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โครงสราง และหนาท่ีของระบบตาง ๆ ในรางกาย 
 

รางกายของคนเราประกอบไปดวยระบบตาง ๆ 

ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบโครงสรางของรางกายกับการทํางาน

ของโรงงานอุตสาหกรรมจะพบวา ร างกายของเรา

ป ร ะกอบด ว ย โ ร ง ง านผลิ ต เ ชื้ อ เ พลิ ง ขน าด ใหญ 

โรงงานผลิตยาและสารเคมี โรงงานผลิตอาวุธเพ่ือตอตาน

เชื้อโรค โรงงานขจัดขยะมูลฝอยหรือสารพิษ  
อวัยวะตาง ๆ อาจเทียบไดกับเครื่องจักรชนิด

ตาง ๆ เชน  
 สมอง ทําหนาท่ีเทียบไดกับเครื่องคิดเลข หรือ

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับคิดคํานวณและเก็บขอมูล  
 ตา ทําหนา ท่ี เ ทียบไดกับกลองถายรูปและ

บันทึกภาพ  
 ฟน ทําหนาท่ีเทียบไดกับเครื่องบดอาหาร  
 ไต ทําหนาท่ีเทียบไดกับเครื่องกรองนํ้า  
 ปอด  ทํ าหน า ท่ี เ ที ยบได กั บ เครื่ อ งสู บลม

แลกเปลี่ยนกาซ  
 หัวใจ ทําหนาท่ีเทียบไดกับเคร่ืองปมหรือเครื่อง

สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงรางกาย  
 ผิวหนัง ทําหนาท่ีเทียบไดกับเครื่องปรับอากาศ 
 กระเพาะอาหาร ลําไส ทําหนาท่ีเทียบไดกับ

โรงงานผลิตอาหารมีหนาท่ียอยอาหารสงไปเลี้ยงรางกาย 
ไขกระดูก มาม ทําหนาท่ีเทียบไดกับโรงงาน

สรางอาวุธมีหนาท่ีสรางเม็ดเลือดขาวเพื่อตอตานเชื้อโรค  
ระบบหมุนเวียนโลหิต ทําหนาท่ีเทียบไดกับการ

ขนสงหรือคมนาคม โดยนําอาหารไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ของ

รางกาย  

ระบบประสาท ทําหนาท่ีเทียบไดกับผูบริหาร

ควบคุมโรงงาน ควบคุมการทํางานของสวนตาง ๆ ของ

รางกาย  
 

ระบบตาง ๆ ในรางกาย  รางกายมนุษยประกอบดวย 
1. เซลล (Cell) คือ หนวยชีวิตท่ี เล็กท่ีสุด 

ในรางกาย ซึ่งรางกายประกอบไปดวยเซลลมากมาย ซึ่งแต

ละชนิดมีขนาดรูปรางและหนาท่ีแตกตางกัน 
 2. เนื้อเยื่อ (Tissue) เปนกลุมของเซลล 

ท่ี เหมือนกัน อยูรวมกัน และทําหนา ท่ีอยางเดียวกัน 

แบงเปน 5 ชนิด คือ 
  2.1 เนื้อเยื่อบุผิว เปนเน้ือเยื่อบาง ๆ  

ทําหนาท่ีหอหุม ปกคลุมอวัยวะ 
2.2 เนื้อเยื่อกลามเนื้อ ทําใหเกิดการ

เคลื่อนไหว โดยการหดและคลายตัวของเซลลกลามเน้ือ

เม่ือถูกกระตุน  
2.3 เนื้อเยื่อเกี่ยวพันและพยุง ชวยให

รางกายคงรูปราง โดยเชื่อมอวัยวะตาง ๆ ใหประสาน

ติดตอกัน ประกอบดวย เลือด กระดูก กระดูกออน เซลล

ไขมัน และเสนเอ็น 
2.4 เนื้อเยื่อประสาท ทําหนาท่ีตอบสนอง

ตอสิ่งเราท้ังภายนอกและภายในรางกาย  
2.5 เนื้ อ เยื่ อสืบพันธุ ชวยในการดํารง

เผาพันธุ 
 3.  อวัยวะ (Organ) คือ กลุมของเนื้อเยื่อ

หลาย ๆ ชนิดท่ีอยูรวมกัน และทําหนาท่ีอยางใดอยางหน่ึง

รวมกัน เชน ในระบบยอยอาหารอวัยวะจะทํางาน

ประสานกันอยางเปนระบบ คือ ฟนทําหนาท่ีบดอาหาร  

ในปากมีลิ้นชวยในการคลุกเคลาและชวยกลืนอาหารลงไป
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ตามหลอดอาหารเขาสูกระเพาะอาหารแลวสงตอไปยอย 

ท่ีลําไสเล็กและถูกดูดซึมไปเลี้ยงรางกาย สวนกากอาหาร

ถูกสงตอไปยังลําไสใหญและทวารหนักเพื่อขับถายตอไป 
4. ร ะ บ บ อ วั ย ว ะ  (Organic System) 

