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วิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
ว 32101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

แบบทดสอบก่ อนเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ระบบร่ างกายมนุษย์

บทที่ 1
ร่ างกายของเรา

คาชี้แจง
1. แบบทดสอบเป็ นแบบเลือกตอบ จานวน 30 ข้อ (30 คะแนน) เวลา 30 นาที
2. โปรดเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยทาเครื่ องหมายกากบาท []
ลงในกระดาษคาตอบในช่อง ก, ข, ค หรื อ ง

1. ข้อใดเรี ยงลาดับการจัดระดับในร่ างกายได้ถูกต้อง
ก. เซลล์ ---> เนื้อเยือ่ ---> อวัยวะ ---> ระบบ
ข. เซลล์ ---> อวัยวะ ---> เนื้อเยือ่ ---> ระบบ
ค. เซลล์ ---> เนื้อเยือ่ ---> ระบบ ---> อวัยวะ
ง. เซลล์ ---> ระบบ ---> เนื้อเยือ่ ---> อวัยวะ
2. การย่อยอาหารหมายถึงข้อใด
ก. การสลายโมเลกุลของอาหารเพือ่ ให้ได้พลังงาน
ข. การทาให้อาหารมีโมเลกุลเล็กลงให้ร่างกายสามารถดูดซึมได้
ค. การแปรสภาพของอาหารอย่างหนึ่งให้เป็ นอาหารอีกอย่างหนึ่ง
ง. การสลายโมเลกุลของอาหารเพือ่ นาไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่ างกาย
3. ความสัมพันธ์ในข้อใดต่อไปนี้ไม่ ถูกต้ อง
ก. ตับ – น้ าดี
ข. ลาไส้เล็ก – เรนนิน
ค. ต่อมน้ าลาย - อะไมเลส
ง. กระเพาะอาหาร – เพปซิน
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4. ถ้านักเรี ยนรับประทานไก่ยา่ งหรื อหมูปิ้ง อาหารเหล่านี้จะเริ่ มต้นถูกย่อยในส่วนใด
ของระบบทางเดินอาหาร
ก. ปาก
ข. ลาไส้เล็ก
ค. ลาไส้ใหญ่
ง. กระเพาะอาหาร
5. วิลลัสในลาไส้เล็กมีหน้าที่และประโยชน์อย่างไร
ก. ช่วยเพิม่ พื้นที่ในการย่อยอาหาร
ข. สร้างเอนไซม์ในการย่อยอาหาร
ค. เพิม่ พื้นที่ในการดูดซึมอาหาร
ง. ช่วยในการลาเลียงอาหารไปสู่ลาไส้ใหญ่
6. ถ้าญาติของนักเรี ยนเป็ นโรคดีซ่านหรื อท่อน้ าดีอุดตัน นักเรี ยนควรจะแนะนาให้งดอาหารใด
ก. เนื้อติดมัน
ข. เผือก มัน
ค. ผักและผลไม้
ง. เนื้อปลา แป้ ง
7. เฮโมโกลบินพบที่ใดและมีหน้าที่อะไร
ก. ในเม็ดเลือดขาว ทาหน้าที่กาจัดเชื้อโรค
ข. ในเม็ดเลือดแดง ทาหน้าที่ลาเลียงออกซิเจน
ค. ในเม็ดเลือดแดง ทาหน้าที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือด
ง. ในเม็ดเลือดขาว ทาหน้าที่ลาเลียงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
8. เลือดที่อยูใ่ นเส้นเลือดใดต่อไปนี้มีปริ มาณออกซิเจนสูงที่สุด
ก. เส้นเลือดทุกเส้นที่เข้าสู่หัวใจ
ข. เส้นเลือดทุกเส้นที่ออกจากหัวใจ
ค. เส้นเลือดที่เข้าสู่หวั ใจห้องบนขวา
ง. เส้นเลือดที่ออกจากหัวใจห้องล่างซ้าย
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9. เลือดดาเปลี่ยนเป็ นเลือดแดงได้เมื่อผ่านอวัยวะใด
ก. ไต
ข. ปอด
ค. หัวใจห้องบนซ้าย
ง. หัวใจห้องล่างซ้าย
10. ความโกรธและความเครี ยดเป็ นสาเหตุทาให้เกิดโรคใดต่อไปนี้
ก. โรคหัวใจ
ข. โรคกระเพาะอาหาร
ค. โรคความดันโลหิตสูง
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
11. อวัยวะใดที่มีรูปร่ างคล้ายเมล็ดถัว่
ก. ไต
ข. ตับ
ค. ปอด
ง. กระเพาะอาหาร
12. เมื่อเม็ดเลือดแดงหมดอายุ ร่ างกายจะนาไปทาลายที่อวัยวะใด
ก. ตับและไต
ข. ไตและม้าม
ค. ตับและม้าม
ง. ม้ามและต่อมน้ าเหลือง
13. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของเกล็ดเลือด
ก. กาจัดเชื้อโรค
ข. ช่วยให้เลือดแข็งตัว
ค. ช่วยลาเลียงออกซิเจน
ง. รักษาระดับความเข้มข้นในเลือด
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14. สารเคมีใดที่มีความสาคัญที่สุดในการควบคุมอัตราการหายใจเข้า-ออก
ก. เฮโมโกลบิน
ข. แก๊สไนโตรเจน
ค. แก๊สออกซิเจน
ง. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
15. กระบวนการหายใจเกิดขึ้นที่ส่วนใดของร่ างกาย
ก. เซลล์ทุกเซลล์
ก. บริ เวณปอด
ค. บริ เวณหัวใจ
ง. บริ เวณถุงลมปอด
16. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการหายใจเข้า
ก. ปริ มาตรช่องอกลดลงกระดูกซี่โครงยกตัวสูงขึ้น
ข. กระดูกซี่โครงยกตัวสูงขึ้น กล้ามเนื้อกระบังลมยกตัวสูงขึ้น
ค. กระดูกซี่โครงยกตัวต่าลง กล้ามเนื้อกระบังลมยกตัวต่าลง
ง. กระดูกซี่โครงยกตัวสูงขึ้น กล้ามเนื้อกระบังลมยกตัวต่าลง
17. การวัดชีพจรเป็ นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งเกิดจากผลของข้อใด
ก. จังหวะการบีบตัวของหัวใจ
ข. จังหวะการคลายตัวของหัวใจ
ค. จังหวะการบีบตัวและการคลายตัวของหัวใจ
ง. จังหวะการหายใจเข้าและจังหวะการหายใจออก
18. สารที่พบในปั สสาวะมากที่สุดคืออะไร
ก. ยูริก
ข. ยูเรี ย
ค. กลูโคส
ง. โซเดียมคลอไรด์
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19. อวัยวะที่ไม่ ได้ ทาหน้าที่ในการขับถ่ายคือข้อใด
ก. ไต
ข. ปอด
ค. ผิวหนัง
ง. ลาไส้เล็ก
20. เมื่อเกิดอาการท้องร่ วงอย่างรุ นแรง เราควรบริ โภคสิ่งใดต่อไปนี้
ก. น้ า เกลือคลอไรด์
ข. น้ าตาล เกลือโซเดียม
ค. น้ า เกลือโซเดียม เกลือคลอไรด์
ง. เกลือโซเดียม กลูโคส น้ าตาลทราย
21. ภูมิคุม้ กันรับมา หมายถึงอะไร
ก. ภูมิคุม้ กันที่มาตั้งแต่เกิด
ข. ภูมิคุม้ กันที่มีเฉพาะเชื้อโรค
ค. ภูมิคุม้ กันที่สร้างขึ้นครั้งแรกจากสัตว์หรื อคนอื่น
ง. ภูมิคุม้ กันที่ร่างกายสร้างขึ้นเพือ่ ป้ องกันโรคหรื อสิ่งแปลกปลอม
22. ข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้ องเกี่ยวกับระบบประสาท
ก. เซลล์ประสาทเป็ นหน่วยที่เล็กที่สุดของระบบประสาท
ข. เซลล์ประสาทสัตว์ช้ นั สู งมีรูปร่ างและขนาดที่แตกต่างกัน
ค. เดนไดรต์ทาหน้าที่นากระแสประสาทออกจากเซลล์ไปยังเซลล์ประสาทอื่น ๆ
ง. เซลล์ประสาททาหน้าที่แตกต่างกัน เช่น รับความรู ้สึก ประสานงาน และสัง่ การ
23. สมองส่วนที่ทาหน้าที่ควบคุมความทรงจา การตัดสินใจคือส่วนใด
ก. เซรี บรัม
ข. เซรี เบลลัม
ค. พอนส์ วาโรลี
ง. เมดัลลา ออบลองกาตา
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24. ปั จจัยในข้อใดไม่ น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องความฉลาดของสัตว์และมนุษย์
ก. จานวนคลื่นสมอง
ข. ขนาดของซีรีเบลลัม
ค. ความลึกของร่ องสมอง
ง. น้ าหนักสมองเปรี ยบเทียบกับน้ าหนักตัว
25. กล้ามเนื้อส่วนใด จัดเป็ นกล้ามเนื้อลาย
ก. กล้ามเนื้อขา
ข. กล้ามเนื้อหัวใจ
ค. กล้ามเนื้อผนังลาไส้
ง. กล้ามเนื้อบริ เวณกระเพาะอาหาร
26. ระบบประสาทส่วนกลางประกอบด้วยอะไร
ก. สมอง ไขสันหลัง
ข. สมอง ไขสันหลัง เส้นประสาท
ค. สมอง เส้นประสาท เซลล์ประสาท
ง. ไขสันหลัง เส้นประสาท เซลล์ประสาท
27. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระบบประสาท
ก. การเต้นของหัวใจเป็ นระบบประสาทใต้อานาจจิตใจ
ข. มองนกเกาะบนต้นไม้เป็ นระบบประสาทนอกอานาจจิตใจ
ค. กระพริ บตาเมื่อผงเข้าตาเป็ นระบบประสาทนอกอานาจจิตใจ
ง. กระตุกเท้าออกเมื่อเหยียบตะปูเป็ นระบบประสาทใต้อานาจจิตใจ
28. ถ้าหากสมองส่วนซีรีเบลลัมถูกทาลายจะส่งผลต่อกิจกรรมใดมากที่สุด
ก. การเดิน
ข. การหายใจ
ค. การมองเห็น
ง. การย่อยอาหาร
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29. ข้อใดไม่ เป็ นกระดูกแกนของมนุษย์
ก. กระดูกซี่โครง
ข. กะโหลกศีรษะ
ค. กระดูกแขน
ง. กระดูกสันหลัง
30. กระดูกในข้อใดไม่ ใช่ กระดูกระยางค์
ก. กระดูกแขน-ขา
ข. กระดูกซี่โครง
ค. กระดูกเชิงกราน
ง. กระดูกสะบัก-ไหปลาร้า
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ระบบร่างกายมนุษย์

ร่ างกายของมนุ ษ ย์ประกอบด้วยส่ ว นประกอบต่ าง ๆ มากมาย ซึ่ งการจัด ระบบ
ในร่ างกายของมนุษย์จะแบ่งได้หลายระดับ ตั้งแต่ระดับเซลล์ ระดับเนื้ อเยื่อ ระดับอวัยวะ
และระดับร่ างกาย ระบบต่าง ๆ ในร่ างกายแม้จะมีโครงสร้างและหน้าที่ที่แตกต่างกัน แต่ระบบ
ต่าง ๆ จะต้องทางานสัมพันธ์กนั เพื่อให้ร่างกายของมนุษย์สามารถดารงชีวิตได้อย่างปกติ
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การจัดระบบในร่างกาย

ส่วนต่างๆ ของร่ างกายสามารถจัดระบบของการทางาน โดยเริ่ มจากหน่ วยที่เล็กที่สุดไปถึง
หน่วยที่ใหญ่ที่สุดโดยเริ่ มจากเซลล์ (cell) (ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ชื่อ โรเบิร์ต ฮุค)ซึ่ ง
เซลล์แต่ละชนิดจะมีรูปร่ างและหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้เข้า
กับการทางาน กลุ่มของเซลล์ที่มีรูปร่ างเหมือนกันทาหน้าที่อย่างเดียวกัน
เรี ยกว่า เนื้อเยื่อ(tissue) เนื้อเยือ่ หลายชนิ ดมาทาหน้าที่เดียวกันเรี ยกว่า
อวัยวะ(organ) และอวัยวะหลาย ๆ อวัยวะมาทาหน้าที่ร่วมกันเรี ยกว่า
ระบบอวัยวะ (organ system )และร่ างกาย(body) ระบบอวัยวะแต่ละ
ระบบมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่ต่างกัน ดังนั้นร่ างกายมนุ ษย์
จึงถูกจัดระบบเป็ น 4 ระดับ ดังนี้
รู ปที่ 1 โรเบิร์ต ฮุค ที่มา : http://www.huh.harvard.edu/libraries/mycology/1665.htm

