาหารและสารเมือก
1. น ้าลายจากต่อมน ้าลาย
• ส่วนประกอบของน้ าลายที่ส าคัญคือ เอนไซม์ เช่น อะไมเลส (amylase) และมอสเตส (maltase) ส าหรับย่อยแป้งและ

น้ าตาล ต่อมน้ าลายก็ยังสร้างเอนไซม์ไลเปส (lipase) เพื่อช่วยย่อยไขมัน ในน้ าลายยังมีไลโซไซม์ (lysozyme) ช่วยย่อย
เชื้อโรคได้

2. น ้าย่อยของกระเพาะอาหาร  
• กระเพาะอาหารท าหน้าที่สร้างเอนไซม์ชนิดต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีสารเมือก กรดเกลือ และหลั่งเกลือแร่

ต่างๆ บ้าง 
• เอนไซม์ต่าง ๆ ได้แก่ เพปซิโนเจน ซึ่งจะถูกกรดเกลือที่หลั่งจากเซลล์พาไรอิตัลเปลี่ยนให้เป็นเพปซิน ช่วยย่อยอาหาร

ประเภทโปรตีนให้เป็นเพปไทด์ (peptide) นอกจากนี้ยังมีโพรเรนนิน ซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นเรนนินช่วยย่อยโปรตีนจาก
น้ านม และไลเปส ย่อยอาหารประเภทไขมัน ให้เป็นกลีเซอรอลและกรดไขมัน



3. น ้าย่อยจากล้าไส้เล็กและล้าไส้ใหญ่
• เอนไซม์ที่ส าคัญ เป็นเอนไซม์ที่กระตุ้นให้ทริปซิโนเจนกลายเป็นทริปซิน ซึ่งสามารถออกฤทธิ์ในการย่อยโปรตีนและยังช่วยกระตุ้นเอนไซม์อีก

หลายตัวให้เริ่มท างานได้
• เอนไซม์ที่ย่อยกรดนิวคลิอิกไดแซคคาไรด์ และเพปไทด์ ส่วนสารเมือกที่สร้างจากล าไส้เล็กและล าไส้ใหญ่นั้นจะท าหน้าที่หล่อลื่นอาหาร

4. น ้าดีจากตับ
• การสร้างน ้าดี
• เกลือน้ าดี ท าหน้าที่หลัก 3 ประการในล าไส้เล็ก
1) ช่วยกระจายไขมัน (emulsification) ให้กลายเป็นหยดเล็กๆ เพื่อให้ไขมันผสมเข้ากับน้ าได้ดี ท าให้เอนไซม์ไลเปสสามารถย่อยได้มากขึ้น
2) พาสารอาหารที่ได้จากการย่อยไขมันไปยังเซลล์บุผิวล าไส้เล็กเพื่อการดูดซึม
3) ช่วยเร่งการท างานของเอนไซม์ไลเปส



5. น ้าย่อยจากตับอ่อน
• ตับอ่อนเป็นอวัยวะที่ส าคัญที่สดุในการย่อยอาหาร เพราะเป็นที่สร้างเอนไซม์ที่สามารถย่อยอาหารที่มีโมเลกลุใหญ่ทั้ง

3 กลุ่ม คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันได้เป็นอย่างดี
• ประกอบด้วยเอนไซม์ต่างๆ ที่ท าหน้าที่ย่อยอาหาร สารเมือกที่ท าหน้าที่ป้องกันเซลลบ์ุผิวล าไส้ และเกลอืแร่ทีเ่ป็น

ไอออน โดยเฉพาะไบคาร์บอเนตเพื่อลดกรดในอาหาร เอนไซม์ที่สร้างจากตับอ่อน ประกอบด้วย แพนครีเอติก อะ
ไมเลส (pancreatic amylase) ส าหรับย่อยคาร์โบไฮเดรต ทริปซินส าหรับย่อยโปรตีน และไลเปสส าหรับย่อยไขมัน



การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร
การย่อยอาหารชนิดต่าง ๆ โดยทั่วไปจะเกิดขึ้น 3 ระยะ

1. การย่อยอาหารภายในโพรงอาหาร
2. การย่อยสารอาหารที่เยื่อหุ้มเซลล์บุล้าไส้เล็ก
3. การย่อยสารอาหารภายในเซลล์บุล้าไส้เล็ก

กระบวนการดูดซึมสารอาหาร แบ่งได้เป็น 4 แบบ 
1. การดูดซึมแบบธรรมดา (Passive absorption) เกิดจากการเคลื่อนที่ของสารอาหารในสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงกว่า (ในโพรง

ทางเดินอาหาร) ไปยังสารละลายท่ีมีความเข้มข้นต่ ากว่า (ในเซลล์และกระแสเลือด) โดยการแพร่
2. การดูดซึมแบบใช้ตัวพา (Facilitated absorption) เป็นการดูดซึมสารอาหารจากสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงกว่าไปยังสารละลาย

ที่มีความเข้มข้นต่ าโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งมีตัวพาอยู่ด้วย 
3. การดูดซึมแบบใช้พลังงาน (Active absorption) เป็นการดูดซึมสารอาหารจากสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ าไปยังสารละลายที่มี

ความเข้มข้นสูงกว่า และ/หรือจากสารละลายที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ าไปยังสารละลายที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่า การดูดซึมแบบนี้จะเกิดขึ้นได้จ าเป็นจะต้องมี
ตัวพาและอาศัยพลังงานในรูปของ ATP 

4. กระบวนการพิโนไซโตซิส (Pinocytosis) กระบวนการนี้พบมากในเด็กทารกในช่วงสัปดาห์แรกหลังคลอด ซึ่งต้องการสารอาหารใน
น้ านมของแม่ที่มีให้แก่ลูก เป็นกระบวนการพิเศษของเยื่อหุ้มเซลล์ที่จะน าสารอาหารโปรตีนเข้าสู่ไซโตพลาสซึม



การย่อยและการดูดซึมในส่วนต่าง ๆ ของทางเดินอาหาร
1. การย่อยอาหารในปาก
• เมื่ออาหารอยู่ในปากจะถูกบดเคี้ยวให้มีขนาดเล็กลงและท าให้อ่อนนุ่มด้วยน้ าลาย ภายในน้ าลายจะมีเอนไซม์อะไมเลส

ท าหน้าที่ย่อยอาหารคาร์โบไฮเดรตจ าพวกแป้งและไกลโคเจนให้มีโมเลกลุเล็กลง
2. การย่อยในกระเพาะอาหาร
• ท าหน้าที่ย่อยอาหารจ าพวกโปรตีนเป็นส่วนใหญ่
3. การย่อยและการดูดซึมอาหารในล้าไส้เล็ก
• เอนไซม์ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการย่อยในล าไส้เล็กนี้ มาจากตับอ่อนและล าไส้เลก็
• มีการย่อยอาหารที่มีโมเลกุลใหญ่ทั้ง 3 กลุ่ม คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน



การย่อยและการดูดซึมในส่วนต่าง ๆ ของทางเดินอาหาร
การดูดซึมสารอาหารชนิดอื่นๆ
1) การดูดซึมวิตามิน 
• การดูดซึมวิตามินที่ละลายได้ในไขมัน (วิตามินเอ ดี อี และเค) เข้าสู่กระแสเลอืดใช้การดูดซึมสารอาหารไขมันชนิดต่าง ๆ 
• การดูดซึมวิตามินที่ละลายได้ในน้ าเป็นแบบธรรมดา ยกเว้นวิตามนิบี 1 และวิตามินซีจะถูกดูดซึมแบบธรรมดา 
• เมื่อมีความเข้มข้นต่ าจะถูกดูดซึมแบบใช้พลังงาน
2) การดูดซึมเกลือแร่
- การดูดซึมโซเดียมไอออน (Na+) การรักษาปริมาตรของเซลล์ Na+ จะถูกดูดซึมในส่วนของล าไส้เล็กและล าไส้ใหญ่
- การดูดซึมแคลเซียมไอออน (Ca2+) เป็นแบบที่ต้องใช้พลังงาน
- การดูดซึมของเหล็กในรูปของเฟอรสัไอออน (Fe2+) เป็นกระบวนการใช้พลงังานและมีโปรตีนส าหรับการเคลื่อนย้าย
โดยเฉพาะ



