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หนวยการเรียนรู

ตัวชี้วัด

 ■  อธบิายกระบวนการสรางเสรมิและดาํรงประสทิธิภาพการทํางาน
ของระบบอวัยวะตางๆ พ ๑.๑ ม.๔-๖/๑

ñ
สาระการเรียนรู

■  กระบวนการสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของ
ระบบอวัยวะตางๆ

  - การทํางานของระบบอวัยวะตางๆ
  - การสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพของอวัยวะตางๆ 
    (อาหาร การออกกําลังกาย นันทนาการ การตรวจสุขภาพ  

 ฯลฯ)

การทํางานของระบบผิวหนัง 
ระบบกระดูก และระบบกลามเนื้อ

 รางกายคนเราประกอบไปดวยระบบอวัยวะตางๆ ท่ีทํางานกนัอยางประสาน
สมัพันธกัน ไดแก ระบบผวิหนัง ระบบกระดกู ระบบกลามเนือ้ ระบบยอยอาหาร 
ระบบขับถายปสสาวะ ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท 
ระบบสืบพันธุ และระบบตอมไรทอ ซึ่งมีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของรางกายทกุๆ วัย ไมวาจะเปนวยัทารก วยัเดก็ วยัรุน วยัผู ใหญ และวยัสงูอายุ
 ระบบทุกระบบในรางกาย ลวนแตมีความสําคัญตอรางกายดวยกันทั้งสิ้น 
ในระดับชั้นนี้ จะกลาวเฉพาะระบบผิวหนัง ระบบกระดูก และระบบกลามเนื้อ 
ซึ่งเปนระบบอวัยวะที่มีการทํางานสัมพันธกันอยางชัดเจน



๑. องคประกอบของรางกายมนุษย
 มนุษยมีโครงสรางการทํางานของรางกายท่ีซับซอน โดยเร่ิมจากระดับโมเลกุล ระดับเซลล 

ระดับเนื้อเยื่อ และระดับอวัยวะ โดยโครงสรางทุกระดับนี้เรียกวา “ระบบอวัยวะ” ซึ่งประกอบดวย

หนวยยอยหลายอยาง 

 ๑.๑ โครงสรางของรางกาย 
องคประกอบของรางกายมนุษย

   รางกายมนุษยประกอบข้ึนจาก

สวนที่เล็กที่สุด คือ “อะตอม” ที่ยึดเกี่ยวกัน

เปนโมเลกุล และแตละโมเลกุลก็จะมีการ

จดัรวมตวักนัเปนโครงสรางของเซลล ซ่ึงถอืวา

เปนตวักาํหนดการมชีวีติของมนษุย โดยเซลล

เหลานี้จะมีทั้งที่ทําหนาที่เหมือนกัน และ

แตกตางกนัออกไป แตเซลลของรางกายสวน

ใหญไมไดอยูอยางอิสระ หากเปนเซลลที่มี

โครงสราง หนาท่ี และตนกําเนดิคลายคลงึกัน 

จะยึดตดิกนัเปนกลุมเซลล โดยกลุมเซลลท่ีทํา

หนาที่เหมือนกันหรือทําหนาที่อยางเดียวกัน 

เราเรียกวา “เนื้อเยื่อ” ซึ่งมีทั้งหมด ๔ ชนิด

ดังแผนภาพองคประกอบของรางกายมนุษย

   เนื้อเยื่อหลายๆ เนื้อเยื่อที่ทํางาน

หรือทําหนาท่ีอยางเดียวกันเราจะเรียกกลุม

ของเนื้อเยื่อนั้นวา “อวัยวะ” เชน ปอด หัวใจ 

สมอง ตับ มาม เปนตน และอวัยวะหลายๆ 

อวยัวะท่ีรวมทําหนาทีป่ระสานกนั จะเรยีกวา

“ระบบอวัยวะ” เชน ระบบกลามเนื้อ ระบบ

ประสาท ระบบหายใจ ระบบสืบพันธุ เปนตน 

โดยระบบอวัยวะของแตละระบบก็จะมีหนาที่

ของตวัเองและทาํงานประสานสมัพนัธกนั ซึง่

รวมเรียกวา “รางกาย”