ประกอบดวยอวัยวะหลาย ๆ ชนิดท่ีทํางานรวมกันอยางมี

ระบบในรางกายของมนุษยประกอบดวยระบบอวัยวะ  

10 ระบบ คือ 
 

ระบบ อวัยวะท่ีเก่ียวของ 
1. ระบบหมุนเวียน

โลหิต และนํ้าเหลือง 

หัวใจ หลอดเลือด ทอนํ้าเหลือง  
ตอมนํ้าเหลือง มาม ไขกระดูก 

2. ระบบยอยอาหาร ฟน ล้ิน ตอมนํ้าลาย หลอดอาหาร 
 กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก ลําไสใหญ  
ทวารหนัก ตับออน ตับ ถุงนํ้าดี 

3. ระบบตอมไรทอ ตอมไรทอทุกชนิด เชน ตอมหมวกไต  
ตอมไทรอยด ตอมใตสมอง รังไข อัณฑะ 

4. ระบบขับถาย ไต ทอไต กระเพาะปสสาวะ ผิวหนัง ปอด  
ลําไสใหญ 

5. ระบบหอหุม 
รางกาย 

ผิวหนัง ตอมเหง่ือ ตอมนํ้ามัน ตอมนํ้านม 
 ผม ขน และเล็บ 

6. ระบบกลามเน้ือ กลามเน้ือยึดกระดูก กลามเน้ือเรียบ 
 กลามเน้ือหัวใจ 

7. ระบบประสาท สมอง ไขสันหลัง เสนประสาท และอวัยวะ 
รับความรูสึก 

8. ระบบสืบพันธุ รังไข อัณฑะ และอวัยวะท่ีเก่ียวของกับการ

สืบพันธุ เชน ตอมสรางนํ้าเ มือก ตอม

ลูกหมาก และทอตาง ๆ 
9. ระบบหายใจ จมูก หลอดลม ปอด 
10. ระบบโครง 
กระดูก 

กระดูกและกระดูกออน ขอตอ และเสนเอ็น 

 
1. ระบบหมุนเวี ยนโล หิต  (Circulatory 

System) ทําหนาท่ี 
1) นําสารตาง ๆ ไปสงท่ัวรางกาย เชน 

สารอาหาร กาซ เกลือแร ฮอรโมน  

2) นําของเสียสงออกนอกรางกายโดย

ลําเลียงไปตามเสนเลือด  ตลอดจนรับกาซ

คารบอนไดออกไซดและของเสียจากเซลล สงกลับไปยัง

อวัยวะขับถาย เชน ไต และปอด 
 สวนประกอบของเลือด ไดแก 
 1) เม็ดเลือดแดง ทําหนาท่ีนําออกซิเจน

ไปสูเซลลทุกสวน และนําคารบอนไดออกไซดกับของเสีย

จากเซลลไปสูอวัยวะขับถาย 
 2) เม็ดเลือดขาว ทําหนาท่ีตอตานเชื้อโรค

และกําจัดสิ่งแปลกปลอมในรางกาย 
 3) เกล็ดเลือด สรางสารที่ ทํ าให เลือด

แข็งตัวเวลาที่เกิดบาดแผล 
 4) พลาสมา  ทํ าหน า ท่ีลํ า เลียงอาหาร  

เกลือแร ฮอรโมน ของเสีย และแอนต้ีบอด้ี รักษาระดับ

ความดันโลหิต และระดับอุณหภูมิของรางกาย  

2. ระบบยอยอาหาร (Digestive System)  
ทําหนาท่ียอยอาหารใหละเอียด แลวดูดซึมผานเขาสู

กระแสเลือด เพื่อไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ของรางกาย มีอวัยวะ

ท่ีเกี่ยวของดังน้ี 
2.1 ปาก เปนอวัยวะแรกของระบบยอย

อาหาร ภายในประกอบดวย  
(1) ฟน ทําหนาท่ีบดเค้ียวอาหารให

ละเอียด ฟนคนเรามี 2 ชุด ชุดแรกเรียกวา ชุดท่ีสอง

เรียกวาฟนแท  
การทํางานของกลุมฟน ไดแก  

ตัวฟน (คือ ฟนแตละซี่จะมีสวนท่ีโผลพนจากเหงือก)  
คอฟน (คือ สวนของฟนท่ีฝงอยูในชองเหงือก อยูถัดจาก

ตัวฟน) รากฟน (คือ สวนท่ีถัดจากคอฟนลงไป รากฟน 

คือ สวนท่ีเรียกวาซีเมนตัม สารน้ีชวยยึดรากฟนใหแข็งแรง 

สวนนอกสุดของตัวฟนของคนและสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 

มีสารเคลือบฟน ซึ่งเปนสารสีขาวเน้ือแนนมีความแข็งแรง

และทนทาน) และสารเคลือบฟน (ทําหนาท่ีปองกันตัวฟน

และใชสําหรับบดเค้ียวอาหารดวย สวนเหงือกจะหุมเพื่อ
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ปองกันคอฟนและรากฟน แตสารเคลือบฟนจะถูกทําลาย