ความผิดปกติของทางเดินอาหาร
1. โรคในช่องปาก (oral diseases) 
• ภาวะการเกิดโรคหรือความผิดปกติภายในช่องปากจากสาเหตุต่าง ๆ คือ การเกิดโรคที่อยู่

บริเวณภายในช่องปาก เช่น เหงือก ฟัน ลิ้น ต่อมน้ าลายและเสน้ประสาทต่างๆ ที่อยู่บริเวณ
ช่องปาก 

2. โรคกรดไหลย้อน (gastroesophageal reflux disease; GERD) หรือภาวะแสบร้อนหน้าอก 
• เป็นภาวะที่น้ าย่อยจากกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหาร อาจท าให้เกิด

อาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกหรืออาการขย้อนจนรบกวนชีวิตประจ าวันได้ โรคนี้พบได้
ตั้งแต่เด็กทารกไปจนถึงผูใ้หญ่



ความผิดปกติของทางเดินอาหาร
3. ภาวะกลืนล าบาก  

ภาวะกลืนล าบาก (dysphagia) หมายถึง อาการผิดปกติในการกลนือาหารที่
ต้องใช้เวลาและความพยายามมากขึ้นในการกลืนอาหาร น้ า หรือยา ซึ่งเกิดขึ้นได้
ตั้งแต่ระยะช่องปาก คอหอย และหลอดอาหาร อาการกลืนล าบากนี้สามารถ
เกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย แต่จะพบได้บ่อยในคนสูงอายุ



ความผิดปกติของทางเดินอาหาร
4. หลอดอาหารอักเสบ (esophagitis) 
• ภาวะที่เยื่อบุหลอดอาหารมีการอักเสบ ท าให้เกิดอาการเจ็บเวลากลนือาหาร เป็นแผลและพังผืดที่หลอดอาหาร 
5. โรคแผลกระเพาะอาหาร (peptic ulcer disease; PUD ) 
• ตรวจพบแผลในกระเพาะอาหารหรือในส าไส้เลก็สว่นต้นที่ติดกับกระเพาะอาหาร มีการกัดกร่อนเยื่อบุผิวกระเพาะ

อาหารจนเกิดเป็นหลุมแผล
6. ไส้ติ่งอักเสบ (appendicitis) 
• การอักเสบของไส้ติ่งซึ่งเป็นอวัยวะที่อยู่ระหว่างล าไส้เล็กสว่นปลายและล าไส้ใหญ่สว่นต้น
7. โรคอุจจาระร่วง (diarrhea) 
8. ท้องผูก (constipation)
9. ริดสีดวงทวาร (haemorrhoid) หมายถึง การโป่งพองหรือการขอดของกลุ่มหลอดเลือดด าบริเวณปลายสุดของล าไส้ใหญ่ 
และขอบรูทวารหนัก



ความผิดปกติของอวัยวะที่ช่วยในการย่อยอาหาร
1. โรคไวรัสตับอักเสบ(viral hepatitis) 
• เป็นโรคติดเชื้อที่พบได้ทั้งในเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เชื้อไวรัสตับ

อักเสบมีหลายสายพันธุ์ย่อย เช่น ชนิดเอ บี และซี
2. ไขมันพอกตับ (fatty liver หรือ hepatic steatosis) หรือโรคตับ
คั่งไขมัน
• ภาวะที่มีไขมันสะสมอยู่ในเซลลต์ับ และเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อย

ที่สุดที่ท าให้ผลการตรวจการท างานของตับผิดปกติเล็กน้อย มัก
พบในผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง (metabolic syndrome) ซึ่งเป็น
กลุ่มโรคที่ประกอบด้วยความผิดปกติที่มักพบร่วมกัน เช่น โรค
อ้วนลงพุง ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูงผิดปกติ และ
โรคเบาหวาน เป็นต้น



ความผิดปกติของอวัยวะที่ช่วยในการย่อยอาหาร
3. ตับแข็ง (cirrhosis) 
• เกิดจากการทีต่ับได้รับความเสียหายและเกิดแผลเป็นอย่างถาวร มีเนื้อเยื่อพังผืดเกิดขึ้นในเนื้อตับ 
4. ดีซ่าน (jaundice) เป็นอาการที่มีลักษณะตัวเหลือง ตาเหลือง และปัสสาวะเหลืองเหมือนสีขมิ้น เนื่องจากปริมาณบิลิรูบิน 
(bilirubin) ในเลือดสูงกว่าปกติ 
5. นิ่วในถุงน้ าดี (gallstone หรือ cholelithiasis)
6. ตับอ่อนอักเสบ (Pancreatitis) 
• เป็นภาวะที่น้ าย่อยในตับอ่อนไม่สามารถไหลผ่านท่อของตับอ่อนได้ ท าให้เกิดการย่อยเนื้อเยื่อของตัวตับอ่อนเอง ส่งผล

ให้เกิดการอักเสบขึ้น



มะเร็งในระบบย่อยอาหาร
1. มะเร็งหลอดอาหาร (esophageal cancer หรือ oesophageal cancer) 
• เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อเซลล์เยื่อบุหลอดอาหารเติบโตผิดปกติจนกลายเป็นเนื้อร้าย 
• มะเร็งหลอดอาหารมี 2 ชนิด คือ 

1) สแควมัส เซลล์ คาร์สโินมา (squamous cell carcinoma) เกิดจากเซลล์เยื่อบุผนังหลอดอาหาร มักเกิดที่ส่วนต้นและส่วนกลางของ
หลอดอาหาร

2) อะดีโนคาร์สโินมา (adenocarcinoma) เป็นมะเร็งที่เริ่มขึ้นในเซลล์ มักพบในส่วนปลายของหลอดอาหารใกล้กระเพาะอาหาร
2. มะเร็งกระเพาะอาหาร (gastric cancer) 
• เป็นภาวะที่เซลล์เยื่อบุกระเพาะอาหารมีการแบ่งจ านวนมากขึ้นอย่างผิดปกติ ท าให้เกิดเป็นมะเร็งขึ้นมา 
3. มะเร็งล าไส้ใหญ่ (colorectal cancer) 
• เป็นภาวะที่เซลล์ปกติในล าไส้ใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงโดยแบ่งตัวเพิ่มจ านวนอย่างไม่หยุดยั้งจนควบคุมไม่ได้ 
4. มะเร็งตับ  
• เมื่อเกิดเป็นมะเร็งตับ ขนาดของตับจะขยายออก การไหลของเลือดออกจากตับยากล าบาก จ านวนเซลล์ตับที่ท าหน้าที่ปกติจะน้อยลง



THANK YOU
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วัตถุประสงค์
 สามารถอธิบาย location ความสัมพันธ์ และ

ลักษณะ structureของ urinary organs ได้

 สามารถอธิบายหน้าที่ การท างานซ่ึงเชื่อมโยง
กับลักษณะ structure ของ urinary 
organs ได้

 สามารถอธิบายการควบคุมภาวะสมดุล
กรด-ด่างของร่างกายและการตอบสนอง
ของร่างกายต่อความผิดปกติของภาวะ
สมดุลกรด-ด่างได้
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Urinary organs ตัง้อยู่บริเวณ 
abdominopelvic cavity 
และ perineum ระบบ K-U-B 

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ
• ไต (Kidneys) 
• ท่อไต (Ureters) 
• กระเพาะปัสสาวะ (Urinary Bladder) 
• ท่อปัสสาวะ

นิยมเรียก เค-ยู-บี K-U-B system)

ระบบขบัถา่ยปัสสาวะสว่นบน

ระบบขบัถา่ย
ปัสสาวะส่วนลา่ง



โครงสร้างของระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะส่วนบน

ไต
• เป็นอวัยวะคู่ซ้ายและขวา 
• สร้างน ้าปัสสาวะ 
• น ้าปัสสาวะจะถูกล้าเลียงลงสู่ท่อไตทั ง 2 

