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องคป์ระกอบของส่ิงมีชีวติ 
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อวยัวะ ระบบอวยัวะ ร่างกาย 



1. ระบบผวิหนัง (Intergumentary System)  

2. ระบบกล้ามเน้ือ (Muscular System) 

3. ระบบโครงกระดูก (Skeletal System)  

4. ระบบหมุนเวยีนโลหิต (Circulatory System)  

5. ระบบหายใจ (Respiratory System)  

6. ระบบประสาท (Nervous System 

7. ระบบต่อมต่าง ๆ (glands System)  

8. ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)  

9. ระบบขับถ่าย (Excretory System) 

10. ระบบสืบพนัธ์ุ (Reproductive System) 

 

ระบบอวยัวะต่าง ๆในร่างกาย ม ี10 ระบบ 



 ระบบห่อหุ้มร่างกาย (The Integumentary System) 

ประกอบด้วย 

• - ผวิหนัง 

• - เลบ็  

• -ขน  

• - ผม 

1.ระบบห่อหุ้มร่างกาย 



 

โครงสร้างของผวิหนัง  



โครงสร้างของผวิหนัง แบ่งออกเป็น 2 ช้ัน 

1. ช้ันหนังกาํพร้า (Epidermis) คือ ผวิหนงัชั้นนอก 

มีลกัษณะบางมาก จะมีเซลลอ์ยูเ่ป็นชั้นๆส่วนของ

เซลลด่์านล่างจะทาํหนา้ท่ีสร้างเซลลใ์หม่ตลอดเวลา 

โดยจะดนัเซลลเ์ก่าออกมาเซลลด์า้นนอกจะค่อยๆ

แหง้ตาย และหลุดออกมาเป็นข้ีไคล (Keratin) 



2. ช้ันหนังแท้ (dermis)คือ ผวิหนงัท่ีอยูถ่ดัจากผวิหนงักาํพร้าเขา้ไป
ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

 1.หลอดเลือดฝอยเส้นประสาท   

 2. ต่อมเหง่ือ    

      3. ต่อมไขมนั            

 4. ขอนหรือผม    

     5. หลอดเลือดฝอยเป็นจาํนวนมาก  

     

โครงสร้างของผวิหนัง  



1. ป้องกนัร่างกาย  ผวิหนงัสามารถป้องกนัร่างกายในเร่ือง

ต่อไปน้ี 

          - ป้องกนัอนัตรายให้กบัอวยัวะภายในร่างกาย  

          - ป้องกนัเช้ือโรค  

         - ป้องกนัการระเหยและการซึมนํา้  

          - ป้องกนัแสงต่างๆ ไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย 

หน้าทีข่องผวิหนัง  



 2. ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในระบบปกต ิ

  3. รักษาความชุ่มช้ืนของร่างกาย 

  4. ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายในรูปแบบของเหง่ือ  

  5. เป็นแหล่งสร้างวติามินดใีห้กบัร่างกาย  

  6. เป็นอวยัวะรับความรู้สึกต่างๆ   

หน้าทีข่องผวิหนัง  



1.  รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์อยา่งครบถว้นโดยเฉพาะ
สารอาหารท่ีช่วยส่งเสริมสุขภาพของผวิหนงั  

 2.  ออกกาํลงักายกลางแจง้อยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใหต่้อมต่าง ๆ ท่ี 

      อยูใ่ตผ้วิหนงัไดท้าํงาน  

  3.  ชาํระลา้งร่างกายใหส้ะอาดอยูเ่สมอ  

  4.   เลือกใชเ้คร่ืองสาํอาง  เช่น  ยาสระผม  สบู่  ครีมบาํรุงผวิ   

      ใหเ้หมาะสมกบัสภาพผวิหนงัของตนเอง  

   5.  พกัผอ่นใหเ้พียงพอ  และทาํจิตใจใหร่้างเริงแจ่มใสอยูเ่สมอ 

 

การบํารุงรักษาระบบห่อหุ้มร่างกาย  



ระบบโครงกระดูก ( SKELETAL SYSTEM ) 



   องค์ประกอบ คือ  ไขกระดูก  เป็นแหล่งเกบ็สะสม

เกลือแร่ชนิดต่างๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่แคลเซียมและ

ฟอสฟอรัส บริเวณรอบกระดูกจะมีเน้ือเยือ่หนาห่อหุม้

อยูเ่รียกวา่ เยือ่หุม้กระดูก (Periosteum)  ซ่ึงเยือ่หุม้

กระดูกน้ี  ประกอบดว้ยเซลลก์ระดูกและหลอด-

เลือด  ซ่ึงจะนาํเลือดมาเล้ียงในส่วนของกระดูก

ชั้นนอก  กระดูกชั้นนอกหรือเรียกวา่ กระดูกทึบ 

(Compact bone) 

 

ระบบโครงกระดูก ( SKELETAL SYSTEM ) 



1. ช่วยรองรับอวยัวะต่างๆ ใหท้รงและตั้งอยูใ่นตาํแหน่งท่ีควรอยู ่

2. เป็นส่วนท่ีใชใ้นการเคล่ือนไหว เช่น พาร่างกายยา้ยจากท่ีหน่ึง

ไปยงัอีกท่ีหน่ึง  

3. เป็นโครงของส่วนแขง็  

4. เป็นท่ียดึเกาะของกลา้มเน้ือต่างๆ และ Ligament เพ่ือทาํหนา้ท่ี

เป็นคานใหก้ลา้มเน้ือทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเคล่ือนไหว 