ไดถาดูแลรักษาไมดีอาจผุได) 
(2)  ลิ้น ทําหนาท่ีสงอาหารใหบดเค้ียว

และคลุกเคลาอาหารใหออนตัวเพ่ืองายตอการบดเค้ียว

ของฟน  
(3)  ตอมน้ําลาย ทําหนาท่ีขับนํ้าลาย

ออกมาคลุกเคลากับอาหาร ในนํ้าลายมีเอนไซมอะไมเลส 

ท่ีสามารถยอยแปงใหเปนนํ้าตาล 
2.2 หลอดอาหาร ทําหนา ท่ีหดตัวและ 

บีบตัวใหอาหารลงสูกระเพาะอาหาร 
2.3 กระเพาะอาหาร มีลักษณะเปนถุง 

ปกติกระเพาะอาหารท่ีไมมีอาหารจะมีขนาดประมาณ  

50 ลูกบาศกเซนติเมตร ผนังกระเพาะมีกลามเน้ือแข็งแรง

มากและยืดหยุนขยายขนาดจุไดถึงประมาณ 1000–1200 
ลูกบาศกเซนติเมตร 

2.4 ลําไสเล็ก ในลําไสเล็กมีนํ้ายอยหลาย

ชนิดซึ่งยอยอาหารไดทุกประเภท ถานํ้ายอยในลําไสเล็ก 

ไมพอจะมีนํ้ายอยจากตับและตับออนเขามาชวย โดยตับ

จะสรางนํ้าดีสําหรับยอยไขมันใหมีขนาดเล็ก บริเวณลําไส

เล็กเปนการยอยครั้งสุดทาย จนอาหารมีขนาดเล็กท่ีสุด 

สามารถซึมผานผนังลําไสเล็กเขาสูกระแสเลือดเพื่อไป

เลี้ยงสวนตาง ๆ ของรางกาย 
2.5 ลําไสใหญ ในลําไสใหญไมมีการยอย

อาหาร ซึ่งหลังจากลําไสใหญรับกากอาหารมาจากลําไสเลก็

แลว ผนังของลําไสใหญจะดูดนํ้าและแรธาตุจากกาก

อาหารเขาสูกระแสเลือด กากอาหารจะเหนียวและขนขึ้น

รอการขับถายออกมาเปนอุจจาระตอไป  

3. ระบบตอมไรทอ (Endocrine System) 
ประกอบดวยกลุมเซลล ทําหนาท่ีสรางและหลั่งพวก

ฮอรโมนเพื่อนําไปควบคุมหรือสั่งงานใหอวัยวะน้ัน ๆ 

ปฏิบัติตามคําสั่ง 

ระบบตอมไรมีหลายตอม ซึ่งแตละตอม 

จะสรางฮอรโมนท่ีควบคุมอวัยวะสวนตาง ๆ โดยเฉพาะ 

ไดแก 
3.1 ตอมใตสมอง มีหนาท่ีสรางฮอรโมน 

ท่ีควบคุมการทํางานของตอมไธรอยด ตอมหมวกไต 

ระบบสืบพันธุ ควบคุมการตกไข และการสรางอสุจิ 

นอกจากนี้ยังสรางฮอรโมนท่ีเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของ

รางกาย ควบคุมระดับนํ้าในรางกาย และ การบีบตัวของ

มดลูกของเพศหญิงในขณะคลอดลูก 
3.2 ต อมหมวกไต  อยู ท่ี ขั้ วบนของ ไต 

แบงเปน 2 ชั้น คือ ช้ันในจะสรางฮอรโมนอะดรีนาลีน 

หรือฮอรโมนฉุกเฉิน ซึ่งจะหลั่งออกมาในขณะท่ีตกใจ  

สวนช้ันนอกจะสรางฮอรโมนควบคุมการเผาผลาญอาหาร 

ควบคุมการดูดซึมเกลือท่ีไต และสรางฮอรโมนเพศ 
3.3 ตอมไธรอยด สรางฮอรโมนไทรอกซิน 

ซึ่งทําหนาท่ีควบคุมการเติบโตของรางกาย สติปญญา และ

อวัยวะเพศ ตลอดจนเผาผลาญอาหาร และรักษาระดับ

อุณหภูมิของรางกาย 
3.4 ตอมพาราไธรอยด อยูใตตอมไธรอยด 

ทํ าหน า ท่ีควบคุมระดับแคลเซียม  และฟอสฟอรัส 

ในรางกาย 
3.5 ตอมภายในตับออน สรางฮอรโมน

อินซูลิน ซึ่งมีหนาท่ีควบคุมระดับนํ้าตาลของรางกาย  

ถาขาดฮอรโมนน้ีจะเปนโรคเบาหวาน 
3.6 รังไขและอัณฑะ มีหนาท่ีสรางฮอรโมน

เพศ ซึ่งอยูภายใตการควบคุมของตอมใตสมอง 

4. ระบบขับถาย (Excretory System)  
ทําหนาท่ีขจัดและกรองของเสียท่ีรางกายไมตองการออกมา 