ข้าง ไปกักเก็บไว้ที่กระเพาะปัสสาวะ
ชั่วคราวก่อนระบายออกจากร่างกายทาง
ท่อปัสสาวะ



ลักษณะโครงสร้างภายในของไต: 
1. แคปซูลไต (Renal Capsule) สามารถลอกออกจากไตได้ง่าย แต่ไตที่มี
การอักเสบมานาน ชั นนี จะลอกออกยาก
2. ไตส่วนนอก (Renal Cortex) เป็นส่วนที่มีสีจางอยู่ติดแคปซูลไต มีความ
หนา 0.7 – 1.0 เซนติเมตร
3. ไตส่วนใน (Renal Medulla) สีเข้มกว่าไตส่วนนอก ประกอบด้วย
โครงสร้างรูปสามเหลี่ยมคล้ายกรวย เรียกว่ารีนอลพีระมิด มีประมาณ 12 อัน
ต่อไต 1 ข้าง ส่วนฐานรีนอลพีระมิดติดกับไตส่วนนอก ส่วนยอดเป็นตุ่ม
เรียกว่ารีนอลแพพิลลา
• น ้าปัสสาวะที่ผลิตได้ จะไหลสู่ทางผ่านของน ้าปัสสาวะ (urinary 

passage) ส่วนแรกคือไมเนอร์แคลิกซ์ (minor calyx) ซึ่งตั งแต่ส่วนนี 
น ้าปัสสาวะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อีกแล้ว ไมเนอร์แคลิกซ์ 2-3 อัน
จะรวมกันเป็นเมเจอร์แคลิกซ์ (major calyx) จากนั นเมเจอร์แคลิกซ์
2-3 อันจะรวมกันเป็นกรวยไต (renal pelvis) ซึ่งเป็นส่วนปลายบน
ของท่อไตที่ขยายออก



หลอดเลือดที่มาเลี ยงไต
1. หลอดเลือดแดง เริ่มต้นจากหลอดเลือดแดงไตซึ่งเป็นแขนงจาก
ทั ง 2 ข้างของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า (aorta) ทอดเข้าสู่ขั ว
ไต แล้วแตกแขนงเป็นหลอดเลือดแดงเซกเมนตอล (segmental 
artery) ซึ่งจะแตกแขนงไปเปน็หลอดเลือดแดงอินเตอร์โลบ้า
(interlobar artery) ซึ่งเริ่มเข้าเนื อไตโดยทอดผ่านระหว่างด้านข้าง
ของรีนอลพีระมิด และจะให้แขนงชื่อหลอดเลือดแดงอาร์คูเอท
(arcuate artery) ทอดโค้งมาตามแนวฐานของรีนอลพีระมิด
2. หลอดเลือดด้า เริ่มต้นจากหลอดเลือดด้าอินเตอร์โลบูล่า
(interlobular vein) ระบายเลือดเข้าสู่หลอดเลือดด้าอาร์คูเอท
(arcuate vein) ซึ่งระบายเลือดสู่หลอดเลือดด้าอินเตอร์โลบาร์
(interlobar vein) ซึ่งระบายเลือดเข้าหลอดเลือดด้าเซกเมนตอล
(segmental vein) ซึ่งเทเลือดเข้าสู่หลอดเลือดด้าไตแล้วสุดท้าย
ระบายเข้าสู่หลอดเลือดด้าใหญ่เวนาคาว่าส่วนล่าง (inferior vena 
cava)



เส้นประสาทอัตโนมัติที่มาเลี ยงไต
• เป็นเส้นประสาทซิมพาเทติก (sympathetic nerve) จากไขสันหลังระดับอก

ที่10 ถึง12 (T10-T12) มีหน้าที่ท้าให้หลอดเลือดหดตัว (vasoconstriction) 
• ลดอัตราการไหลของเลือดที่เข้าสู่รีนอลคอร์พัสเซิลท้าให้อัตราการกรองที่โกล

เมอรูลัส (glomerular fitration rate) ลดลง เพิ่มการหลั่งฮอร์โมนเรนิน
(renin) และเพิ่มการดูดซึมกลับโซเดียมที่หลอดไตฝอย



จุลกายวิภาคศาสตร์ของไต
ไต ประกอบด้วยหลอดไตฝอยที่เป็นส่วนสร้างน ้าปัสสาวะ เรียกว่ายูรินิเฟอร์รัสทูบูล
(uriniferous tubule) ซึ่งประกอบด้วย
• หน่วยไต หรือเนฟรอน (nephron) หลอดไตฝอยรวม (collecting tubule) และท่อรวม

ปัสสาวะ (collecting duct) 
1. ชนิดของหน่วยไต ไตแต่ละข้างมีหน่วยไตประมาณ 1 ล้านหน่วย ซึ่งแบ่งเป็น 2 ชนิด ขึ นกับ
รูปร่าง ที่ตั งและการท้างาน มีรายละเอียดดังนี 

1) หน่วยไตชนิดทอดตัวคร่อมไตส่วนนอก และไตส่วนใน (จักซ์ต้าเมดัลลารี
เนฟรอน (juxtamedullary nephron)) มีบทบาทในการปรับความเข้มข้นของน ้าปัสสาวะ

2) หน่วยไตชนิดจ้ากัดอยู่ในไตส่วนนอก เรียกว่าคอร์ติคอล เนฟรอน (cortical 
nephron)



2. ส่วนประกอบของหน่วยไต
1) รีนอลคอร์พัสเซิล (Renal 

Corpuscle) : โกลเมอรูลัส แคปซูล
โบวแมนส์ และมีแซงเจียม

2) หลอดไตฝอยสว่นต้นช่วงขดงอ
(Proximal Convoluted Tubule)

3) หลอดไตฝอยสว่นโค้งของเฮนเล
(Henle’s Loop)

4) หลอดไตฝอยส่วนปลายช่วงขดงอ
(Distal Convoluted Tubule)

ซึ่งไปต่อกับหลอดไตฝอยรวม



1) รีนอลคอร์พัสเซิล (Renal Corpuscle) มีลักษณะเป็นทรงกลมตั งอยูใ่นไตส่วนนอก
แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ โกลเมอรูลัส แคปซูลโบวแมนส์ และมีแซงเจียม



2) หลอดไตฝอยส่วนต้นช่วงขดงอ (Proximal Convoluted Tubule)
• เป็นส่วนต่อเนื่องมาจากขั วปัสสาวะ (urinary pole) ของรีนอลคอร์พัสเซิล
• เป็นส่วนของหน่วยไตที่ยาวและขดไปมามากที่สุด ประกอบด้วยเนื อเยื่อบุผิว

ชั นเดียวที่มีเซลล์รูปลูกเต๋า (simple cuboidal epithelium) เยื่อหุ้มเซลล์
ด้านยอดมีไมโครวิลไล (microvilli) ที่อัดกันแน่น เรียกว่าบรัชบอร์เดอร์
(brush border) มีลักษณะเหมือนขนแปรงสีฟันมีหน้าที่ช่วยเพิ่มพื นที่ผิวใน
การดูดซึม

• มีไมโทคอนเดรีย (mitochondria) จ้านวนมากวางตัวขนานกับแกนยาวของ
เซลล์โดยแทรกอยู่ระหว่างรอยพับของเยื่อหุ้มเซลล์ด้านฐาน มีหน้าที่จัดส่งเอที
พี (ATP) ส้าหรับกระบวนการขนส่งสารแบบใช้พลังงาน (active transport) 

• มีไทต์จังค์ชั่น (tight junction) ซึ่งเป็นโครงสร้างยึดเยื่อหุ้มเซลล์ด้านยอดติด
กับเย่ือหุ้มเซลล์ด้านข้าง จึงกั นอยู่ระหว่างน ้ากรองกับช่องระหว่างเซลล์ เยื่อ
หุ้มเซลล์ด้านข้างยื่นคล้ายนิ วมือไปประสานกับเซลล์ข้างเคียง



3) โค้งของเฮนเล (Henle’s Loop)
• เป็นหลอดไตฝอยส่วนต่อจากหลอดไตฝอยส่วนต้น

ช่วงขดงอ มีลักษณะเป็นหลอดรูปตัวยู (U) ดังนั น
จึงแบ่งเป็นขาขึ นและขาลง ประกอบด้วยหลอดไต
ฝอยส่วนต้นช่วงตรง (straight part) หรือส่วน
หนาขาลง (thick descending limb) ของโค้ง
ของเฮนเล ทอดตัวเข้าสู่ไตส่วนใน 

• ประกอบด้วยเนื อเยื่อบุผิวชั นเดียวที่มีเซลล์รูปร่าง
แบน (simple squamous epithelium) 

4) หลอดไตฝอยส่วนปลายช่วงขดงอ (Distal 
Convoluted Tubule)
• เป็นส่วนต่อเนื่องขึ นมาจากส่วนหนาขาขึ นของโค้ง