หน้าทีข่องกระดูก 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD&action=edit


5. ช่วยป้องกนัอวยัวะสาํคญัไม่ใหไ้ดรั้บอนัตราย เช่น สมอง ปอด และหวัใจ  

6. ทาํใหร่้างกายคงรูปได ้(Shape to whole body) 

7. ภายในกระดูกมีไขกระดูก (Bone marrow) ท่ีทาํหนา้ท่ีผลิต                       

เมด็เลือด (Blood cell) 

8. เป็นท่ีเกบ็แร่ธาตุ Calcium ในร่างกาย 

9. ป้องกนัเสน้ประสาทและหลอดเลือดท่ีทอดอยูต่ามแนวของกระดูกนั้น 

 

 

หน้าทีข่องกระดูก 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94&action=edit


1. กระดูกแกนกลางของร่างกาย (Axial skeletal)  มี

ทั้งหมด 80 ช้ิน ไดแ้ก่ 

  1. กระดูกกะโหลก ศรีษะ              2. กระดูกใบหน้า 

  3. กระดูกหู     4. กระดูกโคนลิน้   

  5. กระดูกสันหลงั                        6. กระดูกทรวงอก    

 7. กระดูกซ่ีโครง 

 
 
 
 

มนุษย์มีกระดูกทั้งหมด 206 ช้ิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 



2. กระดูก ระยางค ์(Appendicular skeletal)  

    ประกอบดว้ย กระดูก 126 ช้ิน ไดแ้ก่     

  กระดูกไหล่  กระดูกตน้แขน  กระดูกขอ้มือ   กระดูก

ฝ่ามือ  กระดูกน้ิวมือ  กระดูกเชิงกราน    กระดูกตน้

ขา  กระดูกหนา้แขง้  กระดูกน่อง   กระดูกขอ้

เทา้       กระดูกฝ่าเทา้   กระดูกน้ิวเทา้ 

 

มนุษย์มีกระดูกทั้งหมด 206 ช้ิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 



•     ข้อเคลด็ เกดิจากเส้นเอน็ทีย่ดึติดกระดูกฉีกขาด ทาํให้อกัเสบบวม
บริเวณข้อต่อ และห้อเลือด รักษาโดยใช้นํา้แขง็ประคบ 

1. ท่ายนืควรยดืไหล่หลงัตรง แอ่นเลก็นอ้ยบริเวณคอ 

2. หนา้อกแอ่น ตะโพกยืน่ ทาํใหก้ระดูกสนัหลงัช่วงเอวแอ่นมากทาํให้
เกิดอาการปวดหลงั 

3. การนัง่เอามือเทา้คาง หลงังอ ทาํใหก้ระดูกสนัหลงัโก่ง ปวดหลงั 

4. การเดินเอาสน้เทา้ลงก่อน ทาํใหพ้ยงุนํ้ าหนกัไดดี้ เดินเร็วแลว้มี
ความรู้สึกวา่ตวัเบากวา่การเดินเอาปลายเทา้ลง 

 

การบํารุงรักษาและพฒันาโครงร่าง 



อาหารช่วยเสริมสร้างความแขง็แรงใหก้ระดูก เช่น
อาหารพวกท่ีมีแคลเซียมสูง ไดแ้ก่ นมสด ไข่แดง ผกัใบ
เขียว ผลไม ้และอาหารท่ีมีวติามินดี เช่น นํ้ามนัตบัปลา 
ผกัสด การออกกาํลงักายเป็นประจาํเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วย
พฒันากระดูกใหเ้จริญอยา่งเตม็ท่ีและแขง็แรง ระวงัอยา่
ใหน้ํ้ าหนกัตวัมากเกินไปเพราะอาจทาํใหข้อ้ต่อชาํรุด
เส่ือมสภาพเร็ว 

อาหารบํารุงกระดูก 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87&action=edit


1. จากพนัธุกรรม 

2. จากเช้ือโรค 

3. จากส่ิงแวดลอ้ม 

4. จากวยั, อายท่ีุเพิ่มข้ึน 

 

โรคเกีย่วกบักระดูก มาจากหลายสาเหตุ 



ระบบหมุนเวยีนโลหิต 



1. หัวใจ (Heart ) 

2. หลอดเลือด (Artery) 

3.  ความดนัเลือด (Blood pressure) 

4.  เลือด (Blood) 

ระบบหมุนเวยีนโลหิตประกอบด้วย 



1. นาํอาหารและสารอ่ืน ๆ รวมทั้งออกซิเจนไปเล้ียงเซลลข์อง  

ร่างกาย 

2. นาํคาร์บอนไดออกไซดไ์ปขบัออกทางปอดเพ่ือแลกเปล่ียน

ก๊าซออกซิเจนกลบัมาใช ้

3. ขบัถ่ายนํ้าของเสียซ่ึงเกิดจากเมตาโบลิซึมเพ่ือขบัออก

ภายนอกร่างกาย 

4. ช่วยควบคุมและรักษาดุลของสารนํ้าภายในร่างกาย 

5. ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายใหเ้ป็นปกติ 

 