เชน เหงื่อ ยูเรีย กากอาหาร กาซคารบอนไดออกไซต  

ซึ่งการขับถายของเสียท่ีรางกายไมตองการจะชวยลด

อุณหภูมิของรางกาย ซึ่งทําไดหลายทางคือ 
(1) ทางผิวหนัง ขับนํ้า ยูเรีย และเหลือแร

บางชนิด ในรูปของเหงื่อ 
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(2) ทางไต ขับนํ้า ยู เ รีย และเหลือแร 

บางชนิด  ในรูปของปสสาวะ 
(3) ทางปอด ขับกาซคารบอนไดออกไซต 

ในรูปของลมหายใจ 
(4) ลําไสใหญ ขจัดกากอาหารออกทาง 

ทวารหนัก ในรูปของอุจจาระ 
5. ระบบหอหุมรางกาย (Integumentary 

System) ทําหนาท่ี 
1) ปองกันอวัยวะท่ีอยูภายในและหอหุม

ไมใหเชื้อโรคเขาสูรางกาย 
2) รับความรูสึกสมัผัส 
3) ควบคุมอุณหภูมิของรางกาย 
4) ควบคุมเมตตาบอลิซึม 
5) สรางและหลั่งสาร เชน เหงื่อและไขมัน

จากทางตอมเหงื่อและตอมไขมัน 
6) สรางวิตามินดีจากแสงอัลตราไวโอเลต

ใหกับรางกาย  
7) ขับถายของเสียหรือเหง่ือออกจาก

รางกาย  
8) ปองกันการสูญเสียนํ้าในรางกาย 
ระบบหอหุมรางกายประกอบดวย  
5.1 ผิวหนัง (Skin) โดยเฉลี่ยผิวหนังของ

คนมีพื้น ท่ีประมาณ 2 ตารางเมตร  หนักประมาณ  

3 กิโลกรัม และตองใชเลือดหลอเลี้ยงในปริมาณ ⅓ ของ

เลือดในร า งกาย ท้ังหมด  ผิวหนัง มีปลายประสาท 

รับความรูสึกกระจายอยูท่ัวไป  
ผิวหนังแบงออกเปน 3 ช้ัน คือ 
(1) ช้ันหนังกําพรา (Epidermis) 

เปนผิวหนังชั้นนอกสุด ชั้นหนังกําพราประกอบดวย

เน้ือเยื่อบุผิวและเซลลผิวท่ีตายแลว เรียงกันเปนชั้น ๆ  

มีปลายประสาทรับความรูสึกเจ็บปวดและสัมผัส โดย

เซลลชั้นบนของหนังกําพราเปนชั้นท่ีเจริญไปเปนผมและ

เล็บ นอกจากน้ียังเปนชั้นท่ีไมมีเสนเลือดหรือเสนประสาท

มาเลี้ยง ซึ่งเซลลจึงตายจะกลายกลายเปนขี้ไคล  
ชั้นในสุดของหนังกําพราประกอบดวย

เซลลบุผิวท่ียังมีชีวิตอยู ทําหนาท่ีผลิตเซลลบุผิวขึ้นมา

แทนท่ีเรื่อย ๆ และเปนชั้นของเซลลท่ีสรางเม็ดสีของ

ผิวหนังท่ีเรียกวา “เมลานิน” (Melanin) ซึ่งชวยดูดซับรังสี
อัลตราไวโอเลต  

(2) ช้ันหนังแท (Dermis) สวนใหญ
เปนเน้ือเยื่อเกี่ยวพัน อยูใตหนังกําพรา หนาประมาณ  

1-2 ม .ม . ประกอบดวย เสนโลหิตฝอย ตอมนํ้ามัน  

ตอมเหงื่อ ขน รากขน ขุมขน เยื่อไขมัน ใยประสาท และ

ปลายประสาทรับความรูสึกเย็น 
(3) ช้ันไขมัน (Subcutaneous Layer) 

อยูถัดจากชั้นหนังแท มีปลายประสาทรับความรูสึกรอน

และแรงกด สวนใหญประกอบดวยไขมัน ทําหนาท่ีคลาย

ฉนวนกันความรอน และเปนเบาะรองกันสะเทือน แตเม่ือ

คนอายุมากขึ้นเน้ือเยื่อไขมันจะยุบตัวลง ทําใหชั้นหนังแท

สูญเสียความยืดหยุนและเหี่ยวยน 
  5.2 ตอมเหง่ือ (Sweat Gland) เหงื่อเกิด
จากการสรางของตอมเหงื่อในชั้นหนังแท แลวไหลผาน 