ของเฮนเล



• มีหน้าที่ควบคุมความดันเลือด พบบริเวณที่ distal straight tubule
ซึ่งไปสัมผัสกับผนังของ afferent glomerular arteriole ประกอบด้วย 3 ส่วน

1) Macula densa

2) Juxtaglomerular cell (JGC)
เป็นเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงมาจาก smooth muscle ของ
afferent arteriole มี granule ของ renin

3) Extraglomerular mesangial cell 
ซึ่งช่วยค ้าจุนโครงสร้างของ glomerulus

Juxtaglomerular apparatus



2. ท่อไต (Ureters) เป็นอวัยวะหลังช่องท้องท้าหน้าที่ล้าเลียงน ้าปัสสาวะจาก
กรวยไตลงไปกักเก็บทีก่ระเพาะปัสสาวะ
2.1 หลอดเลือดที่มาเลี ยงท่อไต

มาจากแขนงของหลอดเลือดข้างเคียง ได้แก่ หลอดเลือดแดงไต หลอด
เลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า และหลอดเลือดแดงไอลิแอกร่วม
2.2 เส้นประสาทอัตโนมตัิที่มาเลี ยงท่อไต 

เส้นประสาทซิมพาเทตกิจากไขสันหลังระดับอกที่ 10 ถึงระดับเอวที่ 2 
(T10-L2) ส่วนเส้นประสาทพาราซิมพาเทตกิมาจากเส้นประสาทสมองคู่ที่ 10 
(vagus nerve) และไขสันหลังระดับกระเบนเหน็บที่ 2 ถึง 4 (S2-S4)



2.3 รอยคอดของท่อไต 
มีความส้าคัญเนื่องจากกรณี

ผู้ป่วยเป็นโรคนิ่วในไต ก้อนนิ่วมักหลุด
ลงมาอุดกั นที่รอยคอด 3ต้าแหน่งดังนี 

2.3.1 รอยคอดที่รอยต่อระหว่างท่อไต และ
กรวยไต (uretero-pelvic junction)
2.3.2 รอยคอดบริเวณที่ท่อไตทอดข้ามหลอด
เลือดแดงไอลิแอกร่วม หรือหลอดเลือดแดงไอ
ลิแอกเส้นนอก (external iliac artery)
2.3.3 รอยคอดบริเวณที่ท่อไตทอดเฉียงต่อเข้า
สู่ผนังของกระเพาะปัสสาวะ 





ประกอบด้วย กระเพาะปัสสาวะ และ    
ท่อปัสสาวะ

1. กระเพาะปัสสาวะ (Urinary Bladder) 
• เป็นอวัยวะกลวง มีขนาดและต้าแหน่งเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาตรน ้าปัสสาวะ

ที่ได้รับเข้ามา โดยการล้าเลียงจากท่อไตมากักเกบ็อยู่ภายใน
• เมื่อไม่มีน ้าปัสสาวะบรรจุอยู่มีรูปร่างเป็นทรงพีระมิด 4 ด้าน ส่วนยอด (apex) 

ชี ไปข้างหน้าโดยมีเส้นเอ็นโยงไปยึดกับสะดือ ผนังมีความหนา 5 มิลลิเมตร
วางตัวอยู่ในอุ้งเชิงกราน

• ขณะที่มีน ้าปัสสาวะเต็มมีความจุได้ถึง 500 มิลลิลิตร และกระเพาะปัสสาวะจะ
เปลี่ยนรูปร่างเป็นรูปไข่ ผนังด้านบนสามารถยื่นขึ นไปสูงสุดได้ถึงระดับสะดือ

โครงสร้างของระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะส่วนล่าง



• พื นผิวด้านช่องโพรงซึ่งสัมผัสกับน ้า
ปัสสาวะมีลักษณะเป็นรอยย่น ยกเว้น
พื นผิวบริเวณไตรโกน (trigone) จะเรียบ
ตึงอยู่ตลอดเวลา

• บริเวณด้านในของผนังด้านหลังมขีอบเขต
เป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งมี 3 มุม เป็นรูเปิด 3 
รูคือ รูเปิดของท่อไต (ureteric orifices) 
2 ข้างซึ่งแต่ละรูอยู่ที่ปลายซ้ายและปลาย
ขวาของสันนูนซึ่งเชื่อมระหว่างรูเปิดของ
ท่อไต (interureteric ridge) 

• ไตรโกนมีหนา้ที่ยึดบริเวณจุดที่ท่อไตทอด
เฉียงเข้ามาเปิดที่กระเพาะปัสสาวะ
ท้างานคล้ายลิ นเปิดปิดป้องกันไม่ให้น ้า
ปัสสาวะไหลย้อนกลับขึ นไปในท่อไต



เส้นประสาทอัตโนมัติ
• พาราซิมพาเทติกมาจากไขสนั

หลังระดับกระเบนเหน็บที่ 2 ถึง 4 
(S2-S4) : เพ่ิมการบีบตัวของ
กล้ามเนื อของกระเพาะปัสสาวะ 
และท้าให้กลา้มเนื อหูรูดท่อ
ปัสสาวะส่วนในคลายตัว จึงเป็น
การเปิดท่อปัสสาวะ 

• ซิมพาเทติกมาจากไขสันหลงัระดับเอวที่ 1 ถึง 3 (L1-L3) มีหน้าที่ท้าให้กล้ามเนื อหูรูด
ท่อปัสสาวะส่วนในหดตัวจึงปิดท่อปัสสาวะ แต่ไม่ค่อยมีผลต่อกล้ามเนื อของกระเพาะ
ปัสสาวะจึงมบีทบาทน้อยกว่า



เส้นประสาทกายหรือเส้นประสาท
โซมาติก (Somatic Nerve) 
• เส้นประสาทพูเดนดอล

(pudendal nerve) มาจากไข
สันหลังระดับกระเบนเหน็บที่ 2 
ถึง 4 เช่นเดียวกับเสน้ประสาท
พาราซิมพาเทติก

• มีหน้าที่สั่งการให้กล้ามเนื อหูรูด
ท่อปัสสาวะสว่นนอกหดตัวจึง
เป็นการขมิบหูรูดปิดท่อปัสสาวะ



2. ท่อปัสสาวะ (Urethra)
ท่อปัสสาวะเป็นทางผ่านน้าน ้าปัสสาวะ
จากกระเพาะปัสสาวะขับถ่ายออกนอก
ร่างกาย
2.1 ท่อปัสสาวะผู้ชาย
2.1.1 ท่อปัสสาวะส่วนที่ผ่านต่อมลูกหมาก
(Prostatic Urethra) 
2.1.2 ท่อปัสสาวะส่วนเมมบรานัส
(Membranous Urethra) 
2.1.3 ท่อปัสสาวะส่วนองคชาต (Penile 
Urethra)



2.2 ท่อปัสสาวะผู้หญิง
• มีความยาวประมาณ 4 

เซนติเมตร ทอดลงมาจาก
กระเพาะปัสสาวะผ่าน
กล้ามเนื อกระบังลมของอุ้ง
เชิงกราน

• ส่วนกึ่งกลางถูกล้อมรอบด้วย
หูรูดท่อปัสสาวะส่วนนอกซึ่ง
ควบคุมภายใต้อ้านาจจิตใจ

• รูเปิดของท่อปัสสาวะส่วน
นอกอยู่หน้าต่อช่องทางเปิด
ของช่องคลอด ถูกโอบรอบ
โดยแคมเล็ก



การท้างานของ
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ

การควบคุมสมดุลของเหลวในร่างกาย
1. การแบ่งส่วนของของเหลวในร่างกาย (Compartments of Body Fluids)
ของเหลวในร่างกายแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก
1.1 ของเหลวในเซลล์ (Intracellular Fluid) 
• คิดเป็น 2 ใน 3 ของปริมาณน ้าทั งหมด หรือประมาณ 40% ของน ้าหนักตัว
1.2 ของเหลวนอกเซลล์ (Extracellular Fluid) 
• คิดเป็น 1 ใน 3 ของปริมาณน ้าทั งหมด หรือ 20% ของน ้าหนักตัว