ประโยชน์ของระบบหมุนเวยีนเลือด 



1. รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 
2. อยูใ่นท่ีอากาศบริสุทธ์ิ 
3. พกัผอ่นใหม้าก เพราะการพกัผอ่นนอนหลบัจะทาํให้
หวัใจเตน้ชา้ลง 
4. ออกกาํลงักายใหเ้หมาะสมกบัเพศและวยั 
5. ทาํจิตใจใหแ้จ่มใสร่าเริง  ไม่เครียด 
6. งดเวน้จากส่ิงเสพติดทุกชนิด 

 

การปฏิบัตตินเพ่ือดูแลรักษาอวยัวะภายในระบบ 



ระบบหายใจ 



     มนุษยทุ์กคนตอ้งหายใจเพื่อมีชีวติอยู ่การหายใจเขา้ 
อากาศผา่นไปตามอวยัวะของระบบหายใจตามลาํดบั ดงัน้ี 
     1.จมูก (Nose) 
     2. หลอดคอ (Pharynx) 
     3. หลอดเสียง (Larynx) 
     4. หลอดลม (Trachea) 
     5. ปอด (Lung) 
     6. เย่ือหุ้มปอด (Pleura) 
     

ระบบหายใจ 



1.)  รักษาสุขภาพใหดี้  โดยการ รับประทานอาหาร  พกัผอ่น  และออกกาํลงักาย

อยา่งสมํ่าเสมอ 

2.)  แต่งกายใหเ้หมาะสมกบัสภาพอากาศ  เหมาะสมกบัฤดูกาล เพ่ือป้องกนัการเป็น

หวดั 

3.)  หลีกเล่ียงการอยูใ่กลชิ้ดกบัผูป่้วยโรคทางเดินหายใจ 

4.)  ปิดปากและจมูกเวลาไอ  หรือจาม 

 

การดาํรงประสิทธิภาพการทาํงานของระบบหายใจ 



5.  ไม่ใชส่ิ้งของปนกบัผูอ่ื้น  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูป่้วยโรค
ทางเดินหายใจ 
6.  อยูใ่นท่ีอากาศบริสุทธ์ิ  ไม่อบัช้ืนแออดั โดยเฉพาะสถานท่ีท่ี
มีควนับุหร่ี  เพราะควนับุหร่ีมี    ก๊าซพิษ คือไนโตรเจนได
ออกไซด ์ ทาํใหเ้ป็นโรคถุงลมโป่งพอง 
7.  ระวงัการกระแทกอยา่งแรงกบัอวยัวะการหายใจ ไดแ้ก่
หนา้อก และปอด 
8.  ไม่เล้ียงสตัวต่์าง ๆ ไวใ้นบา้น เพราะขนสตัวก่์อใหเ้กิดโรค 

 

การดาํรงประสิทธิภาพการทาํงานของระบบหายใจ 



1. โรคถุงลมโป่งพอง ( ephysema)   

2. โรคปอดจากการทาํงาน 

3. โรคหืด 
 

โรคของระบบการหายใจ 



1. การจาม เกิดจากการหายใจเอาอากาศท่ีไม่สะอาดเขา้ไปในร่างกาย ร่างกายจึง
พยายามขบัส่ิงแปลกปลอมเหล่านั้นออกมานอกร่างกาย โดยการหายใจเขา้ลึก
แลว้หายใจออกทนัที  
 2. การหาว เกิดจากการท่ีมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดส์ะสมอยูใ่นเลือด
มากเกินไป จึงตอ้งขบัออกจากร่างกาย โดย การหายใจเขา้ยาวและลึก เพ่ือรับ
แก๊สออกซิเจนเขา้ปอดและแลกเปล่ียนก๊าซคาร์บอนไดออกไซดอ์อกจากเลือด  
 3. การสะอกึ เกิดจากกะบงัลมหดตวัเป็นจงัหวะๆ ขณะหดตวัอากาศจะถูกดนั
ผา่นลงสู่ปอดทนัที ทาํใหส้ายเสียงสั่น เกิดเสียงข้ึน  
 4. การไอ เป็นการหายใจอยา่งรุนแรงเพ่ือป้องกนัไม่ใหส่ิ้งแปลกปลอมหลุดเขา้
ไปในกล่องเสียงและหลอดลม ร่างกายจะมี การหายใจเขา้ยาวและหายใจออก

อยา่งแรง  
 

อาการทีเ่กีย่วข้องกบัการหายใจ   



ระบบประสาท 



• ระบบประสาท  คือ ระบบการตอบสนองต่อส่ิงเร้า

ของสตัวท์าํใหส้ตัวส์ามารถตอบสนองต่อส่ิงต่างๆ 

รอบตวัอยา่งรวดเร็ว ช่วยรวบรวมขอ้มูลเพื่อให้

สามารถตอบ สนองได ้ สตัวช์ั้นตํ่าบางชนิด เช่น 

ฟองนํ้า ไม่มีระบบประสาท สตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงั

บางชนิดเร่ิมมีระบบประสาท สตัวช์ั้นสูงข้ึนมาจะมี

โครงสร้างของระบบประสาทซบัซอ้นยิง่ข้ึน 

ระบบประสาท 



เซลล์ประสาทจําแนกตามหน้าทีไ่ด้ 3 ชนิด ได้แก่ 

1. เซลลป์ระสาทรับความรู้สึก (sensory neuron) 

