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ระบบโครงกระดูก



หนาที่ของโครงกระดูก
โครงกระดูกมีความสําคัญในการปกปองอวัยวะสําคัญในรางกาย เชน หัวใจ ปอด 

สมอง ลําไส และเปนที่ยึดเกาะของกลามเนื้อและเอ็น เพื่อใหรางกายเปนรูปราง

ทรวดทรงอยูได กระดูกมนุษย มีทั้งสิ้น 206 ชิ้น ประกอบขึ้นเปนโครงสรางของ

รางกาย 

แบงเปน 2 สวนหลักๆ ไดแก

-โครงกระดูกแกน (axial skeleton) เปนโครงกระดูกหลักของรางกาย

 -โครงกระดูกรยางค (appendicular skeleton) เปนสวนของแขนและขา



โครงกระดูกแกนและโครงกระดูกรยางค



กระดูก (Bone) เปนเนื้อเยื่อ เกี่ยวพันชนดิพิเศษที่มีความเหนียว มี

ฟอสฟอรัสและแคลเซียมเปนสวนประกอบหลัก กระดูก แบงออกเปน 2  

ประเภท คือ กระดูกพรุน และกระดูกทึบ

-  กระดูกพรุน (Spongy bone) พบในกระดูกสั้นและกระดูกแบน เชน 

กระดูกอก และพบบริเวณหัวและทายของกระดูกยาว เชน กระดูกตนขา 

ซึ่งเปนเนื้อเยื่อสานกันคลายรางแห มีชองวางตรงกลางเปนที่อยูของไข

กระดูก ซึ่งไขกระดูกทําหนาที่ในการสรางเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือด

ขาวบางชนิด

-   กระดูกทึบ (Compact bone) เปนสวนชั้นนอกของกระดูกทั้งหมด 

ประกอบดวยเนื้อเยื่อลาเมลลา ซึ่งมีชองวางนอยกวากระดูกพรุน

ความหมายและประเภทของกระดูก



ชนิดของขอตอ ตางๆในรางกาย

- ขอตอแบบบานพับ (Hinge joints) เชน ขอตอหวัเขา ซึ่งจะทํางานเหมือนบาน

     พับ มีการเคลื่อนที่ในทิศทางเดียว ใหเกิดการงอเหยียดในทิศตรงกันขาม

- ขอตอแบบลื่นไถล (Gliding joints) เชน ขอตอระหวางกระดูกขอมือ เคลื่อนไหว
แบบลื่นไถลเสียดสีกันไปมา

-ขอตอแบบบอลในเบา (Ball and socket joints) ขอตอทีเ่คลื่อนไหวไดเปนสวน

ใหญเปนแบบนี้ และสามารถเคลื่อนไหวไดหลายทิศทาง เชน ขอตอสะโพก 





2. ระบบกลามเนื้อ (Muscle system)

1. กลามเนื้อลาย (skeletal muscle) เปนกลามเนื้อที่มีลายยึดติดกับกระดูก 

                ประกอบขึ้นเปนกลามเนื้อสวนใหญของรางกาย เชน กลามเนื้อ แขน 
ขา เปนกลามเนื้อที่อยูภายใตอํานาจของจิตใจ

2.   กลามเนื้อหัวใจ (cardiac muscle)  เปนกลามเนื้อที่มีลาย (เหมือนกลามเนื้อ
ลาย และแยกเปนแขนงโดยเซลลแตละเซลลมีขอบเขตแยกกันไดชัด แต
ละเซลลมีนิวเคลียสเดียวอยูตรงกลาง) พบที่หัวใจเพียงแหงเดียว

3. กลามเนื้อเรียบ (smooth muscle) เปนกลามเนื้อที่ไมมีลาย ประกอบเปนผนัง
ของอวัยวะภายในตางๆ เชน กระเพาะอาหาร ลําไส มดลูก เปนตน



