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หน่วยการเรียนรู้

 การทํางานของระบบอวัยวะตางๆ ในรางกายลวนมีการทํางานที่สัมพันธกัน
ไมสามารถที่จะแยกออกจากกันได การดํารงชีวิตของมนุษยนั้นก็ขึ้นอยู กับ
การทํางานของระบบตางๆ ภายในรางกาย หากระบบใดระบบหน่ึงหรือ
หลายระบบทํางานผิดปกติ ยอมสงผลใหสภาวะสุขภาพโดยรวมเกิดปญหาได
ซ่ึงอาจกอใหเกิดความทุกขทรมานทั้งตอรางกายและจิตใจ หรือถาหากรายแรง
ก็อาจทําใหบุคคลเสียชีวิตได จึงตองมีการเรียนรูถึงกระบวนการสรางเสริมและ
ดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบอวัยวะตางๆ อยางถูกวิธี เพื่อใหรางกาย
สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข สําหรับในหนวยนี้ นักเรียนจะไดศึกษา
เกี่ยวกับระบบอวัยวะ ๔ ระบบใหญๆ ไดแก ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต 
ระบบยอยอาหาร และระบบขับถาย

ตัวชี้วัด

 ■  อธบิายกระบวนการสรางเสรมิและดาํรงประสทิธิภาพการทํางาน 
ของระบบอวัยวะตาง ๆ พ ๑.๑ ม.๔-๖/๑

ñ ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต
ระบบยอยอาหาร และระบบขับถาย

สาระการเรียนรู้

■  กระบวนการสรางเสริมและดํารงประสทิธภิาพการทาํงาน
ของระบบอวัยวะตางๆ

 - การทํางานของระบบอวัยวะตางๆ

 -  การสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพของอวัยวะตางๆ 
(อาหาร การออกกําลังกาย นันทนาการ 
การตรวจสุขภาพ ฯลฯ)



หลอดเสียง (Larynx)

อยูตดิใตหลอดคอ ขณะกลืนอาหารหรอืเครือ่งดืม่จะมแีผนเน้ือเยือ่ขนาดเลก็ 
ที่เรียกวา “ฝากลองเสียง” คอยปดหลอดลมเพื่อไมใหอาหารลงไปผิดชอง

หลอดลม (Trachea)

เปนสวนที่ตอจากหลอดเสียงยาวลงไปในทรวงอก ลักษณะรูปรางของ
หลอดลมจะเปนหลอดกลมๆ ประกอบดวยกระดูกออนรูปวงแหวนวางอยู
ทางดานหลังของหลอดลมทําใหหลอดลมเปดอยูตลอดเวลา ไมแฟบเขาหากัน
โดยแรงดันจากภายนอก สงผลใหอากาศเขาไดตลอดเวลา

หลอดคอ (Pharynx)
เปนหลอดตั้งตรงยาวประมาณ ๕ นิ้ว ติดตอทั้งทางชองปากและชองจมูก 
ทําหนาที่เปนตัวแยกระหวางหลอดลมกับหลอดอาหาร (Esophagus) ซึ่ง
โครงสรางของหลอดคอประกอบดวยกระดกูออน ๙ ชิน้ โดยชิน้ทีใ่หญทีส่ดุ
คือ กระดูกธัยรอยด หรือที่เรียกวา “ลูกกระเดือก” (Adam’s apple)

ñ. ÃÐººËÒÂã¨ (Respiratory System)

	 ในการด�ารงชีวิตมนุษย์จ�าเป็นต้องอาศัยแก๊สออกซิเจน	(Oxygen)	จากระบบหายใจเข้า-ออก

แลกเปลี่ยนอากาศกับสิ่งแวดล้อมภายนอก	 ระบบหายใจจึงเป็นกระบวนการส�าคัญท่ีมีหน้าที่

ในการช่วยแลกเปลีย่นแก๊สออกซเิจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์	(Carbondioxide)	ระหว่างเลือด

กับอากาศ	โดยแก๊สออกซิเจนที่ได้จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเผาผลาญสารอาหารให้ออกมา

เป็นพลังงาน	ถ้าร่างกายขาดแก๊สออกซิเจน	ซึ่งเป็นอากาศที่ใช้หายใจก็จะท�าให้เสียชีวิตได้

	 1.1	 องคประกอบของระบบหายใจ

	 ระบบหายใจเป็นกระบวนการหายใจที่ให้อากาศผ่านเข้าออกในร่างกาย	 ซึ่งประกอบไปด้วย

อวยัวะ	๒	ส่วน	คอื	ส่วนทีเ่ป็นทางผ่านของลมหายใจเข้า-ออก	ได้แก่	จมูก	ปาก	หลอดคอ	หลอดเสียง