1. เซลล์ (cell)
เซลล์ เป็ นองค์ประกอบพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่ งมีชีวติ ซึ่ งร่ างกายของมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์
จานวนหลายล้านเซลล์ ในแต่ละเซลล์จะมีความแตกต่างกันทั้งขนาดและรู ปร่ าง ขึ้นอยูก่ บั หน้าที่ของเซลล์
นั้น ๆ ดังรู ปในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะรู ปร่ างของเซลล์บางชนิด
รู ปร่ างเซลล์

เม็ดเลือดแดง

ลักษณะ

หน้ าที่

มีลกั ษณะกลมแบน
ตรงกลางเว้า คล้ายโดนัท

ลาเลียงออกซิเจน

หน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 2 เรื่ อง ระบบต่ างๆในร่ างกายมนุษย์และสัตว์

เซลล์กล้ามเนื้อ

มีลกั ษณะแบน ยาว
แต่เมื่อหดตัวจะพองออก
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ยืดหด เพือ่ ให้เกิดการ
เคลื่อนไหว

2. เนือ้ เยื่อ(tissue)
เนื้อเยื่อ(tissue) คือกลุม่ ของเซลล์ทมี่ ีรูปร่ างเหมือนกัน ทาหน้าที่เดียวกันมาอยูร่ วมกัน เช่น
เนื้อเยือ่ กล้ามเนื้อ มีหน้าที่ช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ ทางานได้ เนื้อเยือ่ ประสาททาหน้าที่
ประสานงานในการรับความรู ้สึก การสัง่ งาน
เนื้อเยื่อกล้ ามเนื้อ(muscle) ประกอบด้วยเซลล์ที่หดตัวและคลายตัวได้ ทาหน้าที่ช่วยให้
ร่ างกายเคลื่อนไหวได้ แบ่งออกเป็ น 3 ชนิด ดังนี้
1. กล้ามเนื้อลาย (skeleton muscle) ทางานอยูภ่ ายใต้อานาจจิตใจ เช่น กล้ามเนื้อยึดกระดูกขา
2. กล้ามเนื้อเรี ยบ (smooth muscle) ทางานอยูน่ อกอานาจจิตใจ เช่น กล้ามเนื้อกระเพาะ
3. กล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac muscle) ทางานอยูน่ อกอานาจจิตใจ

กล้ามเนื้อเรี ยบ

กล้ามเนื้อลาย

กล้ามเนื้อหัวใจ

รู ปที่ 2 ลักษณะกล้ามเนื้อประเภทต่าง ๆ
ที่มา : http://www.rmutphysics.com/charud/oldnews/252/index252.htm

หน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 2 เรื่ อง ระบบต่ างๆในร่ างกายมนุษย์และสัตว์
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เนื้อเยื่อประสาท (nervous tissue)
ประกอบด้วยเซลล์ที่มีรูปร่ างเฉพาะทาหน้าที่
ส่งสัญญาณที่ถูกกระตุน้ ไปยังสมอง และรับคาสัง่ จาก
สมองไปยังอวัยวะที่ถูกกระตุน้ เพือ่ ตอบสนองโดยการ
แสดงออก เช่ น การวิ่งของนักกรี ฑาเป็ นการทางาน
ประสานกันของเนื้อเยือ่ กล้ามเนื้อขา แขน ลาตัว โดยมี
การควบคุมและสัง่ งานจากเนื้อเยือ่ ประสาทในสมอง
รู ปที่ 3 ลักษณะของเนื้อเยือ่ ประสาท
ที่มา : http://www.hartnell.edu/faculty/aedens/bio6l/bio6lnervous.html

3. อวัยวะ(organ)
อวัยวะ(organ) คือโครงสร้างที่ประกอบด้วยเนื้ อเยือ่ หลายชนิดอยู่
รวมกัน ทาหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น หัวใจ เป็ นอวัยวะที่
ประกอบด้วยเนื้อเยือ่ หุม้ หัวใจ เนื้อเยือ่ กล้ามเนื้อ เยือ่ บุหวั ใจ เส้นเลือด
เป็ นต้น
รู ปที่ 4 หัวใจของมนุษย์
ที่มา : วอล์กเกอร์, ริ ชาร์ด. 2545 : 56

หน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 2 เรื่ อง ระบบต่ างๆในร่ างกายมนุษย์และสัตว์

14

4. ระบบอวัยวะ (organ system)
ระบบอวัยวะ (organ system )
คือโครงสร้างที่ประกอบด้วยอวัยวะหลาย ๆ
อวัยวะมาทาหน้าที่ร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง
เช่น ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ
ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบ
ประสาท เป็ นต้น

รู ปที่ 5 ระบบหมุนเวียนโลหิต
ที่มา http://www.3dscience.com/3D_Models/Human_Anatomy
/Male_Systems/Male_Circulatory_3.php

สรุ ป การจัดระบบในร่ างกายของมนุษย์

เซลล์

เนื้อเยือ่

อวัยวะ
ระบบอวัยวะ และ ร่ างกาย
รู ปที่ 6 การจัดระบบของร่ างกายมนุษย์
ที่มา : วอล์กเกอร์, ริ ชาร์ด. 2545 : 13

หน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 2 เรื่ อง ระบบต่ างๆในร่ างกายมนุษย์และสัตว์

15

2.1
เรือ
่ ง การจัดระบบในร่างกาย
คาชี้แจง : ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ เพือ่ ทดสอบความเข้าใจและประเมินความก้าวหน้าในการเรี ยน
ให้ทาเครื่ องหมาย หน้าข้อที่เห็นว่าถูกและเครื่ องหมาย  หน้าข้อที่เห็นว่าผิด
1. เซลล์เป็ นส่วนประกอบที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวติ
2. เซลล์ถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อวิลเลี่ยม ฮาร์วยี ์
3. สิ่งมีชีวติ จะต้องประกอบไปด้วยเซลล์หลายเซลล์จึงจะมีชีวติ อยูไ่ ด้
4. ส่วนประกอบต่างๆ ในร่ างกายมนุษย์ ถ้าเรี ยงลาดับจากใหญ่ไปหาเล็กจะได้ดงั นี้
อวัยวะ > ระบบอวัยวะ> เนื้อเยือ่ > เซลล์
5. ร่ างกายของคนในภาวะปกติมีอุณหภูมิอยูท่ ี่ 37 องศาเซลเซี ยส
6. อวัยวะคือโครงสร้างของเนื้อเยือ่ หลายชนิดรวมกันทาหน้าทีอ่ ย่างเดียวกัน
7. เซลล์ของสิ่งมีชีวติ ชนิดเดียวกันจะมีรูปร่ างและขนาดเหมือนกัน และแตกต่าง
จากสิ่งมีชีวติ อื่น
8. เนื้อเยือ่ คือกลุ่มของเซลล์ที่มีรูปร่ างเหมือนกันทาหน้าที่อย่างเดียวกัน
9. สิ่งมีชีวติ มีการลาเลียงสารต่าง ๆ โดยอาศัยการแพร่ และการออสโมซิส
10. เซลล์ 1 เซลล์ก็สามารถทาหน้าที่ได้เท่ากับสิ่งมีชีวติ หนึ่งชีวติ คือสามารถดารงชีวติ อยูไ่ ด้
11. เนื้อเยือ่ กล้ามเนื้อประกอบไปด้วยเซลล์ที่มีลกั ษณะกลมสามารถหดและคลายตัวได้
12. กล้ามเนื้อลาย ทางานอยูภ่ ายใต้อานาจจิตใจ เช่น หัวใจ ปอด เป็ นต้น

หน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 2 เรื่ อง ระบบต่ างๆในร่ างกายมนุษย์และสัตว์

2.2
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ระบบย่อยอาหาร
(Digestion)

อาหารประเภทต่าง ๆ ที่เราบริ โภคเข้าไปในร่ างกาย
โดยเฉพาะอาหารที่ให้พลังงาน ล้วนแต่มีโมเลกุลขนาดใหญ่
เกินกว่าที่ร่างกายจะลาเลียงเข้าสู่เซลล์ส่วนต่าง ๆ ของร่ างกาย
ได้ จาเป็ นต้องแปรสภาพให้มีขนาดเล็กลง การแปรสภาพ
ของอาหารดังกล่าวเกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่อาศัยการทางาน
ของเอนไซม์ยอ่ ยอาหาร โดยทัว่ ไปเรี ยกว่า น้าย่ อย จากนั้น
โมเลกุลของสารอาหารจะถูกดูดซึ มเข้าสู่ เซลล์ กระบวนการ
แปรสภาพอาหารที่มีโ มเลกุล ใหญ่ใ ห้มีโมเลกุล เล็ก ลง
เรี ยกว่า การย่ อยอาหาร (Digestion) ส่วนวิตามิน เกลือแร่ และน้ าจะถูกดูดซึ มเข้าสู่ เซลล์ได้เลย โดยไม่ตอ้ ง
ผ่านกระบวนการย่อย

การย่อยอาหาร (Digestion)
การย่ อยอาหาร คือ กระบวนการที่ทาให้อาหารที่มีขนาดใหญ่มีขนาดเล็กลงจนสามารถดูดซึม
เข้าเซลล์นาไปใช้ประโยชน์ได้ การย่อยภายนอกเซลล์ มี 2 วิธีคือ
1. การย่ อยแบบเชิ งกล (mechanical digestion) โดยการบดเคี้ยวของฟั นและการบีบรัดตัว
ของท่อทางเดินอาหาร เป็ นการเปลี่ยนขนาดโมเลกุลทาให้อาหารมีขนาดเล็กลง
2. การย่ อยแบบเชิงเคมี (chemical digestion) โดยการใช้น้ าย่อย ซึ่งน้ าย่อยหรื อเอนไซม์(enzyme)
มีคุณสมบัติดงั นี้
1. น้ าย่อยเป็ นโปรตีน
2. หลังเร่ งปฏิกิริยาเคมีแล้วน้ าย่อยจะไม่เปลี่ยนสภาพ สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้
3. การทางานของน้ าย่อยขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิและค่า pH ที่เหมาะสม
4. เอนไซม์ แต่ละชนิดจะมีความจาเพาะเจาะจงต่อสารที่จะย่อยแตกต่างกัน

หน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 2 เรื่ อง ระบบต่ างๆในร่ างกายมนุษย์และสัตว์

อวัยวะทีเ่ กีย
่ วข้องกับทางเดินอาหาร
อาหาร

ปาก

กากอาหาร

ทวารหนัก

คอหอย
ลาไส้ ตรง

หลอดอาหาร
ลาไส้ ใหญ่

กระเพาะอาหาร
ลาไส้ เล็ก

รู ปที่ 7 อวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบย่อยอาหาร
ที่มา : http://www.hotspashop.com/th/hotspa/detail/127.html
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หน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 2 เรื่ อง ระบบต่ างๆในร่ างกายมนุษย์และสัตว์
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อวัยวะในระบบย่อยอาหาร
1. ปาก (mouth)
ปากเป็ นอวัยวะแรกที่ทาหน้าที่ในการย่อยอาหารแบบเชิงกลโดยการบดเคี้ยวอาหารของฟัน
และมีการย่อยทางเคมีโดยเอนไซม์อะไมเลส ซึ่งทางานได้ดีในสภาพที่เป็ นเบสเล็กน้อย
แป้ ง

อะไมเลส

น้ าตาลมอลโทส(maltose)

ภายในปากมีโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารดังนี้
1.1 ฟัน (teeth) ที่ทาหน้าที่คอยบดเคี้ยวอาหารให้เล็กลงโดยฟันมี 2 ชุดคือ ฟันน้ านมและฟันแท้
- ฟันน้ านม มี 20 ซี่ เริ่ มขึ้นเมื่ออายุ 6 เดือนถึง 13 ปี
- ฟันแท้มี 32 ซี่
- ฟันหน้า สาหรับตัดอาหาร 8 ซี่ ฟันเขี้ยว สาหรับฉีกอาหาร 4 ซี่
- ฟันกรามหน้า และกรามหลัง สาหรับบดเคี้ยวอาหารอีก 8 และ 12 ซี่
ฟันกรามหน้า
ฟันกรามหลัง
ฟันกรามหลัง
ฟันเขี้ยว
ฟันหน้า
รู ปที่ 8 ส่วนประกอบของฟัน ที่มา : วอล์กเกอร์, ริ ชาร์ด. 2545 : 72-73