ลักษณะเซลกลามเนื้อแตละชนิด

กลามเนื้อมีระบบการ

ทํางาน คือ ทําให

ระยะทางสวนที่เชื่อม

อยูหรือชองวาง

ลอมรอบอยูหดสั้นเขา



ภายในเซลลกลามเนื้อ ประกอบดวยใยกลามเนื้อ

เล็กๆ (myofibril) จํานวนมาก



3. ระบบยอยอาหาร (digestive system)

ระบบยอยอาหาร เปนระบบที่เกี่ยวของกับการยอยอาหาร อวัยวะที่

เกี่ยวของกับการยอยอาหารหรือระบบทางเดินอาหาร ไดแก ปาก หลอด

อาหาร กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก ลําไสใหญ และทวารหนัก ซึ่งปากและ

ทวารหนัก เปนกลามเนื้อที่อยูภายใตการควบคุมของจิตใจ (voluntary 

muscle)  สวนที่เหลือเปนกลามเนื้อกลุมที่อยูนอกการควบคุมของจิตใจ  

(involuntary muscle) 

         การยอยอาหาร คือ  กระบวนการที่ทําใหอาหารแตกตัวมีขนาด

โมเลกุลเล็กลง เพื่อรางกายจะไดดูดซึมไปใชประโยชนได ถาไมมีการยอย 

อาหารสวนใหญที่กินเขาไปก็ไมสามารถดูดซึมเอาไปใชประโยชนได



หลอดลม และหลอดอาหาร



การยอยอาหาร แบงเปน 2 แบบ  โดยใชเอนไซมเปนเกณฑ ดังนี้

1. การยอยเชิงกล เปนการยอยที่ไมใชเอนไซม แตใชฟนบดเคี้ยวอาหาร

2. การยอยทางเคมี เปนการยอยที่ใชเอนไซมหรือน้ํายอย ทําใหอาหารมี

ขนาดโมเลกุลเล็กลง เอนไซมที่ยอยมีหลายชนิด เชน 

- แอมิเลส (amylase) ในน้ําลาย และลําไสเล็ก 

- เพปซิน ในกระเพาะอาหาร และทริปซินในลําไสเล็ก เปนตน

หมายเหตุ     ระบบยอยอาหาร ประกอบดวยสวนที่เปนทอทางเดิน

อาหาร ซึ่งจะแบงเปนตอนๆ และเปนอวัยวะตางๆ โดยมีกลามเนื้อ

เรียบรอบหลอดอาหารบีบตัวเปนจังหวะ เรียกวา peristalsis 



ระบบยอยอาหารของคน ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้

      ชองปาก (oral cavity)

คอหอย (pharynx) : (ทางเดินรวม) เวลากลืนอาหารจะมีระบบประสาทมา
คุมแผน epiglottis ลงมาปดชอง glottis ปลายหลอดลม

หลอดอาหาร (Esophagus)

กระเพาะอาหาร (Stomach)

ลําไสเล็ก (Small intestine)

ตับออน (Pancreas)

ตับ  (Liver)

ลําไสใหญ (Large intestine or colon)

ลําไสตรง (rectum)

       ทวารหนัก (Anus) 





• การยอยคารโบไฮเดรต

- ปาก เชน enzyme amylase
- ลําไสเล็ก เชน enzyme sucrase และ lactase

• การยอยโปรตีน (กระเพาะอาหาร       ลําไสเล็ก)

- กระเพาะอาหาร เชน enzyme pepsin
- ลําไสเล็ก เชน enzyme trypsin

• การยอยลิพิด

- ลําไสเล็ก เชน enzyme lipase

การยอยอาหารของคน (Enzymatic digestion in man)



• การนําน้ําตาล Glucose มาใชประโยชนในรางกาย

น้ําตาล Glucose



การดูดซึมสารอาหาร

• การดูดซึม monosaccharide (น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว)