2. เซลลป์ระสาทสัง่การ (motor neuron) 

3. เซลลป์ระสาทประสานงาน (association neuron ) 

 

ระบบประสาท 



ระบบประสาทของมนุษย์แบ่งออกเป็น  2  ส่วน คือ 

1.  ระบบประสาทส่วนกลาง  (Central nervous system – CNS) 

2.  ระบบประสาทส่วนปลาย หรือ ระบบประสาทรอบ

นอก   (Peripheral nervous system – PNS) 

ระบบประสาท 



การทาํงานของระบบประสาทส่วนกลาง ประกอบด้วย 

1. สมอง (brain) 

สมองของสัตว์มกีระดูกสันหลงัทีสํ่าคญัแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี ้

1.)  เซรีบรัมเฮมิสเฟียร์ (Cerebrum Hemisphrer) คือ สมองส่วนหนา้ ทาํหนา้ท่ีควบคุมพฤติกรรรมท่ี
ซบัซอ้นเก่ียวกบั ความรู้สึกและอารมณ์ ควบคุมความคิด ความจาํ และความเฉลียวฉลาด เช่ือมโยง
ความรู้สึกต่างๆ เช่น การไดย้นิ การมองเห็น การรับกล่ิน รส สัมผสั เป็นตน้ 

2.)  เมดลัลาออบลองกาตา (Medulla Oblongata) คือ ส่วนท่ีอยูติ่ดกบัไขสันหลงั ควบคุมการทาํงานของ
ระบบประสาทอตัโนมติั เช่น การหายใจการเตน้ของหวัใจ การไอ การจาม การกะพริบตา ความดนัเลือด 
เป็นตน้ 

3.)  เซรีเบลลมั (Cerebellum) คือ สมองส่วนทา้ย เป็นส่วนท่ีควบคุมการเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือและการ
ทรงตวัช่วยใหเ้คล่ือนไหวไดอ้ยา่งแม่นยาํเช่น การเดิน การวิง่ การข่ีรถจกัรยาน 

 

ระบบประสาท 



2.ไขสันหลงั 

หน้าทีข่องไขสันหลงั 

   เป็นศูนยก์ลางของ spinal reflexตาํแหน่งแรกท่ีรับสญัญาณประสาท
จากระบบรับความรู้สึกเพื่อท่ีจะนาํส่งต่อไปยงัสมอง เป็นตาํแหน่งท่ี
ส้ินสุดของสญัญาณประสาทท่ีมาจากระบบประสาท motor เน่ืองจาก
มี  anterior motor neurons ท่ีจะเป็นเซลลป์ระสาทท่ีรับคาํสัง่จาก 
corticospinal tract และสัง่การไปยงัเซลลก์ลา้มเน้ือ เป็นทางเดินของ
กระแสประสาทท่ีติดต่อระหวา่งไขสนัหลงัและสมอง เป็นศูนยก์ลาง
ของระบบประสาทออโตโนมิก (autonomic nervous system) 

 

ระบบประสาท 



2.ระบบประสาทส่วนปลาย 

  ระบบประสาทส่วนปลาย หรือ ระบบประสาทรอบนอก ประกอบไปด้วย       
2 ส่วน คือ 

• 1. sensory division (afferent) ประกอบดว้ยเซลลป์ระสาทท่ีทาํหนา้ท่ีใน
การรับสญัญาณประสาทจากทั้งภายในและภายนอกร่างกายและนาํส่งไป
ยงัสมองส่วนกลาง 

• 2. motor division (efferent) ประกอบดว้ยเซลลป์ระสาทท่ีรับคาํสัง่การ
ปฏิบติังานจากระบบประสาทส่วนกลางไปยงักลา้มเน้ือและต่อมต่างๆ 

 

ระบบประสาท 



 

1. ไม่ใหเ้กิดการกระแทกบริเวณศีรษะ                            

2.  ป้องกนัไม่ใหเ้กิดโรคทางสมอง 

3. เล่ียงยาต่างๆท่ีมีผลต่อสมอง และยาเสพยติ์ด เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์

4. ผอ่นคลายความเครียด 

5. รับประทานอาหารท่ีใหป้ระโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะ
พวกท่ีมีวติามินบี 1 สูง 

 

การบํารุงรักษาระบบประสาท 



ระบบการย่อยอาหาร 



• การยอ่ยอาหาร คือ ขบวนการเปล่ียนแปลง

สารประกอบของอาหารในโมเลกลุขนาดใหญ่

ใหเ้ป็นสารประกอบของอาหารท่ีมีโมเลกลุ

ขนาดเลก็ลง พอท่ีจะดูดซึม  เขา้สู่ร่างกายและ

เซลลข์องร่างกายสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

การย่อยอาหาร 



1. การบดให้ละเอยีด โดยใชฟั้นเค้ียวซ่ึงในคนเรามีฟัน

อยู ่32 ซ่ี ยืน่ออกมาจากขากรรไกร ทั้งบนและล่างขา้ง

ละ 16 ซ่ี ไดแ้ก่  ฟันหนา้ 4 ซ่ี  ฟันเข้ียว 2 ซ่ี      กรามเลก็ 

4 ซ่ี และกรามใหญ่ 6 ซ่ี   การยอ่ยอาหารนั้นตอ้งใชล้ิ้น

เป็นตวัช่วยในการคลุกเคลา้อาหารใหเ้ขา้กนั 

 2. การใช้นํา้ยาหรือเอน็ไซม์ ช่วยทาํใหอ้าหารเป็น

โมเลกลุเลก็ลงอีก 

การย่อยอาหารม ี2 วธีิคือ 





• นํ้าลาย 

• ฟัน 

• คอหอยและหลอดอาหาร 

• กระเพาะอาหาร 

• ลาํไสเ้ลก็ 

 