1.2.1 พลาสม่า (Plasma) หรือน ้าเลือดมีประมาณ 5% ของน ้าหนักตัว
1.2.2 ของเหลวระหว่างเซลล์ (Interstitial Fluid) มีประมาณ 15% ของน ้าหนักตัว



2. ความดันออสโมติก และระบบความเข้มข้น
• เยื่อหุ้มเซลล์โดยทั่วไปยอมให้น ้าผ่านเข้าออกจากเซลล์ได้โดยง่ายเมื่อเทียบ

กับสารอื่นๆ เยื่อที่มีสมบัตินี เรียกว่า เยื่อเลือกผ่าน
2.1 ความดันออสโมติก (Osmotic Pressure) 
• เกี่ยวกับการออสโมซิส (osmosis) ซึ่งเป็นการเคลือ่นที่ของน ้าจากที่ๆ มี

ความเข้มข้นของตัวถูกละลายน้อย ผ่านเยื่อเลือกผา่นไปสู่ที่ๆ มีความเข้มข้น
ของตัวถูกละลายมาก โดยที่ตัวถูกละลายไม่สามารถผ่านเยื่อเลือกผ่านได้

• ความดันออสโมติก คือความดันที่เคลื่อนน ้าด้วยวิธีการออสโมซิสดังกลา่ว



พยาธิสภาพที่เกิดจากความเข้มข้นของสารละลายในร่างกายผิดปกติ
3.1 การเพิ่มปริมาตรของเหลวนอกเซลล์โดยสารละลายนอกเซลล์ไฮเปอร์ออสโมสิส
• เป็นเหตุให้ของเหลวนอกเซลล์มีปริมาตรเพิ่มขึ น พบในอาหารที่มรีสเค็มมากเกินไป
• ส่งผลใหน้ ้าเกิดออสโมซิสออกจากเซลลเ์ข้าสู่พลาสมา
• เช่น กรณีผู้ป่วยโรคเบาหวาน
3.2 การเพิ่มปริมาตรของเซลล์โดยสารละลายนอกเซลล์ไฮโปออสโมสิส
• ท้าให้ของเหลวในเซลล์มีปริมาตรเพิ่มขึ น คือภาวะบวมในเซลล์ (intracellular edema) 
• เช่น ร่างกายเสียเกลือแร่มากกว่าน ้า
• น ้าจึงออสโมซิสจากพลาสมาเข้าสู่เซลล์ท้าให้เซลล์บวมได้
• สารน ้าที่ใช้รักษาด้วยการดื่ม ต้องมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบที่ส้าคัญ
3.3 สารละลายนอกเซลล์ไอโซออสโมสสิ
• คือสารละลายในเซลล์มีความเข้มข้นเท่ากับพลาสมา 
• น ้าก็จะไม่ออสโมซิสเข้าหรือออกจากเซลล์ ดังนั นปริมาตรของเซลล์จะคงที่



การบ้าบัดทดแทนไต
• ผู้ป่วยที่การท้างานของไตบกพร่อง เกิดของเสียคั่งในร่างกาย ต้องได้รับการบ้าบัดทดแทนไต
1. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)
• เป็นการน้าเลือดจากผู้ป่วยผ่านเข้าเครื่องฟอกไตเพราะเลือดมีของเสีย
• เมื่อเลือดไหลผ่านตัวกรอง (dialyzer) ของเสียจะแพร่ผ่านตัวกรองออกจากเลือด
• แต่โปรตีนซึ่งเป็นอนุภาคคอลลอยด์ไม่สามารถแพร่ผ่านตัวกรองจึงกลับเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย

แล้ววนเข้าเครื่องฟอกไตอย่างต่อเนื่อง
2. การล้างไตทางช่องท้อง (Chronic Ambulatory Peritoneal Dialysis) 
• การล้างไตหรือฟอกเลือดทางช่องท้องเป็นการน้าของเสียออกจากเลือดผู้ป่วย โดยใช้เยื่อบุ

ผนังช่องท้องเป็นแผ่นกรองโดยเติมน ้ายา ส่วนใหญ่มีกลูโคสเป็นส่วนผสมใส่ผ่านสายที่สอด
ทะลุผนังหน้าท้องเข้าสู่ช่องท้อง ให้น ้ายาอยู่ในช่องท้อง 4 – 6 ชั่วโมง เพื่อให้ของเสียแพร่
ผ่านเยื่อบุผนังช่องท้องเข้าสู่น ้ายา และน ้าส่วนเกินในร่างกายก็จะออสโมซิสเข้าสู่ถุงบรรจุ
น ้ายา



3. การปลูกถ่ายไต (kidney transplantation) 
• การน้าไตจากผู้อื่น (ซึ่งผ่านการตรวจแล้วว่าสามารถ

เข้ากันได)้ มาทดแทนให้ผู้ป่วยที่ไตสูญเสียหน้าที่ไป
อย่างถาวรแล้ว

• วิธีการปลูกถ่ายไต คือ ผ่าตัดน้าไตเพียงข้างเดียวของ
คนบริจาค ซึ่งมาจาก 2 แหล่ง คือจากคนบริจาคที่ยัง
มีชีวิต และจากคนบริจาคที่เสียชีวิตแล้ว มาปลูกถ่าย

• การผ่าตัดท้าโดยวางไตใหม่ไว้บริเวณหน้าต่อ
กล้ามเนื อไอลิเอคัส (iliacus muscle) 

• หลังการปลูกถ่ายไตแล้วผู้ป่วยต้องได้รับยากด
ภูมิคุ้มกัน เพื่อไม่ให้ร่างกายต่อต้านไตที่ได้รับใหม่
และต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ไปตลอดชีวิต



การกรองและรับของเหลวที่ผนังของหลอดเลือดฝอย
• ทิศทางของการเคลือ่นที่ของของเหลวผ่านผนงัของหลอดเลือดฝอยถูกก้าหนด

ด้วย สมการของสตาร์ลิ่ง (Starling’s equation)  เป็นผลรวมของแรงจากความ
ดัน 4 อย่าง ดังสมการ 

• การกรองของเหลวที่หลอดเลือดฝอยระหว่างพลาสม่า และของเหลวระหว่าง
เซลล์ คิดจากความดัน 4 อย่างที่ทา้ให้เกิดแรงซึ่งแสดงในสมการ

Qf = Kf [ PC – Pi – ¶p + ¶i ]



1. ปัจจัยที่ก้าหนดทิศทางและปริมาณการกรองของของเหลวผ่านผนังของหลอดเลือดฝอย (Qf)
1.1 ค่าสัมประสิทธิ์การกรอง (Kf ) คือคุณสมบัตกิารยอมให้สารผ่านของตะแกรง
1.2 ความดันไฮโดรสแตติกในหลอดเลือดฝอย (PC) 

ท้าให้เกิดแรงดันที่มทีิศทางเดียวกับการกรอง จึงมีค่าเป็นบวก จะช่วยท้าให้เกิดการกรองของเหลว
จากพลาสม่าเข้าสู่เนื อเยื่อระหว่างเซลล์ หรืออินเตอร์สติเชียม (interstitium)
1.3 ความดันไฮโดรสแตติกในของเหลวระหว่างเซลล์ (Pi) 

ท้าให้เกิดแรงดัน ที่มีทิศทางตรงข้ามกับการกรองจึงมีค่าเป็นลบ คือต้านการกรองแตภ่าวะปกติมีค่า
น้อยมาก
1.4 ความดันอองโคตกิจากพลาสมา (¶p)

ท้าให้เกิดแรงดันที่มีทิศทางตรงข้ามกับการกรองจึงมีค่าเป็นลบ
1.5 ความดันออสโมติกในของเหลวระหว่างเซลล์ (¶i)

ท้าให้เกิดแรงดันที่มทีิศทางเดียวกับการกรองจึงมีค่าเป็นบวก แตภ่าวะปกติมีค่าน้อยมากเนื่องจาก
โปรตีนไม่สามารถผ่านผนังของหลอดเลือดฝอยเข้ามาสู่ของเหลวระหว่างเซลล์ได้



ในภาวะปกติ Qf = Kf [ PC – ¶p]

Qf = Kf [ PC – Pi – ¶p + ¶i ]