๒. เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
   ประกอบดวยเซลลหลายชนิด 

เรียงตัวกันอยางหลวมๆ แตมี
เสนใยมาประสานกันทําใหเกิด
ความแข็งแรงขึ้น

๓. เนื้อเยื่อกลามเนื้อ
   ทาํหนาทีเ่กีย่วกบัการเคลือ่นไหว

ของรางกายและอวัยวะตางๆ 
ซึ่งเกิดจากการหดตัวและการ
คลายตัวของกลามเนื้อ

๔. เนื้อเยื่อประสาท
   ทําหนาที่เกี่ยวของกับการรับ

ความรูสึก การตอบสนองตอ
สิ่งเร า และการควบคุมการ
ทํางานของอวัยวะตางๆ

๑. เนื้อเยื่อบุผิว
   เปนเนือ้เยือ่ทีบ่ผิุวดานนอกของ

รางกาย หรือบุผิวของอวัยวะ
ตางๆ มีหนาท่ีปองกันอวัยวะ
ตางๆ จากสิง่แวดลอมภายนอก

๒



ปสสาวะ ระบบสืบพันธุ ระบบกระดูก 

ระบบผิวหนัง และระบบกลามเนื้อ ก็จะ

ตองมีการประสานสัมพันธกันอยูเสมอ 

ถาหากไมทาํงานประสานสมัพันธกนักจ็ะ

กอใหเกิดปญหาในการดํารงชีวิต เชน 

ระบบหายใจ และระบบไหลเวยีนโลหติ

ซึ่งประกอบดวยอวัยวะที่สําคัญ 

คือ ปอด และหัวใจ โดยที่หัวใจ

จะมีหนาที่คอยสูบฉีดเลือดที่ผาน

การฟอกจากปอดจนไดเลือดที่

สะอาด มีปริมาณออกซิเจนที่

เพียงพอ เพื่อไปเลี้ยงสวนตางๆ 

ของรางกาย ถาหากปอดทาํงานได

ไมดี ไมสามารถฟอกเลือดให

สะอาดเพียงพอตอความตองการ

ของรางกายได หัวใจก็จะตอง

ทํางานหนักขึ้น โดยจะตองสูบฉีด

เลือดใหถี่ขึ้น เพื่อท่ีจะใหไดปริมาณ

ของเลือดที่เพียงพอตอการนําไปเลี้ยง

สวนตางๆ ของรางกาย ซึ่งถาเปนระยะ

เวลานานๆ ก็จะสงผลกระทบตอสุขภาพ

รางกายได โดยกอใหเกิดการเจ็บปวย 

หรืออาจเสียชีวิตไดในที่สุด เปนตน

  ในแตละระบบจะประกอบดวย

อวยัวะตางกนัและมหีนาทีแ่ตกตางกนัไป

ซึ่งในหนวยการเรียนนี้จะกลาวถึง ๓ 

ระบบ คือ ระบบผิวหนัง ระบบกระดูก 

และระบบกลามเนื้อ

ระบบประสาท

ระบบไหลเวียน
โลหิต

ระบบหายใจ

ระบบ
ตอมไรทอ

ระบบกลามเนื้อ

ระบบขับถาย
ปสสาวะ

ระบบผิวหนัง

ระบบกระดูก

ระบบสืบพันธุ

ระบบยอยอาหาร

 ๑.๒ ระบบอวัยวะของรางกาย
   การทํางานของระบบอวัยวะตางๆ ภายในรางกายเรานั้น ไมวาจะเปนระบบประสาท 

ระบบกระดูก ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบตอมไรทอ ระบบยอยอาหาร ระบบขับถาย

๓



๒. ระบบผิวหนัง
 ระบบผิวหนังหรือระบบหอหุมรางกาย ประกอบดวย ผิวหนัง เล็บ ผม และขน ซึ่งเปนอวัยวะ