ทอเล็ก ๆ ออกนอกรางกายตรงรูเปดในชั้นหนังกําพรา  

ซึ่งเหง่ือสวนใหญประกอบดวย นํ้า เกลือแร และยูเรีย  

ท่ัวรางกายของเรามีตอมเหงื่อประมาณ 2-5 ลานตอม โดย

บริเวณท่ีมีมากท่ีสุดคือรักแร ฝามือและฝาเทา  
  5.3 ตอมน้ํามัน (Sebaceous Gland) เปน
ตอมท่ีอยูในผิวหนังชั้นหนังแทซึ่งมีอยูท่ัวรางกาย บริเวณท่ี

มีตอมนํ้ามันมาก คือ หนังศีรษะ หนา จมูก ใบหู และชอง

หู ยกเวนบริเวณฝามือ ฝาเทา ตอมนํ้ามันท่ีไมมีตอมนํ้ามัน  
  5.4 เล็บ (Nail) เปนสวนของเซลลหนัง

กําพราท่ีตายแลวซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากเซลลท่ีเคยมีชีวิต

ในชั้นลาง แลวเลื่อนขึ้นมา จนอัดแนนเปนแผนแข็งอยูติด

กับชั้นหนังกําพรา มีลักษณะแข็ง หนาประมาณ 0.5 ม.ม. 

ขางใตเล็บมีหลอดเลือดทําใหเล็บเปนสีชมพูเรื่อ ๆ ซึ่งเล็บ
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คนเราจะยาวประมาณสัปดาหละ 0.1 ม.ม. อยางไรก็ตาม 

การท่ีเล็บจะงอกชาหรือเร็วขึ้นอยูกับสภาพรางกาย เชน 

เล็บเทางอกชากวาเล็บมือ หรือคนปวยเล็บจะงอกชากวา 

คนปกติ เปนตน 
  5.5 ผมและขน (Hair Sharf) คือ สวนท่ี
เปลี่ยนแปลงมาจากเซลล ท่ีมีชีวิตของชั้นหนังกําพรา 

บริเวณโคนขนได รับเลือดจากหลอดเลือดฝอยมา 

หลอเลี้ยง และมีเสนประสาทควบคุมอยู โดยสวนท่ีโผล

พนผิวหนังขึ้นมาเปนสวนของเซลลท่ีตายแลว 
   สวนของเสนขนท่ีอยูในรูขุมขนภายใน

ผิวหนังเรียกวา “รากผม” (Hair Root) ซึ่งรูขุมขนน้ีทอด
เฉียงลึกลงไปถึงชั้นหนังแท หรือชั้นไขมันของผิวหนัง  

รูปขุมขนน้ีถาคดหรือบิดจะทําใหเสนขนท่ีงอกออดมาเปน

คลื่นหรือหยิก เสนขนเหลาน้ีมีอยูท่ัวไปตามผิวหนัง 

ยกเวน ฝามือ ฝาเทา ปลายน้ิวมือ ปลายน้ิวเทา และ 

ริมฝปาก  
   การท่ีสีของเสนขนของคนแตกตางกัน

เปนเพราะจํานวนเมลานินท่ีมีอยูในเซลลของเสนขน  

ถามีเมลานินมากผมก็จะมีสีดํา แตถาเมลานินนอยผมก็จะ

มีสีจางออน สวนผมหงอกคือผมท่ีมีฟองอากาศในเสนผม 

ไมมีสารเมลานิน ขาดโลหิตไปเลี้ยงท่ีรากผม หรือเปนโรค

บางอยาง 
6. ระบบกลามเนื้อ (Muscular System)  

รางกายมนุษยประกอบดวยกลามเ น้ือ

ประมาณ 500 มัด และมีนํ้าหนักประมาณครึ่งหน่ึงของ

นํ้าหนักรางกาย ซึ่งคุณสมบัติท่ัวไปของกลามเน้ือ คือ  

ไวตอการเรา จึงหด คลายตัว และคืนรูปได  
ชนิดของกลามเนื้อ  
(1) กล ามเนื้ อลาย  หรือกล ามเนื้ อยึด

กระดูก (Striated Muscles) เปนกลามเน้ือท่ีมีมากท่ีสุด 

การทํางานของกลามเนื้อลายสามารถบังคับได เพราะอยู

ในความควบคุมของอํานาจจิตใจ เปนเน้ือเยื่อท่ีเกาะติด

กับกระดูก ซึ่งพบไดท่ัวไปในรางกาย  

 กลามเน้ือลายทําหนาท่ีสงแรงไปยัง

อวัยวะภายนอกตาง ๆ ของรางกาย เพื่อใหเคลื่อนไหวได 
ซึ่งจะทํางานรวมกันเปนคู เชน การงอและการเหยียดแขน 

เกิดจากการทํางานของกลามเน้ือเหนือขอพับคือไบเส็บ 

และกลามเน้ือเหนือขอศอก คือ ไตรเส็บ โดยขณะท่ีงอ

แขนไปขางหนาไบเส็บหดตัว ไตรเส็บจะคลายตัว และ

ขณะท่ีเหยียดแขนไตรเส็บหดตัว แตไบเส็บจะคลายตัว  

ซึ่งจะทํางานสลับกันอยางน้ีเรื่อย ๆ 
(2) กลามเนื้อเรียบ (Smooth Muscles) 

