
 
 

การทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย 
 

ร่างกายของมนุษย์มีระบบต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกันและสัมพันธ์กัน โดยมีระบบประสาทคอยควบคุม และ
ประสานการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในแต่ละระบบของร่างกาย 
จะมีหน้าที่แตกต่างกันไป ซึ่งการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายจะต้องประสานสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลา 
จ ึงทำให้มน ุษย ์สามารถดำรงช ีว ิตอย ู ่ ได ้อย ่างปกต ิ ในระด ับช ั ้นม ัธยมศ ึกษาป ีท ี ่  5 นี ้  จะได ้ เร ียนรู้  
การทำงานของระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายปัสสาวะ 
 

ระบบหายใจ (Respiratory System) 

ระบบหายใจ (respiratory system) ทำหน้าท่ีแลกเปลี่ยน เพ่ือที่ร่างกายจะได้ขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ออกไป และรับเอาก๊าซออกซิเจนเข้ามา เพื ่อไปเลี ้ยงเนื ้อเยื ่อของอวัยวะต่าง  ๆ ระบบหายใจประกอบด้วย 
อวัยวะส่วนที่เป็นทางผ่านของลมหายใจ ได้แก่ จมูก ปาก คอหอย กล่องเสียง หลอดลม และส่วนที่ทำหน้าที่ 
ในการแลกเปลี่ยนก๊าซ ได้แก่ ถุงลม ที่อยู่ภายในปอด 

 
ที่มา : https://www.burrosabio.net/what-is-the-respiratory-system/ 

หน่วยที ่1 

ระบบหายใจ และระบบไหลเวียนเลือด 



องค์ประกอบของระบบหายใจ 
1. จมูก (nose) เป็นอวัยวะเป็นทางผ่านของลมหายใจ ภายในรูจมูกบุด้วยเยื่อบุจมูก ซึ่งมีต่อมน้ำมัน 

และขนจมูก ขึ้นอยู่รอบ ๆ ผนังของรูจมูก ขนจมูกจะทำหน้าที่กรองฝุ่นละอองในอากาศ ไม่ให้เข้าสู่ลมหายใจ 
และปอด ถัดจากรูจมูกเข้าไปจะเป็นโพรงจมูก ที่มีเยื่อบุชุ่มค่อนข้างหนาบุอยู่ทั่วผนังของโพรงจมูก เยื่อบุชุ่มนี้ 
ประกอบด้วย หลอดเลือดที่จะช่วยปรับอุณหภูมิของลมหายใจ 

 
ทีม่า : https://www.pinterest.com/pin/309129961914836533/ 

 
2. คอหอย (pharynx) มีลักษณะคล้ายกรวย เรียกว่า กรวยคอ เป็นบริเวณท่ีหลอดอาหาร และหลอดลม 

แยกออกจากกัน โดยหลอดอาหารจะอยู่ทางด้านหลังของหลอดลม 
3. กล่องเสียง (larynx) มีรูปร่างคล้ายกรวย อยู ่ถัดเข้าไปจากโคนลิ ้นตรงเข้าสู ่หลอดลมส่วนต้น 

ตรงทางเข้าสู่กล่องเสียงจะมีลิ้นปิดหลอดลม ทำหน้าที่ติดหลอดลมขณะที่เรากลืนอาหาร เพื่อป้องกันไม่ให้อาหาร 
ผ่านไปสู่หลอดลม 

4. หลอดลม (trachea) ประกอบด้วย 
 -  หลอดลมใหญ่ เป็นทางเดินหายใจที่อยู่ถัดเข้าไปจากกล่องเสียง เป็นกล้ามเนื้อเรียบ ผนังด้านใน 

มีเมือกคอยกักฝุ่นละอองไม่ให้ผ่านไปถึงปอด หลอดลมจะยาวไปจนถึงขั้วปอด 
 -  หลอดลมเล็ก เป็นหลอดลมที่แยกออกมาจากหลอดลมใหญ่ไปสู่ปอดทั้ง 2 ข้าง จากนั้น จะแบ่งแยก 

ออกไปเป็นหลอดลมย่อยท่ีจะสิ้นสุดที่ถุงลมภายในปอด 
5. ปอด  (lungs) เป็นอวัยวะที่อยู่ในทรวงอกทั้งสองด้าน โดยอยู่ถัดจากกระดูกซี่โครงเข้ามาด้านใน 

ปอดมีลักษณะคล้ายฟองน้ำและมีความยืดหยุ ่นมาก  ภายในปอดจะมีถุงลมเล็ก ๆ (alveolus) จำนวนมาก 
และมีเส้นเลือดฝอยผ่านเข้าไปในถุงลม เพ่ือทำการแลกเปลี่ยนแก๊ส 