ที่ทําหนาที่ปกคลุมและปองกันรางกาย

 ๒.๑ ผิวหนัง

   ผวิหนงั เปนอวยัวะทีมี่พืน้ทีใ่หญทีส่ดุในรางกาย ซึง่ผวิหนงัตามสวนตางๆ ของรางกาย

จะมีความหนาแตกตางกันขึ้นอยูกับตําแหนงและลักษณะของการใชงาน บริเวณที่ใชงานมาก

จะมีความหนามาก เชน บริเวณขอศอกและหัวเขา เปนตน สวนบริเวณที่ใชงานนอยจะบางและไว

ตอความรูสึก เชน บริเวณตา บริเวณแกม เปนตน  

   ๑) โครงสรางของผิวหนัง  ระบบผิวหนัง หรือระบบหอหุมรางกาย เปนระบบอวัยวะ

ที่ประกอบไปดวยผิวหนัง (Skin) และอนุพันธของผิวหนัง โดยผิวหนังสวนใหญของรางกายนั้น

จะมีความหนาประมาณ ๑-๔ มิลลิเมตร ซึ่งประกอบดวย

ตอมเหงื่อ (Sweat gland) ทําหนาที่สราง
เหงื่อท่ีประกอบไปดวยนํ้าและเกลือแร เพื่อชวย
ระบายความรอนภายในรางกายใหสมดุล

หนังแท (Dermis) ผิวหนังชั้นนี้จะอยูภายใตชั้น
ของหนังกําพรา และมีความหนามากกวาชั้นของ
หนงักาํพรามาก โดยจะมีเนือ้เยือ่เกีย่วพนัท่ีมีลกัษณะ
เหนียว คอยยึดสวนประกอบตางๆ ของผิวหนังไว 
เชน หลอดเลอืดฝอย เสนประสาทรบัความรูสกึตางๆ 
รากขนหรือรากผม ตอมเหงื่อ ตอมไขมัน เปนตน 
โดยทั่วไปแลวพบวาบริเวณฝามือและฝาเทาจะเปน
บริเวณที่ผิวหนังมีความหนามากกวาสวนอื่นๆ ของ
รางกาย

หนังกําพรา (Epidermis) ผิวหนังชั้นนี้จะมีการหลุดลอกเปนขี้ไคล แลวมีการสรางใหมขึ้น
มาทดแทนเรื่อยๆ ซึ่งผิวหนังของแตละคนนั้นจะมีสีที่แตกตางกันไป โดยที่ปจจัยหนึ่งนั้นขึ้นอยู
กับเซลลเม็ดสีที่เรียกกันวา “เมลานิน” ซึ่งอยูในชั้นผิวหนังสวนนี้

ตอมไขมนั (Sebaceous gland) ทําหนาท่ีสราง
ไขมนั ชวยทําใหเสนผม เสนขน เปนมนัเงางาม ผิวหนงั
ชมุชืน้ไมแตกกระดาง ปองกนัการระเหยของนํา้ออก
จากรางกาย

๔



การไดรับแสงแดดออนๆ ในยามเชา  หรือยามเย็น 
จะทําใหผิวหนังไดรับวิตามินดี ซึ่งมีความจําเปนตอรางกาย  