– Glucose และ galactose อาศัยพลังงานและเกิดควบคูกับการแพรของ Na

– Fructose อาศัยการแพร

• การดูดซึมกรดอะมิโน

– แบบเดียวกับ monosaccharide 

• การดูดซึมลิพิด

  -  อาศัยการแพร แลวไปรวมตัวกับ cholesterol 

• การดูดซึมน้ํา เกลือแร และวิตามิน

 -  เชน Na - Cl , K , Ca , Fe ,vitamin



ระบบการหายใจ

• จมูก 

• คอหอย

• กลองเสียง

• หลอดลม

• ขั้วปอด

• ปอด

ทางเดินหายใจ แบงเปน 2 สวน ดังนี้

- สวนที่ทําหนาที่เฉพาะนํากาซ 

- สวนที่ทําหนาที่แลกเปลี่ยนกาซ 



สรีรวิทยาของการหายใจ

การหายใจเขา (inspiration)

ประกอบดวยการทํางานเปนขั้นตอน ดังนี้

  กระบงัลม (diaphragm) และกลามเนื้อระหวางซี่โครงดานนอก 
(external intercostals muscles) หดตัว ขณะที่กระบังลมหดตัว สวน
นูนโคงของมันจะลดต่ําลง ทําใหทรวงอกขยายจากสวนบนไป
สวนลาง สวนการหดตัวของกลามเนื้อระหวางดานอก จะชวยยก
ซี่โครงขึ้น และดันกระดูกอกไปขางหนา ทําใหทรวงอกขยายไป
ดานขาง ดานหนา และดานหลังดวย ความดันอากาศภายในปอด และ
ในชองอก จะลดต่ําลงกวาความดันของอากาศภายนอก ทําใหอากาศ
ภายนอกเคลื่อนเขามาภายในปอดไดจนถึงถุงลม



-    การหายใจออก (expiration)  มีขั้นตอน ดังนี้

กะบังลม และกลามเนื้อระหวางซี่โครงดานนอก

คลายตัว ปอดหดตัว และชองอกลดขนาดลง 

ความดันอากาศภายในปอด และในชองอก

เพิ่มขึ้นสูงกวาความดันของอากาศภายนอก

จึงทําใหอากาศไหลเวียนออกสูภายนอกได



ระบบไหลเวียนโลหิต

• หัวใจ (Heart) ทําหนาที่สูบฉีดเลือดใหไหลไปตามเสนเลือดตางๆ ทั่วรางกาย 
หัวใจตั้งอยูในทรวงอกระหวางปอดทั้งสองขาง คอนไปทางซายของรางกาย 
ภายในมี 4 หอง ดังนี้

• หัวใจหองบนซาย 

• หัวใจหองลางซาย

• หัวใจหองบนขวา

• หัวใจหองลางขวา

• เสนเลือด (Blood Vessel)

• เสนเลือดระบบอารเตอรี 

• เสนเลือดระบบเวน

• เสนเลือดฝอย



(ตอ) • เลือด (Blood)

