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ผงัมโนทศัน์  
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

การจดัระบบใน
ร่างกาย 

ระบบยอ่ยอาหาร 

ระบบหมนุเวยีนเลอืด 

ระบบน า้เหลอืงและ
ภูมิคุ้มกนั 

ระบบขบัถ่าย 

ระบบโครงกระดกู  และ
กล้ามเนื อ 

ระบบประสาท 

ระบบหายใจ 

ระบบ 
มนุษย ์
ร่างกาย 
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กระดาษค าตอบ ก่อนเรียน-หลงัเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระบบร่างกายมนุษย์ 
 

ช่ือ....................................................................  ชั้น..............  เลขท่ี........... 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน   แบบทดสอบหลงัเรียน 

ข้อ ก ข ค ง  ข้อ ก ข ค ง   ข้อ ก ข ค ง  ข้อ ก ข ค ง 

1      16       1      16     

2      17       2      17     
3      18       3      18     

4      19       4      19     
5      20       5      20     
6      21       6      21     

7      22       7      22     
8      23       8      23     

9      24       9      24     
10      25       10      25     

11      26       11      26     
12      27       12      27     

13      28       13      28     
14      29       14      29     

15      30       15      30     
 
 

คะแนนการทดสอบ 
 

คะแนนเต็ม คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ผลการประเมิน 
30    
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วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 
ว 32101 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

เร่ือง ระบบร่างกายมนุษย์ 

บทที่ 1 
ร่างกายของเรา 

 
ค าช้ีแจง      

1.  แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ จ านวน 30 ขอ้ (30 คะแนน)   เวลา 30 นาที 
2.  โปรดเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียว โดยท าเคร่ืองหมายกากบาท []                                                              
      ลงในกระดาษค าตอบในช่อง ก, ข, ค หรือ ง 

 
 
 

1.   ขอ้ใดเรียงล าดบัการจดัระดบัในร่างกายไดถู้กตอ้ง 
ก.   เซลล ์ --->  เน้ือเยือ่  ---> อวยัวะ  --->  ระบบ 
ข.   เซลล ์ --->  อวยัวะ  --->  เน้ือเยือ่ --->  ระบบ 
ค.   เซลล ์ --->  เน้ือเยือ่  ---> ระบบ   --->  อวยัวะ 
ง.   เซลล ์ --->  ระบบ    --->  เน้ือเยือ่ --->  อวยัวะ 
 

2.   การยอ่ยอาหารหมายถึงขอ้ใด 
ก.   การสลายโมเลกุลของอาหารเพือ่ใหไ้ดพ้ลงังาน 
ข.   การท าใหอ้าหารมีโมเลกุลเล็กลงใหร่้างกายสามารถดูดซึมได ้    
ค.   การแปรสภาพของอาหารอยา่งหน่ึงใหเ้ป็นอาหารอีกอยา่งหน่ึง 
ง.   การสลายโมเลกุลของอาหารเพือ่น าไปเล้ียงส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย 

 
3.   ความสมัพนัธใ์นขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ถูกต้อง 

ก.   ตบั – น ้ าดี 
ข.   ล าไสเ้ล็ก – เรนนิน 
ค.   ต่อมน ้ าลาย  - อะไมเลส 
ง.   กระเพาะอาหาร – เพปซิน 
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4.   ถา้นกัเรียนรับประทานไก่ยา่งหรือหมูป้ิง  อาหารเหล่าน้ีจะเร่ิมตน้ถูกยอ่ยในส่วนใด 
      ของระบบทางเดินอาหาร 

ก.   ปาก 
ข.   ล าไสเ้ล็ก 
ค.   ล าไสใ้หญ่ 
ง.   กระเพาะอาหาร 

 

5.   วลิลสัในล าไสเ้ล็กมีหนา้ที่และประโยชน์อยา่งไร 
ก.   ช่วยเพิม่พื้นที่ในการยอ่ยอาหาร 
ข.   สร้างเอนไซมใ์นการยอ่ยอาหาร 
ค.   เพิม่พื้นที่ในการดูดซึมอาหาร 
ง.   ช่วยในการล าเลียงอาหารไปสู่ล าไสใ้หญ่ 

 

6.   ถา้ญาติของนกัเรียนเป็นโรคดีซ่านหรือท่อน ้ าดีอุดตนั นกัเรียนควรจะแนะน าใหง้ดอาหารใด 
ก.   เน้ือติดมนั 
ข.   เผอืก  มนั  
ค.   ผกัและผลไม ้
ง.   เน้ือปลา  แป้ง 

 
7.   เฮโมโกลบินพบที่ใดและมีหนา้ที่อะไร 

ก.   ในเม็ดเลือดขาว  ท  าหนา้ที่ก  าจดัเช้ือโรค 
ข.   ในเม็ดเลือดแดง  ท าหนา้ที่ล  าเลียงออกซิเจน 
ค.   ในเม็ดเลือดแดง  ท  าหนา้ที่ช่วยในการแขง็ตวัของเลือด 
ง.   ในเม็ดเลือดขาว  ท าหนา้ที่ล  าเลียงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์
 

8.   เลือดที่อยูใ่นเสน้เลือดใดต่อไปน้ีมีปริมาณออกซิเจนสูงที่สุด 
ก.   เสน้เลือดทุกเสน้ที่เขา้สู่หัวใจ 
ข.   เสน้เลือดทุกเสน้ที่ออกจากหวัใจ 
ค.   เสน้เลือดที่เขา้สู่หวัใจหอ้งบนขวา 
ง.   เสน้เลือดที่ออกจากหวัใจหอ้งล่างซา้ย 
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9.   เลือดด าเปล่ียนเป็นเลือดแดงไดเ้ม่ือผา่นอวยัวะใด 

ก.   ไต 
ข.   ปอด 
ค.   หวัใจหอ้งบนซา้ย 
ง.   หัวใจหอ้งล่างซา้ย 

 
10.   ความโกรธและความเครียดเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดโรคใดต่อไปน้ี 

ก.   โรคหัวใจ 
ข.   โรคกระเพาะอาหาร 
ค.   โรคความดนัโลหิตสูง 
ง.    ถูกทุกขอ้ที่กล่าวมา 

 
11.   อวยัวะใดที่มีรูปร่างคลา้ยเมล็ดถัว่ 

ก.   ไต 
ข.   ตบั 
ค.   ปอด 
ง.   กระเพาะอาหาร 

 
12.   เม่ือเม็ดเลือดแดงหมดอาย ุ ร่างกายจะน าไปท าลายที่อวยัวะใด 

ก.   ตบัและไต 
ข.   ไตและมา้ม 
ค.   ตบัและมา้ม 
ง.   มา้มและต่อมน ้ าเหลือง 

 
13.   ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัหนา้ที่ของเกล็ดเลือด 

  ก.   ก าจดัเช้ือโรค 
  ข.   ช่วยใหเ้ลือดแขง็ตวั 
  ค.   ช่วยล าเลียงออกซิเจน 
  ง.   รักษาระดบัความเขม้ขน้ในเลือด 
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14.   สารเคมีใดที่มีความส าคญัที่สุดในการควบคุมอตัราการหายใจเขา้-ออก 

ก.   เฮโมโกลบิน 
ข.   แก๊สไนโตรเจน 
ค.   แก๊สออกซิเจน 
ง.   แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์

 
15.  กระบวนการหายใจเกิดขึ้นที่ส่วนใดของร่างกาย 

ก.   เซลลท์ุกเซลล ์
ก.   บริเวณปอด 
ค.   บริเวณหวัใจ 
ง.   บริเวณถุงลมปอด 

 
16.   ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัการหายใจเขา้ 

ก.   ปริมาตรช่องอกลดลงกระดูกซ่ีโครงยกตวัสูงขึ้น 
ข.   กระดูกซ่ีโครงยกตวัสูงขึ้น กลา้มเน้ือกระบงัลมยกตวัสูงขึ้น              
ค.   กระดูกซ่ีโครงยกตวัต ่าลง กลา้มเน้ือกระบงัลมยกตวัต ่าลง              
ง.   กระดูกซ่ีโครงยกตวัสูงขึ้น กลา้มเน้ือกระบงัลมยกตวัต ่าลง              

 
17.   การวดัชีพจรเป็นการวดัอตัราการเตน้ของหวัใจ  ซ่ึงเกิดจากผลของขอ้ใด 

ก.   จงัหวะการบีบตวัของหวัใจ 
ข.   จงัหวะการคลายตวัของหวัใจ 
ค.   จงัหวะการบีบตวัและการคลายตวัของหวัใจ 
ง.   จงัหวะการหายใจเขา้และจงัหวะการหายใจออก 

 
18.     สารที่พบในปัสสาวะมากที่สุดคืออะไร 

ก.   ยริูก 
ข.   ยเูรีย 
ค.   กลูโคส 
ง.   โซเดียมคลอไรด ์
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19.   อวยัวะที่ไม่ได้ท าหนา้ที่ในการขบัถ่ายคือขอ้ใด 

ก.   ไต 
ข.   ปอด 
ค.   ผวิหนงั 
ง.   ล าไสเ้ล็ก 

 

20.  เม่ือเกิดอาการทอ้งร่วงอยา่งรุนแรง  เราควรบริโภคส่ิงใดต่อไปน้ี 
ก.   น ้ า   เกลือคลอไรด ์
ข.   น ้ าตาล  เกลือโซเดียม 
ค.   น ้ า  เกลือโซเดียม  เกลือคลอไรด ์
ง.   เกลือโซเดียม กลูโคส  น ้ าตาลทราย 
 

21.   ภูมิคุม้กนัรับมา  หมายถึงอะไร 
ก.   ภูมิคุม้กนัที่มาตั้งแต่เกิด 
ข.   ภูมิคุม้กนัที่มีเฉพาะเช้ือโรค 
ค.   ภูมิคุม้กนัที่สร้างขึ้นคร้ังแรกจากสตัวห์รือคนอ่ืน 
ง.   ภูมิคุม้กนัที่ร่างกายสร้างขึ้นเพือ่ป้องกนัโรคหรือส่ิงแปลกปลอม 

 

22.   ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกบัระบบประสาท 
ก.   เซลลป์ระสาทเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของระบบประสาท 
ข.   เซลลป์ระสาทสตัวช์ั้นสูงมีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกนั 
ค.   เดนไดรตท์  าหน้าที่น ากระแสประสาทออกจากเซลลไ์ปยงัเซลลป์ระสาทอ่ืน ๆ   
ง.   เซลลป์ระสาทท าหนา้ที่แตกต่างกนั เช่น รับความรู้สึก  ประสานงาน และสัง่การ 

 

23.   สมองส่วนที่ท  าหนา้ที่ควบคุมความทรงจ า การตดัสินใจคือส่วนใด 
ก.   เซรีบรัม 
ข.   เซรีเบลลมั 
ค.   พอนส์ วาโรลี 
ง.   เมดลัลา ออบลองกาตา 
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24.   ปัจจยัในขอ้ใดไม่น่าจะมีส่วนเก่ียวขอ้งความฉลาดของสตัวแ์ละมนุษย ์ 

ก.   จ  านวนคล่ืนสมอง 
ข.   ขนาดของซีรีเบลลมั 
ค.   ความลึกของร่องสมอง 
ง.   น ้ าหนกัสมองเปรียบเทียบกบัน ้ าหนกัตวั 

 
25.   กลา้มเน้ือส่วนใด จดัเป็นกลา้มเน้ือลาย 

  ก.   กลา้มเน้ือขา 
  ข.   กลา้มเน้ือหวัใจ 
  ค.   กลา้มเน้ือผนงัล าไส ้
  ง.   กลา้มเน้ือบริเวณกระเพาะอาหาร 

 

26.   ระบบประสาทส่วนกลางประกอบดว้ยอะไร 
  ก.   สมอง ไขสนัหลงั 
  ข.   สมอง ไขสนัหลงั เสน้ประสาท 
  ค.   สมอง เสน้ประสาท เซลลป์ระสาท 
  ง.   ไขสนัหลงั เสน้ประสาท เซลลป์ระสาท 

 

27.   ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัระบบประสาท 
ก.   การเตน้ของหวัใจเป็นระบบประสาทใตอ้ านาจจิตใจ 
ข.   มองนกเกาะบนตน้ไมเ้ป็นระบบประสาทนอกอ านาจจิตใจ 
ค.   กระพริบตาเม่ือผงเขา้ตาเป็นระบบประสาทนอกอ านาจจิตใจ 
ง.   กระตุกเทา้ออกเม่ือเหยยีบตะปูเป็นระบบประสาทใตอ้ านาจจิตใจ 

 

28.   ถา้หากสมองส่วนซีรีเบลลมัถูกท าลายจะส่งผลต่อกิจกรรมใดมากที่สุด 
ก.   การเดิน 
ข.   การหายใจ 
ค.   การมองเห็น 
ง.   การยอ่ยอาหาร 
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29.    ขอ้ใดไม่เป็นกระดูกแกนของมนุษย ์

ก.   กระดูกซ่ีโครง 
ข.   กะโหลกศีรษะ 
ค.   กระดูกแขน 
ง.   กระดูกสนัหลงั 

 
30.   กระดูกในขอ้ใดไม่ใช่กระดูกระยางค ์

ก.   กระดูกแขน-ขา 
ข.   กระดูกซ่ีโครง 
ค.   กระดูกเชิงกราน 
ง.   กระดูกสะบกั-ไหปลาร้า 
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ระบบร่างกายมนษุย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ร่างกายของมนุษยป์ระกอบด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ มากมาย  ซ่ึงการจดัระบบ    
ในร่างกายของมนุษยจ์ะแบ่งไดห้ลายระดบั  ตั้งแต่ระดบัเซลล ์ ระดบัเน้ือเยื่อ  ระดบัอวยัวะ  
และระดบัร่างกาย  ระบบต่าง  ๆในร่างกายแมจ้ะมีโครงสร้างและหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนั  แต่ระบบ
ต่าง  ๆจะตอ้งท างานสัมพนัธ์กนั เพื่อใหร่้างกายของมนุษยส์ามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งปกติ   
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         การจดัระบบในรา่งกาย 
 