การย่อยอาหาร 



 1. รับประทานอาหารใหค้รบทุกประเภทในแต่ละม้ือ และ 

   โดยเค้ียวอาหารใหล้ะเอียด 

 2. รับประทานอาหารท่ีสะอาด และปรุงสุกใหม่ ๆ 

 3. ไม่รับประทานอาหาร จุกจิก และทานใหต้รงเวลา 

 4. อยา่รีบรับประทานอาหารขณะกาํลงัเหน่ือย 

 5. ไม่ควรรับประทานอาหารท่ีมีรสจดัจนเกินไป 

 6. ถ่ายอุจจาระใหเ้ป็นเวลาและสมํ่าเสมอ 

การปฏิบัตตินในการดูแลรักษาอวยัวะในระบบ 



ระบบสืบพนัธ์ุ 



1. รังไข่ (ovary)   ทาํหนา้ท่ีผลิตไข่และฮอร์โมนเพศหญิง ซ่ึงจะกาํหนดลกัษณะต่างๆในเพศ
หญิง เช่น ตะโพกผาย เสียงแหลม สาํหรับรังไข่จะมี 2 อนั ซ่ึงจะอยูค่นละขา้งของมดลูกจะมี
ลกัษณะคลา้ยเมด็มะม่วงหิมพานตย์าวประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร 

 2  ท่อนําไข่ (Fallopian Tube)  เรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ ปีกมดลูก เป็นทางเช่ือมต่อระหวา่งรังไข่ทั้ง
สองขา้งกบัมดลูก ทาํหนา้ท่ีเป็นทางผา่นของไข่ท่ีออกจากรังไข่เขา้สู่มดลูกและเป็นบริเวณท่ี
อสุจิจะเขา้ปฏิสนธิกบัไข่ ท่อนาํไข่มีเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 2 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 
6 - 7 เซนติเมตร 

 3.  มดลูก (uterus)  มีรูปร่างคลา้ยผลชมพูห่วักลบัลง กวา้งประมาณ 4 เซนติเมตร ยาว
ประมาณ 6 - 8 เซนติเมตร หนาประมาณ 2 เซนติเมตร อยูใ่นบริเวณอุง้กระดูกเชิงกราน
ระหวา่งกระเพาะปัสสาวะกบัทวารหนกั ทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีฝังตวัของไข่ท่ีไดรั้บการผสมแลว้และ
เป็นท่ีเจริญเติบโตของทารกในครรภ ์

 4. ช่องคลอด (vagina) อยูต่่อจากมดลูกลงมา ทาํหนา้ท่ีเป็นทางผา่นของตวัอสุจิเขา้สู่มดลูก
และเป็นทางออกของทารกเม่ือครบกาํหนดคลอด 

 

ระบบสืบพนัธ์ุ 



1.อวยัะวะสืบพนัธ์ุภายนอก 

     1. ถุงอณัฑะ (Scortum) 

     2. องคชาต (Penis) 

2.อวยัะวะสืบพนัธ์ุภายใน 

    1. ลูกอณัฑะ (Testis) 

    2. หลอดเกบ็ตวัอสุจิ (Epididymis) 

     3. ถุงผลิตนํ้าเล้ียงอสุจิ (Seminal Vesicle) 

     4. หลอดนาํอสุจิ (Vas Deferens) 

     5. ต่อมลูกหมาก (Prostate Grand) 

    6. ต่อมเคาเปอร์ (Cowper’s Grand) 

ระบบสืบพนัธ์ุเพศชาย 



ระบบขบัถ่าย 



• การขบัถ่ายเป็นระบบกาํจดัของเสียจากร่างกาย  และช่วยควบคุมปริมาณของนํ้าใน

ร่างกายใหส้มบูรณ์ประกอยดว้ย  ไต  ตบั  และลาํไส้  เป็นตน้ 

•  ไต  มีหนา้ท่ีขบัส่ิงท่ีร่างกายไม่ไดใ้ชอ้อกจากร่างกาย  อยูด่า้นหลงัของช่องทอ้ง  
            ลาํไส้ใหญ่  มีหนา้ท่ีขบักากอาหารท่ีเหลือจากการยอ่ยของระบบยอ่ยอาหาร

ออกมาเป็นอุจจาระ  
โครงสร้างของระบบขบัถ่าย  
            ไตเป็นอวยัวะท่ีกรองของเสียเพื่อกาํจดัของเสียออกจากร่างกาย  ไตของคน