การทํางานของกลามเน้ือไมสามารถบังคับได เพราะไมอยู

ในความควบคุมของอํานาจจิตใจ พบไดในอวัยวะภายใน

ตาง ๆ เชน กระเพาะอาหาร ลําไส กลามเน้ือเสนเลือด 

กลามเน้ือมดลูก เปนตน 
(3) กลามเนื้อหัวใจ (Cardiac Muscles) 

เปนกลามเนื้อท่ีอยูนอกความควบคุมของอํานาจจิตใจ  

ซึ่งมีอยูท่ีหัวใจเทาน้ัน ทําใหหัวใจมีการบีบและคลายตัว

เพื่อสูบฉีดโลหิต กลามเน้ือหัวใจเปนกลามเน้ือท่ีทํางาน

หนักท่ีสุด และทํางานตลอดชีวิตของมนุษยโดยไมมีการ

หยุดพัก 
กลามเนื้อยึดกระดูกทํางานดวยการหด

และคลายตัว โดยเร่ิมต้ังแตกลามเน้ือถูกกระตุนดวยสิ่งเรา

ไปจนถึงกลามเน้ือ มีการตอบสนองดวยการหดตัว ซึ่งอาจ

ถูกกระตุนโดยตรงท่ีกลามเน้ือหรือเสนประสาท ถา

กลามเน้ือไมมีเสนประสาทมาเลี้ยง อยางกรณีเสนประสาท

ถูกตัด กลามเน้ือก็จะไมทํางาน ทําใหเปนอัมพาต 
กําลังของกลามเนื้อ การหดตัวของ

กลามเน้ือตองใชพลังงาน โดยกลามเน้ือจะเปลี่ยนพลังงาน

เคมีไปเปนพลังงานกล ท่ีกลามเน้ือสามารถนําไปใชไดทันที 
สําหรับสารอาหารท่ีสําคัญท่ีจะนํามาใชในการเผาผลาญ

เพื่อใหเกิดพลังงาน ไดแก กลูโคส และไกลโคเจน ซึ่งได

จากการยอยอาหารจําพวกคารโบไฮเดรต โดยกลูโคสเปน

สารท่ีอยูในกระแสเลือด สวนไกโคเจนอยูในกลามเน้ือและ

ตับ นอกจากน้ี สารอาหารท่ีไดจากไขมันยังกอใหเกิด

พลังงานสําหรับการทํางานของกลามเน้ือดวย 
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กระบวนการทางเคมีในการสร าง

พลังงานจากสารอาหารน้ีจะมีออกซิเจนเปนตัวรวมท่ี

สําคัญ ถากลามเน้ือไดรับออกซิเจนจากเลือดเพียงพอ ก็

จะใหพลังงานมาก แตถากลามเนื้อขาดออกซิเจนหรือ

ไดรับออกซิเจนไมเพียงพอการทํางานของกลามเน้ือก็จะ

ถูกจํากัด เพราะสารท่ีมีสมบัติเปนกรด คือ กรดแลคติก 

(Lactic Acid) จะถูกสะสมอยูในกลามเน้ือ ซึ่งถากรดน้ี 

มีอยูมากเกินความสามารถท่ีกลามเน้ือจากรับได ก็จะ

สงผลเสียตอการทํางานของเอนไซมตาง ๆ ภายในเซลล 

ทําใหกลามเน้ือเม่ือยลา หดตัวไมได ดังน้ัน ในการออก

กําลังกาย ซึ่งรางกายอยูในภาวะท่ีตองขจัดกรดแลคติก 

ทําใหเราหายใจแรงข้ึน เพราะรางกายตองการออกซิเจนสูง

กวาปกติ และเพื่อใหรางกายไดรับออกซิเจนเพิ่มขึ้น 
7. ระบบประสาท (Nervous System)  

ทําหนาท่ีควบคุมการทํางานทุกสวนของรางกาย  
ร ะบบประส าทประกอบด ว ย  สมอง  

ไขสันหลัง และเสนประสาทท่ัวรางกาย ทําหนาท่ีรวมกัน

เพื่อใหรางกายตอบสนองตอสิ่งเรา หรือสิ่งมากระตุน  

สวนของสมองกับไขสันหลังเปนศูนยกลางของการ

ตอบสนอง เ รี ยกว า  “ร ะบบประส าทส วนกล า ง ”  
สวนเสนประสาทน้ันเรียกวา “ระบบประสาทสวนปลาย” 

7.1 สมอง (Brain) สมองเปนสวนท่ีทําให
มนุษยเกิดความรูสึก จึงเปนสวนท่ีใชพลังงานมากเพราะ