 

  ส่วนต่างๆ  ของร่างกายสามารถจดัระบบของการท างาน  โดยเร่ิมจากหน่วยที่เล็กที่สุดไปถึง
หน่วยที่ใหญ่ที่สุดโดยเร่ิมจากเซลล์ (cell) (คน้พบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษ ช่ือ โรเบิร์ต ฮุค) ซ่ึง

เซลลแ์ต่ละชนิดจะมีรูปร่างและหน้าที่ที่แตกต่างกนัออกไปเพื่อให้เขา้
กบัการท างาน   กลุ่มของเซลลท์ี่มีรูปร่างเหมือนกนัท าหน้าที่อยา่งเดียวกนั 
เรียกวา่ เนื้อเยื่อ(tissue)  เน้ือเยือ่หลายชนิดมาท าหน้าที่เดียวกนัเรียกว่า
อวัยวะ(organ)  และอวยัวะหลาย ๆ อวยัวะมาท าหน้าที่ร่วมกนัเรียกว่า
ระบบอวัยวะ (organ system )และร่างกาย(body)  ระบบอวยัวะแต่ละ
ระบบมีอวยัวะที่เก่ียวขอ้งและมีหน้าที่ต่างกนั   ดงันั้นร่างกายมนุษย์
จึงถูกจดัระบบเป็น 4 ระดบั  ดงัน้ี 

รูปที่ 1 โรเบิร์ต ฮุค  ที่มา : http://www.huh.harvard.edu/libraries/mycology/1665.htm 
 

   1.  เซลล์ (cell)   
 

เซลล ์เป็นองคป์ระกอบพื้นฐานที่เล็กที่สุดของส่ิงมีชีวติ  ซ่ึงร่างกายของมนุษยป์ระกอบดว้ยเซลล์
จ  านวนหลายลา้นเซลล ์ ในแต่ละเซลลจ์ะมีความแตกต่างกนัทั้งขนาดและรูปร่าง  ขึ้นอยูก่บัหนา้ที่ของเซลล์
นั้น ๆ ดงัรูปในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงลกัษณะรูปร่างของเซลลบ์างชนิด 
 

รูปร่างเซลล์ ลักษณะ หน้าที ่
 

 
เม็ดเลือดแดง 

มีลกัษณะกลมแบน                      
ตรงกลางเวา้  คลา้ยโดนทั 

ล าเลียงออกซิเจน 

2.1 
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เซลลก์ลา้มเน้ือ 

มีลกัษณะแบน ยาว                 
แต่เม่ือหดตวัจะพองออก 

ยดืหด เพือ่ใหเ้กิดการ
เคล่ือนไหว 

 
 

   2.  เนือ้เยื่อ(tissue)   
 

 เนื้อเยื่อ(tissue)  คือกลุ่มของเซลลท์ีมี่รูปร่างเหมือนกนั ท าหนา้ที่เดียวกนัมาอยูร่วมกนั เช่น 
เน้ือเยือ่กลา้มเน้ือ มีหนา้ที่ช่วยให้ร่างกายเคล่ือนไหวได ้ ท  างานได ้ เน้ือเยือ่ประสาทท าหนา้ที่
ประสานงานในการรับความรู้สึก การสัง่งาน   

เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ(muscle)  ประกอบดว้ยเซลล์ที่หดตวัและคลายตวัได้  ท  าหน้าที่ช่วยให้
ร่างกายเคล่ือนไหวได ้แบ่งออกเป็น 3 ชนิด  ดงัน้ี 

1.  กลา้มเน้ือลาย (skeleton muscle) ท  างานอยูภ่ายใตอ้  านาจจิตใจ เช่น กลา้มเน้ือยดึกระดูกขา 
2. กลา้มเน้ือเรียบ  (smooth muscle) ท  างานอยูน่อกอ านาจจิตใจ  เช่น กลา้มเน้ือกระเพาะ      
3. กลา้มเน้ือหวัใจ  (cardiac muscle) ท  างานอยูน่อกอ านาจจิตใจ              

 

 
 
 
 
 
                                  กลา้มเน้ือเรียบ            กลา้มเน้ือลาย               กลา้มเน้ือหวัใจ 

 

รูปที่ 2 ลกัษณะกลา้มเน้ือประเภทต่าง ๆ      
ที่มา : http://www.rmutphysics.com/charud/oldnews/252/index252.htm 
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เนื้อเยื่อประสาท  (nervous tissue) 
  ประกอบดว้ยเซลลท์ี่มีรูปร่างเฉพาะท าหนา้ที่
ส่งสญัญาณที่ถูกกระตุน้ไปยงัสมอง และรับค าสัง่จาก
สมองไปยงัอวยัวะที่ถูกกระตุน้ เพือ่ตอบสนองโดยการ
แสดงออก เช่น การวิ่งของนักกรีฑาเป็นการท างาน
ประสานกนัของเน้ือเยือ่กลา้มเน้ือขา แขน ล าตวั โดยมี
การควบคุมและสัง่งานจากเน้ือเยือ่ประสาทในสมอง                   
รูปที่ 3  ลกัษณะของเน้ือเยือ่ประสาท    

ที่มา : http://www.hartnell.edu/faculty/aedens/bio6l/bio6lnervous.html 
 

   3.  อวัยวะ(organ)  
            
   อวัยวะ(organ) คือโครงสร้างที่ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่หลายชนิดอยู่
รวมกนั ท าหนา้ที่อยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยเฉพาะ เช่น หวัใจ เป็นอวยัวะที่
ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่หุม้หวัใจ เน้ือเยือ่กลา้มเน้ือ  เยือ่บุหวัใจ  เสน้เลือด 
เป็นตน้ 
 

รูปที่ 4 หวัใจของมนุษย ์  
ที่มา : วอลก์เกอร์, ริชาร์ด.  2545 : 56 
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   4. ระบบอวยัวะ (organ system) 
 

               ระบบอวัยวะ (organ system )  
คือโครงสร้างที่ประกอบดว้ยอวยัวะหลาย ๆ  
อวยัวะมาท าหนา้ที่ร่วมกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง   
เช่น ระบบหมุนเวยีนเลือด  ระบบหายใจ   
ระบบยอ่ยอาหาร ระบบขบัถ่าย ระบบ 
ประสาท  เป็นตน้ 
 
 
 
 
รูปที่ 5 ระบบหมุนเวยีนโลหิต 
ที่มา http://www.3dscience.com/3D_Models/Human_Anatomy 
/Male_Systems/Male_Circulatory_3.php 
 
 

สรุป การจัดระบบในร่างกายของมนุษย์ 
 
 
 
 
 
 
  เซลล ์                       เน้ือเยือ่                           อวยัวะ                            
 

                                                                                                                   
                                                                                                                    ระบบอวยัวะ และ ร่างกาย 

 

รูปที่ 6 การจดัระบบของร่างกายมนุษย ์   
ที่มา : วอลก์เกอร์, ริชาร์ด.  2545 : 13 
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ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี เพือ่ทดสอบความเขา้ใจและประเมินความกา้วหนา้ในการเรียน 
 

ใหท้  าเคร่ืองหมาย หนา้ขอ้ที่เห็นวา่ถูกและเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ที่เห็นวา่ผดิ 
 
 

 1.  เซลลเ์ป็นส่วนประกอบที่เล็กที่สุดของส่ิงมีชีวติ 

 2.  เซลลถู์กคน้พบโดยนกัวทิยาศาสตร์ชาวองักฤษช่ือวลิเล่ียม ฮาร์วยี ์

 3.  ส่ิงมีชีวติจะตอ้งประกอบไปดว้ยเซลลห์ลายเซลลจึ์งจะมีชีวติอยูไ่ด ้

 4.  ส่วนประกอบต่างๆ ในร่างกายมนุษย ์ถา้เรียงล าดบัจากใหญ่ไปหาเล็กจะไดด้งัน้ี   

      อวยัวะ > ระบบอวยัวะ> เน้ือเยือ่ > เซลล ์

 5.  ร่างกายของคนในภาวะปกติมีอุณหภูมิอยูท่ี่ 37 องศาเซลเซียส 

 6.  อวยัวะคือโครงสร้างของเน้ือเยือ่หลายชนิดรวมกนัท าหนา้ทีอ่ยา่งเดียวกนั 

 7.  เซลลข์องส่ิงมีชีวติชนิดเดียวกนัจะมีรูปร่างและขนาดเหมือนกนั และแตกต่าง 

      จากส่ิงมีชีวติอ่ืน 

 8.  เน้ือเยือ่ คือกลุ่มของเซลลท์ี่มีรูปร่างเหมือนกนัท าหนา้ที่อยา่งเดียวกนั   

 9.  ส่ิงมีชีวติมีการล าเลียงสารต่าง ๆ โดยอาศยัการแพร่และการออสโมซิส 

 10. เซลล ์1 เซลลก์็สามารถท าหนา้ที่ไดเ้ท่ากบัส่ิงมีชีวติหน่ึงชีวติคือสามารถด ารงชีวติอยูไ่ด ้

 11. เน้ือเยือ่กลา้มเน้ือประกอบไปดว้ยเซลลท์ี่มีลกัษณะกลมสามารถหดและคลายตวัได ้

 12.  กลา้มเน้ือลาย ท างานอยูภ่ายใตอ้  านาจจิตใจ เช่น หัวใจ  ปอด  เป็นตน้ 

 
 
 
 
 

2.1 
เรือ่ง การจดัระบบในรา่งกาย 
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              ระบบยอ่ยอาหาร 

(Digestion) 
 

 
          อาหารประเภทต่าง ๆ ที่เราบริโภคเขา้ไปในร่างกาย  
โดยเฉพาะอาหารที่ให้พลงังาน ลว้นแต่มีโมเลกุลขนาดใหญ่
เกินกวา่ที่ร่างกายจะล าเลียงเขา้สู่เซลลส่์วนต่าง  ๆของร่างกาย
ได ้  จ าเป็นตอ้งแปรสภาพใหมี้ขนาดเล็กลง  การแปรสภาพ
ของอาหารดงักล่าวเกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่อาศยัการท างาน
ของเอนไซมย์อ่ยอาหาร โดยทัว่ไปเรียกว่า  น ้าย่อย จากนั้น
โมเลกุลของสารอาหารจะถูกดูดซึมเขา้สู่เซลล์ กระบวนการ
แปรสภาพอาหารที่มีโมเลกุลใหญ่ให้มีโมเลกุลเล็กลง 

เรียกวา่  การย่อยอาหาร (Digestion)  ส่วนวติามิน เกลือแร่ และน ้ าจะถูกดูดซึมเขา้สู่เซลล์ไดเ้ลย โดยไม่ตอ้ง
ผา่นกระบวนการยอ่ย 
 

การยอ่ยอาหาร (Digestion) 
 

การย่อยอาหาร คือ กระบวนการที่ท  าใหอ้าหารที่มีขนาดใหญ่มีขนาดเลก็ลงจนสามารถดูดซึม
เขา้เซลลน์ าไปใชป้ระโยชน์ได ้การยอ่ยภายนอกเซลล ์มี 2 วธีิคือ 

1.   การย่อยแบบเชิงกล (mechanical digestion)  โดยการบดเคี้ยวของฟันและการบีบรัดตวั
ของท่อทางเดินอาหาร เป็นการเปล่ียนขนาดโมเลกุลท าใหอ้าหารมีขนาดเล็กลง 

2.   การย่อยแบบเชิงเคมี (chemical digestion) โดยการใชน้ ้ ายอ่ย  ซ่ึงน ้ ายอ่ยหรือเอนไซม(์enzyme)  
มีคุณสมบตัิดงัน้ี 
  1.   น ้ ายอ่ยเป็นโปรตีน 
  2.   หลงัเร่งปฏิกิริยาเคมีแลว้น ้ ายอ่ยจะไม่เปล่ียนสภาพ  สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้
  3.   การท างานของน ้ ายอ่ยขึ้นอยูก่บั อุณหภูมิและค่า pH ที่เหมาะสม 
  4.   เอนไซม ์แต่ละชนิดจะมีความจ าเพาะเจาะจงต่อสารที่จะยอ่ยแตกต่างกนั 

2.2 
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อวยัวะทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางเดนิอาหาร 
 
 

อาหาร      ปาก               คอหอย         หลอดอาหาร    กระเพาะอาหาร   
 

         กากอาหาร         ทวารหนัก          ล าไส้ตรง            ล าไส้ใหญ่            ล าไส้เลก็            
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 7 อวยัวะที่เก่ียวขอ้งในระบบยอ่ยอาหาร 
                                              ที่มา : http://www.hotspashop.com/th/hotspa/detail/127.html 
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อวยัวะในระบบยอ่ยอาหาร 
 

   1.  ปาก (mouth)  
 
ปากเป็นอวยัวะแรกที่ท  าหนา้ที่ในการยอ่ยอาหารแบบเชิงกลโดยการบดเคี้ยวอาหารของฟัน 

และมีการยอ่ยทางเคมีโดยเอนไซมอ์ะไมเลส  ซ่ึงท างานไดดี้ในสภาพที่เป็นเบสเล็กนอ้ย 
 
          แป้ง                                               น ้ าตาลมอลโทส(maltose) 
 

ภายในปากมีโครงสร้างที่เก่ียวขอ้งกบัการยอ่ยอาหารดงัน้ี 

1.1  ฟัน (teeth)  ที่ท  าหนา้ที่คอยบดเคี้ยวอาหารใหเ้ล็กลงโดยฟันมี 2 ชุดคือ ฟันน ้ านมและฟันแท ้
-   ฟันน ้ านม มี 20 ซ่ี เร่ิมขึ้นเม่ืออาย ุ6 เดือนถึง 13 ปี  
-   ฟันแทมี้ 32 ซ่ี   