ภาวะบวม (edema, swelling)
• ภาวะบวมเป็นปัญหาที่พบบ่อย และเป็นข้อบ่งชี อย่างหนึ่งในการใช้ยาขับปัสสาวะ
ภาวะบวมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี 
7.1 ภาวะบวมในเซลล์ (Intracellular Edema) คือการเพิ่มปริมาตรของเซลล์โดย
สารละลายนอกเซลล์ไฮโปออสโมสิส
7.2 ภาวะบวมระหว่างเซลล์ (Interstitial Edema) พบบ่อยกว่าภาวะบวมในเซลล์ และ
เกิดจากสาเหตุ ดังนี 
7.2.1 การเพิ่มขึ นของความดันไฮโดรสแตติกในหลอดเลือดฝอย (PC)
7.2.2 การลดลงของความดันอองโคติกจากพลาสมา (¶p) 
7.2.3 การเพิ่มขึ นของความดันออสโมติกในของเหลวระหว่างเซลล์ (¶i)



การควบคุมสมดุลของเหลวในร่างกายโดยฮอร์โมนแอนตี ไดยูเรติก
• antidiuretic hormone; ADH; anti-diuresis แปลว่าต้านการขับปัสสาวะ
• หรือฮอร์โมนวาโซเพรสซิน (arginine vasopressin)
• ปัจจัยส้าคัญที่มีผลกระตุ้นการสร้างและหลั่งฮอร์โมน คือความเข้มข้นของพลาสมาที่สูง

ซึ่งจะกระตุ้นเซลล์ที่มีตัวรับสารเคมีของศูนย์ควบคุมการกระหายน ้าที่สมองส่วนไฮโพทา
ลามัส ให้เพิ่มการดื่มน ้า

• ฮอร์โมนแอนตี ไดยูเรติกจะจับและกระตุ้นตัวรับฮอร์โมน (V2 ADH receptor) ที่เซลล์หลัก
ของหลอดไตฝอยรวม และท่อรวมปัสสาวะท้าให้น ้าผ่านได้ดีขึ น ท้าให้มีการดูดซึมน ้ากลับ
ปัสสาวะจึงมีความเข้มข้นมากขึ น

• ถ้าความเข้มข้นของพลาสมาลดต่้าลง จะไม่มีความรู้สึกกระหายน ้า และจะยับยั งการหลั่ง
ฮอร์โมนแอนตี ไดยูเรติกท้าให้ปัสสาวะเจือจางและสูญเสียน ้าออกจากร่างกาย

• ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระตุ้นระบบนี ได้แก่ ความดันเลือดที่เพิ่มขึ น การคล่ืนไส้ และฮอร์โมน
แอนจิโอเท็นซิน II 



กระบวนการผลิต
น ้าปัสสาวะ

ประกอบด้วยการกรองที่โกลเมอรูลสั และการขนส่งสารโดยหลอดไตฝอย แยก
ออกเป็น 2 ส่วน
• การดูดซึมกลับในหลอดไตฝอย (renal tubular reabsorption) 
• การขับสาร หรือหลั่งสารออกสู่โพรงในหลอดไตฝอย (renal tubular 

secretion)



1. การกรองที่โกลเมอรูลสั (Glomerular Filtration) 
• เป็นการกรองพลาสมาในโกลเมอรูลัสผา่นแผน่กรองโกลเมอรูลัสออกมาเป็น

น ้ากรอง ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อจนได้เป็นน ้าปัสสาวะแท้ หลังผ่านพ้น
ปลายท่อแพพิลลาไปแล้ว

1.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการกรองที่โกลเมอรูลัส
1) ความดันไฮโดรสแตติกในโกลเมอรูลัส
2) ความดันในกระเปาะโบวแมนส์
3) ความดันอองโคติกในโกลเมอรูลสั
4) ค่าสัมประสิทธิ์การกรองโกลเมอรูลัส



2. การขนส่งสารโดยหลอดไตฝอย (renal tubule transport mechanisms)
• การขนส่งสารโดยหลอดไตฝอยมี 2 ทิศทาง คือการดูดซึมสารกลับ และการขับสารหรือ

หลั่งสารออกสู่โพรงในหลอดไตฝอย
2.1 การขนส่งสารโดยหลอดไตฝอยส่วนต้น
2.1.1 การขนส่งด้วยโปรตีนที่เยื่อหุ้มเซลล์ของหลอดไตฝอย (transporter) การดูดซึมสาร
กลับเป็นกระบวนการที่อาศัยพลังงาน (active transport) แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี 

1) กระบวนการขนส่งที่อาศัยพลังงานขั นแรก (primary active transport) 
2) ยูนิพอร์ท (uniport; facilitated diffusion) ขนส่งสาร
3) การขนส่งร่วม (cotransport, secondary active transport)

ก. กรณีสารเคลื่อนไปทิศเดียวกัน (Symport) ได้แก่ การขนส่งโซเดียมกลูโคส 
ข. กรณีขนส่งสารแบบแลกเปลี่ยนกัน (Antiporter, Exchanger) ได้แก่ การขนส่งโซเดียม
แลกกับไฮโดรเจนไอออน (



2.2 การขนส่งสารโดยหลอดไตฝอยส่วนหนาขาขึ นของโค้งของเฮนเล
• ส่วนหนาขาขึ น (thick ascending limb) ของโค้งของเฮนเลมีคุณสมบัติไม่

ยอมให้น ้าผ่านและไม่มีโมเลกุลอควาพอริน 
• การดูดซึมกลับเกลือแร่จึงทา้ให้ของเหลวในหลอดไตฝอย (tubular fluid) 

เจือจางลง จึงเรียกว่าเป็นส่วนเจือจาง (diluting segment) 
• ยาขับปัสสาวะกลุ่มที่ออกฤทธิ์ที่โค้งของเฮนเล (loop diuretics) ซึ่งมี

ประสิทธิภาพสูง ได้แก่ ยาฟิวโรซีมายด์ (furosemide) 



2.3 กลไกก่อเกิดความเข้มข้นทวีคูณด้วยระบบสวนกระแส (Countercurrent 
Multiplier) 
• เป็นระบบที่ท้าให้น ้าปัสสาวะมีความเข้มข้นด้วยโครงสร้างของจักซ์ต้าเมดัลลารีเนฟรอน
2.4 การขนส่งสารโดยหลอดไตฝอยส่วนปลายช่วงขดงอ
• มีการดูดซึมกลับโซเดียมประมาณร้อยละ 10 ของปริมาณในน ้ากรอง



การควบคุม
การท้าหน้าที่ของไต

1. การควบคุมอัตราการกรองที่โกลเมอรูลัสโดยปัจจัยภายในไต (Auto-Regulation) 
• ถูกควบคุมโดย 2 กลไกที่ส่งผลต่อการหดตัวหรือตีบแคบลงของอาร์เทอริโอลน้าเข้าโกลเมอรลูัส
• กลไกแรก ความดันเลือดที่เพิ่มขึ นจะไปยืดกล้ามเนื อเรียบของอาร์เทอริโอลน้าเข้าโกลเมอรลูัส ท้าใหเ้กิดการหดตัว

หรือตีบแคบลงของอาร์เทอริโอลน้าเข้าโกลเมอรลูัส
• กลไกที่สองเป็นหน้าที่ของแมคคูล่าเดนซ่าที่รับรู้การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ

โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ในน ้ากรองที่ไหลผ่านแมคคูล่าเดนซ่า เมื่อความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์เพิ่มสูงขึ น แมค
คูล่าเดนซ่าจะตอบสนองโดยการหลั่งสารกระตุ้นการหดตัวของหลอดเลือด ท้าให้กล้ามเนื อเรียบในผนังของอาร์เทอริ
โอลน้าเข้าโกลเมอรลูัสเกิดการหดตัว โพรงของอาร์เทอริโอลน้าเข้าที่ตีบเล็กลงท้าให้อัตราการกรองเลือดที่โกล
เมอรลูัสลดลง 

• ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่ออัตราการกรองที่โกลเมอรลูัส ได้แก่ ปัจจัยที่ลดความดันไฮโดรสแตติกในโกลเมอรลูัส เช่น การ
หดตัวของหลอดเลือดโดยระบบประสาทซิมพาเทติก และฮอร์โมนแอนจิโอเท็นซิน II การลดลงของเลือดที่มาเลี ยงไต
จากภาวะหลอดเลือดแดงไตตีบ ภาวะเสียเลือดมาก