   ๒) หนาที่ของผิวหนัง ผิวหนังมีหนาที่ดังตอไปนี้

    ๑. ปกคลุมรางกายและหอหุมเนื้อเยื่อ เพื่อปองกันเชื้อโรคตางๆ และรังสีอันตราย

ไมใหเขามาทําลายเนื้อเยื่อภายในรางกาย 

โดยปกติแลวเช้ือโรคจะไมสามารถเขาทาง

ผิวหนังได ถาผิวหนังบริเวณนั้นไมมีบาดแผล

หรือรอยถลอก นอกจากนี้ ผิวหนังยังชวย

ปองกันไมใหเนื้อเย่ือแหง รวมทั้งชวยไมให

อวัยวะภายในถูกทําอันตรายไดงายอีกดวย

    ๒. รักษาอุณหภูมิของรางกาย

ผิวหนังจะทําหนาที่ในการระบายความรอน

สวนเกินของรางกายออกทางรูขุมขนท่ีอยูตาม

ผิวหนัง เพื่อรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของรางกาย

ใหเปนปกติที่ ๓๗ องศาเซลเซียส กลาวคือ 

เม่ือรางกายตองทํางานหนัก เปนไข หรืออากาศภายนอกรางกายรอนอบอาวเกินไป ก็จะสงผล

ใหอุณหภูมิภายในรางกายสูงขึ้นผิดปกติ และรางกายจะระบายความรอนสวนเกินดังกลาวออกมา

ทางรูขุมขน เพื่อใหอุณหภูมิของรางกายลดลงจนอยูในภาวะปกติ

    ๓. รบัความรูสกึจากสิง่เราตางๆ ผวิหนงัจะสงผานความรูสกึทีไ่ดรบั เชน ความรอน

ความเย็น ความเจ็บปวด เปนตน ไปยังเสนประสาทใตผิวหนัง เพื่อรายงานไปยังสมองหรือระบบ

ประสาทอัตโนมัติ จากนั้นสมองก็จะสั่งการเพื่อใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเราเหลานั้น

ผิวหนังแตละบริเวณของรางกายจะมีความหนาบาง
ไมเทากัน เชน บริเวณใบหนาจะมีความบอบบางมาก 
จึงตองหมั่นเอาใจใสดูแลเปนพิเศษ

 ๔. ขับนํ้า เกลือแรตางๆ และ

สารอินทรยีหลายชนดิออกจากรางกาย เพือ่ให

รางกายดาํรงสภาพสมดลุและสามารถทาํหนาที่

ไดตามปกติ

 ๕. สงัเคราะหวติามนิด ีผวิหนงั

จะทําหนาที่ดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตจาก

แสงแดด เพื่อนํามาใชเปล่ียนสารเคมีใหเปน

วิตามินดี ซึ่งเปนวิตามินที่มีความจําเปนตอ

รางกายในการนําแคลเซยีมมาใชประโยชน และ

ชวยในการสรางความแข็งแรงของกระดูกให

มากขึ้น

๕



อยางนอยวนัละ ๑ ครัง้ เพือ่เปนการชะลางฝุนละอองและสิง่สกปรกออกจาก
ผิวหนัง โดยการอาบนํ้าควรใชสบูที่มีฤทธิ์เปนดางออนๆ ที่มีคาพีเอช (PH)
ใกลเคียงกับคาพีเอชปกติบนผิว มีคาประมาณ ๕.๕ และหลังจากอาบนํ้า
ควรทาครีมบํารุงผิวใหท่ัวรางกาย เพื่อเปนการเพิ่มความชุมชื้นใหกับผิว
ในกรณีอากาศหนาวเย็น หรืออยูในสถานที่ที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

อาบนํ้าชําระรางกาย 

ควรสวมใสเส้ือผาทีส่ะอาดและควรเลอืกเสือ้ผาทีม่คีวามหนาบางเหมาะสม
กบัสภาพอากาศ เชน ผาฝาย เปนตน เพราะมีชองวางระหวางเสนใย ทําให
มีเนื้อผาที่โปรงสบาย ชวยในการระบายความรอนใหกับผิวหนังไดดี

ควรออกกําลังกายสัปดาหละ ๒-๓ ครั้ง และพักผอนใหเพียงพอ 
ซึ่งจะชวยใหการทํางานของระบบผิวหนังมีประสิทธิภาพที่ดี

 ๖. ชวยขับไขมันออกมาตามรูขุมขน เพื่อหลอเลี้ยงเสนขนและเสนผมใหเงางาม

 ๗. ชวยแสดงอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากสาเหตุภายในของรางกายใหทราบ เชน 

หนาแดงเมื่อเปนลมแดด หรือเมื่อมีอาการของผื่นแพตางๆ เกิดขึ้น เปนตน 

๓) การสรางเสรมิและดาํรงประสทิธภิาพการทาํงานของผวิหนงั สามารถปฏบิตัิ

ได ดังนี้

รวมทั้งดื่มนํ้าเปนประจําทุกวัน เพราะผักและผลไมจะมีวิตามินและ
เกลือแร ที่ชวยบํารุงผิว อีกทั้งการดื่มนํ้าเปนประจําทุกวัน วันละ ๖-๘ แกว 
จะมีสวนชวยทําใหผิวพรรณสดใส

การรับประทานผักและผลไม

สวมใสเสื้อผาที่สะอาด

ออกกําลังกายและพักผอนใหเพียงพอ

ควบคุมสภาพอารมณ

โดยการทําใหตนเองเปนคนอารมณดี ไมเครียด มองโลกในแงดี จะทําให
จิตใจสดใส ซึ่งจะสงผลตอการมีสุขภาพผิวที่ดี