เปนเซลลท่ีตองทํางานตลอดเวลา โดยการแปรสัญญาณ

จากสิ่งท่ีมากระทบกับประสาทรับสัมผัส  
สมองมนุษยหนักกวาสมองของสัตว

อื่ น  ๆ  (ยกเวนช า งและปลาวาฬ )  สมองมนุษยจะ

เจริญเติบโตเร็วมากภายในอายุ 5 ขวบ และหยุดเจริญ

เม่ืออายุ 18-20 ป ซึ่งเซลลสมองจะไมแบงตัวอีกแลว 
เซลลสมองมีประมาณ 10 ลานลาน

เซลล ตองใชเลือดมาหลอเลี้ยงถึง 20% ของปริมาณเลือด
ท้ังหมดในรางกาย และใชออกซิเจนถึง 25% ของ

ออกซิเจนท้ังหมดในกระแสเลือด เซลลสมองจะขาดเลือด

และออกซิเจนไดไมเกิน 4 นาที ซึ่งหากเกินกวาน้ีเซลล

สมองจะถูกทําลายอยางถาวร และไมสามารถสรางเซลล

ใหมขึ้นมาทดแทนได  
สําหรับนํ้าหนักของสมองจะไมเกิน 2% 

ของ นํ้าหนักตัว  ซึ่ งขนาดของสมองไม เกี่ยวของกับ

ความสามารถ หรือความเฉลียวฉลาด หากแตขึ้นอยูกับ

รองของสมอง  
ลักษณะของสมอง สมองแบงออกเปน

หลายสวน แตละสวนมีความสัมพันธ แตทําหนาท่ีไม

ซ้ําซอนกัน แบงเปน   
(1) สมอ ง ส ว นหน า  (Forebrain)  

แบงเปน 2 สวน คือ 
(1.1) ซีรีบรัม (Cerebrum) เปน

สวนท่ีอยูหนาสุด และมีขนาดใหญท่ีสุด ซีรีบรัมทําหนาท่ี

เกี่ยวกับการรับความรูสึกนึกคิด ไหวพริบ วิจารณญาณ 

และการเคลื่อนไหวของสวนท่ีอยูในอํานาจของจิตใจ เชน 

การมอง การไดยิน ความจํา ความมีเหตุผล การเรียนรู 

การเขยีน การพูด การเดิน เปนตน  
เซลลสมองสวนซี รีบ รัม

สําคัญมาก เพราะถึงแมอวัยวะตาง ๆ ยังทํางานอยู แต

หากเซลลสมองสวนซีรีบรัมถูกทําลายหรือตายไป ทาง

การแพทยถือวาคน ๆ น้ันตายแลว 
ลักษณะของซีรีบรัมเปน

รูปทรงคร่ึงวงกลม พื้นผิวเปนลอน ซีรีบรัมแบงเปน 2 ซีก 

คือ ซีกซาย และซีกขวา เ ม่ือมองจากดานขางจะเห็น 

รอยแยก ซึ่งเปน 4 กลีบ คือ 
      - กลีบหนาผาก (Frontal 

Lobe) ดานหนาของสวนน้ีเกี่ยวของกับการพัฒนา 

ดานพฤติกรรม สวนดานหลังทําหนาท่ีควบคุมและ 

สั่งการใหอวัยวะตาง ๆ เคลื่อนไหวตามท่ีตองการ 
      - ก ลี บ ก ร ะ ห ม อ ม 

(Parietal Lobe) ดานหนาสุดทําหนาท่ีรับความรูสึก

ของผิวหนังทุกสวนของรางกาย เชน ความรูสึกรอน 
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หนาว เจ็บปวด สั่นสะเทือน ดานหลังเกี่ยวของกับการ

คิด ความจํา ความฉลาด 
      -  กลีบทายทอย (Occipital 

Lobe) ทําหนาท่ีในการมองเห็น 
      -  กลี บข มับ  (Temporal 

Lobe) ทําหนาท่ีเกี่ยวกับการไดยิน ไดกลิ่น และ

ความสามารถในการพูด  
   ( 1 . 2 )  ไ ด เ อ็ น เ ซ็ ป ฟ า ล อ น 

(Diencephalons) เปนศูนยกลางถายทอดความรูสึก 
ไปยั งสมอง  สมองสวน น้ี เปนสวนท่ีสํ า คัญเรียกว า 

ไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) ทําหนาท่ีเปนศูนย

ควบคุมเกี่ยวกับกริยา อารมณ และความรูสึกตาง ๆ 

รวมท้ังความรูสึกทางเพศ ควบคุมอุณหภูมิของรางกาย 

ควบคุมความสมดุลของนํ้าในรางกาย ควบคุมความดัน

โลหิต และควบคุมการนอนหลับ เปนตน  
  (2 )  สมองส วนกลาง  (Midbrain)  

ทําหนาท่ีเปนสถานีกลางในการถายทอดความรูสึกในการ

เห็นและการไดยิน 
  (3 )  สมองส วนท าย  (Hindbrain)  

อยูถัดจากสมองสวนกลางและติดตอกับไขสันหลัง 

แบงเปน 2 สวน คือ 
   (3.1) ซีลีเบลลัม (Cerebellum) 