-   ฟันหนา้ ส าหรับตดัอาหาร 8 ซ่ี  ฟันเขี้ยว ส าหรับฉีกอาหาร 4 ซ่ี  
-   ฟันกรามหนา้ และกรามหลงั ส าหรับบดเคี้ยวอาหารอีก 8 และ 12 ซ่ี  
 

 

 

                                                  ฟันกรามหนา้ 
                                                                                          

                                                                                                      ฟันกรามหลงั 

 

 ฟันกรามหลงั 
        ฟันเขี้ยว 
           ฟันหนา้ 

 

รูปที่ 8  ส่วนประกอบของฟัน   ที่มา : วอลก์เกอร์, ริชาร์ด.  2545 : 72-73 
 

1.2  เพดานอ่อน(soft palate) เพดานอ่อนจะเล่ือนปิดปลายโพรงจมูกขณะที่มีการกลืนอาหาร 

        1.3 ต่อมน ้าลาย (salivary gland) ท าหน้าที่สร้างน ้ าลาย (saliva)  ประกอบดว้ย  น ้ า  น ้ าเมือก 
เอนไซมอ์ะไมเลส (amylase), NaHCO3, แร่ธาตุ เช่น ฟอสฟอรัส (P) คลอรีน (Cl)  ต่อมน ้ าลายมีดว้ยกนั 3 คู่ 
คือ ต่อมน ้ าลายบริเวณกกหู  ต่อมน ้ าลายใตข้ากรรไกรล่าง และต่อมน ้ าลายใตล้ิ้น   ผลิตน ้ าลายไดว้นัละ 
1-1.5  ลิตร 
 

อะไมเลส  
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รูปที่ 9  ต  าแหน่งของต่อมน ้ าลาย 
ที่มา :  http://202.129.54.82/faculty/web_bed/apichat/digestive/page/salivary.html 

 

1.4  ลิน้ (tongue) คอยคลุกเคล้าอาหาร

ใหผ้สมกบัน ้ าลายและมีต่อมรับรส (test bud) กระจาย
อยูท่ ัว่โดยปลายล้ินรับรสหวาน โคนล้ินรับรสขม ขา้ง
ล้ินรับรสเปร้ียว  

 การยอ่ยในปากมีเฉพาะการยอ่ยแป้งเท่านั้น 
โดยอาหารที่ผ่านการย่อยจะเป็นก้อนเรียกว่า โบลัส 
(bolus) แลว้เล่ือนผา่นคอหอยโดยการกลืน  

รูปที่ 10  แสดงต าแหน่งรับรสของล้ิน 
ที่มา : http://devilbio501.exteen.com 

 

     คอหอย (pharynx)   
 

คอหอย  เป็นทางผ่านระหว่าง
ปากกบัหลอดอาหาร ช่องที่เปิดติดต่อกบั
อวยัวะหลายแห่ง เช่น จมูก ปาก หลอดลม 
หลอดอาหารและช่องหูตอนกลาง  ขณะที่
เรากลืนอาหารเราจะไม่หายใจ  
 
 

ต่อมน ้าลายบริเวณกกหู 

ต่อมน ้าลายใตล้ิ้น 

ต่อมน ้าลายใตข้ากรรไกร 
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3. หลอดอาหาร (esophagus)  
      
 

       เป็นกลา้มเน้ือเรียบ มีการยอ่ยเชิงกลโดยการบีบรัดตวัเป็นจงัหวะเพื่อล าเลียงอาหารลงสู่กระเพาะ
อาหาร ไม่มีน ้ ายอ่ย ไม่มีการดูดซึมอาหาร แต่มีการหลัง่สารเมือกเพือ่ช่วยหล่อล่ืน 
 
 

รูปที่ 11  แสดงการกลืนอาหาร และการบีบรัดตวัของหลอดอาหาร 
ที่มา : วอลก์เกอร์, ริชาร์ด.  2545 : 73 
                                                     

      

   4.  กระเพาะอาหาร (stomach)  
               
         

          เป็นบริเวณที่มีการยอ่ยทั้งแบบเชิงกลและทาง
เคมี   มีรูปร่างคลา้ยตวัเจ (J)  มีกลา้มเน้ือหูรูดทั้งบน
และล่าง  ผนงัดา้นในทบไปมาเรียกวา่ rugae   

กระเพาะสามารถดูดซึมอาหารไดเ้ป็นแห่งแรก 
เช่น  สามารถดูดซึมแอลกอฮอล์  วิตามินบี 12  และ
แร่ธาตุ บางชนิด  กระเพาะอาหารมีการหลั่งกรดเกลือ
หรือไฮโดรคลอริก (HCI)  เพือ่ปรับสภาพใหเ้หมาะสม 

รูปที่ 12  แสดงระบบทางเดินอาหาร                   กบัการท างานของเอนไซม ์                         
ที่มา : http://refluxdefense.com/heartburn_GERD_articles/stomach-acid.html  

 

ซ่ึงขณะที่กระเพาะปล่อยกรดเกลือ (HCI)  ออกมาใหม่ๆ มีความเขม้ขน้สูงสามารถท าลายเน้ือเยือ่
ภายในร่างกายได ้   ดงันั้นกระเพาะจึงสร้างเมือกขึ้นมาเพือ่ป้องกนักรดเกลือท าลายผนงักระเพาะอาหาร   
 

การย่อยในกระเพาะอาหาร   

อาหารจะถูกคลุกเคลา้อยูใ่นกระเพาะดว้ยการหดตวั  และคลายตวัของกลา้มเน้ือที่แข็งแรง
ของกระเพาะ  ในกระเพาะอาหารจะมีการจะสร้างเอนไซมเ์พปซิน(pepsin) ยอ่ยเฉพาะโปรตีนให้เป็นโปรตีน
โมเลกุลยอ่ยลง เรียกว่า เพปไทด์ (Peptide)  แต่ยงัไม่สามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได ้ นอกจากนั้นยงัมี
การสร้างเอนไซม ์เรนนิน(rennin) ส าหรับยอ่ยโปรตีนในน ้ านม   

 



                                                                                  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์         21      

 
 
 
 
 
 

 

 

    5.  ล าไส้เลก็ (Small Intestine)  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      รูปที่ 13 ล าไสเ้ล็กและวลิลสั (Villus) 
    ที่มา : วอลก์เกอร์, ริชาร์ด.  2545 : 75 

 

ล าไสเ้ล็กเป็นส่วนที่มีการดูดซึมสารอาหารมากทีสุ่ด เน่ืองจากที่ผนงัล าไสเ้ล็กสามารถสร้าง
น ้ ายอ่ยหรือเอนไซมข์ึ้นมาไดห้ลายชนิดท างานไดดี้ในสภาวะที่เป็นเบส   ล าไส้เล็กเป็นอวยัวะที่ยาวที่สุด
ถึง 7 - 8 เมตร  ล าไสเ้ล็กแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ        

1.   ล าไส้ตอนตน้ หรือ ดูโอดีนัม  (duodenum) รับน ้ ายอ่ยจากตบัอ่อนและรับน ้ าดีจากตบั 
(น ้ าดีมีสีเขียว รสขม  และมีสมบตัิเป็นเบส) ล าไสส่้วนน้ีเป็นส่วนที่มีการท าการยอ่ยมากที่สุด  สามารถ
ยอ่ยคาร์โบไฮเดรต  โปรตีนและไขมนัได ้

2.   ล าไสส่้วนกลาง หรือ เจจูนมั (jejunum)  เป็นส่วนที่ดูดซึมอาหารที่ยอ่ยแลว้มากที่สุด 
3.   ล  าไสส่้วนทา้ย หรือ ไอเลียม  (ileum) ยอ่ยและดูดซึมอาหารที่เหลือ 
 
 
 

     ปกติกระเพาะของคนเรามีปริมาตร 50 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  
เม่ือมีอาหารกระเพาะสามารถขยายไดถึ้ง 40 เท่า....  
 

   อาหารโปรตีน เช่น เน้ือววั ยอ่ยยากกวา่เน้ือปลา ในการปรุง
อาหารเพือ่ใหย้อ่ยง่าย อาจใชก้ารหมกัหรือใส่สารบางอยา่งลงไป
ในเน้ือสตัวเ์หล่านั้น เช่น ยางมะละกอ หรือสบัปะรด 
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การย่อยอาหารในล าไส้เลก็ 
1.   ยอ่ยน ้ าตาลโมเลกุลคู่ ใหเ้ป็นน ้ าตาลโมเลกลุเด่ียว โดยเอนไซมต่์อไปน้ี  
 เอนไซมม์อลเทสยอ่ยน ้ าตาลมอลโทส  ไดก้ลูโคส  2 โมเลกุล  
 เอนไซมซู์เครสยอ่ยน ้ าตาลซูโครส ไดก้ลูโคส  และ ฟรักโทส  
 เอนไซมแ์ลกเทสยอ่ยน ้ าตาลแลกโทส  ไดก้ลูโคส และ กาแลกโทส 
 เอนไซมอ์ะไมเลสยอ่ยแป้ง  ไดม้อลโทส  

2.    ยอ่ยสารอาหารโปรตีนต่อจากกระเพาะอาหาร โดยเอนไซม์ทริปซินยอ่ยพอลีเพปไทด์
ให้สั้นลง  ส่วนคาร์บอกซิเพปทิเดส และอะมิโนเพปทิเดสยอ่ยที่ปลายพอลีเพปไทด์ไดก้รดอะมิโน
หลุดออกมาที่ละโมเลกุล  

3.    ยอ่ยไขมนั โดยเอนไซมไ์ลเพสจะยอ่ยไขมนัโมเลกุลเล็ก(emulsified fat) ไดก้รดไขมนั 
และ กลีเซอรอล 

การดูดซึมอาหารในล าไส้เลก็ 
 

ที่ผนงัล าไสเ้ล็กจะยาวพบัไปมา  และมีส่วนยืน่ของกลุ่มของเซลลท์ี่เรียงตวัเป็นแถวเดียวมีลกัษณะ
คลา้ยน้ิวมือ  เรียกวา่ วลิลสั (Villus)  เป็นจ านวนมาก  ในแต่ละเซลลข์องวลิลสัยงัมีส่วนยืน่ของเยือ่หุม้เซลล์
ออกไปอีกมากมาย เรียกว่า ไมโครวิลลสั (Microvillus)ในคนมีวิลลสัประมาณ 20-40 อนัต่อพื้นที่ 
1 ตารางมิลลิเมตรหรือประมาณ 5 ลา้นอนั  ตลอดผนงัล าไสท้ั้งหมด 
 

อวยัวะทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการย่อยอาหาร  แต่ไม่มีหนา้ที่ในการยอ่ย คือ  ตบั และตบัอ่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14 อวยัวะที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการยอ่ยอาหาร 
ที่มา : http://www.ehow.com/how_2302117_recognize-liver-disease-canines.html 

 
 
 

  ตบั 

 ถุงน ้ าดี 

ตบัอ่อน 
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 ตับ(liver)   
ท าหนา้ที่ผลิตน ้ าดี (bile) มีฤทธ์ิเป็นเบสอ่อนๆ  แลว้น าไปเก็บไวท้ี่ถุงน ้ าดี (gall bladder) โดย

น ้ าดีท  าใหไ้ขมนัแตกตวัเป็นหยดไขมนัเล็ก ๆ    น ้ าดีไม่ใช่เอนไซมเ์พราะไม่ใช่สารประกอบประเภทโปรตีน  
เม่ือท าปฏิกิริยาแลว้จะเปล่ียนสภาพไป 
 

 ตับอ่อน(pancreas)  
ตบัอ่อนมีรูปร่างคลา้ยใบไม ้สามารถผลิตของเหลวไดว้นัละ 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

ประกอบดว้ย  
-   อินซูลิน (Insulin) ควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดใหค้งที่   
-   เอนไซมไ์ลเพส (lipase) ยอ่ยไขมนัไดก้รดไขมนัและกลีเซอรอล 
-   โซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) ช่วยปรับสภาพอาหารในล าไส้เล็กให้มีสภาพ

เป็นเบส  เน่ืองจากน ้ ายอ่ยในล าไสเ้ล็กจะท างานไดดี้ในภาวะที่เป็นเบส 

    6.  ล าไส้ใหญ่ (Large Intestine)   
 

ล าไสใ้หญ่  เป็นทางเดินอาหารส่วนสุดทา้ยต่อจากล าไสเ้ล็ก  ยาวประมาณ 1.5 เมตรไม่มีต่อม
สร้างน ้ ายอ่ย ไม่มีการยอ่ยอาหาร  มีแบคทีเรียที่ช่ือ E.coli ช่วยยอ่ยสลายกากอาหารให้เล็กลงและช่วย
สร้างวติามิน B12  และ วติามิน K   ล  าไสใ้หญ่แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 

1.  ซีกัม (Caecum) เป็นล าไสต้อนตน้ มีไสต่ิ้งติดอยู ่
2.  โคลอน (Colon) เป็นล าไสต้อนกลาง รูปร่างตวดั 
     ขึ้น ตวดัขวางล าตวั ตวดัลง และตวดัเป็นรูปตวัเอส 
3.  ล าไส้ตรง (Rectum) เป็นล าไสต้อนปลาย เก็บกกั 
     อาหารก่อนส่งทางรูทวารหนกั 
 ล าไส้ใหญ่จะมีการดูดน ้ าและเกลือแร่เป็น
ส่วนใหญ่  ดงันั้นเม่ือกากอาหารอยูส่่วนน้ีนานเกินไป
หรือรับประทานอาหารที่มีกากอาหารน้อย จะท าให้
เกิดทอ้งผกู และเกิดเป็นโรคริดสีดวงทวาร 