1.2 เพดานอ่ อน(soft palate) เพดานอ่อนจะเลื่อนปิ ดปลายโพรงจมูกขณะที่มีการกลืนอาหาร
1.3 ต่ อมน้าลาย (salivary gland) ทาหน้าที่สร้างน้ าลาย (saliva) ประกอบด้วย น้ า น้ าเมือก
เอนไซม์อะไมเลส (amylase), NaHCO3, แร่ ธาตุ เช่น ฟอสฟอรัส (P) คลอรี น (Cl) ต่อมน้ าลายมีดว้ ยกัน 3 คู่
คือ ต่อมน้ าลายบริ เวณกกหู ต่อมน้ าลายใต้ขากรรไกรล่าง และต่อมน้ าลายใต้ลิ้น ผลิตน้ าลายได้วนั ละ
1-1.5 ลิตร

หน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 2 เรื่ อง ระบบต่ างๆในร่ างกายมนุษย์และสัตว์
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ต่อมน้ าลายบริ เวณกกหู

ต่อมน้ าลายใต้ลิ้น
ต่อมน้ าลายใต้ขากรรไกร

รู ปที่ 9 ตาแหน่งของต่อมน้ าลาย
ที่มา : http://202.129.54.82/faculty/web_bed/apichat/digestive/page/salivary.html

1.4 ลิน้ (tongue)

คอยคลุกเคล้าอาหาร
ให้ผสมกับน้ าลายและมีต่อมรับรส (test bud) กระจาย
อยูท่ วั่ โดยปลายลิ้นรับรสหวาน โคนลิ้นรับรสขม ข้าง
ลิ้นรับรสเปรี้ ยว
การย่อยในปากมีเฉพาะการย่อยแป้ งเท่านั้น
โดยอาหารที่ผ่านการย่อยจะเป็ นก้อนเรี ยกว่า โบลัส
(bolus) แล้วเลื่อนผ่านคอหอยโดยการกลืน
รู ปที่ 10 แสดงตาแหน่งรับรสของลิ้น
ที่มา : http://devilbio501.exteen.com

คอหอย (pharynx)
คอหอย เป็ นทางผ่ า นระหว่ า ง
ปากกับหลอดอาหาร ช่องที่เปิ ดติดต่อกับ
อวัยวะหลายแห่ง เช่น จมูก ปาก หลอดลม
หลอดอาหารและช่องหู ตอนกลาง ขณะที่
เรากลืนอาหารเราจะไม่หายใจ

หน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 2 เรื่ อง ระบบต่ างๆในร่ างกายมนุษย์และสัตว์
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3. หลอดอาหาร (esophagus)
เป็ นกล้ามเนื้ อเรี ยบ มีการย่อยเชิ งกลโดยการบีบรัดตัวเป็ นจังหวะเพื่อลาเลียงอาหารลงสู่ กระเพาะ
อาหาร ไม่มีน้ าย่อย ไม่มีการดูดซึมอาหาร แต่มีการหลัง่ สารเมือกเพือ่ ช่วยหล่อลื่น
รู ปที่ 11 แสดงการกลืนอาหาร และการบีบรัดตัวของหลอดอาหาร
ที่มา : วอล์กเกอร์, ริ ชาร์ด. 2545 : 73

4. กระเพาะอาหาร (stomach)
เป็ นบริ เวณที่มีการย่อยทั้งแบบเชิงกลและทาง
เคมี มีรูปร่ างคล้ายตัวเจ (J) มีกล้ามเนื้ อ หู รูดทั้งบน
และล่าง ผนังด้านในทบไปมาเรี ยกว่า rugae
กระเพาะสามารถดูดซึมอาหารได้เป็ นแห่ งแรก
เช่น สามารถดูดซึ ม แอลกอฮอล์ วิตามินบี 12 และ
แร่ ธาตุ บางชนิ ด กระเพาะอาหารมีการหลัง่ กรดเกลื อ
หรื อไฮโดรคลอริ ก (HCI) เพือ่ ปรับสภาพให้เหมาะสม
รู ปที่ 12 แสดงระบบทางเดินอาหาร
กับการทางานของเอนไซม์
ที่มา : http://refluxdefense.com/heartburn_GERD_articles/stomach-acid.html
ซึ่งขณะที่กระเพาะปล่อยกรดเกลือ (HCI) ออกมาใหม่ๆ มีความเข้มข้นสู งสามารถทาลายเนื้ อ เยือ่
ภายในร่ างกายได้ ดังนั้นกระเพาะจึงสร้างเมือกขึ้นมาเพือ่ ป้ องกันกรดเกลือทาลายผนังกระเพาะอาหาร

การย่ อยในกระเพาะอาหาร
อาหารจะถูกคลุกเคล้าอยูใ่ นกระเพาะด้วยการหดตัว และคลายตัวของกล้ามเนื้ อ ที่แข็งแรง
ของกระเพาะ ในกระเพาะอาหารจะมีการจะสร้างเอนไซม์เพปซิน(pepsin) ย่อยเฉพาะโปรตีนให้เป็ นโปรตีน
โมเลกุลย่อยลง เรี ยกว่า เพปไทด์ (Peptide) แต่ยงั ไม่ สามารถดู ดซึ มไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนั้นยังมี
การสร้างเอนไซม์ เรนนิน(rennin) สาหรับย่อยโปรตีนในน้ านม
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ปกติกระเพาะของคนเรามีปริ มาตร 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร
เมื่อมีอาหารกระเพาะสามารถขยายได้ถึง 40 เท่า....
อาหารโปรตีน เช่น เนื้อวัว ย่อยยากกว่าเนื้อปลา ในการปรุ ง
อาหารเพือ่ ให้ยอ่ ยง่าย อาจใช้การหมักหรื อใส่ สารบางอย่างลงไป
ในเนื้อสัตว์เหล่านั้น เช่น ยางมะละกอ หรื อสับปะรด

5. ลาไส้ เล็ก (Small Intestine)

รู ปที่ 13 ลาไส้เล็กและวิลลัส (Villus)
ที่มา : วอล์กเกอร์, ริ ชาร์ด. 2545 : 75
ลาไส้เล็กเป็ นส่วนที่มีการดูดซึมสารอาหารมากทีส่ ุด เนื่องจากที่ผนังลาไส้เล็กสามารถสร้าง
น้ าย่อยหรื อเอนไซม์ข้ นึ มาได้หลายชนิดทางานได้ดีในสภาวะที่เป็ นเบส ลาไส้เล็กเป็ นอวัยวะที่ยาวที่สุด
ถึง 7 - 8 เมตร ลาไส้เล็กแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือ
1. ลาไส้ตอนต้น หรื อ ดูโอดีนัม (duodenum) รับน้ าย่อยจากตับอ่อนและรับน้ าดีจากตับ
(น้ าดีมีสีเขียว รสขม และมีสมบัติเป็ นเบส) ลาไส้ส่วนนี้เป็ นส่วนที่มีการทาการย่อยมากที่สุด สามารถ
ย่อยคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมันได้
2. ลาไส้ส่วนกลาง หรื อ เจจูนมั (jejunum) เป็ นส่วนที่ดูดซึมอาหารที่ยอ่ ยแล้วมากที่สุด
3. ลาไส้ส่วนท้าย หรื อ ไอเลียม (ileum) ย่อยและดูดซึมอาหารที่เหลือ
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การย่ อยอาหารในลาไส้ เล็ก
1. ย่อยน้ าตาลโมเลกุลคู่ ให้เป็ นน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว โดยเอนไซม์ต่อไปนี้
 เอนไซม์มอลเทสย่อยน้ าตาลมอลโทส ได้กลูโคส 2 โมเลกุล
 เอนไซม์ซูเครสย่อยน้ าตาลซูโครส ได้กลูโคส และ ฟรักโทส
 เอนไซม์แลกเทสย่อยน้ าตาลแลกโทส ได้กลูโคส และ กาแลกโทส
 เอนไซม์อะไมเลสย่อยแป้ ง ได้มอลโทส
2. ย่อยสารอาหารโปรตีนต่อจากกระเพาะอาหาร โดยเอนไซม์ทริ ปซิ นย่อยพอลีเพปไทด์
ให้ส้ นั ลง ส่ วนคาร์บอกซิ เพปทิเดส และอะมิโนเพปทิเดสย่อยที่ปลายพอลี เพปไทด์ได้กรดอะมิโน
หลุดออกมาที่ละโมเลกุล
3. ย่อยไขมัน โดยเอนไซม์ไลเพสจะย่อยไขมันโมเลกุลเล็ก(emulsified fat) ได้กรดไขมัน
และ กลีเซอรอล

การดูดซึมอาหารในลาไส้ เล็ก
ที่ผนังลาไส้เล็กจะยาวพับไปมา และมีส่วนยืน่ ของกลุ่มของเซลล์ที่เรี ยงตัวเป็ นแถวเดียวมีลกั ษณะ
คล้ายนิ้วมือ เรี ยกว่า วิลลัส (Villus) เป็ นจานวนมาก ในแต่ละเซลล์ของวิลลัสยังมีส่วนยืน่ ของเยือ่ หุม้ เซลล์
ออกไปอีกมากมาย เรี ยกว่า ไมโครวิลลัส (Microvillus)ในคนมีวิลลัสประมาณ 20-40 อันต่อพื้นที่
1 ตารางมิลลิเมตรหรื อประมาณ 5 ล้านอัน ตลอดผนังลาไส้ท้งั หมด

อวัยวะทีม่ สี ่ วนเกีย่ วข้ องกับการย่ อยอาหาร แต่ไม่มีหน้าที่ในการย่อย คือ ตับ และตับอ่อน

ตับ

ตับอ่อน
ถุงน้ าดี
รู ปที่ 14 อวัยวะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร
ที่มา : http://www.ehow.com/how_2302117_recognize-liver-disease-canines.html
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 ตับ(liver)
ทาหน้าที่ผลิตน้ าดี (bile) มีฤทธิ์เป็ นเบสอ่อนๆ แล้วนาไปเก็บไว้ที่ถุงน้ าดี (gall bladder) โดย
น้ าดีทาให้ไขมันแตกตัวเป็ นหยดไขมันเล็ก ๆ น้ าดีไม่ใช่เอนไซม์เพราะไม่ใช่สารประกอบประเภทโปรตีน
เมื่อทาปฏิกิริยาแล้วจะเปลี่ยนสภาพไป
 ตับอ่อน(pancreas)
ตับ อ่อ นมีรูป ร่ า งคล้า ยใบไม้ สามารถผลิต ของเหลวได้วนั ละ 2,000 ลูก บาศก์เซนติเมตร
ประกอบด้วย
- อินซูลิน (Insulin) ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้คงที่
- เอนไซม์ไลเพส (lipase) ย่อยไขมันได้กรดไขมันและกลีเซอรอล
- โซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) ช่วยปรับสภาพอาหารในลาไส้เล็กให้มีสภาพ
เป็ นเบส เนื่องจากน้ าย่อยในลาไส้เล็กจะทางานได้ดีในภาวะที่เป็ นเบส

6. ลาไส้ ใหญ่ (Large Intestine)
ลาไส้ใหญ่ เป็ นทางเดินอาหารส่วนสุดท้ายต่อจากลาไส้เล็ก ยาวประมาณ 1.5 เมตรไม่มีต่อม
สร้างน้ าย่อย ไม่มีการย่อยอาหาร มีแบคทีเรี ยที่ชื่อ E.coli ช่วยย่อยสลายกากอาหารให้เล็กลงและช่วย
สร้างวิตามิน B12 และ วิตามิน K ลาไส้ใหญ่แบ่งเป็ น 3 ส่วนคือ
1. ซีกัม (Caecum) เป็ นลาไส้ตอนต้น มีไส้ตงิ่ ติดอยู่
2. โคลอน (Colon) เป็ นลาไส้ตอนกลาง รู ปร่ างตวัด
ขึ้น ตวัดขวางลาตัว ตวัดลง และตวัดเป็ นรู ปตัวเอส
3. ลาไส้ ตรง (Rectum) เป็ นลาไส้ตอนปลาย เก็บกัก
อาหารก่อนส่งทางรู ทวารหนัก
ล าไส้ใ หญ่ จะมี การดู ด น้ า และเกลื อ แร่ เ ป็ น
ส่วนใหญ่ ดังนั้นเมื่อกากอาหารอยูส่ ่วนนี้นานเกินไป
หรื อรับประทานอาหารที่มีกากอาหารน้อ ย จะทาให้
เกิดท้องผูก และเกิดเป็ นโรคริ ดสีดวงทวาร
รู ปที่ 15 ส่วนประกอบของลาไส้ใหญ่
ที่มา : http://www.meb.uni-bonn.de/cancer.gov/cdr0000062954.html
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การดูดซึมอาหาร
การดูดซึมสารอาหาร เป็ นการนาอาหารโมเลกุลที่ถูกย่อยแล้วผ่านผนังทางเดินอาหารเข้าสู่
กระแสโลหิตเพือ่ นาไปสู่เซลล์ต่าง ๆ ภายในร่ างกาย โดยอวัยวะที่ทาการดูดซึม ได้แก่
1. กระเพาะอาหาร ส่วนใหญ่จะดูดซึมสารพวกแอลกอฮอล์ และยาต่าง ๆ แต่จะมีการดูดซึม
ปริ มาณน้อย
2. ลาไส้เล็ก ที่ผนังลาไส้เล็กมีลกั ษณะไม่เรี ยบ โดยจะมีส่วนที่ยนื่ ออกมาของกลุ่มเซลล์ เรี ยกว่า
วิลลัส (Villus) เพือ่ ช่วยเพิม่ พื้นที่ในการดูดซึม ลาไส้เล็กเป็ นส่วนที่มีการดูดซึมมากที่สุด
3. ลาไส้ใหญ่ มีการดูดซึมน้ าและแร่ ธาตุเป็ นส่วนใหญ่
สรุปกระบวนการย่ อยอาหาร
 คาร์โบไฮเดรต จะถูกย่อยลาดับแรกในปาก
 โปรตีน ถูกย่อยเป็ นอันดับที่สองในกระเพาะอาหาร
 ไขมัน ถูกย่อยเป็ นอันดับสุดท้ายที่ลาไส้เล็ก
ตารางที่ 2 สรุ ปส่วนประกอบและหน้าที่ของอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร
อวัยวะ
1. ปาก