หลอดลม	 และส่วนท่ีท�าหน้าท่ีในการแลกเปลี่ยนแก๊ส	 คือ	 ปอด	 โดยอวัยวะในแต่ละส่วนก็จะท�า

หน้าที่แตกต่างกันออกไป	ดังแผนภาพ	

แผนภาพแสดงกระบวนการท�างานของระบบหายใจ

ปอด (Lung)
ถกูหอหมุดวยกระดูกซีโ่ครง ภายในปอดจะมถีงุลม ซึง่คอยทาํหนาทีใ่นการ
แลกเปลี่ยนแกสออกซิเจนกับแกสคารบอนไดออกไซด

จมูก (Nose)

เปนสวนที่ยื่นออกมาจากบริเวณกึ่งกลางของใบหนา มีลักษณะเปน
รูปสามเหลี่ยมพีระมิด ภายในรูจมูกจะมีเยื่อบุจมูกและขนจมูก ทําหนาที่
เปนทางผานของอากาศที่หายใจเขาไปและกรองฝุนละออง
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	 1.๒	กระบวนการท�างานของระบบหายใจ

	 กระบวนการท�างานของระบบหายใจ	 เริ่มต้นต้ังแต่เราหายใจผ่านเข้าทางจมูก	 โดยอากาศ

จะถูกส่งต่อไปยังโพรงจมูก	หลอดคอ	หลอดเสียง	และหลอดลม	จากนั้นอากาศก็จะถูกส่งต่อไปยัง

ปอดท้ัง	๒	ข้าง	ซึง่วตัถปุระสงค์ของการหายใจ	คอื	การน�าแก๊สออกซเิจนจากอากาศไปยงัเซลล์ต่างๆ

และก�าจัดของเสีย	 โดยน�าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์ออกสู่อากาศ	 จึงจ�าเป็นต้องมีการ

ถ่ายเทอากาศในถงุลมหลังจากการแลกเปลีย่นแก๊สกบัเลอืดแล้ว	เพือ่น�าอากาศบรสิทุธิเ์ข้าสูร่่างกาย	

และปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดจากกระบวนการเผาผลาญสารอาหารภายในร่างกาย

ออกสู่ภายนอกร่างกายในรูปของลมหายใจออก

	 การถ่ายเทอากาศในปอด	 เกิดจากการท�างานของกล้ามเนื้อส�าหรับหายใจ	 โดยกลไกของ

การหายใจ	เข้า-ออกจะเกิดขึน้สลบัต่อเนือ่งกัน	ซึง่เป็นไปตามหลักของความดันบรรยากาศ	ดงันี้

อากาศเขา อากาศออก

¢³ÐËÒÂã¨à¢ŒÒ
เกิดจากกลามเนือ้กะบงัลมหดตวั ทาํใหแผนกะบงัลมเลือ่นตํา่ลงมา
ทางชองทอง เปนการเพิม่ปรมิาตรของชองอกในแนวตัง้ เนือ่งจาก
เนื้อเยื่อปอดอยูประชิดแนบสนิทกับกะบังลม และชองวางระหวาง
เน้ือเย่ือปอดกับกะบังลมเปนสุญญากาศ เมื่อกะบังลมเลื่อนตํ่าลง
จงึดงึเนือ้เย่ือปอดใหขยายตวัตามแนวตัง้ดวย ความดนัภายในปอด
จึงลดลง  อากาศจากภายนอกจึงเขามาแทนที่ได

หายใจเข้า หายใจออก

¢³ÐËÒÂã¨ÍÍ¡
เมื่อกลามเนื้อกะบังลมหรือกลามเนื้อยึดระหวางซี่โครงดานนอก
คลายตัว เนื่องจากผนังชองอกและเนื้อเยื่อปอดมีความยืดหยุน 
ทั้งผนังชองอกและเนื้อเยื่อปอดจะหดตัวกลับสูปริมาตรเดิม ทําให
ความดันภายในปอดเพิ่มสูงข้ึนกวาความดันบรรยากาศ อากาศ
จึงไหลออกจากปอดสูบรรยากาศภายนอก

กระดูกซี่โครง

กล้ามเนื้อกะบังลม

ยกตัวขึ้น

ยกตัวขึ้น

เลื่อนตํ่าลง

เลื่อนตํ่าลง

๓



	 1.๓	 การสร้างเสรมิและด�ารงประสทิธิภาพการท�างานของระบบหายใจ

	 ระบบหายใจเป็นระบบที่มีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์อย่างมาก	 ถ้าอวัยวะต่างๆ