๖



 ๒.๒ เล็บ

   เล็บ เปนอวัยวะปกคุลมรางกายชนิดหนึ่งที่พบบริเวณปลายนิ้วมือนิ้วเทา ทั้ง ๒๐ นิ้ว

ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของผิวหนัง โดยมีความสําคัญ คือ ทําใหสวนปลายของนิ้วแข็งแรงขึ้น 

สามารถหยิบจับและใชทํางานไดดี  

   ๑) โครงสรางของเล็บ ลักษณะโครงสรางของเล็บสามารถแบงออกไดเปนสวนตางๆ 

ดังนี้ 

ผิวหนังสวนขางเล็บ (Nail fold) เปนผิวหนังที่อยูรอบๆ เล็บ ทั้งดานขางและดานโคนเล็บ 
ผิวหนังสวนโคนเล็บจะประกอบดวยเสนเลือดจํานวนมาก เรียงตัวกันเปนรางแห

ตัวสรางเล็บ (Nail matrix) อยูบริเวณโคนเล็บ ประกอบดวยเซลลตางๆ ไดแก เคอราติโนไซต 
(Keratinocyte) เปนสวนใหญ ทําหนาที่สรางตัวเล็บใหยาวออกไป สวนเซลลอื่นๆ เชน เมลาโนไซต 
(Melanocyte) จะผลิตเมลานิน (Melanin) ทําใหเห็นเปนแถบดําๆ ของแผนเล็บได

คิวติเคิล (Cuticle) เปนเยื่อขาวๆ ที่ชวยยึดโคนเล็บใหติดกับตัวเล็บมาก
ยิ่งขึ้น

ลิวนูลา (Lunula) อยูบริเวณโคนเล็บ 
ตาํแหนงทีเ่ปนรปูเสีย้วพระจนัทร สขีาวขุน 
เปนสวนของตัวสรางเล็บที่มองเห็นดวย
ตาเปลา เปนตําแหนงที่ตัวเล็บยึดติดกับ
ผวิเนือ้ใตเลบ็อยางหลวมๆ และแยกออก
จากกันไดไมยาก

ไฮโพนิคเคียม (Hyponychium)
เปนผิวหนังบริเวณที่ตัวเล็บแยกออกจาก
ผิวเน้ือใตเล็บ ทําใหสามารถตัดเล็บได
ในบริเวณนี้

ตัวเล็บหรือแผนเล็บ (Nail plate) ประกอบดวยเซลลที่ตายแลว โดย
จะยาวและงอกใหมตลอดเวลา มีลักษณะแข็งและจะไมหลุดออกไปเองตองตัด
ออก ตัวเล็บถูกสรางจากตัวสรางเล็บที่อยูบริเวณโคนเล็บ และวางอยูบนผิวเนื้อ
ใตเล็บ ซึ่งยึดติดแนนกับตัวเล็บ ตั้งแตดานโคนเล็บจนถึงปลายเล็บแลวจึงแยก
ออกจากกนั โดยตําแหนงท่ีแยกออกจากกนันี ้เปนตาํแหนงท่ีสามารถตดัเลบ็ได

๗



เลบ็ก็เปนสวนหนึง่ของรางกายทีต่องการสารอาหารเพ่ือใชในการเจรญิเตบิโต
เหมือนกัน สวนสารอาหารที่เล็บตองการ เชน โปรตีน วิตามินเอ ซี และอี 
รวมถึงแรธาตุสังกะสีที่มีอยูในอาหารทะเลและเมล็ดธัญพืช

ควรตัดเล็บมือเปนประจํา สัปดาหละครั้ง สวนเล็บเทา ๒-๓ สัปดาหตอครั้ง 
ไมควรตดัเลบ็จนชดิบรเิวณผวิหนังสวนปลายนิว้เกนิไป เพราะนอกจากจะเสีย่ง
ตอการเปนแผลแลวยังทําใหพื้นที่หนาเล็บสั้นลงได