2. การควบคุมโดยระบบเรนิน- แอนจิโอเท็นซิน อัลโดสเตอโรน (Renin-Angiotensin 
Aldosterone System)
• ปัจจัยส้าคัญที่สุดที่มีผลกระตุ้นระบบนี คือภาวะความดันของการแพร่ซึมที่ไตลดลง ซึ่ง

อาจเกิดจากการลดลงของปริมาตรเลือดจากการเสียเลือดมาก
• ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระตุ้นระบบนี ได้แก่ การกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติก ความ

เข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ในน ้ากรองลดลงโดยกระตุ้นระบบนี ผ่านทางแมคคูล่าเดนซ่า
3. การควบคุมโดยยาขับปัสสาวะกลุ่มอัลโดสเตอโรนแอนทาโกนสิ (Aldosterone 
Antagonists) 
• ยาในกลุ่มสไปโรโนแลคโตน (spironolactone) ซึ่งออกฤทธิ์แย่งจบักับตัวรับฮอรโ์มนอัล

โดสเตอโรนทีห่ลอดไตฝอยรวม จึงเป็นการลดฤทธิ์ของฮอร์โมนนี  มีผลเพิ่มการขับ Na+ 
และลดการขับ K+ (potassium-sparing diuretics)



4. การควบคุมการสร้างเม็ดเลือดแดงในไขกระดูก 
• เซลล์ไฟโบรบลาสที่อยูร่อบๆ หลอดไตฝอยในเปลือกไตสร้างและหลั่งฮอรโ์มนอรีิโทรพอย

อิทิน มีหน้าที่กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงในไขกระดูก มักพบภาวะซีดในผู้ป่วยโรคไตวาย
เรื อรัง  

5. การควบคุมการสร้างวิตามินดี 
• หลอดไตฝอยท้าหน้าที่เปลี่ยนโพรฮอร์โมนของวิตามินดี ให้เป็นฮอร์โมนที่ออกฤทธิ์ได้ คือ

แคลซิไตรออล (calcitriol) ในขณะที่ได้รับรังสียูวีจากการตากแดด ซึ่งจะไปกระตุ้นอวัยวะ
เป้าหมาย 

• ผู้ป่วยโรคไตวายเรื อรังจึงเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนจากภาวะพร่องวิตามินดี
6. การควบคุมการสร้างน ้าตาลกลูโคส (Renal Glucose Production; 
Gluconeogenesis) 
• ไตจะสร้างกลูโคสเฉพาะเมื่อระดับกลูโคสในเลือดต่้า ซึ่งพบในภาวะอดอาหาร หรือระดับ

กลูโคสในเลือดไม่ต่้า แต่ร่างกายไม่สามารถน้ากลูโคสในเลือดไปใช้ได้ เช่น ภาวะขาดยา
อินซูลินในผู้ป่วยโรคเบาหวาน



การล้าเลียง กักเก็บ และขับน ้า
ปัสสาวะสู่ภายนอกร่างกาย

1. การล้าเลียงน ้าปัสสาวะ 
• ท่อไตท้าหน้าทีล่้าเลียงน ้าปัสสาวะที่ผลิตเสร็จแล้วลงไปกักเก็บที่กระเพาะปัสสาวะ 
• ไมเนอร์แคลิกซส์่งสัญญาณไฟฟ้าท้าให้กล้ามเนื อเรียบมีการบีบรูดเป็นคลื่นส่งต่อกัน (peristaltic 

contraction) 
• จนมาถึงท่อไต เพื่อผลักดันน ้าปัสสาวะผ่านลงไปที่กระเพาะปัสสาวะ
2. การกักเก็บน ้าปัสสาวะ
• น ้าปัสสาวะถูกล้าเลียงจากท่อไตทั ง 2 ข้างเข้ามาบรรจุอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ จนปริมาตร

มากกว่า 300 ml. ท้าให้ผนังของกระเพาะปัสสาวะเกิดการยืดตัวจึงไปกระตุ้นตัวรับการยืด 
(stretch receptors) ภายในผนังของกระเพาะปัสสาวะซึ่งส่งสัญญาณประสาทผ่านไปทาง
เส้นประสาทรับรู้ความตึงของกระเพาะปัสสาวะ



3. การถ่ายปัสสาวะ (Micturition)
• ขั นตอนนี ระบบประสาทอัตโนมัติมีบทบาทมาก ซึ่งสัญญาณประสาทจากเส้นประสาทรับรู้

ความตึงของกระเพาะปัสสาวะดังกล่าวจะส่งไป 2 ทาง คือส่งไปกระตุ้นเส้นประสาทพารา
ซิมพาเทติก และส่งไปที่สมองเพื่อรับทราบความรู้สึกปวดปัสสาวะ

• เส้นประสาทพาราซิมพาเทติกจะส่งสัญญาณประสาทมาสั่งการให้กล้ามเนื อเรียบในผนัง
ของกระเพาะปัสสาวะบีบตัวมากย่ิงขึ น เพื่อพยายามผลักดันน ้าปัสสาวะลงสู่ท่อปัสสาวะ
พร้อมสั่งการให้กล้ามเนื อหูรูดท่อปัสสาวะส่วนในคลายตัวเพื่อเพิ่มความสะดวกในการถ่าย
ปัสสาวะ เนื่องจากเป็นการเปิดท่อปัสสาวะ

• หากยังไม่พร้อมจะปัสสาวะ สมองที่รับทราบความรู้สึกปวดปัสสาวะแล้วจ้าเป็นต้องสั่งการ
ผ่านทางเส้นประสาทพูเดนดอล (pudendal nerve) 

• แต่ควบคุมภายใต้อ้านาจจิตใจไปท้าให้หูรูดท่อปัสสาวะส่วนนอกหดตัวเพื่อขมิบปิดท่อ
ปัสสาวะไว้จนกว่าจะพร้อม หากว่ามีความบกพร่องในหน้าที่ของส่วนใดส่วนหนึ่ง จนเกิด
ภาวะปัสสาวะเล็ดราดโดยไม่สามารถควบคุมได้ เรียกว่าเกิดภาวะกลั นปัสสาวะไม่อยู่



น ้าปัสสาวะ
สิ่งทีไ่ม่ควรพบในน ้าปัสสาวะปกติ ดังนี 
1) เม็ดเลือดขาว : เม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลในปัสสาวะ
แสดงว่ามีการติดเชื อแบคทีเรียที่ระบบทางเดินปัสสาวะ
2) เม็ดเลือดแดง : แสดงว่าอาจเกิดจากแผ่นกรองโกล
เมอรูลัสผิดปกติ นิ่ว มะเร็ง และการบาดเจ็บที่ระบบ
ทางเดินปัสสาวะ
3) โปรตีน : การพบโปรตีนโดยเฉพาะอัลบูมินซึ่งเป็น
โปรตีนชนิดเดียวกับไข่ขาว เกิดจากความผิดปกติที่แผ่น
กรองโกลเมอรูลัส
4) น ้าตาลกลูโคส : พบในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
5) สารคีโตน :ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขาดยาอินซูลิน
หรือพบในภาวะอดอาหาร



กลไกการควบคุมภาวะสมดุล
กรด-ด่าง ของร่างกาย 

ความผิดปกติของสมดุลกรด-ด่างในร่างกาย มี 2 ชนิด
1. ภาวะร่างกายเป็นกรด (Acidosis) 
• เกิดขึ นเมื่ออัตราการขับกรดออกจากร่างกายน้อยกว่าอัตราการเพิม่ของกรด 

ซึ่งสามารถมาจากการรับเข้าสู่ หรือสร้างขึ นภายในร่างกาย 
2. ภาวะร่างกายเป็นด่าง (Alkalosis)
• เกิดขึ นเมื่ออัตราการขับกรดออกจากร่างกายมากกว่าอัตราการเพิ่มของกรดใน

ร่างกาย



กลไกการควบคุมภาวะสมดุลกรด-ด่างของร่างกาย แบ่งออกเป็น 3 ระบบ
1. ระบบบัฟเฟอร์ (Buffering) 
• ระบบบัฟเฟอร์เป็นกรดอ่อนซึ่งจะแตกตัวไม่สมบูรณ์ ท้าหน้าที่รับกรดแก่ หรือด่างแก่เข้าไป