              ประกอบดวย 2 สวนใหญๆ คือ น้ําเลือดและเซลลเม็ดเลือด

• น้ําเลือด หรือพลาสมา มีอยู 55 % ของเลือด สวนใหญเปนน้ํา ทําหนาที่

ละลายสารตางๆ และลดความหนืดของเลือด

• เซลลเม็ดเลือด

 - เม็ดเลือดแดง   :  มี hemoglobin ลําเลียงออกซิเจน

- เม็ดเลือดขาว    :  กําจัดเชื้อโรค

• เกล็ดเลือด ทําใหเลือดแข็งตัว



สรุปเปนหนาทีข่องระบบหมุนเวียนโลหิต

–นําอาหารและสารอื่นๆ รวมทั้งออกซิเจนไปเลี้ยงเซลลของรางกาย

–นําคารบอนไดออกไซดไปขับออกทางปอดเพื่อแลกเปลี่ยนกาซ

ออกซิเจนกลับมาใช

–ขับถายน้ําของเสียซึ่งเกิดจากเมตาโบลิซึมเพื่อขับออกภายนอก

รางกาย

–ชวยควบคุมและรักษาดุลของสารน้ําภายในรางกาย

–ควบคุมอุณหภูมิของรางกายใหเปนปกติ



หมูโลหิต

1. ระบบ ABO
2. ระบบ Rh

หลักในการใหเลือด   :  Antigen ของผูใหและจะตรงกับ antibody 

ของผูรับไมไดเด็ดขาด



ระบบ RH

• แบงเปน 

RH + 
RH -



ระบบขับถาย

    สารตางๆที่รางกายไมตองการ จะถูกขับออกจากรางกายหลายทางดวยกัน  

ของเสียที่รางกายตองกําจัดออกไปมีอยู 2 ประเภท 

1. สารที่เปนพิษตอรางกาย

2. สารทีม่ีปริมาณมากเกินความตองการ

- ของเสียในรูปกาซ : ลมหายใจ อวัยวะที่เกี่ยวของ คือ ปอด

- ของเหลว : เหงื่อและปสสาวะ อวัยวะที่เกี่ยวของ คือ ไต หลอดไต กระเพาะ

ปสสาวะ และผิวหนัง

- ของเสียในรูปของแขง็ : อุจจาระ  อวัยวะที่เกี่ยวของ คือ ลําไสใหญ



ระบบขับถาย

การขับถายของเสียทางปอด การขับถายของเสียทางลําไสใหญ



การขับถายของเสียทางไต

-การทํางานของหนวยไต : กรอง, ดูดกลับ, 

                                              ขับเพิ่ม

•การขับถายของเสียทางผิวหนัง



การขับถายมีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิต

1. เพื่อกําจัดของเสียที่เปนพิษออกจากรางกาย เชน แอมโมเนีย

   2. ทําใหแรงดันออสโมติกของของเหลวในรางกายคงที่ โดยไตสามารถ

ควบคุมความเขมขนของเกลือ และปริมาณน้ําในเซลล

3. ชวยรักษาความเปนกรด- ดางของเลือดใหคงที่  โดยปอดเปนอวัยวะที่

ชวยกําจัดกาซคารบอนไดออกไซด  และไตจะควบคุมปริมาณ  H ion ใน

เลือด

  4. ชวยควบคุมอุณหภูมิของรางกายอยูในระดับปกติ เชน การขับเหงื่อทาง

ผิวหนัง



ระบบสืบพันธุ

                

อวัยวะสืบพันธุเพศชาย 

อวัยวะที่สรางเซลลสืบพันธุ เพศชาย 

ไดแก  อัณฑะ 

• อัณฑะจะเริ่มสรางตัวออน (อสุจิ) 

เมื่ออายุ 12 ปขึ้นไป  จนตลอดชีวิต

• อัณฑะ สรางฮอรโมนเพศชายดวย

• อสุจิกับปสสาวะ ออกทางเดียวกัน

ระบบสืบพันธุ มีอวัยวะที่สําคัญ 3 สวน คอื 

อวัยวะสรางเซลลสืบพันธุ   อวัยวะสืบพันธุ และตอมเพศ

http://elibrary.eduzones.com/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Image010.jpg


• อวัยวะที่สรางเซลลสืบพันธุของเพศหญิง คือ รังไข 2 รัง เมื่อเขาสูวัยสาว (วัยมี

ประจําเดือน)  ไขจะสุกเดือนละ 1 ฟอง และจะตกที่ปกมดลูก ซาย-ขวา สลับกัน

ไป 

• กรณีที่ไขไดรับการผสมที่ปกมดลูก ตัวออนก็จะเคลื่อนมาฝงตัวอยุในผนังมดลูก

•  กรณีที่ไข ไมไดรับการผสม จะหลุดออกมาเปนประจําเดือน

อวัยวะสืบพันธุ

เพศหญิง



• การปฏิสนธิ (fertilization) ในคน  หมายถึง  ขบวนการในการรวมกันระหวาง

นิวเคลียสของตัวอสุจิ  กับนิวเคลียสของไข  ไดเซลล Zygote (2n)