รูปที่ 15 ส่วนประกอบของล าไสใ้หญ่    
ที่มา : http://www.meb.uni-bonn.de/cancer.gov/cdr0000062954.html 
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การดดูซมึอาหาร 
 

 การดูดซึมสารอาหาร  เป็นการน าอาหารโมเลกุลที่ถูกยอ่ยแลว้ผา่นผนงัทางเดินอาหารเขา้สู่
กระแสโลหิตเพือ่น าไปสู่เซลลต่์าง ๆ ภายในร่างกาย  โดยอวยัวะที่ท  าการดูดซึม ไดแ้ก่ 
 1.   กระเพาะอาหาร  ส่วนใหญ่จะดูดซึมสารพวกแอลกอฮอล ์และยาต่าง ๆ แต่จะมีการดูดซึม 
                    ปริมาณนอ้ย 
 2.    ล าไสเ้ล็ก  ที่ผนงัล าไสเ้ล็กมีลกัษณะไม่เรียบ  โดยจะมีส่วนที่ยืน่ออกมาของกลุ่มเซลล ์เรียกวา่  
                    วลิลสั (Villus)  เพือ่ช่วยเพิม่พื้นที่ในการดูดซึม  ล าไสเ้ล็กเป็นส่วนที่มีการดูดซึมมากที่สุด 
 3.   ล าไสใ้หญ่  มีการดูดซึมน ้ าและแร่ธาตุเป็นส่วนใหญ่   

 

สรุปกระบวนการย่อยอาหาร 

 คาร์โบไฮเดรต  จะถูกยอ่ยล าดบัแรกในปาก 
 โปรตีน  ถูกยอ่ยเป็นอนัดบัที่สองในกระเพาะอาหาร 
 ไขมนั  ถูกยอ่ยเป็นอนัดบัสุดทา้ยที่ล  าไสเ้ล็ก 

 
ตารางที่ 2  สรุปส่วนประกอบและหนา้ที่ของอวยัวะในระบบทางเดินอาหาร 
 

อวัยวะ หน้าที ่

1.  ปาก  บดเคี้ยวอาหารดว้ยฟัน คลุกเคลา้อาหารดว้ยล้ิน  
 ต่อมน ้ าลาย (Salivary  Gland)  ผลิตน ้ ายอ่ยอะไมเลส (Amylase) ยอ่ยแป้ง

ใหเ้ป็นน ้ าตาลมอลโทส 
2. คอหอย  เป็นทางผา่นของอาหารเขา้สู่หลอดอาหารและอากาศเขา้สู่หลอดลม 
3. หลอดอาหาร  เป็นทางผา่นของอาหารลงสู่กระเพาะอาหารไม่มีต่อมสร้างน ้ ายอ่ย แต่มี

ต่อมขบัน ้ าเมือกช่วยหล่อล่ืนอาหารใหผ้า่นไดส้ะดวก 
4. กระเพาะอาหาร  ผลิตกรดไฮโดรคลอริก(HCI) เพือ่ปรับสภาพ 

 ผลิตน ้ าเมือกที่ช่วยเคลือบผนงัชั้นในของกระเพาะอาหาร  
 ผลิตน ้ ายอ่ยเพปซิน ยอ่ยโปรตีนใหเ้ป็นโปรตีนสายสั้น (เพปไทด)์  และ 

น ้ ายอ่ยเรนนิน  ยอ่ยโปรตีนในนมใหโ้ปรตีนเป็นล่ิม ๆ  
5. ล าไสเ้ล็ก  ผลิตน ้ ายอ่ยมอลเทส ซูเครส แลกเทส ยอ่ยน ้ าตาล  

 น ้ ายอ่ยอะมิโนเพปทิเดส  ยอ่ยโปรตีนสายสั้นใหเ้ป็นกรดอะมิโน 
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 และดูดซึมสารอาหารเขา้สู่เซลล ์
อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับล าไส้เล็ก 

 ตบั  (Liver) ผลิตน ้ าดี ท  าใหโ้มเลกุลของไขมนัแตกตวัเป็นเม็ดเล็ก ๆ 
 ตบัอ่อน (Pancreas) ผลิตน ้ ายอ่ยไลเพสยอ่ยไขมนัแตกตวัให้เป็นกรด

ไขมนัและกลีเซอรอล  น ้ ายอ่ยคาร์บอกซิเพปพเิดส ยอ่ยเพปไทดใ์ห้
เป็นกรดอะมิโน  

6. ล าไสใ้หญ่  ดูดน ้ า  แร่ธาตุ  วิตามินบางชนิด  และกลูโคสออกจากกากอาหารเขา้สู่
กระแสเลือด  ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นน ้ า 

7. ทวารหนกั  ขบัถ่ายกากอาหาร 
 
 

 
 

โรคกรดไหลย้อน   ไม่ได้เป็นโรคแปลกใหม่
ส าหรับคนไทย  เป็นโรคที่พบมานานแล้ว สาเหตุของโรค
เกิดจากการไหลยอ้นกลับของกรดหรือน ้ าย่อยในกระเพาะ
อาหารขึ้นไปในหลอดอาหารส่วนบนอยา่งผิดปกติ   ซ่ึงเกิดได้
จากหลายสาเหตุ อาทิ หลอดอาหารส่วนปลายมีการคลาย
ตวัอย่างผิดปกติ หรือความดันของหูรูดของหลอดอาหาร
ส่วนปลายลดลงต ่ากวา่ในคนปกติ หรือเกิดจากความผดิปกติ
ของการบีบตวัของกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหาร รวมถึง
พนัธุกรรมอีกดว้ย 

           ส่วนเหตุส าคัญ  ที่ท  าให้คนเป็นโรคน้ี  คือ พฤติกรรมการบริโภคที่หันไปใช้ชีวิตแบบ
ชาวตะวนัตก   เร่งรีบไปท างานไม่ค่อยกินขา้ว กินแต่กาแฟทั้งยงัยงัชอบกินอาหารเยน็หนัก ๆ  แลว้ก็นอน 
อาหารจึงยงัตกคา้งอยูใ่นกระเพาะ ร่างกายก็ตอ้งหลัง่กรดออกมายอ่ยอาหารที่ยงัตกคา้งอยู ่ ประกอบ
กบัท่านอนไม่ถูกตอ้งหัวเสมอหรือต ่ากว่าล าตวัท าให้กรดในกระเพาะไหลยอ้นขึ้นมาที่ล  าคอ  เกิดอาการ
แสบระคายเคืองขึ้นมาบนคอ  และถา้ปล่อยใหห้ลอดอาหารส่วนปลายระคายเคืองไปนานๆ อาจท าให้
หลอดอาหารเป็นมะเร็งได ้

โรคกรดไหลย้อน-โรคกระเพาะอาหาร

ความเหมอืนที่แตกต่าง ความเหมือนที่แตกต่าง 
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          โรคน้ีจะเป็นโรคที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กบัผูป่้วย  ท  าให้
ผูป่้วยมีคุณภาพชีวติและประสิทธิภาพการท างานลดลงได ้ ซ่ึงจะมี
อาการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ เรอเปร้ียว ปวดแสบร้อนบริเวณหน้าอก
และล้ินป่ีแล้วลามขึ้ นมาที่หน้าอกหรือคอ  และในบางรายอาจมี
อาการแสดงออกนอกหลอดอาหารได้ เช่น อาการทางปอด หรือ
อาการทางคอและกล่องเสียง เสียงแหบเร้ือรัง  มีไอเร้ือรัง  มีกล่ิน
ปาก  หรือในบางรายอาจมีอาการทางระบบหายใจ  เช่น  หอบหืด  
หรืออาการเจบ็หนา้อกได ้

โรคนี้จะมีอาการ คล้ายๆ กับอาการของโรคกระเพาะอาหาร  จึงท าให้คนส่วนใหญ่มกัจะเหมา
รวมวา่ตนเองเป็นโรคกระเพาะอาหาร  และไปซ้ือยาเคลือบแผลในกระเพาะอาหารมารับประทานเอง
ท าใหก้ารรักษาไม่ตรงจุด  และคิดวา่การไปพบแพทยเ์ป็นเร่ืองใหญ่ ระยะหลงัมาน้ีจึงพบโรคกรดไหลยอ้น
เพิม่สูงขึ้นเร่ือย  ๆในหมู่คนไทยโดยเฉพาะในเมืองหลวง 

การดูแลรักษาโรค กรดไหลย้อน-โรคกระเพาะอาหาร 
ปรับเปลี่ยนการกินอาหาร 

-  หลีกเล่ียงอาหารที่ท  าใหก้ลา้มเน้ือหูรูดผอ่นคลายไม่กระชบั 
เช่น เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ช็อกโกแลต เปปเปอร์มินต์ เคร่ืองด่ืมที่มี
คาเฟอีน น ้ ามนั ของทอดและอาหารที่มีไขมนัสูง นมเต็มส่วน อาหาร
ที่ผสมครีม อาหารขยะ เป็นตน้ ส าหรับผูท้ี่น ้ าหนกัเกิน จ าเป็นอยา่งยิง่
ที่ตอ้งควบคุมน ้ าหนกั   

-   หลีกเล่ียงอาหารที่ไปเพิ่มกรดในกระเพาะอาหาร เช่น ชา 
กาแฟ กระเทียม หัวหอม พริกและอาหารเผ็ดร้อน หน่อไม้ฝร่ัง ไข่ 
พาสต้า ก๋วยเต๋ียว แป้งข้าวโพด ลูกพรุน ส้ม น ้ ามะเขือเทศ น ้ าอัดลม 
น ้ าตาล อาหารขยะ  
  

          ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต  

-  วิถีการกิน อยา่กินอ่ิมเกิน กินน้อยแต่หลายม้ือได ้ อย่ากินอยา่งเร่งรีบ เคี้ ยวอาหารให้ละเอียด 
อยา่ด่ืมน ้ ามากพร้อมอาหาร  กินอาหารแลว้ห้ามออกก าลงักายหรือนอนทนัที  ควรทิ้งช่วงประมาณ 2-3 
ชัว่โมง  เม่ือรู้สึกวา่กรดไหลยอ้น ใหด่ื้มน ้ า กลืนน ้ าลาย หรือเคี้ยวหมากฝร่ัง เพือ่ช่วยสลายกรด  

-  ก าหนดท่าทางของร่างกายให้เหมาะสม เช่น อยา่ก้ม (โดยเฉพาะช่วงหลงัอาหาร) อยา่ใส่
เข็มขดัหรือเส้ือผา้รัดแน่นเกินไป พยายามนอนตะแคงขวาเพื่อจะได้ไม่กดทบัทอ้งจนกรดไหลยอ้น 
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ส าหรับผูป่้วยที่ปัญหากรดไหลยอ้นระหว่างนอน ควรยกหัวเตียงให้ลาดสูงขึ้นประมาณ 6-8 น้ิว เพื่อ
ป้องหันไม่ให้กรดคัง่ในหลอดอาหาร และที่ส าคัญตอ้งจดัการกบัความเครียด ผ่อนคลายให้มากขึ้น 
เพราะความเครียดเป็นปัจจยัส าคญัที่ท  าใหมี้กรดมาก 
  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

    การจะห่างไกลจากโรคกรดไหลยอ้นน้ีได้นั้น นอกจาก
การปรับเปล่ียนการกินอาหารและวิถีชีวิต ที่กล่าวมาน้ีแลว้ 
ผูป่้วยตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจที่ถูกตอ้งและการตดัสินใจ
ของผู ้ป่วยเป็นส าคัญ ซ่ึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนอย่างแข็ งขันจากคนใกล้ชิด  โดย เฉพาะ
ครอบครัว... 
 



                                                                                  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์         28      

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี เพือ่ทดสอบความเขา้ใจและประเมินความกา้วหนา้ในการเรียน 
 

1.  ใหใ้ชภ้าพทางซา้ยมือประกอบการตอบค าถามขอ้ 1.1 – 1.5 
1.1   หมายเลข 1-10  คือส่วนประกอบของทางเดินอาหาร             
        มีล าดบัดงัน้ี 
 .................................................................... 
  .................................................................... 
  .................................................................... 
  .................................................................... 
  .................................................................... 
  .................................................................... 
  .................................................................... 
               .................................................................... 
               .................................................................... 

                      .................................................................... 
 

1.2   การยอ่ยโปรตีนเกิดขึ้นเป็นล าดบัแรกที่หมายเลขใด  ...................................................................... 
1.3   หมายเลขใดที่มีการดูดซึมสารอาหารมากที่สุด  .............................................................................. 
1.4   หมายเลขใดที่ท  าหนา้ที่ในการสร้างน ้ าดี   ....................................................................................... 
1.5   วลิลสั (Villus)  พบที่หมายเลขใด  ........................................................................................................................ 
 

2.   การยอ่ยอาหาร  หมายถึงอะไร .......................................................................................................... 
      ........................................................................................................................................................... 
 

3.   เม่ือมีการยอ่ยโปรตีนและไขมนั  สุดทา้ยจะไดผ้ลิตภณัฑใ์ด.............................................................. 
      ........................................................................................................................................................... 
      ........................................................................................................................................................... 

2.2 
เรือ่ง ระบบยอ่ย

อาหาร 
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4.   ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาก 
มีเอนไซม.์............................................. 
อาหารที่ยอ่ย.......................................... 
ผลิตภณัฑท์ี่ได.้...................................... 
 

กระเพาะอาหาร 
มีเอนไซม.์............................................. 
อาหารที่ยอ่ย.......................................... 
ผลิตภณัฑท์ี่ได.้...................................... 
 