เมื่อปวยเปนโรคระบบทางเดินหายใจและตองอยูรวมกับ
ผอูืน่ ควรใสหนากากอนามยัเพือ่ปองกนัการแพรกระจาย
ของเชื้อโรค

ของระบบหายใจท�างานผิดปกติ	 ย่อมส่งผล

กระทบต่อร่างกายและท�าให้เสียชีวิตได้	 ดังนั้น

ควรสร้างเสรมิและด�ารงประสทิธภิาพการท�างาน

ของระบบหายใจ	 เพ่ือให้ระบบหายใจสามารถ

ท�างานได้มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งควรปฏิบัติตาม

แนวทาง	ดังนี้

	 	 	 ๑.	 อยู่ในสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธ์ิ

หลกีเลีย่งการอยูใ่นสถานท่ีแออดั	หรอืบรเิวณที่

มีมลภาวะ	เพราะอาจท�าให้มีโอกาสติดเชื้อโรค

ในระบบทางเดนิหายใจได้ง่าย	แต่ถ้าไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงได้	ก็ควรมีอุปกรณ์ส�าหรับปองกันตนเอง	เช่น	หน้ากากอนามัย		ผ้าเช็ดหน้า	เป็นต้น

	 	 	 ๒.	หากิจกรรมนันทนาการต่างๆ	ท�า	 เพ่ือเป็นการผ่อนคลายความเครียด	 เพราะ

ความเครียดจะมีผลท�าให้หายใจเร็ว	ซึ่งเป็นการหายใจที่ไม่ถูกต้อง

	 	 	 ๓.	งดสูบบุหรี่	หรือใกล้ชิดกับบุคคลที่ก�าลังสูบบุหรี่	 เนื่องจากบุหรี่เป็นสาเหตุของโรค

ระบบทางเดนิหายใจต่างๆ	เช่น	โรคถงุลมโป่งพอง		โรคหลอดลมอกัเสบเรือ้รัง	โรคมะเร็งปอด	เป็นต้น

	 	 	 ๔.	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศ	 ควรรักษาความอบอุ่นของร่างกายอยู่เสมอ	

หลีกเลี่ยงการตากน�้าค้างหรือตากฝน	เพราะอาจท�าให้เป็นหวัดได้

	 	 	 ๕.	รับประทานอาหารให้ครบ	๕	หมู่	พักผ่อนให้เพียงพอ	และออกก�าลังกายสม�่าเสมอ	

เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและช่วยท�าให้ประสิทธิภาพในการท�างานของปอดท�างานได้ดีขึ้น

	 	 	 ๖.	 หลกีเลีย่งการอยูใ่กล้ชดิกบับคุคลทีป่่วยเป็นโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ	เช่น	

โรคหวัด	วัณโรค		เป็นต้น

	 	 	 ๗.	หม่ันดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดี	 เพื่อปองกันการเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับ

ระบบทางเดินหายใจ	และควรตรวจสอบสมรรถภาพในการท�างานของปอดเป็นระยะๆ	ถ้าเป็นไปได้

ควรตรวจเอกซเรย์ปอด	อย่างน้อยปละ	๑	ครั้ง

	 	 	 ๘.	เมือ่เกดิความผดิปกตขิองระบบทางเดนิหายใจไม่ควรนิง่นอนใจ	ควรรบีไปพบแพทย์

เพื่อตรวจสุขภาพและท�าการรักษา

๔



ò. ÃÐººäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔµ (Circulatory System)

	 ระบบไหลเวยีนโลหิตเปรียบเสมือนระบบขนส่งสารอาหาร	แก๊สออกซเิจน	น�า้	และส่ิงมปีระโยชน์