2. คอหอย
3. หลอดอาหาร
4. กระเพาะอาหาร

5. ลาไส้เล็ก

หน้ าที่
 บดเคี้ยวอาหารด้วยฟัน คลุกเคล้าอาหารด้วยลิ้น
 ต่อมน้ าลาย (Salivary Gland) ผลิตน้ าย่อยอะไมเลส (Amylase) ย่อยแป้ ง
ให้เป็ นน้ าตาลมอลโทส
 เป็ นทางผ่านของอาหารเข้าสู่หลอดอาหารและอากาศเข้าสู่หลอดลม
 เป็ นทางผ่านของอาหารลงสู่กระเพาะอาหารไม่มีต่อมสร้างน้ าย่อย แต่มี
ต่อมขับน้ าเมือกช่วยหล่อลื่นอาหารให้ผา่ นได้สะดวก
 ผลิตกรดไฮโดรคลอริ ก(HCI) เพือ่ ปรับสภาพ
 ผลิตน้ าเมือกที่ช่วยเคลือบผนังชั้นในของกระเพาะอาหาร
 ผลิตน้ าย่อยเพปซิน ย่อยโปรตีนให้เป็ นโปรตีนสายสั้น (เพปไทด์) และ
น้ าย่อยเรนนิน ย่อยโปรตีนในนมให้โปรตีนเป็ นลิ่ม ๆ
 ผลิตน้ าย่อยมอลเทส ซูเครส แลกเทส ย่อยน้ าตาล
 น้ าย่อยอะมิโนเพปทิเดส ย่อยโปรตีนสายสั้นให้เป็ นกรดอะมิโน
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 และดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เซลล์
อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับลาไส้ เล็ก
 ตับ (Liver) ผลิตน้ าดี ทาให้โมเลกุลของไขมันแตกตัวเป็ นเม็ดเล็ก ๆ
 ตับอ่อน (Pancreas) ผลิตน้ าย่อยไลเพสย่อยไขมันแตกตัวให้เป็ นกรด
ไขมันและกลีเซอรอล น้ าย่อยคาร์บอกซิเพปพิเดส ย่อยเพปไทด์ให้
เป็ นกรดอะมิโน
 ดูดน้ า แร่ ธาตุ วิตามินบางชนิด และกลูโคสออกจากกากอาหารเข้าสู่
กระแสเลือด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นน้ า
 ขับถ่ายกากอาหาร

โรคกรดไหลย้ อน-โรคกระเพาะอาหาร
ความเหมืออนที
นที่แ่แตกต่
ความเหมื
ตกต่าางง
โรคกรดไหลย้ อ น ไม่ ไ ด้ เ ป็ นโรคแปลกใหม่
สาหรับคนไทย เป็ นโรคที่พบมานานแล้ว สาเหตุของโรค
เกิ ดจากการไหลย้อนกลับของกรดหรื อน้ าย่อยในกระเพาะ
อาหารขึ้นไปในหลอดอาหารส่วนบนอย่างผิดปกติ ซึ่ งเกิดได้
จากหลายสาเหตุ อาทิ หลอดอาหารส่ วนปลายมี การคลาย
ตัวอย่างผิดปกติ หรื อ ความดันของหู รู ดของหลอดอาหาร
ส่วนปลายลดลงต่ากว่าในคนปกติ หรื อเกิดจากความผิดปกติ
ของการบีบตัวของกระเพาะอาหารหรื อหลอดอาหาร รวมถึง
พันธุกรรมอีกด้วย

ส่ วนเหตุ ส าคัญ ที่ ท าให้ค นเป็ นโรคนี้ คื อ พฤติ กรรมการบริ โภคที่หัน ไปใช้ชีวิต แบบ
ชาวตะวันตก เร่ งรี บไปทางานไม่คอ่ ยกินข้าว กินแต่กาแฟทั้งยังยังชอบกินอาหารเย็นหนัก ๆ แล้วก็นอน
อาหารจึงยังตกค้างอยูใ่ นกระเพาะ ร่ างกายก็ตอ้ งหลัง่ กรดออกมาย่อยอาหารที่ยงั ตกค้างอยู่ ประกอบ
กับท่านอนไม่ถูกต้องหัวเสมอหรื อต่ากว่าลาตัวทาให้กรดในกระเพาะไหลย้อนขึ้นมาที่ลาคอ เกิดอาการ
แสบระคายเคืองขึ้นมาบนคอ และถ้าปล่อยให้หลอดอาหารส่วนปลายระคายเคืองไปนานๆ อาจทาให้
หลอดอาหารเป็ นมะเร็งได้

หน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 2 เรื่ อง ระบบต่ างๆในร่ างกายมนุษย์และสัตว์
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โรคนี้ จะเป็ นโรคที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กบั ผูป้ ่ วย ทาให้
ผูป้ ่ วยมีคุณภาพชีวติ และประสิทธิภาพการทางานลดลงได้ ซึ่ งจะมี
อาการท้อ งอื ด ท้อ งเฟ้ อ เรอเปรี้ ยว ปวดแสบร้อ นบริ เวณหน้าอก
และลิ้ นปี่ แล้วลามขึ้ นมาที่หน้าอกหรื อ คอ และในบางรายอาจมี
อาการแสดงออกนอกหลอดอาหารได้ เช่ น อาการทางปอด หรื อ
อาการทางคอและกล่องเสี ยง เสี ยงแหบเรื้ อรัง มีไอเรื้ อรัง มีกลิ่ น
ปาก หรื อในบางรายอาจมีอาการทางระบบหายใจ เช่น หอบหื ด
หรื ออาการเจ็บหน้าอกได้
โรคนี้จะมีอาการ คล้ ายๆ กับอาการของโรคกระเพาะอาหาร จึงทาให้คนส่ วนใหญ่มกั จะเหมา
รวมว่าตนเองเป็ นโรคกระเพาะอาหาร และไปซื้อยาเคลือบแผลในกระเพาะอาหารมารับประทานเอง
ทาให้การรักษาไม่ตรงจุด และคิดว่าการไปพบแพทย์เป็ นเรื่ องใหญ่ ระยะหลังมานี้ จึงพบโรคกรดไหลย้อน
เพิม่ สูงขึ้นเรื่ อย ๆ ในหมู่คนไทยโดยเฉพาะในเมืองหลวง

การดูแลรักษาโรค กรดไหลย้ อน-โรคกระเพาะอาหาร
ปรับเปลี่ยนการกินอาหาร
- หลีกเลี่ยงอาหารที่ทาให้กล้ามเนื้อหูรูดผ่อนคลายไม่กระชับ
เช่น เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ช็อกโกแลต เปปเปอร์มินต์ เครื่ อ งดื่มที่มี
คาเฟอีน น้ ามัน ของทอดและอาหารที่มีไขมันสู ง นมเต็มส่ วน อาหาร
ที่ผสมครี ม อาหารขยะ เป็ นต้น สาหรับผูท้ ี่น้ าหนักเกิน จาเป็ นอย่างยิง่
ที่ตอ้ งควบคุมน้ าหนัก
- หลีกเลี่ยงอาหารที่ไปเพิ่มกรดในกระเพาะอาหาร เช่น ชา
กาแฟ กระเที ย ม หัว หอม พริ ก และอาหารเผ็ดร้อน หน่ อไม้ฝรั่ ง ไข่
พาสต้า ก๋ วยเตี๋ ยว แป้ งข้าวโพด ลู กพรุ น ส้ม น้ ามะเขื อเทศ น้ า อัด ลม
น้ าตาล อาหารขยะ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
- วิถีการกิ น อย่ากินอิ่มเกิ น กิ นน้อยแต่หลายมื้ อได้ อย่ากินอย่างเร่ งรี บ เคี้ยวอาหารให้ละเอียด
อย่าดื่มน้ ามากพร้อมอาหาร กินอาหารแล้วห้ามออกกาลังกายหรื อนอนทันที ควรทิ้งช่วงประมาณ 2-3
ชัว่ โมง เมื่อรู ้สึกว่ากรดไหลย้อน ให้ดื่มน้ า กลืนน้ าลาย หรื อเคี้ยวหมากฝรัง่ เพือ่ ช่วยสลายกรด
- กาหนดท่าทางของร่ างกายให้เหมาะสม เช่น อย่าก้ม (โดยเฉพาะช่วงหลังอาหาร) อย่าใส่
เข็มขัดหรื อเสื้ อผ้ารัดแน่ นเกิ นไป พยายามนอนตะแคงขวาเพื่อจะได้ไม่กดทับท้องจนกรดไหลย้อ น
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สาหรับผูป้ ่ วยที่ปัญหากรดไหลย้อนระหว่างนอน ควรยกหัวเตียงให้ลาดสู งขึ้นประมาณ 6-8 นิ้ ว เพื่อ
ป้ องหันไม่ให้กรดคัง่ ในหลอดอาหาร และที่ส าคัญต้องจัดการกับความเครี ยด ผ่อนคลายให้มากขึ้น
เพราะความเครี ยดเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้มีกรดมาก
การจะห่ างไกลจากโรคกรดไหลย้อนนี้ ได้น้ นั นอกจาก
การปรับเปลี่ยนการกินอาหารและวิถีชีวิต ที่กล่าวมานี้ แล้ว
ผูป้ ่ วยต้องมี ความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องและการตัดสิ นใจ
ของผู ้ป่ วยเป็ นส าคัญ ซึ่ งต้อ งอาศัย การมี ส่ วนร่ วมและ
สนั บ สนุ นอย่ า งแข็ ง ขั น จากคนใกล้ ชิ ด โดยเฉพาะ
ครอบครัว...

หน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 2 เรื่ อง ระบบต่ างๆในร่ างกายมนุษย์และสัตว์
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2.2

อาหาร

คาชี้แจง : ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ เพือ่ ทดสอบความเข้าใจและประเมินความก้าวหน้าในการเรี ยน
1. ให้ใช้ภาพทางซ้ายมือประกอบการตอบคาถามข้อ 1.1 – 1.5
1.1 หมายเลข 1-10 คือส่วนประกอบของทางเดินอาหาร
มีลาดับดังนี้
....................................................................


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


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



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

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

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

 ....................................................................
 ....................................................................
1.2
1.3
1.4
1.5

การย่อยโปรตีนเกิดขึ้นเป็ นลาดับแรกที่หมายเลขใด ......................................................................
หมายเลขใดที่มีการดูดซึมสารอาหารมากที่สุด ..............................................................................
หมายเลขใดที่ทาหน้าที่ในการสร้างน้ าดี .......................................................................................
วิลลัส (Villus) พบที่หมายเลขใด ........................................................................................................................

2. การย่อยอาหาร หมายถึงอะไร ..........................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. เมื่อมีการย่อยโปรตีนและไขมัน สุดท้ายจะได้ผลิตภัณฑ์ใด..............................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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4. ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ปาก
มีเอนไซม์..............................................
อาหารที่ยอ่ ย..........................................
ผลิตภัณฑ์ที่ได้.......................................

กระเพาะอาหาร
มีเอนไซม์..............................................
อาหารที่ยอ่ ย..........................................
ผลิตภัณฑ์ที่ได้.......................................

ลาไส้ เล็ก
ลาไส้ ใหญ่
หน้าที่...................................
.............................................