ระบบประสาท (nervous system)

มีหนาที่เกี่ยวกับการสั่งงานใหตอบสนองตอสิ่งเรา แบงออกเปน 3 สวน
1. ระบบประสาทสวนกลาง (สมองและไขสันหลัง)

2. ระบบประสาทสวนนอก (เสนประสาทสมองและไขสันหลัง)

3. ระบบประสาทอัตโนมัติ (สมองและไขสันหลัง)

** หนาที่ของเสนประสาท คือ นํากระแสประสาทจากหนวยรับ

ความรูสึกเขาสูสมองและไขสันหลัง สงไปยังกลามเนื้อลายทั่วรางกาย



 แผนภาพการทํางานของระบบประสาทและสมอง

**   อวัยวะรับสัมผัสตางๆ ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง

http://elibrary.eduzones.com/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Autonomic.gif


สิ่งเรา      

หนวยรับความรูสึก

เซลลประสาทรับความรูสึก

เซลลประสาทประสานงานในสมอง & ไขสันหลัง

เซลลประสาทนําคําสั่ง

หนวยปฏิบัติงาน ไดแก กลามเนื้อตางๆ

พฤติกรรมการตอบสนอง เชน การขยับหนี การรอง อื่นๆ      

แผนภาพการทํางานของระบบประสาท



ตุมรับรส



ระบบตอมไรทอ

• ทําหนาที่ควบคุมและเชื่อมความสัมพันธในการทํางานตางๆ ของรางกาย

สารที่ตอมไรทอสรางเรียกวา “ฮอรโมน” ซึ่งทําหนาที่

 1. ควบคุมการเผาผลาญของสารอาหารตางๆ

2. ควบคุมการใชพลังงานของเซลลในรางกาย

3. ควบคุมการเจริญเติบโตของรางกาย

4. รักษาสมดุลของสภาพแวดลอม   เชน น้ําและเกลอืแร



• ฮอรโมนจากตอมใตสมอง

• ฮอรโมนจากตอมไทรอยด

เชน ไทรอกซิน

• ฮอรโมนตอมหมวกไต

• ฮอรโมนจากตอมเพศ

• ฮอรโมนจากกลุมเซลลแลงเกอรฮาน : ตับออน
• ฮอรโมนจากตอมไทมัส  

ฮอรโมนในรางกาย




	มนุษย์กับคุณภาพชีวิต
	ระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์
	ระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์ที่สำคัญ
	ระบบโครงกระดูก
	หน้าที่ของโครงกระดูก�โครงกระดูกมีความสำคัญในการปกป้องอวัยวะสำคัญในร่างกาย เช่น หัวใจ ปอด สมอง ลำไส้ และเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อและเอ็น เพื่อให้ร่างกายเป็นรูปร่างทรวดทรงอยู่ได้ กระดูกมนุษย์ มีทั้งสิ้น 206 ชิ้น ประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างของร่างกาย �แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	ชนิดของข้อต่อ ต่างๆในร่างกาย
	Slide Number 9
	2. ระบบกล้ามเนื้อ (Muscle system)
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	3. ระบบย่อยอาหาร (digestive system)
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	ระบบย่อยอาหารของคน ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
	Slide Number 17
	การย่อยอาหารของคน (Enzymatic digestion in man)�
	Slide Number 19
	การดูดซึมสารอาหาร
	ระบบการหายใจ
	สรีรวิทยาของการหายใจ
	Slide Number 23
	ระบบไหลเวียนโลหิต
	(ต่อ)
	Slide Number 26
	หมู่โลหิต
	ระบบ RH
	ระบบขับถ่าย
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	การขับถ่ายมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต
	ระบบสืบพันธุ์
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	ระบบต่อมไร้ท่อ
	Slide Number 41
	Slide Number 42