ให้กับเซลล์ต่างๆ	ทั่วร่างกาย	มีหน้าที่ส�าคัญ	คือ	

ล�าเลยีงอาหาร	และแก๊สออกซเิจนไปสูเ่ซลล์ต่างๆ	

ในเวลาเดียวกันก็น�าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และ

ของเสียต่างๆ	 ที่ร่างกายใช้แล้วออกจากเซลล์

ผ่านทางระบบหายใจ	 อีกทั้งยังช่วยรักษาสมดุล

ของร่างกายผ่านทางระบบขบัถ่ายปัสสาวะ	ควบคมุ

อณุหภมู	ิและน�าแอนติบอดี	(Antibody)	ไปให้เซลล์

เพือ่ช่วยให้ร่างกายมีภมิูคุ้มกนั

	 ๒.1	องคประกอบของระบบ
	 	 	 ไหลเวียนโลหิต

	 ระบบไหลเวยีนโลหติประกอบด้วย	เลือด	หัวใจ	

หลอดเลือด	 น�้าเหลือง	 และหลอดน�้าเหลือง	 ซึ่ง

มีหน้าท่ีแตกต่างกันไปตามกระบวนการท�างาน

ของระบบไหลเวียนโลหิต	ดังนี้

 ๑) เลือด (Blood) เป็นเนื้อเย่ือเกี่ยวพันชนิดเดียวที่มีลักษณะเป็นของเหลวสีแดง	

ประกอบด้วยส่วนทีเ่ป็นของเหลวเรยีกว่า	“นํา้เลือด”		หรอื	“พลาสมา” (Plasma) และส่วนทีเ่ป็นของแขง็

คือ	เซลล์เม็ดเลือดชนิดต่างๆ	ซึ่งจ�าแนกออกเป็น	๓	ชนิดใหญ่ๆ	ได้แก่

 ๑.๑) เซลลเม็ดเลอืดแดง (Red Blood Cell) เป็นเซลล์เมด็เลอืดทีเ่กดิในไขกระดูกแดง

มอีายอุยูไ่ด้ประมาณ	๑๒๐	วัน	ก็จะแก่ตัว	ซ่ึงจะถกูกนิและท�าลายโดย		“เซลลฟาโกไซต”		(Phagocyte)

ในม้าม	 (Spleen)	 ตับ	 และในไขกระดูกเอง	 รูปร่างของเซลล์จะเป็นแผ่นคล้ายจานและมีส่วนเว้า

ทั้งสองด้าน	 ไม่มีนิวเคลียส	 (Nucleus)	 ท�าหน้าที่ขนส่งแก๊สออกซิเจนจากปอดไปยังเนื้อเยื่อ	

และน�าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากเนื้อเย่ือไปขจัดออกทางปอด	 โดยในเซลล์มีสารสีม่วงแดง

เรยีกว่า	“ฮโีมโกลบนิ”		(Hemoglobin)	เม่ือเลอืดไหลผ่านปอด	ฮโีมโกลบนิจะท�าหน้าทีจ่บักบัออกซเิจน

กลายเป็น	 “ออกซีฮีโมโกลบิน”	 (Oxyhemoglobin)	 ซึ่งมีสีแดงสด	 และเม่ือเซลล์เม็ดเลือดแดง

น�าออกซิเจนไปส่งให้แก่เซลล์ต่างๆ	 ทั่วร่างกายแล้ว	 ออกซีฮีโมโกลบินจะเปลี่ยนกลับมาเป็น

ฮีโมโกลบินอีกครั้ง	 โดยในร่างกายของเพศหญิงจะมีจ�านวนเซลล์เม็ดเลือดแดงประมาณ	 ๔.๕-๕	

ล้านเซลล์ต่อเลือด	๑	ซี.ซี.	และในเพศชายมีประมาณ	๕	ล้านเซลล์ต่อเลือด	๑	ซี.ซี.	

ภาพแสดงระบบไหลเวียนโลหิต

หัวใจ

หลอดเลือดดํา

หลอดเลือดแดง

เสนเลือดฝอย

๕



    ๑.๒) เซลลเม็ดเลือดขาว (White Blood Cell)	 เป็นเซลล์เม็ดเลือดที่มีขนาด

ใหญ่กว่าเซลล์เม็ดเลือดแดง	มีนิวเคลียสแต่ไม่มีฮีโมโกลบิน	สามารถเคลื่อนไหวได้โดยอิสระ	และ

ลอดผ่านผนังของหลอดเลือดขนาดเล็กเข้าสู่

เนื้อเยื่อต่างๆ	ของร่างกายได้	ท�าหน้าที่ต่อต้าน

เชื้อโรค	 ส่ิงแปลกปลอม	 และสร้างภูมิคุ้มกัน

ให้แก่ร่างกาย	แบ่งออกเป็น	๒	พวกใหญ่ๆ	คือ

แกรนูโลไซต์	(Granulocyte)	เป็นพวกทีม่แีกรนลู

(Granules)	 ของไลโซโซม	(Lysosome)	 อยู่

จ�านวนมากในไซโตพลาสซมึ	(Cytoplasm)	สร้าง

จากไขกระดกูมนีวิเคลยีส	มอีายปุระมาณ	๒-๓	วนั

และอะแกรนโูลไซต์	(Agranulocyte)	เป็นพวกที่

ไม่มแีกรนลูของไลโซโซมซึง่อยูใ่นไซโตพลาสซมึ

โดยพวกนี้ถูกสร้างจากอวัยวะน�้าเหลือง	 ได้แก่	

ต่อมไทมสั	(Thymus)	ต่อมน�า้เหลอืง	(Lymph	Node)	ม้าม	(Spleen)	มอีายปุระมาณ	๑๐๐-๓๐๐	วนั