   ๒) หนาที่ของเล็บ หนาที่ของเล็บ เล็บมีหนาที่ที่สําคัญ ดังนี้

    ๑. ชวยปองกันอันตรายที่จะเกิดกับนิ้วสวนปลาย

    ๒. รับความรูสึก ทําใหระบบการจําแนกการสัมผัสดีขึ้น

    ๓. ทําใหนิ้วมือสามารถหยิบจับสิ่งของตางๆ ไดดีขึ้น โดยเฉพาะสิ่งของขนาดเล็ก

    ๔. เปนอาวุธของรางกายอยางหนึ่งตามธรรมชาติในการปองกันอันตรายที่เกิดขึ้น 

เชน การขีดขวน เพื่อตอสูกับศัตรู

    ๕. เล็บนิ้วเทา จะเปนตัวชวยใหการเคลื่อนไหวของเทาไดดียิ่งขึ้น

    ๖. เปนแหลงที่ใชในการตรวจภาวะสุขภาพของรางกาย เชน ใชตรวจหายา หรือ

สารพิษที่สะสมในรางกาย ตรวจหาหมูเลือด สกัดดีเอ็นเอ หรือตรวจหาขอมูลเกี่ยวกับพันธุกรรม

ของแตละบุคคล เมื่อรางกายเจ็บปวย เล็บจะหยุดการเจริญเติบโต จะทําใหเห็นรองของเล็บ ซึ่ง

เปนอาการแสดงอยางหนึ่งที่ทําใหสามารถตรวจพบไดงาย

   ๓) การสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของเล็บ ปฏิบัติได ดังนี้

รับประทานอาหารที่มีประโยชนตามหลักโภชนาการ

ตัดเล็บมือเล็บเทาเปนประจํา

นวดนิ้วมือและเทาเพ่ือกระตุนการไหลเวียนโลหิต และทาโลชั่นบํารุงเล็บมือ
และเล็บเทาใหมีความชุมชื้น โดยเฉพาะตรงจมูกเล็บ ซึ่งเปนบริเวณที่เปน
รอยตอของผิวกับเล็บ

นวดและทาโลชั่นบํารุงเล็บเปนประจํา

หมั่นทําความสะอาดเล็บ โดยใชแปรงกับสบูออนๆ ถูเบาๆ บริเวณเล็บ
และใตเล็บ เนื่องจากบริเวณดังกลาวเปนบริเวณท่ีมีเชื้อโรคเขาไปสะสม
อยูมากที่สุด และไมควรใชเล็บผิดหนาที่ เพราะอาจจะทําใหเล็บฉีกได

ทําความสะอาดเล็บ

๘



 ๒.๓ ผมและขน

   ผมและขน เกิดจากเซลลของหนงักาํพราทีง่อกลึกลงไปในชัน้ของหนังแทกลายเปนรขูน 

เรียกวา กานผม (หรือขน) ผมและขนแตละเสนจะมีกลามเนื้อเล็กๆ เรียกวา “กลามเนื้อกระดก” 

(Erector muscle) มาควบคุม ทําใหเกิดอาการขนลุกชันเมื่อรูสึกหนาวหรือตื่นตกใจ สวนของ

รางกายที่ไมมีผมและขนคือที่บริเวณฝามือ ฝาเทา และบางสวนของอวัยวะเพศภายนอก โดยจะ

พบวาผมของคนเรานั้น จะงอกยาวขึ้นวันละ ๐.๓ มิลลิเมตร

   ผมและขนของคนเรานั้นจะมีความแตกตางกัน เนื่องจากผลทางกรรมพันธุ โดยจะ

ขึ้นอยูกับปริมาณของเม็ดสีหรือ พิกเมนต (Pigment) ที่เราเรียกวา เมลานิน ซึ่งมีอยูในแตละคน 

การสรางเมด็สเีมลานนิในตอมขนจะลดนอยลงตามอาย ุและตามจํานวนฟองอากาศทีเ่ขาไปแทรก

อยูในกานผม (หรือขน) ทําใหผมขนกลายเปนสีเทาหรือขาวที่เราเรียกวา “ผมหงอก”