มีเอนไซม์...................ย่อยไขมันได้............................................
มีเอนไซม์................ย่อยโปรตีนได้....................................
มีเอนไซม์................ย่อยแป้ งได้.........................................
มีเอนไซม์มอลเทส ย่อยมอลโทสให้เป็ น...........................
มีเอนไซม์ซูเครส ย่อยซูโครสให้เป็ น.................................
มีเอนไซม์แลกเทส ย่อยแลกโทสให้เป็ น.....................................

หน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 2 เรื่ อง ระบบต่ างๆในร่ างกายมนุษย์และสัตว์
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ระบบหมุ
นเวียนเลือด
(Circulatory System)

วิลเลีย่ ม ฮาร์ วีย์(William Harvey) นักวิทยาศาสตร์
ชาวอังกฤษ เป็ นผูค้ น้ พบระบบการหมุนเวียนเลือดของคน ว่ามี
ระบบปิ ด คือมีการไหลของเลือดภายในหลอดเลือดเป็ นทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งระบบจะทาหน้าที่ลาเลียงสารอาหารต่าง ๆ ไปยังเซลล์
และกาจัดของเสียที่เซลล์ไม่ตอ้ งการออกจากร่ างกาย
รู ปที่ 16 วิลเลียม ฮาร์วยี ์ ผูค้ น้ พบการไหลเวียนของโลหิตในคน
ที่มา : http://jaisawang.com/jaismf/index.php?topic=546.0

เรื่องน่ ารู้ ระบบหมุนเวียนเลือดมี 2 ระบบคือ
ระบบวงจรเปิ ด คือเลือดไหลจากเส้นเลือ ดสัมผัสกับ
เซลล์โดยตรง ไม่มีเส้นเลือ ดฝอย พบในสัตว์พวกแมลง หอย
ปลาดาว
ระบบวงจรปิ ด เลื อดจะไหลอยู่ในเส้นเลื อดตลอดเวลา
มีเส้นเลือดฝอยเพื่อแลกเปลี่ ยนสารระหว่างเซลล์กบั เลื อด พบใน
ไส้เดือน ปลาหมึก และสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง

อวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด
1. หัวใจ (Heart)
2. เส้ นเลือด (Blood vessels)
3. เลือด (Blood)
รู ปที่ 17 ระบบหมุนเวียนเลือดในมนุษย์
ที่มา : http://www.3dscience.com/3D_Models/Human_Anatomy/Male_Systems/Male_Circulatory_3.php
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1. หัวใจ (Heart)

รู ปที่18 แสดงลักษณะภายในของหัวใจและจังหวะการเต้นของหัวใจของมนุษย์
ที่มา : วอล์กเกอร์, ริ ชาร์ด. 2545 : 57

หัวใจ อยู่ร ะหว่า งปอดทั้ง สองข้า ง ค่อ นไปทางด้า นซ้า ยเล็ก น้อ ย หัวใจทาหน้า ที่รับ
และสูบฉีดเลือด หัวใจของคนมีขนาดเท่ากาปั้ นของเจ้าของหัวใจ มี 4 ห้องและแต่ละห้องทาหน้าที่ดงั นี้
ห้ องบน (atrium) ทาหน้าที่รับเลือดเข้าสู่หวั ใจจากหลอดเลือดเวน
- ห้องบนซ้าย (left atrium) รับเลือดแดง(ออกซิเจนสูง) ที่มาจากปอด
- ห้องบนขวา (right atrium) รับเลือดดา(ออกซิเจนต่า) จากส่วนต่างๆ ของร่ างกาย
ห้ องล่ าง (ventricle) ทาหน้าที่สูบฉีดเลือดจากหัวใจไปยังหลอดเลือดอาร์เทอรี
- ห้องล่างซ้าย (left ventricle) สูบฉีดเลือดแดงไปยังส่วนต่างๆ ของร่ างกาย
(เป็ นห้องที่มีความหนาที่สุด)
- ห้องล่างขวา (right ventricle) สูบฉีดเลือดดา(ออกซิเจนต่า)ไปยังปอด

หน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 2 เรื่ อง ระบบต่ างๆในร่ างกายมนุษย์และสัตว์
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ลิน้ หัวใจ ทาหน้าที่ป้องกันการไหลย้อนกลับของเลือด ประกอบด้วย
- ระหว่างห้องบนขวากับห้องล่างขวา เรี ยกว่า ไตรคัสปิ ดวาล์ว
- ระหว่างห้องบนซ้ายกับห้องล่างซ้าย เรี ยกว่า ไบคัสปิ ดวาล์ว

2. เส้นเลือด (Blood vessels)

รู ปที่ 19 แสดงเส้นเลือดของหัวใจ ที่มา : วอล์กเกอร์, ริ ชาร์ด. 2545 : 56

ประเภทของเส้ นเลือด แบ่งออกเป็ น 3 ระบบ คือ
1. เส้ นเลือดดา หรือ เวน (vein) นาเลือดจากส่วนต่าง ๆ ของร่ างกายเข้าสู่หวั ใจ แรงดันเลือดต่า
ผนังเส้นเลือดบาง ส่วนใหญ่เป็ นเลือดที่มีออกซิเจนต่า ยกเว้นเส้นเลือดดาที่นาเลือดที่ฟอกแล้วจาก
ปอดมาสู่หวั ใจจะมีออกซิเจนสูง
2. เส้ นเลือดแดง หรื อ อาร์ เทอรี (artery) นาเลือดออกจากหัวใจไปยังอวัยวะต่าง ๆ ของร่ างกาย
ผนังเส้นเลือดหนาและมีความยืดหยุน่ มากเพื่อต้านทานต่อแรงดันเลือดที่ถูกบีบออกจากหัวใจ เลือด
ที่อยูใ่ นเส้นเลือดแดงโดยทัว่ ไปมีสีแดงหรื อออกซิเจนสูง ยกเว้นเส้นเลือดแดงที่นาเลือดไปยังปอดเพื่อ
นาเลือดดาไปฟอก

หน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 2 เรื่ อง ระบบต่ างๆในร่ างกายมนุษย์และสัตว์
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3. เส้ นเลือดฝอย (capillary) เป็ นเส้นเลือดที่เชื่อมต่อระหว่างอาร์เทอรี และเวน มีขนาดเล็ก
จานวนมาก ผนังบาง แทรกอยูต่ ามส่วนต่างๆ ของร่ างกาย เป็ นบริ เวณที่มีการแลกเปลี่ยนอาหาร แก๊ส
สารต่างๆ และของเสียระหว่างเลือดกับเซลล์

รู ปที่ 20 ระบบไหลเวียนเลือดและการทางานของหัวใจ ที่มา : วอล์กเกอร์, ริ ชาร์ด. 2545 : 58
จากรู ป ระบบเส้นเลือดในร่ างกายมี 2 ส่ วน ส่ วนแรกนาเลือดจากหัวใจไปสู่ ปอดเพื่อรับ
ออกซิเจน ส่ วนที่สองนาเลือดจากหัวใจไปยังทุก ๆ ส่ วนของร่ างกายเพือ่ นาออกซิ เจนไปยังเซลล์ต่าง ๆ

3. เลือด (Blood)
ในร่ างกายของคนเราจะมีเลือดอยูป่ ระมาณ 6,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร (6 ลิตร) หรื อมีอยู่
ประมาณร้อยละ 7-8 ของน้ าหนักตัว เลือดทาหน้าที่เป็ นตัวนาอาหาร แก๊ส สารและของเสีย เข้าและออก
จากเซลล์ เลือดประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. ส่ วนที่เป็ นของเหลวมีร้อยละ 55 ซึ่งเรี ยกว่า น้ าเลือด หรื อ พลาสมา(plasma)
2. ส่ วนที่ไม่เป็ นของเหลวมีร้อยละ 45 ได้แก่ เซลล์เม็ดเลือด และเกล็ดเลือด
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1. น้าเลือด(plasma) มีประมาณร้อยละ 55 ของ
จานวนเลื อดทั้งหมด เป็ นของเหลวมี น้ าเป็ นส่ วนประกอบ
ร้อยละ 91 ที่เหลือเป็ นสารอาหารและโปรตีน ทาหน้าที่ลาเลียง
เอ็นไซม์ ฮอร์ โมน แร่ ธาตุ วิตามิ น แก๊ส สารอาหารต่าง ๆ
ไปให้เซลล์และรับของเสียส่งไปกาจัดนอกร่ างกาย
รู ปที่ 21 กระแสเลือดไหลไปตามเส้นเลือด
ที่มา : วอล์กเกอร์, ริ ชาร์ด. 2545 : 61

2. เซลล์เม็ดเลือด เป็ นของแข็ง และเป็ นส่วนที่ตกตะกอนมีประมาณร้อยละ 45 ประกอบด้วย
2.1 เม็ดเลือดแดง เป็ นเซลล์รูปร่ างกลมแบน เว้าทั้งสองข้าง เกิดใหม่มีนิวเคลียส โตเต็มที่
จะไม่มีนิวเคลียส มีเฮโมโกลบิน(hemoglobin) เป็ นองค์ประกอบถูกสร้างมาจากไขกระดูก ทาหน้าที่
ในการลาเลียงออกซิเจน เม็ดเลือดแดงมีอายุ 120 วัน แหล่งทาลายคือตับ และม้าม ในเลือด 1
ลูกบาศก์มิลลิเมตร มีเม็ดเลือดแดงประมาณ 5 ล้านเม็ด ผูใ้ หญ่สร้างเม็ดเลือดที่ไขกระดูก ในเด็กสร้าง
เม็ดเลือดที่ตบั ม้าม และไขกระดูก
2.2 เม็ดเลือดขาว มีขนาดใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดงมีนิวเคลียสที่มีรูปร่ างต่างกัน มีหน้าที่ทาลาย
เชื้อโรคที่อยูใ่ นร่ างกาย และหลัง่ สารแอนติบอดีหรื อภูมิคุม้ กันออกมาทาลายเชื้อโรค มีอายุ 3 - 12 วัน
ถูกทาลายโดยต่อมน้ าเหลืองและม้าม เลือด 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตรจะมีเม็ดเลือดขาวประมาณ 6 - 8 พันเซลล์
แต่ถา้ มีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจะมีจานวนเพิม่ มากถึง 15,000 เซลล์

รู ปที่ 22 ลักษณะของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด
ที่มา : วอล์กเกอร์, ริ ชาร์ด. 2545 : 61
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3. เกล็ดเลือด เป็ นเศษของเซลล์ชิ้นเล็ก รู ปร่ างกลม ไม่มีสี ไม่มีนิวเคลียส ไม่มีเฮโมโกลบิน
สร้างจากไขกระดูกทาหน้าที่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด อุดรอยฉีกขาดของหลอดเลือดฝอย มีวติ ามิน K
และแคลเซียมเป็ นตัวร่ วม ในเลือด 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตรจะมีแผ่นเลือดประมาณ 3 แสนแผ่น โดยเกล็ดเลือด
มีอายุประมาณ 10 วัน

รู ปที่ 23 การแข็งตัวของเลือดเมื่อเกิดบาดแผล ที่มา : วอล์กเกอร์, ริ ชาร์ด. 2545 : 63

ความดันเลือด (Blood Pressure)
ความดันเลือด (Blood Pressure) คือ ความดันที่เกิดจากการ
บีบและคลายตัวของหัวใจ โดยหัวใจบีบเลือดดันออกจากหัวใจด้วย
ความดันสู งและเส้นเลือดที่นาเลือดเข้าสู่ หัวใจมี แรงดันต่า ใช้
หน่วยวัดเป็ นมิลลิเมตรของปรอท มีค่าตัวเลข 2 ค่า คือ
รู ปที่ 24 เครื่ องวัดความดันโลหิต
1. Systolic pressure คือค่าความดันที่วดั ขณะหัวใจบีบตัว (เขียนไว้ดา้ นหน้า)
2. Diastolic pressure คือค่าความดันที่วดั ขณะหัวใจคลายตัว (เขียนไว้ดา้ นหลัง)
เช่น ความดันผูใ้ หญ่หญิง มีค่าประมาณ 110/70 มิลลิเมตรของปรอท
ความดันผูใ้ หญ่ชาย มีค่าประมาณ 120/80 มิลลิเมตรของปรอท
ปกติค่าความดันสูงสุดมีค่าประมาณ 100 + อายุของผูถ้ ูกวัด สาหรับความดันเลือดขณะหัวใจ
รับเลือดไม่ควรเกิน 90 มิลลิเมตรของปรอท ถ้าเกินถือว่าเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง ซึ่ งอาจมี
สาเหตุ มาจากโกรธง่าย เครี ยด หลอดเลือดตีบ คอเลสเตอรอลในเลือดสู ง พบในผูส้ ู งอายุเป็ นส่ วน
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ใหญ่ และหากปล่อยไว้อาจทาให้มีผลตามมาคือ เป็ นโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดในสมองแตก
และโรคไตวายเรื้ อรังเป็ นต้น
ปัจจัยที่มีผลต่ อความดันเลือด
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อายุ ผูส้ ูงอายุ เด็ก
เพศ เพศชาย เพศหญิง หลังอายุ 40 เพศหญิง เพศชาย
รู ปร่ าง รู ปร่ างใหญ่ รู ปร่ างเล็ก
อารมณ์ อารมณ์เครี ยด วิตกกังวล โกรธ ตกใจ คนอารมณ์ปกติ
กิจกรรม ออกกาลังกาย พักผ่อน
หลังรับประทานอาหาร ยามปกติ