    ๑.๓) เกล็ดเลือด (Platelet) เป็นส่วนประกอบของเลือดที่ไม่ใช่เซลล์	 แต่จะเป็น

ส่วนประกอบชิ้นเล็ก	ๆ 	ของเซลล์	ซึ่งปกติจะมีรูปร่างคล้ายจานแบนๆ	มีขนาดเล็กมาก	ไม่มีสีและ

ไม่มนีวิเคลยีส	ท�าหน้าทีช่่วยให้เลอืดแขง็ตัวเม่ือเกดิบาดแผลขึน้	โดยการแขง็ตวัของเลือดจะเกดิขึน้

เมือ่มเีลอืดไหลออกจากบาดแผล	เลอืดกจ็ะเปลีย่นเป็นล่ิมคล้ายวุ้น	เรยีกว่า	“ล่ิมเลือด” ประกอบด้วย

ไฟบริน	 (Fibrin)	 โดยมีเกล็ดเลือดเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยา	 ลิ่มเลือดท�าหน้าที่ช่วยห้ามเลือดและ

ปองกันมิให้เชื้อโรคเข้าสู่บาดแผล

๒) หัวใจ (Heart)	เป็นอวัยวะที่ส�าคัญที่สุดในระบบไหลเวียนโลหิต	มีขนาดเท่าก�าปัน
ของบุคคลผู้เป็นเจ้าของ	ตั้งอยู่ในทรวงอกระหว่างปอดทั้ง	๒	ข้าง	ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของร่างกาย	

มีส่วนประกอบที่ส�าคัญ	คือ	“เยื่อหุมหัวใจ”	มีลักษณะเป็นถุงหุ้มอยู่รอบๆ	หัวใจ	มีหน้าที่ปองกัน

อนัตรายท่ีอาจจะเกดิขึน้กบัหวัใจ	และช่วยให้หวัใจมกีารเคลือ่นไหวได้อย่างสะดวก	ไม่เสยีดสกีนั	และ	

“ผนังหัวใจ”	ซึ่งจะประกอบไปด้วยผนัง	๓	ชั้น	คือ	เอ็พพิคาร์เดียม	(Epicardium)	จะอยู่ชั้นนอกสุด

มัยโอคาร์เดียม	(Myocardium)	อยู่ชั้นกลาง	และเอนโดคาร์เดียม	(Endocardium)	อยู่ชั้นในสุด	

	 	 	 ภายในหัวใจแบ่งออกเป็น	๔	ห้อง	คือ	ข้างบน	๒	ห้อง	และข้างล่าง	๒	ห้อง	โดยมี

ล้ินหัวใจ	กั้นระหว่างห้องบนและห้องล่าง	 ซึ่งแต่ละห้องมีหน้าที่โดยเรียงล�าดับตามการไหลเวียน

โลหิตของหัวใจ	ดังนี้

สวนประกอบตางๆ ของเลือดมีหนาทีเ่ฉพาะตวั เม่ือรางกาย
เสียเลือดจะทําใหเกิดอาการผิดปกติขึ้น

เซลลเม็ด
เลือดแดง

เซลลเม็ดเลือดขาว

เกร็ดเลือด

๖



   ๓) หลอดเลือด (ฺBlood Vessels)	แบ่งออกเป็น	๓	ชนิด	ได้แก่
    ๓.๑) หลอดเลือดแดง (Artery)	 เป็นหลอดเลือดที่น�าเลือดออกจากหัวใจ	 ฉะนั้น

หลอดเลือดแดงจึงเป็นเส้นทางน�าเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูง	ไปยังหลอดเลือดฝอย	เพื่อน�าไป

เลี้ยงเซลล์ต่างๆ	ของร่างกายต่อไป

    ๓.๒) หลอดเลอืดดํา (Vein)	เป็นหลอดเลอืดทีน่�าเลอืดจากส่วนต่างๆ	ของร่างกาย

กลับเข้าสู่หัวใจ	ซึ่งเลือดที่อยู่ในหลอดเลือดด�ามีปริมาณของออกซิเจนอยู่น้อย

    ๓.๓) หลอดเลือดฝอย (Capillary)	 เป็นหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กมาก	 มีหน้าท่ี

น�าเลอืดจากหลอดเลอืดแดงไปยงัเซลล์		และน�าเลอืดด�าจากเซลล์ไปยังหลอดเลือดด�า		หลอดเลอืดฝอย