มี  1  คู่  อยูใ่นช่องทอ้งสองขา้งของกระดูกสนัหลงัระดบัเอว  มีรูปร่างคลา้ยเมลด็

ถัว่  ต่อจากไตทั้งสองขา้งมีท่อไตทาํหนา้ท่ีลาํเลียงนํ้าปัสสาวะจากไตไปเกบ็ไวท่ี้

กระเพาะปัสสาวะ  ก่อนจะขบัถ่ายออกมานอกร่างกายทางท่อปัสสาวะเป็นนํ้าปัสสาวะ

นัน่เอง  

ระบบขบัถ่าย 



• การดูแลรักษาระบบขับถ่าย 

             เค้ียวอาหารใหล้ะเอียด  และรับประทานอาหารท่ีช่วยในการ

ขบัถ่าย  คือ  อาหารท่ีมีกากใย  เช่น  ผกั  ผลไม ้ และควรด่ืมนํ้าใหม้าก  

การกาํจัดของเสียออกทางไต  

            ไต  เป็นอวยัวะท่ีลกัษณะคลา้ยถัว่  มีขนาด

ประมาณ  10  กวา้ง  6  เซนติเมตร  และหนาประมาณ  3  เซนติเมตร  มี

สีแดงแกมนํ้าตาลมีเยือ่หุม้บางๆ  ไตมี  2  ขา้งซา้ยและขวา  บริเวณ

ดา้นหลงัของช่องทอ้ง  ใกลก้ระดูกสนัหลงับริเวณเอว  บริเวณส่วนท่ี

เวา้  เป็นกรวยไต  มีหลอดไตต่อไปยงัมีกระเพาะปัสสาวะ  

ระบบขบัถ่าย 



• โครงสร้างไต  ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่  2  ชั้น  หน่วย

ไต  ชั้นนอก  เรียกวา่  คอร์ดเทกซ์  ชั้นในเรียกวา่เมดลัลา  ภายในไต

ประกอบดว้ย  หน่วยไต มีลกัษณะเป็นท่อขดอยูห่ลอดเลือดฝอยเป็นกระจุก

อยูเ่ตม็ไปหมด  

ไตเป็นอวยัวะท่ีทาํงานหนกั  วนัหน่ึงๆ  เลือดท่ีหมุนเวยีนในร่างกายตอ้ง

ผา่นมายงัไต  ประมาณในแต่ละนาทีจะมีเลือดมายงัไต

ท่ี  1200  มิลลิลิตร  หรือวนัละ  180  ลิตร  ไตจะขบัของเสียมาในรูปของนํ้า

ปัสสาวะ  แลว้ส่งต่อไปยงักระเพาะปัสสาวะ มีความจุ

ประมาณ  500  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  ร่างกายจะรู้สึกปวดปัสสาวะเม่ือนํ้า

ปัสสาวะไหลสู่กระเพาะปัสสาวะประมาณ  250  ลูกบาศก์

เซนติเมตร  ใน  1  วนั  คนเราจะขบัปัสสาวะออกมาประมาณ 1  –  1.5  ลิตร 

ระบบขบัถ่าย 



•  การกาํจัดของเสียออกทางผวิหนัง  ในรูปของเหง่ือ  เหง่ือประกอบไปดว้ยนํ้าเป็นส่วน

ใหญ่  เหง่ือจะถูกขบัออกจากร่างกายทางผวิหนงั  โดยผา่นต่อมเหง่ือซ่ึงอยูใ่ต้

ผวิหนงั  ต่อมเหง่ือมี  2  ชนิด คือ  

           1.  ต่อมเหง่ือขนาดเลก็  มีอยูท่ ัว่ผวิหนงัในร่างกาย  ยกเวน้ท่าริมฝีปากและอวยัวะ

สืบพนัธุ์ ต่อมเหง่ือขนาดเลก็มีการขบัเหง่ือออกมาตลอดเวลา  เหง่ือท่ีออกจากต่อมขนาด

เลก็น้ีประกอบดว้ยนํ้าร้อยละ  99  สารอ่ืนๆ  ร้อยละ 1  ไดแ้ก่  เกลือโซเดียม  และยเูรีย  

            2.  ต่อมเหง่ือขนาดใหญ่  จะอยูท่ี่บริเวณ  รักแร้  รอบหวันม  รอบสะดือ  ช่องหู

ส่วนนอก  อวยัวะเพศบางส่วน  ต่อมน้ีมีท่อขบัถ่ายใหญ่กวา่ชนิดแรกต่อมน้ีจะ

ตอบสนองทางจิตใจ  สารท่ีขบัถ่ายมกัมีกล่ิน  ซ่ึงกคื็อกล่ินตวัเหง่ือ  จะถูกลาํเลียงไปตาม