กลไกการหายใจ 
การหายใจถูกควบคุมโดยศูนย์การหายใจในสมองซึ่งเป็นไปโดยอัตโนมัติ 
-  ขณะหายใจเข้า แผ่นกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงจะหดตัว ดึงกระดูกซี ่โครงให้เลื ่อนสูงขึ ้นไป 

ทางด้านบน กระบังลมจะเลื่อนลงต่ำ ทำให้ปริมาตรของช่องอกมีมากขึ้น ความดันอากาศลดต่ำลง อากาศจึง 
ถูกดูดสู่ปอด 

 
ที่มา : http://thaihealthlife.com/wp-content/uploads/2017/02/ 

 
-  ขณะหายใจออก แผ่นกล้ามเนื ้อระหว่างกระดูกซี ่โครงจะคลายตัวขยายออก  ทำให้กระดูกซี ่โครง 

เลื่อนต่ำลง กระบังลมจะเลื่อนสูงขึ้น ทำให้ปริมาตรของช่องอกลดน้อยลง ความดัน อากาศภายในช่องอกสูงขึ้น 
อากาศภายในจึงถูกขับออกจากปอดสู่ภายนอก 

 
ที่มา : http://thaihealthlife.com/wp-content/uploads/2017/02/ 

 
 

 
 



การเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบหายใจ 
1. รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย 
2. ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ 
3. พักผ่อนให้เพียงพอ 
4. ควรอยู่ในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีอากาศบริสุทธิ์ 
5. งดสูบบุหรี่เนื่องจากในบุหรี่มีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
6. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจเช่นโรคหวัดวัณโรค 
7. ถ้ามีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบหายใจควรรีบไปพบแพทย์เพ่ือตรวจรักษาอาการต่อไป 

 

ระบบไหลเวียนเลือด (Circulatory System) 

ระบบไหลเวียนโลหิต (the circulatory system) ทำหน้าที ่ลำเลียงอาหาร ก๊าซออกซิเจน (Oxygen) 
ไปสู่เซลล์ต่าง ๆ และนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide) ของเสียต่าง ๆ ออกจากเซลล์ รักษาสมดุล 
ของร่างกาย ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ต่อสู้และปกป้องสิ ่งแปลกปลอม รวมทั้งเชื ้อโรคที ่เข้าสู่ร ่างกาย 
ระบบไหลเวียนเลือด ประกอบด้วย เลือด หลอดเลือด และหัวใจ 

 
ทีม่า : https://sites.google.com/site/mrwilkinsonphysics/classes/s1-s2-science/the-circulatory-system 

 



องค์ประกอบของระบบไหลเวียน 
1. เลือด (blood) เป็นของเหลวที่ไหลเวียนอยู ่ในหัวใจและหลอดเลือด มีสีแดงขุ ่น มีฤทธิ ์เป็นด่าง 

เหนียวกว่าน้ำประมาณ 5 เท่า ในร่างกายเรามีเลือดอยู่ประมาณ 9-10 ของน้ำหนักตัว เลือดมีส่วนประกอบที่สำคัญ 
2 ส่วน ได้แก่ 

 
ที่มา : https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=what-is-plasma-160-37 

 
 1)  ส่วนที ่เป็นของเหลว ซึ ่งเรียกว่า น้ำเลือด หรือ พลาสมา (plasma) มีอยู ่ประมาณร้อยละ 55 

ของปริมาณเลือดทั้งหมดในร่างกาย น้ำเลือดทำหน้าที่ลำเลียงสารอาหาร  เอนไซม์ ฮอร์โมน และแก๊สออกซิเจน 
ไปเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย และลำเลียงของเสียจากร่างกายไปทำลายที่ตับ และขับออกมาจากร่างกายทาง 
ปัสสาวะ ผิวหนัง และปอด 

 2)  ส่วนที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เซลล์เม็ดเลือด (corpuscle) และเกล็ดเลือด (platelet) มีอยู่ประมาณ 
ร้อยละ 45 ของปริมาณเลือดทั้งหมด 

  2.1) เซลล์เม็ดเลือด มีอยู่ 2 ชนิด คือ 
   - เซลล์เม็ดเลือดแดง (red blood cells) มีส่วนประกอบส่วนใหญ่ เป็นสารประเภทโปรตีน 

ที่เรียกว่า เฮโมโกลบิน (hemoglobin) ซึ่งมีเหล็กเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ 
    เซลล์เม็ดเล ือดแดง มีหน้าที ่ลำเล ียงแก๊สออกซิเจนไปยังเซลล์ต ่าง  ๆ ทั ่วร ่างกาย 

และลำเลียงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์กลับสู่ปอด เพ่ือทำการแลกเปลี่ยนก๊าซ 
    แหล่งที่สร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง คือ ไขกระดูก เซลล์เม็ดเลือดแดงมีอายุประมาณ 110-