การจับชีพจร ซึ่งชีพจร ( pluse ) หมายถึงอัตราการเต้นของหัวใจ จังหวะการยืดหยุน่ ของ
เส้นเลือดอาร์เทอรี เป็ นไปตามจังหวะการเต้นของหัวใจ สาหรับการเต้นของหัวใจปกติประมาณ 72
ครั้งต่อนาที แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะต่างๆ เช่น เพศ วัย อิริยาบท โรคภัยไข้เจ็บ เป็ นต้น
ตารางที่ 3 สรุ ปส่วนประกอบและหน้าที่ของอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด
ระบบหมุนเวียนเลือด
1. หัวใจ (heart)
2. หลอดเลือด(blood vessel)
2.1 หลอดอาร์เทอรี (artery)
(เส้นเลือดแดง)
2.2 หลอดเวน (vein)
(เส้นเลือดดา)
2.3 หลอดเลือดฝอย (capillary)
3. เลือด (blood)

หน้ าที่
สูบฉีดเลือดให้ไหลไปตามหลอดเลือดไปยังส่วนต่างๆ
ของร่ างกายแล้วไหลกลับคืนเข้าสู่หวั ใจ
เป็ นท่อซึ่งเป็ นทางให้เลือดหมุนเวียนไป โดยอาศัยแรงจากการ
สูบฉีดของหัวใจ
นาเลื อ ดที่มี O2 สู งออกจากหัวใจไปสู่ ส่วนต่างๆ ของร่ างกาย
(ยกเว้นเส้นเลือดที่นาเลือดไปยังปอดเพือ่ นาเลือดดาไปฟอก)
นาเลือดที่มี CO2 สูง O2 ต่า จากส่วนต่างๆ ของร่ างกายเข้าสู่หวั ใจ
ยกเว้นเส้นเลือดดาที่นาเลือกที่ฟอกแล้วจากปอดมาสู่หวั ใจจะมี
ออกซิเจนสูง
เป็ นแหล่งสาหรับแลกเปลี่ยนแก๊สและสารต่างๆ ระหว่างเลือด
กับเซลล์ของร่ างกาย
นาสารอาหารและแก๊สออกซิเจนไปให้เซลล์ และนาของเสีย
ที่เซลล์ไม่ตอ้ งการไปขจัดออกนอกร่ างกาย
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การดูแลระบบหมุนเวียนเลือด
อย่างที่รู้กนั ดี การมีระบบไหลเวียนโลหิตเป็ นปกติคือกุญแจสาคัญที่ทาให้สุขภาพดี แต่ทราบ
ไหมว่าอะไรคือสัญญาณที่บ่งบอกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบหมุนเวียนเลือด
 รับประทานอาหารที่มีไขมันจาเป็ นจะช่วยป้ องกันการก่อตัวของคอเลสเตอรอล ไขมันจาเป็ น
นั้นจะพบมากในปลาและน้ ามันจาพวกน้ ามันมะกอก, ลินสีด (Linseed), เรพสีด (rapeseed)
 อาหารที่อุดมด้วยไบโอฟลาโวนอยด์ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง โดยพบมากในเบอร์รี่สีแดง
และสีม่วง เช่น ราสเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ และแบล็กเบอร์รี่
 การออกกาลังกายทาให้หวั ใจและหลอดเลือดดาแข็งแรง โดยเฉพาะแอโรบิก เพราะช่วยให้
อัตราการเต้นของหัวใจเป็ นปกติ การจ็อกกิ้ง ว่ายน้ า และเต้นราก็ลว้ นแต่ส่งผลดีต่อหัวใจ
เช่นกัน
 คนที่สูบบุหรี่ ก็ควรเลิกเพราะทาให้ภาวะการทางานของหลอดเลือดแดงไม่ดี และสารพิษจาก
บุหรี่ ยงั เข้าไปขัดขวางไม่ให้เลือดลาเลียงสารอาหารจาเป็ นไปเลี้ยงร่ างกาย
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2.3

เรือ
่ ง ระบบหมุนเวียนเลือด
คาชี้แจง : ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ เพือ่ ทดสอบความเข้าใจและประเมินความก้าวหน้าในการเรี ยน
ตอนที่ 1. ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและได้ใจความที่สมบูรณ์
1. ให้ใช้แผนภาพการแสดงการหมุนเวียนเลือดในร่ างกายต่อไปนี้ ประกอบการตอบคาถาม


 




1.1
1.2
1.3
1.4




ระบบหมุนเวียนเลือดในภาพเป็ นเเบบ......................................................................................
หน้าที่ของหมายเลข 1 คือ ......................................................................................................
หน้าที่ของหมายเลข 4 คือ ......................................................................................................
หมายเลข 7 คือ...................................ทาหน้าที่.......................................................................
...................................................................................................................................................
1.5 หมายเลข 8 คือ...................................ทาหน้าที่.......................................................................
...................................................................................................................................................
1.6 จงเปรี ยบเทียบความสามารถในการยืดหยุน่ ของหลอดเลือดหมายเลข 5 กับ หมายเลข 6
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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2. เลือดมีองค์ประกอบสาคัญอะไรบ้าง และทาหน้าที่อะไร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3. ถ้าวัดความดันโลหิตได้ 120/80 มิลลิเมตรของปรอท หมายความว่าอย่างไร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4. ชีพจร หมายถึงอะไร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ตอนที่ 2. ให้ทาเครื่ องหมาย หน้าข้อที่เห็นว่าถูกและหน้าข้อที่เห็นว่าผิด
1. ระบบหมุนเวียนเลือดวงจรเปิ ด เลือดจะไหลจากเส้นเลือดสัมผัสกับเซลล์โดยตรง
2. ระบบวงจรเลือดของปลาหมึก จะเป็ นระบบวงจรปิ ด
3. หัวใจตั้งอยูร่ ะหว่างปอดทั้งสองข้าง ค่อนไปทางขวาเล็กน้อย
4. หัวใจห้องบนซ้ายเลือดจะมีออกซิเจนต่า
5. เส้นเลือดเวน เลือดจะมีออกซิเจนสูง
6. เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่หลัง่ สารแอนติบอดีทาลายเชื้อโรค
7. ผูใ้ หญ่จะสร้างเม็ดเลือดแดงที่ไขกระดูก
8. เกล็ดเลือดสร้างจากไขกระดูกมีอายุประมาณ 10 วัน
9. หัวใจจะบีบเลือดดันออกจากหัวใจด้วยความดันสูง แต่นาเลือดเข้าสู่หวั ใจด้วยแรงดันต่า
10. ไขมันในปลาและน้ ามันมะกอกจะช่วยป้ องกันการก่อตัวของคอเลสเตอรอล
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ระบบหายใจ(Respiration)

การดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนอกจากจะต้ องการอาหารแล้ ว ยังต้ องการแก๊ สออกซิเจนซึ่งได้
จากการหายใจเข้ าไป เพือ่ นาไปสร้ างพลังงานให้ แก่ ร่างกาย ถ้ าร่ างกายขาดออกซิเจนหรือหยุดหายใจ
2 – 3 นาทีจะทาให้ เสี ยชีวิตได้

การหายใจ (Respiration) คือ กระบวนการที่แก๊สออกซิเจนเข้าทาปฏิกิริยากับสารอาหาร
ที่อยูภ่ ายในเซลล์แต่ละเซลล์ ทาให้สารอาหารปล่อยพลังงาน น้ า และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา
สารอาหาร + ออกซิเจน

คาร์ บอนไดออกไซด์ + น้า + พลังงาน

การหายใจแบ่งเป็ น 2 แบบ
1. การหายใจแบบต้องอาศัยออกซิ เจน เป็ นการสลายโมเลกุลอาหารอย่างสมบูรณ์ ได้พลังงาน
เต็มที่ ผลที่ได้คือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ า
2. หายใจแบบไม่ใช้ออกซิ เจน เป็ นการสลายโมเลกุลอาหารอย่างไม่ สมบูรณ์ได้พลังงานออกมา
เพียง 1 ใน 9 ของการหายใจแบบใช้ออกซิ เจน เช่น ในยีสต์ ได้เอทิลแอลกอฮอล์ กับคาร์บอนไดออกไซด์
ในแบคทีเรี ยและกล้ามเนื้อลายของสัตว์ช้ นั สูงได้ กรดแลกติก ซึ่งเป็ นสาเหตุของการเกิดตะคริ ว

หน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 2 เรื่ อง ระบบต่ างๆในร่ างกายมนุษย์และสัตว์

โครงสร้างและอวัยวะของระบบหายใจ

รู ปที่ 25 อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจ
ที่มา : http://tamaraj19.blogspot.com/2007/06/compendium-review-1-unit-ii.html,
วอล์กเกอร์, ริ ชาร์ด. 2545 : 67
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อวัยวะที่เกีย่ วข้ องกับทางเดินลมหายใจของคน
 จมูก (nose) : เป็ นทางผ่านของอากาศเข้าสู่ร่างกายทางรู จมูก ซึ่งติดต่อกับโพรงจมูก
 คอหอย (pharynx) : เป็ นทางผ่านของอากาศ ซึ่ งเป็ นบริ เวณที่พบกันระหว่างช่องอาหาร
จากปากกับช่องอากาศจากจมูก
 กล่องเสี ยง (larynx) : เป็ นทางผ่านของอากาศมีฝาปิ ดกล่องเสียงทาหน้าที่ในการปิ ด-เปิ ดกล่องเสี ยง
เพือ่ ป้ องกันไม่ให้อาหารตกลงไปในกล่องเสียงและหลอดลมคอ
 หลอดลมคอ (trachea) : เป็ นทางผ่านของอากาศ และเป็ นบริ เวณที่มีขนและเซลล์ที่หลัง่ สารเมือก
ทาหน้าที่จบั ฝุ่ นละออง
 หลอดลม (bronchus) : เป็ นบริ เวณที่อากาศผ่านเข้าสู่ ปอดทั้ง 2 ข้าง โดยแตกแขนงมาจาก
หลอดลมคอ
 หลอดลมฝอย (bronchiole) : เป็ นปลายสุ ดของหลอดลมมีแขนงมากมาย ปลายพองเป็ น
กระเปาะคล้ายถุง
 ถุงลม (alveolus) : เป็ นกระเปาะเล็ก ๆ มีหลอดเลือดฝอยมาหล่อเลี้ยง ทาหน้าที่แลกเปลี่ยน
แก๊สออกซิเจน และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

ปอด (Lung)
ปอดเป็ นโครงสร้างขนาดใหญ่บรรจุถุงลมปอดจานวนมาก โดยเมื่อ แรกเกิดจะมีประมาณ
30 ล้านถุงและจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วจนถึงอายุ 8 ขวบจะมีจานวนเต็มที่และหยุดการเพิ่มจานวน
ถุงลมมีหน้าที่รับแก๊สออกซิเจนเข้าสู่เลือดและขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเลือด

อวัยวะที่ช่วยในการหายใจ
ปอดเป็ นอวัยวะที่ไม่มีกล้ามเนื้อ จึงไม่สามารถหดตัวและคลายตัวได้ ดังนั้นการนาอากาศ
จากภายนอกเข้าสู่ปอดและการขับแก๊สต่าง ๆ ออกจากปอดต้องอาศัยการทางานประสานกันระหว่าง
อวัยวะต่าง ๆ เช่น กระบังลม กระดูกซี่โครง

หน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 2 เรื่ อง ระบบต่ างๆในร่ างกายมนุษย์และสัตว์

ระบบทางเดินหายใจของคนเป็ นเป็ นดังนี้
O2
CO2
อากาศ
รู จมูก
โพรงจมูก
เซลล์

CO2
O2

เส้นเลือดฝอย

คอหอย

ถุงลม( แอลวีโอลัส)
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หลอดลม
แขนงปอด

ขั้วปอด

กลไกลการหายใจ
กลไกการสูดลมหายใจเกิดจากการทางานของกล้ามเนื้อ 2 แห่ง คือกล้ามเนื้อกระบังลม และ
กล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครง ดังรู ป