ท่อท่ีเปิดอยู ่ ท่ีเรียกวา่  รูเหง่ือ 

ระบบขบัถ่าย 



• การกาํจดัของเสียออกทางลาํไส้ใหญ่  

            กากอาหารท่ีเหลือกจากการยอ่ย  จะถูกลาํเลียงผา่น

มาท่ีลาํไส้ใหญ่  โดยลาํไส้ใหญ่จะทาํหนา้ท่ีสะสมกาก

อาหารและจะดูดซึม  สารอาหารท่ีมีประโยชน์  ต่อร่างกาย

ไดแ้ก่  นํ้า  แร่ธาตุ  วติามิน  และกลูโคส  ออกจากกาก

อาหาร  ทาํใหก้ากอาหารเหนียวและขน้จนเป็นกอ้น

แขง็  จากนั้นลาํไส้จะบีบตวัเพ่ือใหก้ากอาหารเคล่ือนท่ีไป

รวมกนัท่ีลาํไส้ตรง  และขบัถ่ายสู่ภายนอกร่างกายทาง

ทวารหนกั  ท่ีเรียกวา่  อุจจาระ  

ระบบขบัถ่าย 



การกาํจัดของเสียทางปอด  
             ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ ก๊าซและนํ้าซ่ึงเกิด
จากการเผาผลาญอาหารภายในเซลลจ์ะถูกส่งเขา้สู่เลือด 
จากนั้นหวัใจจะสูบเลือดท่ีมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ไปไวท่ี้ปอด  จากนั้นปอดจะทาํการกรองก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดเ์กบ็ไว ้แลว้ขบัออกจากร่างกาย
โดยการหายใจออก  

ระบบขบัถ่าย 



ประโยชน์ของการขบัถ่ายของเสียต่อสุขภาพ  
        การขบัถ่ายเป็นระบบกาํจดัของเสียร่างกายและช่วยควบคุมปริมาณของนํ้าในร่างกาย

ใหส้มบูรณ์ประกอบดว้ย  ไต  ตบัและลาํไส้  เป็นตน้  
การปฏิบติัตนในการขบัถ่ายของเสียใหเ้ป็นปกติหรือกิจวตัรประจาํวนัเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่

ต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์ เราไม่ควรใหร่้างกายเกิดอาการทอ้งผกูเป็นเวลานานเพราะจะ

ทาํใหเ้กิดเป็นโรคริดสีดวงทวารหนกัได ้ 
         การปัสสาวะ  ถือเป็นการขบัถ่ายของเสียประการหน่ึง  ท่ีร่างกายเราขบัเอานํ้าเสีย

ในร่างกายออกมาหากไม่ขบัถ่ายออกมาหรือกลั้นปัสสาวะไวน้านๆ  จะทาํใหเ้กิดเป็นโรคน่ิว

ในไตหรือทาํใหก้ระเพาะปัสสาวะอกัเสบและไตอกัเสบได ้

 การด่ืมนํ้า  การรับประทานผกัผลไมทุ้กวนั  จะช่วยใหร่้างกายขบัถ่ายไดส้ะดวก

ข้ึน  การด่ืมนํ้าและรับประทานทานอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ  ตลอดจนการรับประทาน

อาหารท่ีมีเส้นใยอาหารเป็นประจาํจะทาํใหร่้างกายขบัถ่ายของเสียอยา่งปกติ 

ระบบขบัถ่าย 



ต่อมไร้ท่อ(ENDOCRINE GLAND) หมายถึงต่อมไม่มีท่อ ส่ิงที่หลัง่จากต่อมเหล่านีเ้ข้าสู่กระแส
เลือดไหลเวยีนโดยตรง ไม่ต้องผ่านท่อ ดังน้ันเซลล์ของต่อมไร้ท่อจะสัมผสักบัหลอดเลือดฝอย
ภายในต่อมอย่างใกล้ชิด ต่อมเหล่านีจ้ึงมีเลือดมาเลีย้งอย่างมากมาย 
 
ต่อมเดียวกนัอาจมีทั้งต่อมไร้ท่อและต่อมมีท่ออยู่ด้วยกนั เช่น ตับอ่อนหลัง่นํา้ย่อยผ่านท่อไปสู่ดู
โอดีนัม และขณะเดียวกนักลุ่มเซลล์ของตับอ่อน(ISLETS OFLANGERHANS)กห็ลัง่ฮอร์โมนสู่
กระแสเลือดโดยตรง อัณฑะกส็ร้างตัวอสุจิผ่านออกไปทางท่อ แต่ขณะเดียวกนักมี็กลุ่มเซลล์เลย์
ดิก(CELLS OF LEYDIG) สร้างฮอร์โมนเพศสู่กระแสโลหิต 
 
ต่อมไร้ท่อสร้างสารเคมีซ่ึงมักจะเรียกว่า ฮอร์โมน(HORMONES) ซ่ึงจะไปควบคุมหรือดัดแปลง
สมรรถภาพของเซลล์ของ อวยัวะเป้าหมาย(TARGET ORGAN) ผลของมันอาจไปกระตุ้นหรือ
ยบัยัง้กไ็ด้ 

ระบบต่อมไร้ท่อ 



1. ต่อมใต้สมอง (PITUITARY GLAND) 
2. ต่อมไทรอยด์ (THYROID GLAND) 
3. ต่อมพาราไทรอยด์ (PARATHYROID GLAND) 
4. ตับอ่อน (PANCREASE) 
5. ต่อมหมวกไต (ADRENAL GLAND) 
6. ต่อมเพศ (GONAD)  
7. ฮอร์โมนจากรก 
8. ต่อมเหนือสมอง (PINEAL GLAND) 
9. ฮอร์โมนจากไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์ 
 

ระบบต่อมไร้ท่อ 



1.  ต่อมใต้สมอง  

ผลิตฮอร์โมนท่ีสาํคญั เช่น  

1) Growth Hormone เป็นฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย โดยเฉพาะ 