ล าไส้เลก็ 
มีเอนไซม.์..................ยอ่ยไขมนัได.้........................................... 
มีเอนไซม.์...............ยอ่ยโปรตีนได.้................................... 
มีเอนไซม.์...............ยอ่ยแป้งได.้........................................ 
มีเอนไซมม์อลเทส  ยอ่ยมอลโทสใหเ้ป็น........................... 
มีเอนไซมซู์เครส  ยอ่ยซูโครสให้เป็น................................. 
มีเอนไซมแ์ลกเทส ยอ่ยแลกโทสให้เป็น..................................... 
 

ล าไส้ใหญ่ 
หนา้ที่................................... 
............................................. 
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            ระบบหมนุเวยีนเลอืด  
 
 

 วลิเลีย่ม ฮาร์วีย์(William Harvey)  นกัวทิยาศาสตร์
ชาวองักฤษ เป็นผูค้น้พบระบบการหมุนเวยีนเลือดของคน วา่มี
ระบบปิด คือมีการไหลของเลือดภายในหลอดเลือดเป็นทิศทาง
เดียวกนั ซ่ึงระบบจะท าหน้าที่ล  าเลียงสารอาหารต่าง ๆ ไปยงัเซลล์
และก าจดัของเสียที่เซลลไ์ม่ตอ้งการออกจากร่างกาย  
 

รูปที่ 16 วลิเลียม ฮาร์วยี ์ ผูค้น้พบการไหลเวยีนของโลหิตในคน 
ที่มา :  http://jaisawang.com/jaismf/index.php?topic=546.0 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อวยัวะในระบบหมุนเวยีนเลอืด 
 

 1.   หัวใจ (Heart)  
2.   เส้นเลือด (Blood vessels) 
3.   เลือด (Blood) 

รูปที่ 17 ระบบหมุนเวียนเลือดในมนุษย ์
ที่มา :  http://www.3dscience.com/3D_Models/Human_Anatomy/Male_Systems/Male_Circulatory_3.php 

เร่ืองน่ารู้  ระบบหมุนเวยีนเลอืดม ี2 ระบบคอื 
 ระบบวงจรเปิด  คือเลือดไหลจากเส้นเลือดสัมผสักับ
เซลล์โดยตรง ไม่มีเส้นเลือดฝอย พบในสัตวพ์วกแมลง หอย 
ปลาดาว 
 ระบบวงจรปิด เลือดจะไหลอยู่ในเส้นเลือดตลอดเวลา                
มีเส้นเลือดฝอยเพื่อแลกเปล่ียนสารระหว่างเซลล์กบัเลือด พบใน
ไสเ้ดือน ปลาหมึก  และสตัวท์ี่มีกระดูกสนัหลงั  
 

(Circulatory System) 

2.3 
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1.  หวัใจ (Heart) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที่18 แสดงลกัษณะภายในของหวัใจและจงัหวะการเตน้ของหวัใจของมนุษย ์

    ที่มา : วอลก์เกอร์, ริชาร์ด.  2545 : 57 
 

หัวใจ  อยู่ระหว่างปอดทั้งสองขา้ง  ค่อนไปทางด้านซ้ายเล็กน้อย  หัวใจท าหน้าที่รับ 
และสูบฉีดเลือด  หวัใจของคนมีขนาดเท่าก าป้ันของเจา้ของหวัใจ  มี 4 หอ้งและแต่ละหอ้งท าหนา้ที่ดงัน้ี 

ห้องบน (atrium) ท  าหนา้ที่รับเลือดเขา้สู่หวัใจจากหลอดเลือดเวน 
  -  หอ้งบนซา้ย (left atrium) รับเลือดแดง(ออกซิเจนสูง) ที่มาจากปอด 
  -  หอ้งบนขวา (right atrium) รับเลือดด า(ออกซิเจนต ่า) จากส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

ห้องล่าง (ventricle) ท  าหนา้ที่สูบฉีดเลือดจากหวัใจไปยงัหลอดเลือดอาร์เทอรี 
  -  หอ้งล่างซา้ย (left ventricle) สูบฉีดเลือดแดงไปยงัส่วนต่างๆ ของร่างกาย    
                               (เป็นหอ้งที่มีความหนาที่สุด) 
  -  หอ้งล่างขวา (right ventricle) สูบฉีดเลือดด า(ออกซิเจนต ่า)ไปยงัปอด 
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ลิน้หัวใจ  ท  าหนา้ที่ป้องกนัการไหลยอ้นกลบัของเลือด  ประกอบดว้ย 
 -   ระหวา่งหอ้งบนขวากบัหอ้งล่างขวา เรียกวา่  ไตรคสัปิดวาลว์ 
 -   ระหวา่งหอ้งบนซา้ยกบัหอ้งล่างซา้ย เรียกวา่  ไบคสัปิดวาลว์ 

 

 

    2.  เสน้เลอืด (Blood vessels) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 19 แสดงเสน้เลือดของหวัใจ    ที่มา : วอลก์เกอร์, ริชาร์ด.  2545 : 56 
 

ประเภทของเส้นเลอืด   แบ่งออกเป็น 3 ระบบ  คือ 
 

 1.  เส้นเลือดด า หรือ เวน (vein)  น าเลือดจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเขา้สู่หวัใจ  แรงดนัเลือดต ่า  
ผนงัเสน้เลือดบาง  ส่วนใหญ่เป็นเลือดที่มีออกซิเจนต ่า  ยกเวน้เสน้เลือดด าที่น าเลือดที่ฟอกแลว้จาก
ปอดมาสู่หวัใจจะมีออกซิเจนสูง    
 2.  เส้นเลือดแดง หรือ อาร์เทอรี (artery)  น าเลือดออกจากหัวใจไปยงัอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย  
ผนงัเส้นเลือดหนาและมีความยดืหยุน่มากเพื่อตา้นทานต่อแรงดนัเลือดที่ถูกบีบออกจากหัวใจ เลือด   
ที่อยูใ่นเสน้เลือดแดงโดยทัว่ไปมีสีแดงหรือออกซิเจนสูง  ยกเวน้เสน้เลือดแดงที่น าเลือดไปยงัปอดเพื่อ
น าเลือดด าไปฟอก 
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 3.  เส้นเลือดฝอย (capillary)  เป็นเสน้เลือดที่เช่ือมต่อระหวา่งอาร์เทอรีและเวน มีขนาดเล็ก
จ านวนมาก ผนงับาง แทรกอยูต่ามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เป็นบริเวณที่มีการแลกเปล่ียนอาหาร แก๊ส 
สารต่างๆ และของเสียระหวา่งเลือดกบัเซลล ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 20  ระบบไหลเวยีนเลือดและการท างานของหวัใจ    ที่มา : วอลก์เกอร์, ริชาร์ด.  2545 : 58 
 

จากรูป  ระบบเส้นเลือดในร่างกายมี 2 ส่วน  ส่วนแรกน าเลือดจากหัวใจไปสู่ปอดเพื่อรับ
ออกซิเจน  ส่วนที่สองน าเลือดจากหวัใจไปยงัทุก ๆ  ส่วนของร่างกายเพือ่น าออกซิเจนไปยงัเซลลต่์าง ๆ  

 
    3.  เลอืด (Blood) 
 

ในร่างกายของคนเราจะมีเลือดอยูป่ระมาณ  6,000 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร (6 ลิตร)  หรือมีอยู่
ประมาณร้อยละ 7-8  ของน ้ าหนกัตวั  เลือดท าหนา้ที่เป็นตวัน าอาหาร  แก๊ส  สารและของเสีย  เขา้และออก
จากเซลล ์ เลือดประกอบดว้ย 2 ส่วน  คือ  

1.   ส่วนที่เป็นของเหลวมีร้อยละ 55 ซ่ึงเรียกวา่ น ้ าเลือด หรือ พลาสมา(plasma)   
2.   ส่วนที่ไม่เป็นของเหลวมีร้อยละ 45  ไดแ้ก่  เซลลเ์ม็ดเลือด  และเกล็ดเลือด   
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1. น ้าเลอืด(plasma)  มีประมาณร้อยละ 55 ของ
จ านวนเลือดทั้งหมด เป็นของเหลวมีน ้ าเป็นส่วนประกอบ
ร้อยละ 91 ที่เหลือเป็นสารอาหารและโปรตีน ท าหนา้ที่ล  าเลียง
เอ็นไซม์ ฮอร์โมน แร่ธาตุ วิตามิน แก๊ส สารอาหารต่าง ๆ 
ไปใหเ้ซลลแ์ละรับของเสียส่งไปก าจดันอกร่างกาย  

 

        รูปที่ 21 กระแสเลือดไหลไปตามเสน้เลือด 
        ที่มา : วอลก์เกอร์, ริชาร์ด.  2545 : 61 
 

2.  เซลล์เมด็เลอืด  เป็นของแขง็ และเป็นส่วนที่ตกตะกอนมีประมาณร้อยละ 45 ประกอบดว้ย 
     2.1  เม็ดเลือดแดง  เป็นเซลลรู์ปร่างกลมแบน เวา้ทั้งสองขา้ง เกิดใหม่มีนิวเคลียส  โตเตม็ที่

จะไม่มีนิวเคลียส   มีเฮโมโกลบิน(hemoglobin) เป็นองคป์ระกอบถูกสร้างมาจากไขกระดูก  ท าหนา้ที่
ในการล าเลียงออกซิเจน  เม็ดเลือดแดงมีอาย ุ120 วนั  แหล่งท าลายคือตบั และมา้ม  ในเลือด 1 
ลูกบาศกมิ์ลลิเมตร มีเม็ดเลือดแดงประมาณ  5 ลา้นเม็ด ผูใ้หญ่สร้างเม็ดเลือดที่ไขกระดูก ในเด็กสร้าง
เม็ดเลือดที่ตบั มา้ม และไขกระดูก 

     2.2  เม็ดเลือดขาว  มีขนาดใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดงมีนิวเคลียสที่มีรูปร่างต่างกนั  มีหนา้ที่ท  าลาย
เช้ือโรคที่อยูใ่นร่างกาย  และหลัง่สารแอนติบอดีหรือภูมิคุม้กนัออกมาท าลายเช้ือโรค  มีอาย ุ3 - 12 วนั
ถูกท าลายโดยต่อมน ้ าเหลืองและมา้ม  เลือด 1 ลูกบาศกมิ์ลลิเมตรจะมีเม็ดเลือดขาวประมาณ 6 - 8 พนัเซลล ์
แต่ถา้มีเช้ือโรคเขา้สู่ร่างกายจะมีจ านวนเพิม่มากถึง 15,000 เซลล ์

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 22 ลกัษณะของเม็ดเลือดแดง  เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด   

ที่มา : วอลก์เกอร์, ริชาร์ด.  2545 : 61 
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3.  เกลด็เลอืด  เป็นเศษของเซลลช้ิ์นเล็ก รูปร่างกลม ไม่มีสี  ไม่มีนิวเคลียส ไม่มีเฮโมโกลบนิ 
สร้างจากไขกระดูกท าหนา้ที่เก่ียวกบัการแขง็ตวัของเลือด อุดรอยฉีกขาดของหลอดเลือดฝอย มีวติามิน K 
และแคลเซียมเป็นตวัร่วม  ในเลือด 1 ลูกบาศกมิ์ลลิเมตรจะมีแผน่เลือดประมาณ 3 แสนแผน่ โดยเกล็ดเลือด
มีอายปุระมาณ 10 วนั  
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 23 การแขง็ตวัของเลือดเม่ือเกิดบาดแผล     ที่มา : วอลก์เกอร์, ริชาร์ด.  2545 : 63 

 

 

ความดนัเลอืด   (Blood Pressure)  
 

ความดันเลือด (Blood Pressure) คือ ความดนัที่เกิดจากการ
บีบและคลายตวัของหวัใจ โดยหวัใจบีบเลือดดนัออกจากหวัใจดว้ย
ความดนัสูงและเส้นเลือดที่น าเลือดเขา้สู่หัวใจมีแรงดนัต ่า ใช้
หน่วยวดัเป็นมิลลิเมตรของปรอท มีค่าตวัเลข 2 ค่า  คือ 

                                                                                              
รูปที่ 24  เคร่ืองวดัความดนัโลหิต 

 

             1.  Systolic pressure คือค่าความดนัที่วดัขณะหวัใจบีบตวั (เขียนไวด้า้นหนา้) 
2.  Diastolic pressure คือค่าความดนัที่วดัขณะหวัใจคลายตวั (เขียนไวด้า้นหลงั) 

  

เช่น  ความดนัผูใ้หญ่หญิง มีค่าประมาณ 110/70 มิลลิเมตรของปรอท 
                      ความดนัผูใ้หญ่ชาย  มีค่าประมาณ 120/80 มิลลิเมตรของปรอท 
 

ปกติค่าความดนัสูงสุดมีค่าประมาณ 100 + อายขุองผูถู้กวดั  ส าหรับความดนัเลือดขณะหัวใจ     
 รับเลือดไม่ควรเกิน 90 มิลลิเมตรของปรอท  ถา้เกินถือว่าเป็นโรคความดนัโลหิตสูง  ซ่ึงอาจมี

สาเหตุ มาจากโกรธง่าย  เครียด  หลอดเลือดตีบ  คอเลสเตอรอลในเลือดสูง   พบในผูสู้งอายเุป็นส่วน
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ใหญ่  และหากปล่อยไวอ้าจท าใหมี้ผลตามมาคือ เป็นโรคหวัใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดในสมองแตก 
และโรคไตวายเร้ือรังเป็นตน้                                                                 

ปัจจัยที่มีผลต่อความดันเลือด 
 

1.  อาย ุ ผูสู้งอาย ุ เด็ก 
2.  เพศ  เพศชาย   เพศหญิง   หลงัอาย ุ40  เพศหญิง    เพศชาย 
3.  รูปร่าง  รูปร่างใหญ่   รูปร่างเล็ก 
4.  อารมณ์  อารมณ์เครียด วติกกงัวล โกรธ ตกใจ   คนอารมณ์ปกต ิ
5.  กิจกรรม  ออกก าลงักาย   พกัผอ่น 
6.  หลงัรับประทานอาหาร   ยามปกติ 