รู ปที่ 26 การหายใจเข้า-ออก ที่มา : วอล์กเกอร์, ริ ชาร์ด. 2545 : 67
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1. การหายใจเข้ า (Inspiration)
- กระบังลมจะเลื่อนต่าลง
- กระดูกซี่โครงจะเลื่อนสูงขึ้น
ทาให้ปริ มาตรของช่องอกเพิม่ ขึ้น ความดันอากาศภายในบริ เวณรอบ ๆ ปอดต่าลงกว่าอากาศ
ภายนอก อากาศภายนอกจึงเคลื่อนที่เข้าสู่จมูก หลอดลม และไปยังถุงลมปอด

2. การหายใจออก (Exspiration)
- กระบังลมจะเลื่อนสูงขึ้น
- กระดูกซี่โครงจะเลื่อนต่าลง
ทาให้ปริ มาตรของช่องอกลดน้อยลง ความดันอากาศภายในบริ เวณรอบ ๆ ปอดสูงกว่าอากาศ
ภายนอก อากาศภายในถุงลมปอดจึงเคลื่อนที่จากถุงลมปอดสู่หลอดลม และออกทางจมูก

การแลกเปลีย
่ นแก๊ส
1. การแลกเปลีย่ นแก๊ สที่ถุงลม
อากาศเมื่อเข้าสู่ปอดจะไปอยูท่ ี่ถุงลม โดยในถุงลมจะมีหลอดเลือดฝอยมาห่ อหุ ้มไว้ เมื่อ เลือ ด
จากหัวใจมาสู่ ปอดซึ่ งเป็ นเลือดที่มีออกซิ เจนต่ าแต่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูง จะเกิดการแลกเปลี่ยน
แก๊สที่ถุงลม โดยออกซิเจนในถุงลมจะแพร่ เข้าสู่เส้นเลือด ในขณะเดียวกันแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะ
แพร่ เข้าสู่ถุงลม เพือ่ ที่จะขับออกทางลมหายใจต่อไป

รู ปที่ 27 แสดงการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ถุงลม ภาพจาลองและภาพถ่ายด้วยกล้องขยายกาลังสูง
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. การแลกเปลีย่ นแก๊สทีเ่ ซลล์
เลือดจะพาแก๊สออกซิ เจน และสารอาหาร
ไปสู่ เซลล์ เมื่อ เข้าสู่ เซลล์จะเกิ ดปฏิกิริยาระหว่าง
สารอาหารกับแก๊สออกซิ เจน แล้วอาหารจะปล่ อย
พลังงานออกมากระบวนการนี้ เรี ยกว่า “กระบวนการ
หายใจ” นอกจากได้พลังงานแล้วยังได้น้ าและแก๊ส
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ซ่ ึ งเป็ นของเสี ย แพร่ เ ข้า สู่
กระแสเลือด หลังจากนั้นเลือดก็จะพาของเสี ยไป
ยังถุงลมเพือ่ ขับถ่ายออกมาทางลมหายใจต่อไป
รู ปที่ 28 การแพร่ ของ O2 , CO2 ระหว่างเส้นเลือดฝอยกับถุงลม

การสะอึก การไอ การจาม และการหาว
การสะอึก เกิดจากกระบังลมหดตัวในขณะที่หายใจเข้า อากาศถูกดันผ่านสู่ ปอดอย่างรวดเร็ ว
ทาให้สายเสียงสัน่
การไอ และการจาม เป็ นการหายใจอย่างรุ นแรงเพื่อ ป้ องกันไม่ ให้สิ่งแปลกปลอมเข้า ไป
ในกล่องเสียงและหลอดลม
การหาว เกิ ดจากการมี แก๊ สออกซิ เ จนในเลื อ ดไม่ เพียงพอ หรื อ มี เ นื่ อ งจากมี ป ริ ม าณแก็ ส
คาร์บอนไดออกไซด์อยูใ่ นเลือดมากเกินไป จึงต้องพยายามขับออกจากร่ างกาย

รู ปที่ 29 แสดงการไอหรื อจาม และการหาว

หน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 2 เรื่ อง ระบบต่ างๆในร่ างกายมนุษย์และสัตว์
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โรคหอบหืด
โรคหอบหืด พบคนไทยป่ วยโรคหอบหืดกว่า 10 - 13 %
สาเหตุ อาการหอบหื ดเกิ ดจากการหดตัวหรื อตีบตัน
ของช่องทางเดินหายใจส่วนหลอดลม ทาให้อากาศเข้าสู่ ปอด
น้อยลง ปั จจัยที่ทาให้เกิดการตีบตันของหลอดลม คือ
การหดตัวของกล้ ามเนื้อรอบ ๆ หลอดลม
การบวมอักเสบของเยือ่ บุภายในหลอดลม
เสมหะจานวนมากที่คงั่ ค้างอยู่ภายในหลอดลม
โรคหืดเป็ นโรคของหลอดลมไวเกินต่อสิ่งกระตุน้ โดยมักมีกรรมพันธุใ์ นครอบครัวเป็ นปั จจัย
เสี่ยงและมีสิ่งแวดล้อมเป็ นตัวกระตุน้ ทาให้หลอดลม เยือ่ บุหลอดลมอักเสบและบวม เสมหะมากขึ้น
และเหนียว รวมทั้งทาให้กล้ามเนื้อหลอดลมหดตัว หลอดลมตีบลง อากาศเข้า-ออกจากปอดได้นอ้ ยลง
อาการของโรคจะรุ นแรงหรื อไม่แล้วแต่ว่าหลอดลมตีบตันมากหรื อ น้อย กล้ามเนื้ อบุหลอดลมอาจ
คลายตัวได้เองแม้จะไม่ได้รับการรักษา แต่การรักษาที่ถูกวิธีจะช่วยทาให้อาการดีเร็ วขึ้น และป้ องกัน
การเกิดอาการของโรคกาเริ บ หรื อแม้แต่ทาให้อาการของโรคค่อย ๆ ดีข้ นึ และหายเป็ นปกติได้

ข้ อปฏิบัติเบือ้ งต้ น
1. เรี ยนรู ้และหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทาให้เกิดอาการจับหืด
2. มียาติดตัว พร้อมใช้และเรี ยนรู ้วิธีใช้ ให้ถูกต้องตามที่แพทย์แนะนา
3. พบแพทย์อย่างสม่าเสมอเพือ่ ให้แน่ ใจว่าโรคหืดของตนควบคุมได้

อาการสาคัญของโรคหืด
1.
2.
3.
4.

แน่นหน้าอก
หายใจลาบาก
ไอ
มีเสียงวี้ด

หน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 2 เรื่ อง ระบบต่ างๆในร่ างกายมนุษย์และสัตว์
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สิ่ งกระตุ้นให้ จบั หืดได้ แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เกสรต้นไม้และหญ้า
กลิ่น (อับ, ฉุน, น้ าหอม)
ไข้หวัด
ขนสัตว์
ควันบุหรี่
ควันจากการเผาไหม้
ฝุ่ นจากที่นอน
ยาบางชนิด
เล่นกีฬาหนัก ๆ
อากาศเย็น

การรักษา
1. หลีกเลี่ยงสารที่แพ้ ได้แก่ ไม่มีสตั ว์เลี้ยงในบ้าน , หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ , พืน้ ไม่ตอ้ งปูพรม ,
ที่นอนและหมอนไม่ควรทาด้วยวัสดุประเภทฟาง , ซักผ้าห่มและผ้าคลุมเตียงด้วยน้ าร้อนและตากแดด
(เพือ่ กาจัดไรฝุ่ น) อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเป็ นต้น
2. ยาสู ดรักษาโรคหืดที่จาเป็ นมี 2 ประเภท คือ
2.1. ยาสูดขยายหลอดลม ได้แก่ เวนโตลินรู ปพ่น ใช้เป็ นครั้งคราว เมื่อเกิดการจับหืด
2.2. ยาสูดลดการอักเสบ ได้แก่ สเตียรอยด์รูปพ่น ใช้เป็ นประจา เพือ่ ป้ องกันการจับหืด

หน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 2 เรื่ อง ระบบต่ างๆในร่ างกายมนุษย์และสัตว์

เรือ
่ ง ระบบหายใจ
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2.4
ภ

คาชี้แจง : ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ เพือ่ ทดสอบความเข้าใจและประเมินความก้าวหน้าในการเรี ยน
ตอนที่ 1. ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและได้ใจความที่สมบูรณ์
1. การหายใจ หมายถึง .......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. ให้นกั เรี ยนเขียนชื่อของอวัยวะตามหมายเลขที่กาหนดให้ พร้อมทั้งตอบคาถามต่อไปนี้ ให้สมบูรณ์

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

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

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

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

.......................................
........................................
2.1 หมายเลข 5 ทาหน้าที่......................................................................................................
2.2 หมายเลข 9 มีประโยชน์อย่างไร....................................................................................
3. จงเปรี ยบเทียบกลไกการหายใจเข้าและหายใจออก
หายใจเข้ า

หายใจออก
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4. จงเขียนแผนภาพแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของแก๊สในระบบหายใจ
ตอบ.................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ตอนที่ 2. ให้ทาเครื่ องหมาย หน้าข้อที่เห็นว่าถูกและหน้าข้อที่เห็นว่าผิด
1. ออกซิเจนเป็ นตัวทาปฏิกิริยากับสารอาหารทาให้เกิดพลังงานภายในเซลล์
2. การสลายโมเลกุลอาหารอย่างไม่สมบูรณ์ในสัตว์ช้ นั สูงทาให้เกิดตะคริ วได้
3. ถุงลมทาหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
4. ถุงลมปอดจะเพิม่ จานวนไปเรื่ อยๆ จนกระทัง่ อายุ 20 ปี
5. ของเสียจากกระบวนการหายใจจะถูกขับถ่ายออกทางลมหายใจ
6. การมีแก๊สออกซิเจนในเลือดไม่เพียงพอทาให้เกิดการหาวได้
7. การสะอึกเป็ นการหายใจอย่างรุ นแรงเพือ่ ป้ องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปใน
กล่องเสียงและหลอดลม
8. หอบหืดเกิดจากการหดตัวหรื อตีบตันของช่องทางเดินหายใจส่วนหลอดลมทาให้
อากาศเข้าสู่ปอดน้อยลง
9. โรคหอบหืดไม่เกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์
10. การรักษาโรคหอบหืดที่ถูกวิธีจะทาให้อาการของโรคดีข้ นึ และหายเป็ นปกติได้
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2.1
เรือ
่ ง การจัดระบบในร่างกาย
แนวตอบ
ให้ทาเครื่ องหมาย หน้าข้อที่เห็นว่าถูกและเครื่ องหมาย  หน้าข้อที่เห็นว่าผิด

 1. เซลล์เป็ นส่วนประกอบที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวติ





2. เซลล์ถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อวิลเลี่ยม ฮาร์วยี ์
3. สิ่งมีชีวติ จะต้องประกอบไปด้วยเซลล์หลายเซลล์จึงจะมีชีวติ อยูไ่ ด้
4. ส่วนประกอบต่างๆ ในร่ างกายของมนุษย์ ถ้าเรี ยงลาดับจากใหญ่ไปหาเล็กจะได้ดงั นี้
อวัยวะ > ระบบอวัยวะ> เนื้อเยือ่ > เซลล์

 5. ร่ างกายของคนในภาวะปกติมีอุณหภูมิอยูท่ ี่ 37 องศาเซลเซี ยส
 6. อวัยวะคือโครงสร้างของเนื้อเยือ่ หลายชนิดรวมกันทาหน้าทีอ่ ย่างเดียวกัน



7. เซลล์ของสิ่งมีชีวติ ชนิดเดียวกันจะมีรูปร่ างและขนาดเหมือนกัน และแตกต่าง
จากสิ่งมีชีวติ อื่น

 8. เนื้อเยือ่ คือกลุ่มของเซลล์ที่มีรูปร่ างเหมือนกันทาหน้าที่อย่างเดียวกัน
 9. สิ่งมีชีวติ มีการลาเลียงสารต่าง ๆ โดยอาศัยการแพร่ และการออสโมซิส
 10. เซลล์ 1 เซลล์ก็สามารถทาหน้าที่ได้เท่ากับสิ่ งมีชีวติ หนึ่งชีวิตคือสามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้




11. เนื้อเยือ่ กล้ามเนื้อประกอบไปด้วยเซลล์ที่มีลกั ษณะกลมสามารถหดและคลายตัวได้
12. กล้ามเนื้อลาย ทางานอยูภ่ ายใต้อานาจจิตใจ เช่น หัวใจ ปอด เป็ นต้น
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2.2

เรือ
่ ง ระบบย่อยอาหาร
แนวตอบ

1. ให้ใช้ภาพทางซ้ายมือประกอบการตอบคาถามข้อ 1.1 – 1.5
1.1 หมายเลข 1-10 คือส่วนประกอบของทางเดินอาหาร
มีลาดับดังนี้
........ปาก......................................................