กระดูกและกลา้มเน้ือ  

2) Thyroid Stimulating Hormone เป็นฮอร์โมนกระตุน้ต่อมไทรอยดใ์หส้ร้าง ไท

ร็อกซินเพิ่มข้ึน  

3) Gonadotrophic Hormone เป็นฮอร์โมนกระตุน้การสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุ  

4) Antidiuretic Hormone เป็นฮอร์โมนช่วยในการดูดนํ้ากลบัของท่อไต เพ่ือรักษา 

ระดบันํ้าของร่างกาย  

5) Melatonin เป็นฮอร์โมนกระตุน้ใหเ้ซลลเ์มด็สีสร้างเมด็สีเพิ่มมากข้ึน  

ระบบต่อมไร้ท่อ 



2.      ต่อมไทรอยด์  

ผลิตฮอร์โมนท่ีสาํคญั คือ ไทร็อกซิน โดยใชไ้อโอดีนเป็น

วตัถุดิบในการ สร้างฮอร์โมน ซ่ึงฮอร์โมนไทร็อกซินมีหนา้ท่ี

สาํคญั ดงัน้ี  

1) ช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูก สมอง และระบบ

ประสาท  

2) ช่วยในการเปล่ียนแปลงรูปร่างเม่ือเป็นผูใ้หญ่  

3) ช่วยควบคุมอตัราเมตาบอลิซึมในร่างกาย  

ระบบต่อมไร้ท่อ 



3.  ต่อมพาราไทรอยด์  

ผลิตฮอร์โมนท่ีสาํคญัช่ือ พาราธอร์โมน ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบั

การ ควบคุมเมตาบอลิซึมของแคลเซียมและฟอสฟอรัสใน

ร่างกาย การสร้างกระดูกและควบคุมบทบาท ของวติามินดีใน

ร่างกาย โดยวติามินดีจะรวมกบัฮอร์โมนพาราธอร์โมนในการ

สลายแคลเซียมออก จากกระดูกเพ่ือรักษาระดบัปกติของ

แคลเซียมในพลาสมา 

ระบบต่อมไร้ท่อ 



 4.      ตบัอ่อน 
ลกัษณะเป็นต่อมขนาดใหญ่ ตั้งอยูท่างดา้นหลงัของกระเพาะอาหาร 

ใกลก้บัลาํไสเ้ลก็ส่วนดูโอดินมั ซ่ึงเป็นลาํไสเ้ลก็ส่วนตน้ ส่วนท่ีเป็น

ต่อมไร้ท่อ จะผลิตฮอร์โมนท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

1)      อินซูลิน เป็นฮอร์โมนท่ีทาํใหร้ะดบันํ้าตาลในเลือดตํ่าลง โดย

ช่วยใหก้ลูโคสผา่น เขา้เซลลแ์ละเปล่ียนส่วนหน่ึงเป็นไกลโคเจนเกบ็

ไวท่ี้ตบั ทาํใหร้ะดบันํ้าตาลในเลือดอยูใ่นระดบั ปกติ 

2)      กลูคากอน เป็นฮอร์โมนท่ีทาํงานตรงขา้มกบัอินซูลิน คือ ทาํให้

ระดบันํ้าตาลใน เลือดสูงข้ึน 

ระบบต่อมไร้ท่อ 



6. ต่อมเพศ 

• ในชายไดแ้ก่อณัฑะและในหญิงไดแ้ก่รังไข่ซ่ึงมีหนา้ท่ี

สาํคญั 2 อยา่งคือ สร้างเซลสืบพนัธ์และสร้างฮอร์โมน 

• ฮอร์โมนเพศชาย ท่ีสาํคญัคือ เทสทอสเตอโรน (Testosterone) ซ่ึง

จะทาํหนา้ท่ีหลายอยา่งคือ 

1) ควบคุมการเจริญเติบโตของอวยัวะสืบพนัธ์ 

2) ทาํใหอ้ตัราการเจริญเติบโตของกระดูกเพิ่มข้ึน 

3) กระตุน้การสร้างโปรตีนเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะเอน็ไซม ์

4) ควบคุมการหลัง่ของฮอร์โมนเพศชาย 

ระบบต่อมไร้ท่อ 



5.   ต่อมหมวกไต ( adrenal gland ) 

เป็นกอ้นสีเหลืองๆ อยูเ่หนือไตขา้งละ 1 ต่อม  

ต่อมหมวกไตในผูใ้หญ่ประกอบดว้ยต่อมไร้ท่อ 2 ต่อม คือ

ต่อมหมวกไตส่วนนอกเจริญมาจากเซลลมี์เซนไคมาส 

(mesenchymas) ของชั้นมีโซเดิร์มของตวัอ่อน ต่อมหมวกไต

ส่วนในเจริญมาจากเซลลต์น้กาํเนิดเดียวกบัเซลลป์ระสาทใน

ทารกต่อมหมวกไตจะมีขนาดใหญ่ แต่เน่ืองจากขาดสารเร่ง

ปฏิกิริยา จึงไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเหล่าน้ีได ้ผลิตไดแ้ต่

สารท่ีจะเปล่ียนไปเป็นฮอร์โมนอีสโทรเจนท่ีรก 

ระบบต่อมไร้ท่อ 
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