 
 

การจบัชีพจร ซ่ึงชีพจร ( pluse ) หมายถึงอตัราการเตน้ของหวัใจ จงัหวะการยดืหยุน่ของ
เสน้เลือดอาร์เทอรีเป็นไปตามจงัหวะการเตน้ของหวัใจ ส าหรับการเตน้ของหวัใจปกติประมาณ 72 
คร้ังต่อนาที แต่อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามลกัษณะต่างๆ เช่น เพศ วยั อิริยาบท โรคภยัไขเ้จบ็ เป็นตน้ 

 
ตารางที่ 3  สรุปส่วนประกอบและหนา้ที่ของอวยัวะในระบบหมุนเวยีนเลือด 
 

ระบบหมุนเวียนเลือด หน้าที ่
1.  หวัใจ (heart) สูบฉีดเลือดใหไ้หลไปตามหลอดเลือดไปยงัส่วนต่างๆ           

ของร่างกายแลว้ไหลกลบัคืนเขา้สู่หวัใจ 
2.  หลอดเลือด(blood vessel)  เป็นท่อซ่ึงเป็นทางให้เลือดหมุนเวยีนไป  โดยอาศยัแรงจากการ

สูบฉีดของหวัใจ 
     2.1  หลอดอาร์เทอรี(artery) 
            (เสน้เลือดแดง) 

น าเลือดที่มี O2  สูงออกจากหัวใจไปสู่ส่วนต่างๆ  ของร่างกาย 
(ยกเวน้เสน้เลือดที่น าเลือดไปยงัปอดเพือ่น าเลือดด าไปฟอก) 

     2.2  หลอดเวน (vein) 
            (เสน้เลือดด า) 

น าเลือดที่มี CO2 สูง O2 ต  ่า จากส่วนต่างๆ ของร่างกายเขา้สู่หวัใจ 
ยกเวน้เสน้เลือดด าที่น าเลือกที่ฟอกแลว้จากปอดมาสู่หวัใจจะมี
ออกซิเจนสูง    

     2.3  หลอดเลือดฝอย (capillary) เป็นแหล่งส าหรับแลกเปล่ียนแก๊สและสารต่างๆ  ระหวา่งเลือด
กบัเซลลข์องร่างกาย 

3.  เลือด (blood) น าสารอาหารและแก๊สออกซิเจนไปใหเ้ซลล ์และน าของเสีย      
ที่เซลลไ์ม่ตอ้งการไปขจดัออกนอกร่างกาย 
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อยา่งที่รู้กนัดี การมีระบบไหลเวยีนโลหิตเป็นปกติคือกุญแจส าคญัที่ท  าใหสุ้ขภาพดี แต่ทราบ
ไหมวา่อะไรคือสญัญาณที่บ่งบอกถึงความผดิปกติที่เกิดขึ้นกบัระบบหมุนเวยีนเลือด 

 รับประทานอาหารที่มีไขมนัจ าเป็นจะช่วยป้องกนัการก่อตวัของคอเลสเตอรอล ไขมนัจ าเป็น
นั้นจะพบมากในปลาและน ้ามนัจ าพวกน ้ ามนัมะกอก, ลินสีด (Linseed), เรพสีด (rapeseed) 

 อาหารที่อุดมดว้ยไบโอฟลาโวนอยดช่์วยใหห้ลอดเลือดแขง็แรง โดยพบมากในเบอร์ร่ีสีแดง
และสีม่วง เช่น ราสเบอร์ร่ี บลูเบอร์ร่ี และแบล็กเบอร์ร่ี 

 การออกก าลงักายท าใหห้วัใจและหลอดเลือดด าแขง็แรง โดยเฉพาะแอโรบิก เพราะช่วยให้
อตัราการเตน้ของหวัใจเป็นปกติ การจอ็กก้ิง วา่ยน ้ า และเตน้ร าก็ลว้นแต่ส่งผลดีต่อหวัใจ
เช่นกนั 

 คนที่สูบบุหร่ี ก็ควรเลิกเพราะท าใหภ้าวะการท างานของหลอดเลือดแดงไม่ดี และสารพษิจาก
บุหร่ียงัเขา้ไปขดัขวางไม่ใหเ้ลือดล าเลียงสารอาหารจ าเป็นไปเล้ียงร่างกาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดูแลระบบหมุนเวยีนเลอืด 
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ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี เพือ่ทดสอบความเขา้ใจและประเมินความกา้วหนา้ในการเรียน 
 
ตอนที่ 1.   ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งและไดใ้จความที่สมบูรณ์ 
1.  ใหใ้ชแ้ผนภาพการแสดงการหมุนเวยีนเลือดในร่างกายต่อไปน้ี  ประกอบการตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1   ระบบหมุนเวยีนเลือดในภาพเป็นเเบบ...................................................................................... 
 1.2   หนา้ที่ของหมายเลข 1  คือ  ...................................................................................................... 
 1.3   หนา้ที่ของหมายเลข 4  คือ  ...................................................................................................... 
 1.4   หมายเลข 7  คือ...................................ท  าหนา้ที่....................................................................... 
              ................................................................................................................................................... 
 1.5   หมายเลข 8  คือ...................................ท  าหนา้ที่....................................................................... 
              ................................................................................................................................................... 
 1.6   จงเปรียบเทียบความสามารถในการยดืหยุน่ของหลอดเลือดหมายเลข  5 กบั หมายเลข 6 
              ................................................................................................................................................... 
              ................................................................................................................................................... 

2.3 
เรือ่ง ระบบหมุนเวยีนเลอืด 
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2.   เลือดมีองคป์ระกอบส าคญัอะไรบา้ง  และท าหนา้ที่อะไร 
      .......................................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................... 
 

3.   ถา้วดัความดนัโลหิตได ้120/80 มิลลิเมตรของปรอท  หมายความวา่อยา่งไร 
      .......................................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................... 
 

4.   ชีพจร  หมายถึงอะไร 
       .......................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................... 
 

ตอนที่ 2.  ใหท้  าเคร่ืองหมาย หนา้ขอ้ที่เห็นวา่ถูกและหนา้ขอ้ที่เห็นวา่ผดิ 
 

 1.  ระบบหมุนเวยีนเลือดวงจรเปิด  เลือดจะไหลจากเสน้เลือดสมัผสักบัเซลลโ์ดยตรง 

 2.  ระบบวงจรเลือดของปลาหมึก จะเป็นระบบวงจรปิด 

 3.  หวัใจตั้งอยูร่ะหวา่งปอดทั้งสองขา้ง  ค่อนไปทางขวาเล็กนอ้ย 

 4.  หวัใจหอ้งบนซา้ยเลือดจะมีออกซิเจนต ่า   

 5.  เสน้เลือดเวน  เลือดจะมีออกซิเจนสูง 

 6.  เม็ดเลือดขาวมีหนา้ที่หลัง่สารแอนติบอดีท าลายเช้ือโรค 

 7.  ผูใ้หญ่จะสร้างเม็ดเลือดแดงที่ไขกระดูก 

 8.  เกล็ดเลือดสร้างจากไขกระดูกมีอายปุระมาณ 10 วนั   

 9.  หวัใจจะบีบเลือดดนัออกจากหวัใจดว้ยความดนัสูง แต่น าเลือดเขา้สู่หวัใจดว้ยแรงดนัต ่า 

 10. ไขมนัในปลาและน ้ ามนัมะกอกจะช่วยป้องกนัการก่อตวัของคอเลสเตอรอล 
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             ระบบหายใจ(Respiration) 
 

 การด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตนอกจากจะต้องการอาหารแล้ว  ยังต้องการแก๊สออกซิเจนซ่ึงได้
จากการหายใจเข้าไป เพือ่น าไปสร้างพลังงานให้แก่ร่างกาย  ถ้าร่างกายขาดออกซิเจนหรือหยุดหายใจ 
2 – 3 นาทีจะท าให้เสียชีวิตได้ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

การหายใจ (Respiration)  คือ กระบวนการที่แก๊สออกซิเจนเขา้ท าปฏิกิริยากบัสารอาหาร
ที่อยูภ่ายในเซลลแ์ต่ละเซลล ์ ท  าใหส้ารอาหารปล่อยพลงังาน น ้ า และแก๊สคาร์บอนไดออกไซดอ์อกมา 

  

 
สารอาหาร +  ออกซิเจน                       คาร์บอนไดออกไซด์  +   น ้า   +   พลังงาน 
 
การหายใจแบ่งเป็น 2 แบบ 
 

1.   การหายใจแบบตอ้งอาศยัออกซิเจน เป็นการสลายโมเลกุลอาหารอย่างสมบูรณ์ ไดพ้ลงังาน
เตม็ที่  ผลที่ไดค้ือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์และน ้ า 

2.   หายใจแบบไม่ใชอ้อกซิเจน เป็นการสลายโมเลกุลอาหารอยา่งไม่สมบูรณ์ไดพ้ลังงานออกมา
เพียง 1 ใน 9  ของการหายใจแบบใชอ้อกซิเจน  เช่น ในยสีต ์ไดเ้อทิลแอลกอฮอล์ กบัคาร์บอนไดออกไซด ์
ในแบคทีเรียและกลา้มเน้ือลายของสตัวช์ั้นสูงได ้กรดแลกติก  ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดตะคริว 

 
 

2.4 
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โครงสรา้งและอวยัวะของระบบหายใจ 
 

 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 รูปที่ 25 อวยัวะที่เก่ียวขอ้งกบัระบบหายใจ 
ที่มา : http://tamaraj19.blogspot.com/2007/06/compendium-review-1-unit-ii.html, 

                         วอลก์เกอร์, ริชาร์ด.  2545 : 67 
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อวยัวะที่เกีย่วข้องกบัทางเดนิลมหายใจของคน 
 จมูก (nose)  :  เป็นทางผา่นของอากาศเขา้สู่ร่างกายทางรูจมูก  ซ่ึงติดต่อกบัโพรงจมูก 

 คอหอย (pharynx)  :  เป็นทางผ่านของอากาศ  ซ่ึงเป็นบริเวณที่พบกนัระหว่างช่องอาหาร 
จากปากกบัช่องอากาศจากจมูก 

 กล่องเสียง (larynx)  :  เป็นทางผา่นของอากาศมีฝาปิดกล่องเสียงท าหนา้ที่ในการปิด-เปิดกล่องเสียง 
เพือ่ป้องกนัไม่ใหอ้าหารตกลงไปในกล่องเสียงและหลอดลมคอ 

 หลอดลมคอ (trachea)  :  เป็นทางผ่านของอากาศ และเป็นบริเวณที่มีขนและเซลล์ที่หลัง่สารเมือก
ท าหนา้ที่จบัฝุ่ นละออง 

 หลอดลม (bronchus)  :  เป็นบริเวณที่อากาศผ่านเขา้สู่ปอดทั้ง 2 ขา้ง โดยแตกแขนงมาจาก
หลอดลมคอ 

 หลอดลมฝอย (bronchiole)  :  เป็นปลายสุดของหลอดลมมีแขนงมากมาย  ปลายพองเป็น
กระเปาะคลา้ยถุง 

 ถุงลม (alveolus)  :  เป็นกระเปาะเล็ก ๆ  มีหลอดเลือดฝอยมาหล่อเล้ียง ท าหน้าที่แลกเปล่ียน
แก๊สออกซิเจน และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์  

ปอด (Lung)  
 

ปอดเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่บรรจุถุงลมปอดจ านวนมาก  โดยเมื่อแรกเกิดจะมีประมาณ 
30 ลา้นถุงและจะเพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็วจนถึงอาย ุ8 ขวบจะมีจ  านวนเต็มที่และหยดุการเพิ่มจ านวน  
ถุงลมมีหนา้ที่รับแก๊สออกซิเจนเขา้สู่เลือดและขบัแก๊สคาร์บอนไดออกไซดอ์อกจากเลือด   
 

อวัยวะที่ช่วยในการหายใจ 
 ปอดเป็นอวยัวะที่ไม่มีกลา้มเน้ือ  จึงไม่สามารถหดตวัและคลายตวัได ้ ดงันั้นการน าอากาศ
จากภายนอกเขา้สู่ปอดและการขบัแก๊สต่าง ๆ ออกจากปอดตอ้งอาศยัการท างานประสานกนัระหวา่ง
อวยัวะต่าง ๆ เช่น กระบงัลม  กระดูกซ่ีโครง 
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ระบบทางเดินหายใจของคนเป็นเป็นดงัน้ี 
 
 

 อากาศ                    รูจมูก                   โพรงจมูก                    คอหอย                  หลอดลม 

 
 เซลล ์                      เสน้เลือดฝอย               ถุงลม( แอลวโีอลสั)               แขนงปอด             ขั้วปอด 

 

  กลไกลการหายใจ  
 

กลไกการสูดลมหายใจเกิดจากการท างานของกลา้มเน้ือ 2 แห่ง คือกลา้มเน้ือกระบงัลม  และ
กลา้มเน้ือยดึกระดูกซ่ีโครง ดงัรูป 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 26  การหายใจเขา้-ออก    ที่มา :  วอลก์เกอร์, ริชาร์ด.  2545 : 67 

CO2 
O2 

 

O2 
CO2 
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1.  การหายใจเข้า (Inspiration)  
-   กระบงัลมจะเล่ือนต ่าลง   
-   กระดูกซ่ีโครงจะเล่ือนสูงขึ้น   
ท าใหป้ริมาตรของช่องอกเพิม่ขึ้น  ความดนัอากาศภายในบริเวณรอบ ๆ ปอดต ่าลงกวา่อากาศ