แล้วคงเสถียรภาพของค่า pH เอาไว้ได้ดี มี 2 ประเภท
1.1 ระบบบัฟเฟอร์ในเซลล์ ส่วนใหญ่เป็นโปรตีน ฟอสเฟต และฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ซึ่ง
การตอบสนองช้า
1.2 ระบบบัฟเฟอรน์อกเซลล์ จะมีการตอบสนองที่รวดเร็วทันที ส่วนใหญ่เกือบทั งหมด
2. การขับกรดออกทางไต (Renal Acid Excretion) 
• ท้าได้ด้วยการดูดซึมไบคาร์บอเนตไอออน
3. การปรับอัตราการหายใจเพื่อระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกทางปอด



โรคและความผิดปกติที่เป็นสาเหตุของภาวะร่างกายเป็นกรดจากการหายใจ
(respiratory acidosis) ที่พบบ่อยมีดังนี 
1. ภาวะศูนย์ควบคุมการหายใจถูกกด ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะหัวใจ
หยุดเต้น (cardiac arrest)หรือจากยา ได้แก่ มอร์ฟีน ยานอนหลับ
2. โครงสร้างของผนังทรวงอกผิดปกติ เช่น กล้ามเนื อที่ใช้หายใจผดิปกติ
3. ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ เช่นการส้าลักอาหาร
(foreign body aspiration) ภาวะปอดบวมน ้า และปอดอักเสบจากการติด
เชื อ (pneumonia) ในระยะรุนแรงซ่ึงอาจเกิดจากเชื อไวรัสโคโรน่าสายพนัธุ์
ใหม่ (covid-19)



โรคและความผิดปกติท่ีเป็นสาเหตุของภาวะร่างกายเป็นกรดจากเมแทบอลิซึม
(Metabolic Acidosis)
1. โรคและความผิดปกติที่เป็นสาเหตุของภาวะร่างกายเป็นกรดจากเมแทบอลิซึมที่มีค่า
ช่องว่างประจุลบสูง ที่พบบ่อยมีดังนี 
1) ภาวะกรดแลคติกเกิน (Lactic Acidosis) 
ได้แก่ โรคตับแข็ง (cirrhosis) เนื่องจากตับมีหน้าท่ีก้าจัดกรดแลคติก
2) ภาวะกรดคีโตนเกิน (Ketoacidosis) 
อาการที่พบ คือปัสสาวะมาก กระหายน ้า ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน สับสน หายใจเร็วและลึก
3) พิษจากสารที่รับประทาน เช่น ซาลิไซเลต (salicylate) เมทานอล (methanol) ซึ่งเป็นสาร
ประเภทแอลกอฮอล์ที่มีพิษมากที่สุดคือจะท้าให้เกิดภาวะกรดเกินจากเมแทบอลิซึม
4) ภาวะไตวาย
5) ภาวะกล้ามเนื อลายสลาย (Rhabdomyolysis) ซึ่งมักเกิดจากกล้ามเนื อแขน ขาถูก
กระแทกอย่างรุนแรงจนมีสารรั่วออกมาจากเซลล์กล้ามเนื อลายเข้าสู่เลือด



2. โรคและความผิดปกติท่ีเป็นสาเหตุของภาวะร่างกายเป็นกรดจากเมแทบอลิซึมที่มีค่า
ช่องว่างประจุลบปกติ ที่พบบ่อยมีดังนี 
1) การสูญเสียด่างจากทางเดินอาหาร ได้แก่ โรคท้องร่วง (diarrhea) ซึ่งมีการสูญเสียไบ
คาร์บอเนตไอออน (HCO3-) ไปกับอุจจาระ
2) ภาวะกรดจากหลอดไตฝอยบกพร่อง (Renal Tubular Acidosis) ชนิดที่ 1 ซึ่งเกิดจาก
หลอดไตฝอยรวมขับกรดได้ลดลงและสูญเสีย HCO3-ทางปัสสาวะมากขึ น
3) ภาวะกรดจากหลอดไตฝอยบกพร่อง ชนิดที่ 2 ซึ่งเกิดจากการสูญเสีย HCO3-ทางหลอด
ไตฝอยส่วนต้น
4) ภาวะกรดจากหลอดไตฝอยบกพร่อง ชนิดที่ 4 ซึ่งไม่ได้เกิดจากการบกพร่องของไต
โดยตรงแต่เกิดจากการลดระดับของฮอร์โมนอัลโดสเตอโรน ท้าให้เซลล์อินเตอร์คาเลตชนิด
เอลดการขนส่งไฮโดรเจนไอออนสู่น ้ากรอง



โรคและความผิดปกติที่เป็นสาเหตุของภาวะร่างกายเป็นด่างจากการหายใจ (Respiratory Alkalosis) ที่
พบบ่อย มีดังนี 
1. ภาวะศูนย์ควบคุมการหายใจถูกกระตุ้น
• ซึ่งอาจเกิดจากการบริโภคสารบางอย่าง เช่น ยาบ้า (แอมเฟตามีน) 
• ท้าให้ร่างกายเป็นด่างจากการหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทิ งที่ปอดมากเกินไป
2. โรคปอด
• เช่น ปอดอักเสบติดเชื อในระยะแรกซึ่งมีอาการไข้ ไอ และหอบท้าให้เสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

โรคและความผิดปกติที่เป็นสาเหตุของภาวะร่างกายเป็นด่างจากเมแทบอลิซึม (Metabolic Alkalosis) ที่
พบบ่อย มีดังนี 
1. การสูญเสียกรดออกจากทางเดินอาหาร
• ได้แก่ การอาเจียน (vomiting) ซึ่งสูญเสียกรดไฮโดรคลอริกซึ่งสร้างจากต่อมหลั่งกรดของกระเพาะอาหาร

ออกจากร่างกาย
2. การได้รับยา
• เช่น ยาขับปัสสาวะกลุ่มไธอะไซด์ (thiazide group diuretic)



ความผิดปกติของอวัยวะในระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะส่วนบน

1. ภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน (Acute Kidney Injury) หมายถึงภาวะที่ไตท้างานบกพร่อง
อย่างรวดเร็ว และมักจะฟื้นสภาพการท้างานได้เมื่อรักษาที่สาเหตุแล้ว
2. โรคไตเรื อรัง (Chronic Kidney Disease) หมายถึงภาวะที่มีการท้าลายเนื อไตมานาน ท้าให้
ยากแก่การกลับมาเป็นปกติ 
3. ภาวะเบาจืด (Diabetes insipidus) หมายถึงภาวะที่เกิดความบกพร่องในการดูดน ้ากลับที่ไต 
4. โรคมะเร็งไต (Renal Malignancy) เกิดจากปัจจัยเสี่ยงได้แก่การได้รับสารก่อมะเร็งจากการ
สูบบุหรี่ และสารเคมี เช่น แร่ใยหิน แคดเมียม 
5. โรคนิ่วท่อไต (Ureteric Calculi) นิ่วในระบบขับถ่ายปัสสาวะ พบบ่อยและถ้าอุดกั นที่ท่อไต
จะท้าให้ไตบาดเจ็บได้



ความผิดปกติของอวัยวะในระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะส่วนล่าง

1. กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis) 
เกิดจากการติดเชื อแบคทีเรียที่กระเพาะปัสสาวะ จากการกลั นปัสสาวะนานเกินไป โดยเฉพาะในผู้ป่วย

ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น โรคเบาหวาน หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน 
2. ภาวะกลั นปัสสาวะไม่อยู่ (Urinary Incontinence)

คือภาวะที่มีปัสสาวะเล็ดราดโดยไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งเกิดจากความบกพร่องในหน้าที่ของส่วนใด
ส่วนหนึ่งของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายปัสสาวะ 
3. โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Urinary Bladder Cancer) 

เกิดจากการได้รับสารก่อมะเร็งจากการสูบบุหรี่ และสารเคมี เช่น เบนซิดีน (benzidine) ไนโตรซามีน 
(nitrosamine) จากการประกอบอาชีพเกี่ยวกับสีย้อมผ้า อุตสาหกรรม ยาง ปิโตรเคมี
4. ท่อปัสสาวะอักเสบ (Urethritis) 

เกิดจากโรคติดเชื อทางเพศสัมพันธ์ โดยพบเชื อแบคทีเรียคลาไมเดีย ทราโคมาทิส (chlamydia 
trachomatis) และยูเรียพลาสมา ยูเรียลายทิคุม (ureaplasma urealyticum)
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