   ๑) โครงสรางของผมและขน ผมและขนจะประกอบดวยเคราติน (Keratin) ซึ่งเปน

โปรตีนชนิดหนึ่ง โดยทั่วไปในเสนผมธรรมดาจะมีความชุมชื้นประมาณรอยละ ๗ และมีโปรตีน

รอยละ ๙๓ โครงสรางของผมและขนประกอบดวย

เมดลุลา (Medulla) เปนสวนทีอ่ยูชัน้ในสดุ 
ประกอบดวยเซลลซึ่งมีลักษณะกลม ในคนท่ี
เสนผมบางมากๆ อาจไมมีสวนนี้เลยก็ได 

คิวติเคิล (Cuticle) เปนสวนชั้นนอก มี
ลักษณะใสเปนแผน ๆ เรียงซอนกันประมาณ 
๕-๗ ช้ัน (คลายเกล็ดปลา) ชี้ไปทางปลาย
ซึง่จะเปนสวนท่ีปกปองเนือ้ชัน้ในจากแสงแดด 
มลภาวะแวดลอม สารเคมี และความรอนสูง 

คอรเท็กซ (Cortex) เปนสวนชั้นกลาง
ของเสนผมและขน โดยเฉพาะในผม ถือวา
เปนสวนที่สําคัญที่สุดที่กําหนดความแข็งแรง 
ความยืดหยุนของเสนผม โดยเม็ดสีธรรมชาติ
หรือเมลานินก็อยูในชั้นนี้เชนกัน

๙



   ๒) หนาทีข่องผมและขน หนาท่ีหลกัสาํคญัของผมและขน คอื ปองกนัผวิหนงัไมไหเสยี

ความรอนมากเกนิไป โดยเฉพาะในสวนของหนงัศีรษะเนือ่งจากหนงัศีรษะคนเราจะมีเลือดมาเล้ียง

เปนจํานวนมาก ผมจึงมีหนาที่ควบคุมการกระจายความรอนของรางกายไปดวย

   ๓) การสรางเสริมและดาํรงประสิทธภิาพการทาํงานของผมและขน ปฏบิตั ิ ดงันี้

รับประทานอาหารที่มีประโยชน เชน อาหารจําพวก ผัก ผลไม และ
ควรดื่มนํ้าใหมาก หลีกเลี่ยงอาหารท่ีผานกระบวนการขัดสี รวมท้ัง
พยายามงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและงดการสูบบุหรี่ 

รับประทานอาหารที่มีประโยชน

เมือ่ผมเปยกชืน้ ควรเชด็ผมและใชพดัลมเปาใหแหง เพือ่ปองกนัการ
ชีฟู้ของเสนผม หากปลอยใหแหงเองตามธรรมชาต ิอาจทาํใหเปนหวัด
ได ซ่ึงการเปาผมน้ันควรเริม่จากบนลงลาง เพราะเกล็ดผมจะเรยีงตัว
ตามธรรมชาติ ทําใหเสนผมเรียงตัวสวย และเรียบเงางาม ไมชี้ฟู 
ถาจําเปนตองหวีผมขณะที่เปยก ควรใชหวีซี่หางๆ จะชวยใหเสนผม
ขาดนอยลงได

เช็ดและเปาผมใหแหง

เวลาสระผมจะตองนวดหนังศรีษะไปพรอมๆ กนั เพราะจะชวยใหเกดิ
การหมนุเวยีนโลหติทีห่นังศรีษะดข้ึีน และชวยใหนํา้มนัตามธรรมชาติ
ไปหลอเลีย้งเสนผม หรอือาจนวดระหวางวนัดวยหวหีรอืแปรงท่ีปลาย
ไมแหลมคม

นวดหนังศีรษะ

ถาตองทาํกจิกรรมกลางแจง ควรปกปองเสนผมจากแสงแดดดวยการ
สวมหมวก หรอืรวบผมขึน้ เพราะจะทาํใหเสนผมถกูแสงแดดนอยลง

ปกปองเสนผมจากแสงแดด

การเลือกซื้อผลิตภัณฑสําหรับเสนผม ตองมั่นใจวาผลิตภัณฑเหลานี้
มีคาความเปนดางที่สมดุล โดยจะตองมีคาพีเอช (PH) ไมเกิน ๕.๕ 
เพราะเปนระดับที่เหมาะสมที่สุดกับความชุมชื้นของเสนผมทั่วไป

เลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีคาความเปนดางที่สมดุล

๑๐
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