จงึเปรยีบเสมอืนตวักลางทีเ่ชือ่มโยงระบบไหลเวยีนโลหติระหว่างหลอดเลอืดแดงและหลอดเลอืดด�า

ซึ่งท�าให้ระบบไหลเวียนโลหิตสามารถท�าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวใจห้องบนขวา (Right Atrium)

เปนชองที่รับเลือดเสียหรือเลือดดําจากทุกสวนของรางกาย ซึ่งนํามาโดย
หลอดเลือด ๓ เสน คือ หลอดเลือดดําใหญบน จะรับเลือดจากสวนบน
ของรางกาย หลอดเลือดดําใหญลาง จะรับเลือดจากสวนลางของรางกาย 
และโพรงโลหิตดําของหัวใจ จะรับเลือดจากกลามเนื้อของหัวใจเอง หัวใจ
หองบนขวาเปดสูหัวใจหองลางขวาผานลิ้นไตรคัสปด (Tricuspid Valve)
ซึ่งก้ันอยูระหวางหัวใจหองบนและหองลาง ลิ้นน้ีจะปดตอนหัวใจหองลาง
บีบตัว เพื่อปองกันไมใหเลือดไหลกลับเขาหัวใจหองบนขวา

หัวใจ	ห้องบนซ้าย (Left Atrium)

รับเลือดดีหรือเลือดแดงจากปอด ซึ่งถูกสงมาทางหลอดเลือดดําจากปอด
สูหัวใจและเปดเขาสูหัวใจหองลางซาย ผานลิ้นไบคัสปด (Bicuspid Valve) 
ซึ่งทําหนาที่เหมือนลิ้นไตรคัสปด

หัวใจห้องลางซ้าย (Left Ventricle)
รับเลือดดีจากหัวใจหองบนซาย แลวสงไปเลี้ยงท่ัวรางกาย หัวใจหองนี้จะ
ทาํงานหนกัทีส่ดุ จงึมผีนงัหวัใจหนาทีส่ดุ การสบูฉดีเลอืดไปเลีย้งทัว่รางกาย 
จะผานทางหลอดเลือดแดงใหญ ซึ่งภายในมีลิ้นเอออรติก (Aortic Valve) 
ลักษณะคลายเสี้ยวจันทรปดกั้นไมใหเลือดไหลกลับ ซึ่งหัวใจหองลางขวา
และซายจะบีบตัวพรอมกัน

หัวใจห้องลางขวา (Right Ventricle)

รับเลือดจากหัวใจหองบนขวา แลวสงเลือดไปฟอกที่ปอด เนื่องจากหัวใจ
หองลางตองทําหนาที่สูบฉีดเลือดไปยังปอด ผนังจึงหนากวาหัวใจหองบน
สวนที่อยู ในหัวใจจะมีลิ้นลักษณะเปนเส้ียวจันทรเรียกวา ลิ้นเซมิลูนาร
(Semilunar Valve) ซ่ึงปองกนัไมใหเลอืดไหลกลบัเขาหวัใจหองลางในขณะที่
หัวใจหองลางคลายตัว

แผนภาพแสดงสวนประกอบและหน้าทีข่องหวัใจทัง้	๔	ห้อง

๗



   ๔) นํ้าเหลืองและหลอดนํ้าเหลือง (Lymph And Lymphatic Vessels)	หลอด-
น�า้เหลอืงเป็นส่วนหนึง่ของระบบไหลเวยีนโลหิต	ท�าหน้าทีน่�าน�า้และโปรตนีกลบัเข้าสูเ่ลอืด	ภายใน

การไหลเวียนนํ้าเหลืองประกอบไปดวยรางแหของ
หลอดนํา้เหลอืงทีก่ระจายท่ัวรางกาย ซึง่ลาํเลยีงนํา้เหลือง
กลับเขาสูกระแสเลือด 

หลอดน�้าเหลืองประกอบด้วยน�้าเหลือง	 ซึ่งได้

จากเลอืด	มลีกัษณะใสคล้ายน�า้	หลอดน�า้เหลอืงมี

โครงสร้างคล้ายเส้นเลือดด�า	 แต่มีล้ินจ�านวน

มากกว่า	จึงมผีลท�าให้น�า้เหลืองไหลไปทางเดยีว	

เมื่อน�้าเหลืองไหลผ่านหลอดน�้าเหลือง	 จะเห็น

จากภายนอกเป็นเม็ดๆ	อยู่เรียงรายกันไป	ทั้งนี้

ผนังหลอดน�้าเหลืองตอนที่ไม่มีลิ้นก้ันจะป่อง

ออกมา	 เนื่องจากมีปริมาณของน�้าเหลืองไหล

เข้าไปมาก	 ขณะที่แขนงของหลอดน�้าเหลือง

มีจ�ากัด	 ไม่เหมือนหลอดเลือดซึ่งแตกแขนง

หลอดเลือดดํา

ตอมนํ้าเหลือง

หัวใจ

หลอดนํ้าเหลือง

น�า้เหลอืงเป็นส่วนหนึง่ของระบบไหลเวยีนโลหิต	ท�าหน้าทีน่�าน�า้และโปรตนีกลบัเข้าสูเ่ลอืด	ภายใน