ภายนอก  อากาศภายนอกจึงเคล่ือนที่เขา้สู่จมูก  หลอดลม และไปยงัถุงลมปอด 

2.  การหายใจออก (Exspiration)  
-   กระบงัลมจะเล่ือนสูงขึ้น   
-   กระดูกซ่ีโครงจะเล่ือนต ่าลง  
ท าใหป้ริมาตรของช่องอกลดนอ้ยลง  ความดนัอากาศภายในบริเวณรอบ ๆ ปอดสูงกวา่อากาศ

ภายนอก  อากาศภายในถุงลมปอดจึงเคล่ือนที่จากถุงลมปอดสู่หลอดลม  และออกทางจมูก 
  

   การแลกเปลีย่นแกส๊  
 

1.  การแลกเปลีย่นแก๊สที่ถุงลม 
 

             อากาศเม่ือเขา้สู่ปอดจะไปอยูท่ี่ถุงลม  โดยในถุงลมจะมีหลอดเลือดฝอยมาห่อหุ้มไว ้  เมื่อเลือด
จากหัวใจมาสู่ปอดซ่ึงเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต ่าแต่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูง  จะเกิดการแลกเปล่ียน
แก๊สที่ถุงลม โดยออกซิเจนในถุงลมจะแพร่เขา้สู่เสน้เลือด  ในขณะเดียวกนัแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะ
แพร่เขา้สู่ถุงลม เพือ่ที่จะขบัออกทางลมหายใจต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 27  แสดงการแลกเปล่ียนแก๊สที่ถุงลม  ภาพจ าลองและภาพถ่ายดว้ยกลอ้งขยายก าลงัสูง 
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/library/sema/sukhothai/lamphu_s/bodysystem/sec04p06.html  
http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/artaug02/gohisto.html 
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2.  การแลกเปลีย่นแก๊สทีเ่ซลล์ 
 เลือดจะพาแก๊สออกซิเจน และสารอาหาร
ไปสู่เซลล์  เม่ือเขา้สู่เซลล์จะเกิดปฏิกิริยาระหว่าง
สารอาหารกับแก๊สออกซิเจน  แล้วอาหารจะปล่อย
พลงังานออกมากระบวนการน้ีเรียกว่า “กระบวนการ
หายใจ”  นอกจากไดพ้ลงังานแลว้ยงัไดน้ ้ าและแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงเป็นของเสียแพร่เข้าสู่
กระแสเลือด  หลงัจากนั้นเลือดก็จะพาของเสียไป
ยงัถุงลมเพือ่ขบัถ่ายออกมาทางลมหายใจต่อไป 
 

รูปที่ 28 การแพร่ของ O2  , CO2  ระหวา่งเสน้เลือดฝอยกบัถุงลม 
 

   การสะอกึ การไอ การจาม และการหาว  
 

การสะอึก  เกิดจากกระบงัลมหดตวัในขณะที่หายใจเขา้ อากาศถูกดนัผ่านสู่ปอดอยา่งรวดเร็ว
ท าใหส้ายเสียงสัน่ 

การไอ และการจาม  เป็นการหายใจอย่างรุนแรงเพื่อป้องกันไม่ให้ส่ิงแปลกปลอมเขา้ไป
ในกล่องเสียงและหลอดลม 

การหาว  เกิดจากการมีแก๊สออกซิเจนในเลือดไม่เพียงพอ หรือมีเน่ืองจากมีปริมาณแก็ส
คาร์บอนไดออกไซดอ์ยูใ่นเลือดมากเกินไป จึงตอ้งพยายามขบัออกจากร่างกาย 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 29  แสดงการไอหรือจาม และการหาว 
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โรคหอบหืด พบคนไทยป่วยโรคหอบหืดกว่า 10 - 13 %  

 

สาเหตุ  อาการหอบหืดเกิดจากการหดตวัหรือตีบตนั
ของช่องทางเดินหายใจส่วนหลอดลม ท าให้อากาศเขา้สู่ปอด
นอ้ยลง   ปัจจยัที่ท  าใหเ้กิดการตีบตนัของหลอดลม คือ 
             การหดตัวของกล้ามเนื้อรอบ ๆ หลอดลม  

การบวมอักเสบของเยือ่บุภายในหลอดลม  
เสมหะจ านวนมากที่คัง่ค้างอยู่ภายในหลอดลม 
 

 

โรคหืดเป็นโรคของหลอดลมไวเกินต่อส่ิงกระตุน้ โดยมกัมีกรรมพนัธุใ์นครอบครัวเป็นปัจจยั
เส่ียงและมีส่ิงแวดลอ้มเป็นตวักระตุน้   ท  าใหห้ลอดลม เยือ่บุหลอดลมอกัเสบและบวม เสมหะมากขึ้น
และเหนียว  รวมทั้งท  าใหก้ลา้มเน้ือหลอดลมหดตวั หลอดลมตีบลง อากาศเขา้-ออกจากปอดไดน้อ้ยลง 
อาการของโรคจะรุนแรงหรือไม่แล้วแต่ว่าหลอดลมตีบตนัมากหรือน้อย  กล้ามเน้ือบุหลอดลมอาจ
คลายตวัไดเ้องแมจ้ะไม่ไดรั้บการรักษา แต่การรักษาที่ถูกวิธีจะช่วยท าให้อาการดีเร็วขึ้น  และป้องกนั
การเกิดอาการของโรคก าเริบ หรือแมแ้ต่ท าใหอ้าการของโรคค่อย ๆ ดีขึ้น และหายเป็นปกติได ้
 

ข้อปฏบิัติเบือ้งต้น 
1.   เรียนรู้และหลีกเล่ียงส่ิงที่จะท าให้เกิดอาการจบัหืด 
2.   มียาติดตวั พร้อมใชแ้ละเรียนรู้วิธีใช ้ใหถู้กตอ้งตามที่แพทยแ์นะน า 
3.   พบแพทยอ์ยา่งสม ่าเสมอเพือ่ใหแ้น่ใจวา่โรคหืดของตนควบคุมได ้

อาการส าคญัของโรคหืด 
1.   แน่นหนา้อก 
2.   หายใจล าบาก 
3.   ไอ 
4.   มีเสียงวี้ด 

โรคหอบหืด 
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ส่ิงกระตุ้นให้จบัหืดได้แก่ 
1.   เกสรตน้ไมแ้ละหญา้ 
2.   กล่ิน (อบั, ฉุน, น ้ าหอม)  
3.   ไขห้วดั 
4.   ขนสตัว ์
5.   ควนับุหร่ี 
6.   ควนัจากการเผาไหม ้
7.   ฝุ่ นจากที่นอน 
8.   ยาบางชนิด 
9.   เล่นกีฬาหนกั ๆ 

 10.  อากาศเยน็  
 

การรักษา 
1.   หลีกเลี่ยงสารที่แพ้ ไดแ้ก่ ไม่มีสตัวเ์ล้ียงในบา้น , หลีกเล่ียงควนับุหร่ี , พื้นไม่ตอ้งปูพรม ,

ที่นอนและหมอนไม่ควรท าดว้ยวสัดุประเภทฟาง , ซกัผา้ห่มและผา้คลุมเตียงดว้ยน ้ าร้อนและตากแดด
(เพือ่ก าจดัไรฝุ่ น) อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละคร้ังเป็นตน้ 

2.   ยาสูดรักษาโรคหืดที่จ าเป็นมี 2 ประเภท คอื 
2.1.   ยาสูดขยายหลอดลม ไดแ้ก่ เวนโตลินรูปพน่ ใชเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเกิดการจบัหืด 
2.2.   ยาสูดลดการอกัเสบ ไดแ้ก่ สเตียรอยด์รูปพ่น ใชเ้ป็นประจ า เพือ่ป้องกนัการจบัหืด  
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ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี เพือ่ทดสอบความเขา้ใจและประเมินความกา้วหนา้ในการเรียน 
 

ตอนที่ 1.   ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งและไดใ้จความที่สมบูรณ์ 
1.   การหายใจ  หมายถึง  ....................................................................................................................... 
      ......................................................................................................................................................... 
 

2.   ใหน้กัเรียนเขียนช่ือของอวยัวะตามหมายเลขที่ก  าหนดให้ พร้อมทั้งตอบค าถามต่อไปน้ีให้สมบูรณ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1   หมายเลข 5 ท าหนา้ที่...................................................................................................... 
 2.2   หมายเลข  9 มีประโยชน์อยา่งไร.................................................................................... 
 

3.   จงเปรียบเทียบกลไกการหายใจเขา้และหายใจออก 
 

หายใจเข้า หายใจออก 
 
 
 

 

............................... 
............................ 

............................... 

.............................. 

........................................ 

............................................. 
............................................. 

...............................

 
....................................... 

2.4

ภ 
เรือ่ง ระบบหายใจ 
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4.   จงเขียนแผนภาพแสดงทิศทางการเคล่ือนที่ของแก๊สในระบบหายใจ 
      ตอบ................................................................................................................................................. 
      ......................................................................................................................................................... 
      ......................................................................................................................................................... 
      ......................................................................................................................................................... 
      ......................................................................................................................................................... 
      ......................................................................................................................................................... 

ตอนที่ 2.  ใหท้  าเคร่ืองหมาย หนา้ขอ้ที่เห็นวา่ถูกและหนา้ขอ้ที่เห็นวา่ผดิ 
 
 

 1.  ออกซิเจนเป็นตวัท าปฏิกิริยากบัสารอาหารท าใหเ้กิดพลงังานภายในเซลล ์

 2.  การสลายโมเลกุลอาหารอยา่งไม่สมบูรณ์ในสตัวช์ั้นสูงท าใหเ้กิดตะคริวได ้

 3.  ถุงลมท าหนา้ที่แลกเปล่ียนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์

 4.  ถุงลมปอดจะเพิม่จ  านวนไปเร่ือยๆ  จนกระทัง่อาย ุ20 ปี   

 5.  ของเสียจากกระบวนการหายใจจะถูกขบัถ่ายออกทางลมหายใจ 

 6.  การมีแก๊สออกซิเจนในเลือดไม่เพยีงพอท าใหเ้กิดการหาวได ้

 7.  การสะอึกเป็นการหายใจอยา่งรุนแรงเพือ่ป้องกนัไม่ใหส่ิ้งแปลกปลอมเขา้ไปใน 

      กล่องเสียงและหลอดลม 

 8.  หอบหืดเกิดจากการหดตวัหรือตีบตนัของช่องทางเดินหายใจส่วนหลอดลมท าให ้ 

      อากาศเขา้สู่ปอดนอ้ยลง   

 9.  โรคหอบหืดไม่เก่ียวขอ้งกบักรรมพนัธุ ์

 10. การรักษาโรคหอบหืดที่ถูกวธีิจะท าใหอ้าการของโรคดีขึ้นและหายเป็นปกติได ้
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แนวตอบ 
 

ใหท้  าเคร่ืองหมาย หนา้ขอ้ที่เห็นวา่ถูกและเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ที่เห็นวา่ผดิ 
 
 

 1.  เซลลเ์ป็นส่วนประกอบที่เล็กที่สุดของส่ิงมีชีวติ 

 2.  เซลลถู์กคน้พบโดยนกัวทิยาศาสตร์ชาวองักฤษช่ือวลิเล่ียม ฮาร์วยี ์

 3.  ส่ิงมีชีวติจะตอ้งประกอบไปดว้ยเซลลห์ลายเซลลจึ์งจะมีชีวติอยูไ่ด ้

 4.  ส่วนประกอบต่างๆ ในร่างกายของมนุษย ์ถา้เรียงล าดบัจากใหญ่ไปหาเล็กจะไดด้งัน้ี  

      อวยัวะ > ระบบอวยัวะ> เน้ือเยือ่ > เซลล ์

 5.  ร่างกายของคนในภาวะปกติมีอุณหภูมิอยูท่ี่ 37 องศาเซลเซียส 

 6.  อวยัวะคือโครงสร้างของเน้ือเยือ่หลายชนิดรวมกนัท าหนา้ทีอ่ยา่งเดียวกนั 

 7.  เซลลข์องส่ิงมีชีวติชนิดเดียวกนัจะมีรูปร่างและขนาดเหมือนกนั และแตกต่าง 

      จากส่ิงมีชีวติอ่ืน 

 8.  เน้ือเยือ่ คือกลุ่มของเซลลท์ี่มีรูปร่างเหมือนกนัท าหนา้ที่อยา่งเดียวกนั   

 9.  ส่ิงมีชีวติมีการล าเลียงสารต่าง ๆ โดยอาศยัการแพร่และการออสโมซิส 

 10. เซลล ์1 เซลลก์็สามารถท าหนา้ที่ไดเ้ท่ากบัส่ิงมีชีวติหน่ึงชีวิตคือสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ด ้

 11. เน้ือเยือ่กลา้มเน้ือประกอบไปดว้ยเซลลท์ี่มีลกัษณะกลมสามารถหดและคลายตวัได ้

 12.  กลา้มเน้ือลาย ท างานอยูภ่ายใตอ้  านาจจิตใจ เช่น หัวใจ  ปอด  เป็นตน้ 

 
 
 
 
 

2.1 
เรือ่ง การจดัระบบในรา่งกาย 



                                                                                  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์         51      

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

   
 
 
 
 

แนวตอบ 
1.  ใหใ้ชภ้าพทางซา้ยมือประกอบการตอบค าถามขอ้ 1.1 – 1.5 

1.1   หมายเลข 1-10  คือส่วนประกอบของทางเดินอาหาร             
        มีล าดบัดงัน้ี 
 ........ปาก...................................................... 
  .......ต่อมน ้าลาย........................................... 
  .......หลอดอาหาร........................................ 
  .......ตับ........................................................ 
  .......กระเพาะอาหาร.................................... 
  .......ถุงน ้าด.ี................................................. 
  .......ตับอ่อน................................................. 
               .......ล าไส้เล็ก............................................... 
               .......ล าไส้ใหญ่.............................................. 