120 วัน หลังจากนั้นก็จะถูกส่งไปทำลายที่ตับและม้าม 
   -  เซลล์เม็ดเลือดขาว(white blood cells) เซลล์เม็ดเลือดขาวในร่างกายมีอยู่หลายชนิด 

ทำหน้าที่ต่อต้านและทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมท่ีเข้าสู่ร่างกาย 



    แหล่งท่ีสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาว ได้แก่ ม้าม ไขกระดูก และต่อมน้ำเหลือง เซลล์เม็ดเลือดขาว 
มีอายุประมาณ 7-14 วัน ก็จะถูกทำลาย 

  2.2) เกล็ดเลือด ทำหน้าที ่ช่วยทำให้เลือดแข็งตัว ซึ ่งจะช่วยห้ามเลือดในกรณีที ่เกิดบาดแผล 
โดยจับตัวเป็นกระจุกร่างแหอุดรูของหลอดเลือดฝอยทำให้เลือดหยุดไหล 

   แหล่งที่สร้างเกล็ดเลือด คือ ไขกระดูก เกล็ดเลือดมีอายุเพียง 4 วัน ก็จะถูกทำลาย 
2.  หลอดเลือด (blood vessels) หลอดเลือดในร่างกายของเราแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ 

 
ที่มา : https://www.britannica.com/science/blood-vessel 

 
 1) หลอดเลือดแดง (Arteries) ประกอบด้วยกล้ามเนื ้อเรียบ ผนังหลอดเลือดหนา และแข็งแรง 

ยืดและหดได้มาก  เพราะต้องทนทานต่อแรงดันเลือดที ่ส ูบฉีดออกจากหัวใจ เป็นหลอดเลือดที ่นําเล ือด 
ออกจากหัวใจไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

 2) หลอดเลือดดำ (Veins) เป็นหลอดเลือดที ่นำเล ือดจากส่วนต่าง  ๆ ของร่างกายเข้าส ู ่ห ัวใจ 
หลอดเลือดดำจะมีผนังหนา เพราะไม่ต้องรับแรงสูบฉีดของเลือดเหมือนหลอดเลือดแดง และมีลิ ้นอยู่ภายใน 
หลอดเลือดเป็นระยะ ๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ 

 3) หลอดเล ือดฝอย  (Capillaries) เป ็นหลอดเล ือดท ี ่ม ีขนาดเล ็ก  ละเอ ียด  เป ็นฝอยต ิดต่อ 
อยู ่ระหว่างแขนงเล็ก ๆ ของหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดง หลอดเลือดฝอยมีผนังบางมาก มีอยู ่ทั ่วไป 
เกือบทุกส่วนของร่างกายมีจำนวนมาก 

3. หัวใจ (heart) เป็นอวัยวะที ่ประกอบด้วยกล้ามเนื ้อหัวใจที ่ไม่อยู ่ภายใต้อำนาจจิตใจ  มีเนื้อเยื่อ 
ภายนอก เรียกว่า เยื่อหุ้มหัวใจ (Pericardium) ผนังด้านนอกของหัวใจจะมีเส้นเลือดโคโรนารี (Coronary)  ทั้ง
หลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ ทำหน้าที่นำเลือดมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ภายในหัวใจมีลักษณะเป็นโพรงมี 
4 ห้อง 



 
ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Pulmonary_artery 

 
 - ห้องบน 2 ห้อง เรียกว่า เอเตรียม (Atrium) 
 - ห้องล่าง 2 ห้อง เรียกว่า เวนตริเคิล (Ventricle) 
 - หัวใจห้องบนซ้ายและล่างซ้าย มีลิ้นไบคัสพิด (Bicuspid) คั่นอยู่ 
 - ส่วนบนขวาและล่างขวา มีลิ้นไตรคัสพิด (Tricuspid) กั้นอยู่ 
  ซึ่งลิ้นทั้งสองนี้ทำหน้าที่คอยปิดเปิดไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ 
 หัวใจทําหน้าที่สูบฉีดเลือด โดยการบีบตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ เป็นจังหวะทำให้เลือด 

ไหลไปตามหลอดเลือดต่าง ๆ หลอดเลือดแดงจะขยายตัวตามจังหวะการดีดตัวของหัวใจ 
 

การสร้างเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบไหลเวียนเลือด 
1. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลายให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย 
2. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 - 5 วัน ปฏิบัติอย่างน้อย 30 นาทีต่อครั้ง 
3. วิ่งมีสุขภาพจิตดีอารมณ์มั่นคง 
4. พักผ่อนให้เพียงพอ กับวัยและสภาพร่างกาย 
5. หมั่นตรวจสุขภาพของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. ควรระมัดระวังและป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุต่าง ๆ 

 
 