หลอดเลือดในแตละชนิดมีลักษณะที่แตกตางกัน โดย
หลอดเลือดแดงมีผนังหนาที่สุด เพ่ือใหทนทานตอ
แรงดันเลือดที่ฉีดจากหัวใจ รองลงมา คือ หลอดเลือดดํา 
สวนหลอดเลือดฝอย มีผนังบางที่สุด

หลอดเลือดดํา

หลอดเลือดฝอยหลอดเลือดแดง

กระจัดกระจายตามเนื้อเยื่อทั่วไป	 ตลอดทางของหลอดน�้าเหลืองจะมี	ต่อมน�้าเหลืองอยู่ขนาบข้าง

เป็นระยะๆ	ไป	ซึง่ต่อมน�า้เหลอืงจะมลีกัษณะเป็นรปูไข่	มีขนาดต่างๆ	กนั	ภายในต่อมน�า้เหลืองจะมี

ลิมโฟไซด์	(Lymphocyte)	ท�าให้น�้าเหลืองไหลซึมผ่านได้	อีกทั้งยังเป็นที่ผลิตเม็ดเลือดขาวและกัก

เกบ็วตัถแุปลกปลอมทีจ่ะเข้าสูก่ระแสน�า้เหลอืง	

ซึ่งช่วยปองกันอันตรายให้แก่ร่างกายอีกด้วย

	 	 	 การไหลเวียนของน�้าเหลืองไปตาม

หลอดน�้าเหลือง	 อาศัยแรงผลักดันภายนอก

หลอดน�้าเหลือง	เช่น	การหดตัวของกล้ามเนื้อ

การเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆ	 ภายใน	 และ

การท�างานของหวัใจ	โดยกจิกรรมต่างๆ	เหล่านี้

จะช่วยบบีหลอดน�า้เหลือง	ส่งผลให้น�า้เหลืองไหล

เข้าสู่เส้นเลือดด�า

	 	 	 นอกจากนี้ในการไหลเวียนของ

น�า้เหลอืงจะช่วยล�าเลยีงของเหลวและสารอาหาร

จากทางเดินอาหารกลับสู่ระบบไหลเวียนเลือด

รวมทัง้การถ่ายเทของเหลวและโปรตีนส่วนเกนิ

ที่ได้รับจากหลอดเลือดฝอยออกจากเนื้อเยื่อ

ต่างๆ	ช่วยไม่ให้เกดิ	อาการบวมน�า้	(Edema)	

๘



	 ๒.๒	กระบวนการท�างานของระบบไหลเวียนโลหิต

	 	กระบวนการท�างานของระบบไหลเวียนโลหิต	ใน	 ๑	 รอบ	 เป็นกระบวนการที่เลือดต้องไหล

ผ่านเข้าสู่หัวใจ	๒	ครั้ง	คือ	ครั้งแรก	เลือดด�าจากส่วนต่างๆ	ของร่างกายที่มีปริมาณออกซิเจนต�่า	

กลับเข้าสู่หัวใจห้องบนขวา	 จากนั้นหัวใจห้องบนขวาจะบีบตัวส่งเลือดไปยังหัวใจห้องล่างขวา

แล้วจะถูกสูบฉีดออกจากหัวใจห้องล่างขวาไปยังปอด	 เพื่อไปท�าการฟอกหรือแลกเปล่ียน

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กบัแก๊สออกซิเจน	เม่ือเลือดมปีรมิาณแก๊สออกซเิจนสูงเพยีงพอแล้ว	เลอืด

กจ็ะกลบัมายังหัวใจห้องบนซ้ายอกีครัง้	และไหลลงสู่หัวใจห้องล่างซ้าย	จากนัน้หวัใจห้องล่างซ้ายจะ

บบีตวัเพือ่ส่งเลอืดไปยงัส่วนต่างๆ	ของร่างกาย	โดยมลีิน้หวัใจแต่ละห้องเป็นตวัปดกัน้ไม่ให้เลอืดไหล