                      ........ล าไส้ตรง.............................................. 
1.2   การยอ่ยโปรตีนเกิดขึ้นเป็นล าดบัแรกที่หมายเลขใด.......หมายเลข 5............................................... 
1.3   หมายเลขใดที่มีการดูดซึมสารอาหารมากที่สุด  .......หมายเลข 8..................................................... 
1.4   หมายเลขใดที่ท  าหนา้ที่ในการสร้างน ้ าดี   ..........หมายเลข 4........................................................... 
1.5   วลิลสั (Villus)  พบที่หมายเลขใด  ..........หมายเลข 8......................................................................................... 
 

2.   การยอ่ยอาหาร  หมายถึงอะไร   
      ตอบ   การย่อยอาหาร คอื กระบวนการที่ท าให้อาหารที่มีขนาดใหญ่มีขนาดเล็กลงจนสามารถดูดซึม 
                เข้าสู่เซลล์น าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

3.   เม่ือมีการยอ่ยโปรตีนและไขมนั  สุดทา้ยจะไดผ้ลิตภณัฑใ์ด 
      ตอบ   โมเลกลุที่เล็กทีสุ่ดจากการย่อยโปรตีน  คอื กรดอะมิโน 
                 โมเลกลุที่เลก็ที่สุดจากการย่อยไขมัน คอื คอื กรดไขมัน และกลีเซอรอล 

2.2 
เรือ่ง ระบบยอ่ยอาหาร 
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4.   ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาก 
มีเอนไซม.์.. อะไมเลส 
อาหารที่ยอ่ย...แป้ง   
ผลิตภณัฑท์ี่ได.้...น ้าตาลมอลโทส 
 

กระเพาะอาหาร 
มีเอนไซม.์...เพปซิน 
อาหารที่ยอ่ย.....โปรตีน 
ผลิตภณัฑท์ี่ได.้..ยอ่ยเฉพาะโปรตีนใหเ้ป็น
โปรตีนโมเลกุลยอ่ยลงเรียกวา่พอลีเพปไทด ์
 

ล าไส้เลก็ 
มีเอนไซม.์.ไลเพส..ยอ่ยไขมนัได.้.กรดไขมัน+กลีเซอรอล 
มีเอนไซม.์.เอนไซม์ทริปซินยอ่ยพอลีเพปไทด์ให้สั้นลง  
ส่วนคาร์บอกซิเพปทิเดส และอะมิโนเพปทิเดส ยอ่ยที่
ปลายพอลีเพปไทด์ไดก้รดอะมิโน  

มีเอนไซม.์.อะไมเลส..ยอ่ยแป้งใหเ้ป็นมอลโทส 
มีเอนไซมม์อลเทส ยอ่ยมอลโทสใหเ้ป็นกลูโคส 
มีเอนไซมซู์เครส    ยอ่ยซูโครสใหเ้ป็นกลูโคสกับฟรักโทส 
มีเอนไซมแ์ลกเทส   ยอ่ยแลกโทสใหเ้ป็นกลูโคสกับกาแลกโทส 

 

ล าไส้ใหญ่ 
หนา้ที่  เก็บกากอาหาร
และดูดซึมน ้าออกจาก
กากอาหาร 
            กากอาหาร 
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แนวตอบ 
 

ตอนที่ 1.   ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งและไดใ้จความที่สมบูรณ์ 
 

1.  ใหใ้ชแ้ผนภาพการแสดงการหมุนเวยีนเลือดในร่างกายต่อไปน้ี  ประกอบการตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1   ระบบหมุนเวยีนเลือดในภาพเป็นเเบบใด......แบบปิด................................................................ 
 1.2   หนา้ที่ของหมายเลข 1  คือ  .....รับเลือดที่มีออกซิเจนต ่าจากเซลล์ต่าง ๆ .................................. 
 1.3   หนา้ที่ของหมายเลข 4  คือ  .....สูบฉีดโลหิตไปเลีย้งส่วนต่าง  ๆ ของร่างกาย............................ 
 1.4   หมายเลข 7  คือ.....ปอด........ท  าหนา้ที่....ฟอกเลือด................................................................... 
 1.5   หมายเลข 8  คือ....ลิน้หัวใจ.......ท  าหนา้ท่ี....ป้องกันไม่ให้เลอืดไหลย้อนกลับ........................... 
 1.6   จงเปรียบเทียบความสามารถในการยดืหยุน่ของหลอดเลือดหมายเลข  5 กบั หมายเลข 6 
              ตอบ  หมายเลข 6 เป็นเส้นเลือดที่มีความยืดหยุ่นสูงกว่าหมายเลข 5 
 
 
 
 
 
 

2.3 
เรือ่ง ระบบหมุนเวยีนเลอืด 
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2.   เลือดมีองคป์ระกอบส าคญัอะไรบา้ง  และท าหนา้ที่อะไร 
      ตอบ  เลือดมีองค์ประกอบ และหน้าที่ ดังนี้ 
   1.   น ้าเลือด(plasma)  ท าหน้าที่ล าเลียงเอ็นไซม์ ฮอร์โมน แร่ธาตุ วิตามิน แก๊ส สารอาหาร 
                   ไปให้เซลล์และรับของเสียส่งไปก าจัดนอกร่างกาย  

2.  เซลล์เมด็เลือด  ประกอบด้วย 
      2.1  เม็ดเลือดแดง  ท าหน้าทีใ่นการล าเลียงออกซิเจน   
      2.2   เม็ดเลือดขาว  มีหน้าที่ท าลายเช้ือโรคที่อยู่ในร่างกาย 
3.  เกล็ดเลือด  ท าหน้าที่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด อุดรอยฉีกขาดของหลอดเลือดฝอย  

 

3.   ถา้วดัความดนัโลหิตได ้120/80 มิลลิเมตรของปรอท  หมายความวา่อยา่งไร 
       ตอบ   120/80  หมายถึงความดันเลือดที่เกิดจากการบีบและคลายตัวของหัวใจ  โดย 

-  120  หมายถึง  ค่าความดันที่วัดขณะหัวใจบีบตัว  
      -  80   หมายถึง  ค่าความดันที่วัดขณะหัวใจคลายตัว  

 

4.   ชีพจร  หมายถึง  จังหวะการหดตัวและการคลายตัวของหลอดเลอืดแดงซ่ึงตรงกับจังหวะการเต้น 
  ของหัวใจ 
 

ตอนที่ 2.  ใหท้  าเคร่ืองหมาย หนา้ขอ้ที่เห็นวา่ถูกและหนา้ขอ้ที่เห็นวา่ผดิ 
 
 

 1.  ระบบหมุนเวยีนเลือดวงจรเปิด  เลือดจะไหลจากเสน้เลือดสมัผสักบัเซลลโ์ดยตรง 

 2.  ระบบวงจรเลือดของปลาหมึก จะเป็นระบบวงจรปิด 

 3.  หวัใจตั้งอยูร่ะหวา่งปอดทั้งสองขา้ง  ค่อนไปทางขวาเล็กนอ้ย 

 4.  หวัใจหอ้งบนซา้ยเลือดจะมีออกซิเจนต ่า   

 5.  เสน้เลือดเวน  เลือดจะมีออกซิเจนสูง 

 6.  เม็ดเลือดขาวมีหนา้ที่หลัง่สารแอนติบอดีท าลายเช้ือโรค 

 7.  ผูใ้หญ่จะสร้างเม็ดเลือดแดงที่ไขกระดูก 

 8.  เกล็ดเลือดสร้างจากไขกระดูกมีอายปุระมาณ 10 วนั   

 9.  หวัใจจะบีบเลือดดนัออกจากหวัใจดว้ยความดนัสูง แต่น าเลือดเขา้สู่หวัใจดว้ยแรงดนัต ่า 

 10. ไขมนัในปลาและน ้ ามนัมะกอกจะช่วยป้องกนัการก่อตวัของคอเลสเตอรอล 
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แนวตอบ 
 

ตอนที่ 1.   ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งและไดใ้จความที่สมบูรณ์ 
1.   การหายใจ  หมายถึง  อะไร............................................................................................................... 
      ตอบ   การหายใจ (Respiration)  คือ กระบวนการที่แก๊สออกซิเจนเข้าท าปฏิกิริยากับสารอาหาร           
                   ที่อยู่ภายในเซลล์แต่ละเซลล์  ท าให้สารอาหารปล่อยพลังงาน น ้า และแก๊สคาร์บอนใดออกไซด์ 
                ออกมา 
 

2.   ใหน้กัเรียนเขียนช่ือของอวยัวะตามหมายเลขที่ก  าหนดให้ พร้อมทั้งตอบค าถามต่อไปน้ีให้สมบูรณ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1   หมายเลข 5 ท าหนา้ที่....แลกเปลี่ยนแก๊สในกระบวนการหายใจ....................................... 
 2.2   หมายเลข  9 มีประโยชน์อยา่งไร...ช่วยเพิ่มและลดปริมาตรของปอดเน่ืองจากปอด    
                      ไม่สามารถหดตัวและคลายตัวได้....... 
3.   จงเปรียบเทียบกลไกการหายใจเขา้และหายใจออก 

...โพรงจมูก............ 
...หลอดลมคอ..... 

....ปอด.................... 

....หลอดลมฝอย.... 

.....ถุงลมปอด (แอลวโิอลสั) 

......ฝาปิดกล่องเสียง.......... 
......กล่องเสียง........ 

....กระดูกซ่ีโครง.... 

....กระบงัลม.................... 

2.4 
เรือ่ง ระบบหายใจ 
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หายใจเข้า หายใจออก 
-   กระบงัลมจะเล่ือนต ่าลง   
-   กระดูกซ่ีโครงจะเล่ือนสูงขึ้น   
-   ปริมาตรของช่องอกเพิม่ขึ้นความดนัอากาศ
ภายในบริเวณรอบ ๆ ปอดต ่าลง  ท าใหอ้ากาศ
จากภายนอกเคล่ือนที่เขา้สู่ปอด 
 

-   กระบงัลมจะเล่ือนสูงขึ้น   
-   กระดูกซ่ีโครงจะเล่ือนต ่าลง  
-   ปริมาตรของช่องอกลดนอ้ยลง  ความดนั
อากาศภายในบริเวณรอบ ๆ ปอดสูงกวา่
อากาศภายนอก  ท าใหอ้ากาศจากภายในปอด
เคล่ือนที่ออกสู่อากาศ 

 

4.   จงเขียนแผนภาพแสดงทิศทางการการเคล่ือนที่ของแก๊สในระบบหายใจ 
      ตอบ   แผนภาพทิศทางการเคลื่อนที่ของแก๊สในระบบหายใจเป็นดังนี้ 
 

      อากาศ               รูจมูก                   โพรงจมูก                    คอหอย                  หลอดลม 

 
      เซลล ์               เสน้เลือดฝอย                ถุงลม( แอลวโีอลสั)                แขนงปอด               ขั้วปอด 
 

ตอนที่ 2.  ใหท้  าเคร่ืองหมาย หนา้ขอ้ที่เห็นวา่ถูกและหนา้ขอ้ที่เห็นวา่ผดิ 
 

 1.  ออกซิเจนเป็นตวัท าปฏิกิริยากบัสารอาหารท าใหเ้กิดพลงังานภายในเซลล ์
 2.  การสลายโมเลกุลอาหารอยา่งไม่สมบูรณ์ในสตัวช์ั้นสูงท าใหเ้กิดตะคริวได ้
 3.  ถุงลมท าหนา้ที่แลกเปล่ียนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์

 4.  ถุงลมปอดจะเพิม่จ  านวนไปเร่ือยๆ  จนกระทัง่อาย ุ20 ปี   

 5.  ของเสียจากกระบวนการหายใจจะถูกขบัถ่ายออกทางลมหายใจ 
 6.  การมีแก๊สออกซิเจนในเลือดไม่เพยีงพอท าใหเ้กิดการหาวได ้

 7.  การสะอึกเป็นการหายใจอยา่งรุนแรงเพือ่ป้องกนัไม่ใหส่ิ้งแปลกปลอมเขา้ไปใน 

      กล่องเสียงและหลอดลม 
 8.  หอบหืดเกิดจากการหดตวัหรือตีบตนัของช่องทางเดินหายใจส่วนหลอดลมท าให ้ 
      อากาศเขา้สู่ปอดนอ้ยลง   

 9.  โรคหอบหืดไม่เก่ียวขอ้งกบักรรมพนัธุ ์

 10. การรักษาโรคหอบหืดที่ถูกวธีิจะท าใหอ้าการของโรคดีขึ้นและหายเป็นปกติได ้
 
 
 
 
 
 

 

CO2 
O2  

 

O2 
CO2 

 



                                                                                  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์         57      

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 ระบบร่างกายมนุษย์ 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน 

ขอ้ เฉลย  ขอ้ เฉลย  ขอ้ เฉลย  ขอ้ เฉลย 
1. ก  16. ง  1. ง  16. ค 
2. ข  17. ค  2. ข  17. ก 
3. ข  18. ข  3. ง  18. ง 
4. ง  19. ง  4. ข  19. ข 
5. ค  20. ค  5. ก  20. ค 
6. ก  21. ค  6. ข  21. ค 
7. ข  22. ค  7. ข  22. ก 
8. ง  23. ก  8. ง  23. ข 
9. ข  24. ข  9. ข  24. ก 
10. ง  25. ก  10. ง  25. ก 
11. ก  26. ก  11. ค  26. ค 
12. ค  27. ค  12. ก  27. ก 
13. ข  28. ก  13. ข  28. ง 
14. ง  29. ค  14. ง  29. ข 
15. ก  30. ข  15. ง  30. ค 

 

 

 

 