 .......ต่ อมน้าลาย...........................................

 .......หลอดอาหาร........................................

 .......ตับ........................................................
 .......กระเพาะอาหาร....................................



 .......ถุงน้าดี..................................................

 .......ตับอ่ อน.................................................

 .......ลาไส้ เล็ก...............................................

 .......ลาไส้ ใหญ่ ..............................................
 ........ลาไส้ ตรง..............................................
1.2 การย่อยโปรตีนเกิดขึ้นเป็ นลาดับแรกที่หมายเลขใด.......หมายเลข 5...............................................
1.3 หมายเลขใดที่มีการดูดซึมสารอาหารมากที่สุด .......หมายเลข 8.....................................................
1.4 หมายเลขใดที่ทาหน้าที่ในการสร้างน้ าดี ..........หมายเลข 4...........................................................
1.5 วิลลัส (Villus) พบที่หมายเลขใด ..........หมายเลข 8.........................................................................................
2. การย่อยอาหาร หมายถึงอะไร
ตอบ การย่ อยอาหาร คือ กระบวนการที่ทาให้ อาหารที่มีขนาดใหญ่ มีขนาดเล็กลงจนสามารถดูดซึม
เข้ าสู่ เซลล์ นาไปใช้ ประโยชน์ ได้
3. เมื่อมีการย่อยโปรตีนและไขมัน สุดท้ายจะได้ผลิตภัณฑ์ใด
ตอบ โมเลกุลที่เล็กทีส่ ุ ดจากการย่ อยโปรตีน คือ กรดอะมิโน
โมเลกุลที่เล็กที่สุดจากการย่ อยไขมัน คือ คือ กรดไขมัน และกลีเซอรอล
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4. ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ปาก
มีเอนไซม์... อะไมเลส
อาหารที่ยอ่ ย...แป้ ง
ผลิตภัณฑ์ที่ได้....น้าตาลมอลโทส

กระเพาะอาหาร
มีเอนไซม์....เพปซิน
อาหารที่ยอ่ ย.....โปรตีน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้...ย่อยเฉพาะโปรตีนให้เป็ น
โปรตีนโมเลกุลย่อยลงเรี ยกว่าพอลีเพปไทด์

ลาไส้ เล็ก
ลาไส้ ใหญ่
หน้าที่ เก็บกากอาหาร
และดูดซึมน้าออกจาก
กากอาหาร
กากอาหาร

มีเอนไซม์..ไลเพส..ย่อยไขมันได้..กรดไขมัน+กลีเซอรอล
มีเอนไซม์..เอนไซม์ ทริปซิ นย่อยพอลีเพปไทด์ให้ส้ นั ลง
ส่ วนคาร์ บอกซิ เพปทิเดส และอะมิโนเพปทิเดส ย่อยที่
ปลายพอลีเพปไทด์ได้กรดอะมิโน
มีเอนไซม์..อะไมเลส..ย่อยแป้ งให้เป็ นมอลโทส
มีเอนไซม์มอลเทส ย่อยมอลโทสให้เป็ นกลูโคส
มีเอนไซม์ซูเครส ย่อยซูโครสให้เป็ นกลูโคสกับฟรักโทส
มีเอนไซม์แลกเทส ย่อยแลกโทสให้เป็ นกลูโคสกับกาแลกโทส
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2.3

เรือ
่ ง ระบบหมุนเวียนเลือด
แนวตอบ
ตอนที่ 1. ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและได้ใจความที่สมบูรณ์
1. ให้ใช้แผนภาพการแสดงการหมุนเวียนเลือดในร่ างกายต่อไปนี้ ประกอบการตอบคาถาม


 




1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6




ระบบหมุนเวียนเลือดในภาพเป็ นเเบบใด......แบบปิ ด................................................................
หน้าที่ของหมายเลข 1 คือ .....รับเลือดที่มีออกซิเจนต่าจากเซลล์ ต่าง ๆ ..................................
หน้าที่ของหมายเลข 4 คือ .....สู บฉีดโลหิตไปเลีย้ งส่ วนต่ าง ๆ ของร่ างกาย............................
หมายเลข 7 คือ.....ปอด........ทาหน้าที่....ฟอกเลือด...................................................................
หมายเลข 8 คือ....ลิน้ หัวใจ.......ทาหน้าที.่ ...ป้ องกันไม่ให้ เลือดไหลย้อนกลับ...........................
จงเปรี ยบเทียบความสามารถในการยืดหยุน่ ของหลอดเลือดหมายเลข 5 กับ หมายเลข 6
ตอบ หมายเลข 6 เป็ นเส้ นเลือดที่มีความยืดหยุ่นสู งกว่าหมายเลข 5
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2. เลือดมีองค์ประกอบสาคัญอะไรบ้าง และทาหน้าที่อะไร
ตอบ เลือดมีองค์ประกอบ และหน้ าที่ ดังนี้
1. น้าเลือด(plasma) ทาหน้ าที่ลาเลียงเอ็นไซม์ ฮอร์ โมน แร่ ธาตุ วิตามิน แก๊ ส สารอาหาร
ไปให้ เซลล์ และรับของเสียส่ งไปกาจัดนอกร่ างกาย
2. เซลล์ เม็ดเลือด ประกอบด้ วย
2.1 เม็ดเลือดแดง ทาหน้ าทีใ่ นการลาเลียงออกซิเจน
2.2 เม็ดเลือดขาว มีหน้ าที่ทาลายเชื้อโรคที่อยู่ในร่ างกาย
3. เกล็ดเลือด ทาหน้ าที่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด อุดรอยฉีกขาดของหลอดเลือดฝอย
3. ถ้าวัดความดันโลหิตได้ 120/80 มิลลิเมตรของปรอท หมายความว่าอย่างไร
ตอบ 120/80 หมายถึงความดันเลือดที่เกิดจากการบีบและคลายตัวของหัวใจ โดย
- 120 หมายถึง ค่าความดันที่วัดขณะหัวใจบีบตัว
- 80 หมายถึง ค่าความดันที่วัดขณะหัวใจคลายตัว
4. ชีพจร หมายถึง จังหวะการหดตัวและการคลายตัวของหลอดเลือดแดงซึ่งตรงกับจังหวะการเต้ น
ของหัวใจ
ตอนที่ 2. ให้ทาเครื่ องหมาย หน้าข้อที่เห็นว่าถูกและหน้าข้อที่เห็นว่าผิด
 1. ระบบหมุนเวียนเลือดวงจรเปิ ด เลือดจะไหลจากเส้นเลือดสัมผัสกับเซลล์โดยตรง
 2. ระบบวงจรเลือดของปลาหมึก จะเป็ นระบบวงจรปิ ด





3. หัวใจตั้งอยูร่ ะหว่างปอดทั้งสองข้าง ค่อนไปทางขวาเล็กน้อย
4. หัวใจห้องบนซ้ายเลือดจะมีออกซิเจนต่า
5. เส้นเลือดเวน เลือดจะมีออกซิเจนสูง

 6. เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่หลัง่ สารแอนติบอดีทาลายเชื้อโรค
 7. ผูใ้ หญ่จะสร้างเม็ดเลือดแดงที่ไขกระดูก
 8. เกล็ดเลือดสร้างจากไขกระดูกมีอายุประมาณ 10 วัน
 9. หัวใจจะบีบเลือดดันออกจากหัวใจด้วยความดันสูง แต่นาเลือดเข้าสู่หวั ใจด้วยแรงดันต่า
 10. ไขมันในปลาและน้ ามันมะกอกจะช่วยป้ องกันการก่อตัวของคอเลสเตอรอล
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2.4
เรือ
่ ง ระบบหายใจ
แนวตอบ
ตอนที่ 1. ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและได้ใจความที่สมบูรณ์
1. การหายใจ หมายถึง อะไร...............................................................................................................
ตอบ การหายใจ (Respiration) คือ กระบวนการที่แก๊ สออกซิ เจนเข้ าทาปฏิกิริยากับสารอาหาร
ที่อยู่ภายในเซลล์ แต่ ละเซลล์ ทาให้ สารอาหารปล่ อยพลังงาน น้า และแก๊ สคาร์ บอนใดออกไซด์
ออกมา
2. ให้นกั เรี ยนเขียนชื่อของอวัยวะตามหมายเลขที่กาหนดให้ พร้อมทั้งตอบคาถามต่อไปนี้ ให้สมบูรณ์

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

......ฝาปิ ดกล่องเสียง..........
......กล่องเสียง........

....ปอด....................
....กระดูกซี่โครง....

....หลอดลมฝอย....

....กระบังลม....................
.....ถุงลมปอด (แอลวิโอลัส)
2.1 หมายเลข 5 ทาหน้าที่....แลกเปลี่ยนแก๊ สในกระบวนการหายใจ.......................................
2.2 หมายเลข 9 มีประโยชน์อย่างไร...ช่ วยเพิ่มและลดปริมาตรของปอดเนื่องจากปอด
ไม่ สามารถหดตัวและคลายตัวได้ .......
3. จงเปรี ยบเทียบกลไกการหายใจเข้าและหายใจออก
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หายใจเข้ า
- กระบังลมจะเลื่อนต่าลง
- กระดูกซี่โครงจะเลื่อนสูงขึ้น
- ปริ มาตรของช่องอกเพิม่ ขึ้นความดันอากาศ
ภายในบริ เวณรอบ ๆ ปอดต่าลง ทาให้อากาศ
จากภายนอกเคลื่อนที่เข้าสู่ปอด

หายใจออก
- กระบังลมจะเลื่อนสูงขึ้น
- กระดูกซี่โครงจะเลื่อนต่าลง
- ปริ มาตรของช่องอกลดน้อยลง ความดัน
อากาศภายในบริ เวณรอบ ๆ ปอดสูงกว่า
อากาศภายนอก ทาให้อากาศจากภายในปอด
เคลื่อนที่ออกสู่อากาศ

4. จงเขียนแผนภาพแสดงทิศทางการการเคลื่อนที่ของแก๊สในระบบหายใจ
ตอบ แผนภาพทิศทางการเคลื่อนที่ของแก๊ สในระบบหายใจเป็ นดังนี้
O2
อากาศ
รู จมูก
โพรงจมูก
คอหอย
CO2
เซลล์

CO2
เส้นเลือดฝอย
O2

ถุงลม( แอลวีโอลัส)

หลอดลม

แขนงปอด

ขั้วปอด

ตอนที่ 2. ให้ทาเครื่ องหมาย หน้าข้อที่เห็นว่าถูกและหน้าข้อที่เห็นว่าผิด

 1. ออกซิเจนเป็ นตัวทาปฏิกิริยากับสารอาหารทาให้เกิดพลังงานภายในเซลล์
 2. การสลายโมเลกุลอาหารอย่างไม่สมบูรณ์ในสัตว์ช้ นั สูงทาให้เกิดตะคริ วได้
 3. ถุงลมทาหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์



4. ถุงลมปอดจะเพิม่ จานวนไปเรื่ อยๆ จนกระทัง่ อายุ 20 ปี



7. การสะอึกเป็ นการหายใจอย่างรุ นแรงเพือ่ ป้ องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปใน

 5. ของเสียจากกระบวนการหายใจจะถูกขับถ่ายออกทางลมหายใจ
 6. การมีแก๊สออกซิเจนในเลือดไม่เพียงพอทาให้เกิดการหาวได้
กล่องเสียงและหลอดลม
 8. หอบหืดเกิดจากการหดตัวหรื อตีบตันของช่องทางเดินหายใจส่วนหลอดลมทาให้
อากาศเข้าสู่ปอดน้อยลง
 9. โรคหอบหืดไม่เกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์

 10. การรักษาโรคหอบหืดที่ถูกวิธีจะทาให้อาการของโรคดีข้ นึ และหายเป็ นปกติได้

หน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 2 เรื่ อง ระบบต่ างๆในร่ างกายมนุษย์และสัตว์
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เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียน-หลังเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 ระบบร่ างกายมนุษย์

ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

แบบทดสอบก่ อนเรียน
เฉลย
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ก
16.
ง
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17.
ค
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18.
ข
ง
19.
ง
ค
20.
ค
ก
21.
ค
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22.
ค
ง
23.
ก
ข
24.
ข
ง
25.
ก
ก
26.
ก
ค
27.
ค
ข
28.
ก
ง
29.
ค
ก
30.
ข

ข้อ
1.
2.
3.
4.
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7.
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14.
15.

แบบทดสอบหลังเรียน
เฉลย
ข้อ
ง
16.
ข
17.
ง
18.
ข
19.
ก
20.
ข
21.
ข
22.
ง
23.
ข
24.
ง
25.
ค
26.
ก
27.
ข
28.
ง
29.
ง
30.

เฉลย
ค
ก
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ง
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ค