ย้อนกลับ	ซึ่งการปดกั้นของลิ้นหัวใจจะเป็นตัวที่ท�าให้เกิด		“การเตนของหัวใจ”		(Heart	Beat)	ขึ้น

กระบวนการทํางานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตใน ๑ รอบ

(๑) (๒)

เลือดจากรางกายเขาสูหัวใจหองบนขวา หัวใจหองบนขวาบีบตัวสงเลือดไปหองลางขวา

(๓) (๔)

หัวใจหองลางขวาสงเลือดไปปอด
เลือดจากปอดถูกสงมายังหัวใจหองบนซาย

และไหลลงสูหัวใจหองลางซาย

หัวใจหองบนขวา

หัวใจหองลางขวา

หัวใจหองบนซาย

หัวใจหองลางซาย

๙



	 ๒.๓	การเสริมสร้างและด�ารงประสิทธิภาพการท�างานของระบบ	 	
	 	 	 ไหลเวียนโลหิต
	 ระบบไหลเวียนโลหิตนับเป็นระบบที่มีความส�าคัญมากระบบหนึ่งของร่างกายมนุษย์	 เพราะ

นอกจากจะน�าแก๊สออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆ	ทั่วร่างกายแล้ว	ยังเป็นตัวขนส่งสารอาหารที่ได้จาก

กระบวนการย่อยอาหาร	 เพื่อน�าไปใช้ในการเจริญเติบโตของร่างกายอีกด้วย	 หากมีความผิดปกติ

หรอืเป็นโรคเกีย่วกบัระบบไหลเวียนโลหติ	อาจท�าให้เกดิอนัตรายถงึแก่ชวีติได้	ดงัน้ันควรเสรมิสร้าง

และด�ารงประสิทธิภาพการท�างานของระบบไหลเวียนโลหิต	 เพื่อให้กระบวนการท�างานของระบบ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งควรปฏิบัติตามแนวทาง	ดังนี้

	 	 	 ๑.	 เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย	 โดยรับประทานอาหารให้ครบ	 

๕	 หมู่	 แต่ละหมู่ให้หลากหลายและเหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย	 เช่น	 ผัก	 ผลไม	้

เป็นต้น		 	

	 	 	 ๒.	ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีปริมาณไขมันหรือคอเลสเตอรอล	 (Cholesterol)	 สูง	

เพราะนอกจากจะท�าให้เป็นโรคอ้วนแล้ว	 ยังท�าให้เส่ียงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและ

หัวใจอีกด้วย

	 	 	 ๓.	หมัน่ดูแลสขุภาพตนเองอย่างสม�า่เสมอ	ควรตรวจวัดความดนัโลหติ	หรอืตรวจเลอืด 

เพื่อค้นหาโรคเบาหวานโดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเส่ียง	 เช่น	 มีญาติป่วยเป็นโรคเบาหวาน	 เป็นต้น	 

เพื่อที่จะได้ด�าเนินการรักษาได้อย่างทันท่วงที

	 	 	 ๔.	ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	และหลีกเลี่ยงการเสพสารเสพติดทุกชนิด

	 	 	 ๕.	หมั่นออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ	ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือเต้นแบบแอโรบิกก็ตาม	

จะช่วยท�าให้กระบวนการท�างานของหัวใจดีขึ้น	 กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง	 แต่ทั้งนี้ควรเลือกวิธีการ

ออกก�าลังกายให้เหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกายด้วย

	 	 	 ๖.	 ควรหาเวลาในการพกัผ่อนให้เพยีงพอต่อความต้องการของร่างกาย	และหากิจกรรม

นนัทนาการทีเ่หมาะสมกบัตนเองเพือ่คลายเครยีดจากกจิวัตรประจ�าวัน	ไม่หกัโหมท�างานหนกัมาก

เกินไป	 เพราะอาจท�าให้เกิดความเครียดสะสมจนก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพโดยรวม	 โดยเฉพาะ 

โรคหัวใจได้

	 	 	 ๗.	ควรท�าจิตใจให้ร่าเรงิแจ่มใสอยูเ่สมอ	เพราะจะส่งผลให้มสีขุภาพกายทีด่	ีหากบคุคลใด 

มอีารมณ์แปรปรวน	หรอืเคร่งเครยีดเป็นประจ�า	อาจมีโอกาสเส่ียงสูงต่อการเกดิโรคความดันโลหติสูง 

อาจท�าให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว	หลอดเลือดในสมองแตก	ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

	 	 	 ๘.	เมื่อเกิดความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต	 ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจ 

สุขภาพ	และท�าการรักษาอย่างทันท่วงที
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