ติดอยูท่ีกานสมอง หรืออยูใตกลีบทายทอยของซีรีบรัม 

(บริเวณทายทอย) ทําหนาท่ีประสานกับซีรีบรัม เปน

เหมือนผูชวยในการควบคุมการทรงตัว และประสานการ

ทํางานของกลามเน้ือในขณะท่ีเคลื่อนไหว ถาสมองสวนน้ี

ไดรับความกระทบกระเทือนจะทําใหเดินไมตรง หรือ 

มือสั่นขณะทํางาน  
   ( 3 . 2 )  เ ม ดุ ล ล า  (Medulla)  

อยูสวนปลายของสมอง โดยสวนทายตอกับไขสันหลัง 

เปนบริเวณท่ีเสนประสาทสมอง 9 คู จากท้ังหมด 12 คู 

แตกแขนงออก โดยเสนประสาทสมองจะถูกสงออกไปยัง

อวัยวะตาง ๆ ทําหนาท่ีควบคุมการหายใจ การเตนของ

หัวใจ  การบีบตัวของหลอดเลือด การหลั่ ง นํ้ ายอย  

การเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร และปฏิกิริยาตอบสนอง

ท่ีสําคัญตอชีวิต โดยผานระบบประสาทอัตโนมัติท่ีอยู

นอกเหนือการบังคับของจิตใจ 

 7.2  เสนประสาท (Nerve) แบงเปน 2 ชุด 

คือ 
  (1) เสนประสาทรับและนําสัญญาณ 

(Sensory Nerve) ทําหนาท่ีรับและสงสัญญาณความรูสึก
ไปยังไขสันหลัง 

  (2) เ ส น ป ร ะ ส า ท สั่ ง ก า ร  (Motor 
Nerve) ทําหนาท่ีสั่งการใหกลามเน้ือตาง ๆ ทํางาน 

 7.3  ไขสันหลัง (Spinal Cord) อยูภายใน
โพรงกระดูกสันหลัง ตอจากสมองตรงทายทอยกับสวน 

เมดุลลา ทอดไปตามแนวกระดูกสันหลัง จนถึงกระดูก 

กนกบ บริเวณไขสันหลังจะมีเสนประสาทแตกแยกออกมา

มากมาย  
  ถาผาตัดไขสันหลังตามขวางจะเห็นวา

ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนนอกมีสีขาว เรียกวา 

“White Matter” สวนนอกมีสีเทา เรียกวา “Grey 
Mater” ซึ่งสวนน้ีมีเซลลประสาทอยูเปนจํานวนมาก หนาท่ี

สําคัญคือเปนสถานีลัดตอนเกิดปฏิกิริยารีเฟล็กซ และเปน

สวนเชื่อมโยงไปยังสมอง 
  ปฏิกิ ริยารีเฟล็กซ (Reflex-Action) 

ควบคุมโดยไขสันหลังและเสนประสาท 2 ชุด คือ 

“เสนประสาทรับและนําสัญญาณ กับเสนประสาทสั่งการ” 
โดยประสาทรับและนําสัญญาณทําหนา ท่ี รับและสง

สัญญาณความรูสึกท่ีไดสัมผัสไปยังไขสันหลัง และไขสัน

หลังจะสงสัญญาณใหประสาทสั่งการไปกระตุนกลามเน้ือ

ใหทํางานทันที ซึ่งในการตอบสนองของปฏิกิริยารีเฟล็กซน้ี

มีความเร็วมาก (ประมาณ 40-70 ม. /วิ. หรือ 140-270 

กม/ชม.) 
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  ป ฏิ กิ ริ ย า รี เ ฟ ล็ ก ซ เ ป น ป ฏิ กิ ริ ย า

ตอบสนองแบบอัตโนมัติฉับพลันตอสิ่งท่ีมากระทบ โดยท่ี

ไมมีการเตรียมการหรือคิดลวงหนา และไมตองผานการ

สั่งการจากสมอง ซึ่งปฏิกิริยารีเฟล็กซน้ีเปนปฏิกิริยาท่ี

รางกายบังคับไมได เชน การหลับตาปเม่ือถูกของเขวี้ยงใส 

การไอ การจาม การกระโดดหนีเม่ือตกใจ การรองไหของ

เด็ก การหาว การสะอึก เปนตน 
8. ระบบสืบพันธุ (Reproductive System) 

ทําหนาท่ีสรางเซลลสืบพันธุ ซึ่งตอมไรทอท่ีมีอิทธิพลตอ

การเปลี่ยนแปลงทางเพศ ไดแก 
 8.1  ตอมใตสมอง หรือตอมพิทูอิตารี เปน

ตอมไรทอท่ีสําคัญท่ีสุดในรางกาย เพราะผลิตฮอรโมน

หลายชนิดเพื่อกระตุนและควบคุมการทํางานของตอมไร

ทออื่น ๆ ตอมพิทูอิตารี น้ีประกอบดวย 2 สวน คือ  

ตอมใตสมองสวนหนา และตอมใตสมองสวนหลัง  
 ตอมใตสมองสวนหนาเทาน้ันท่ีทําหนาท่ี

เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของรางกายและการเปลี่ยนแปลง

ทางเพศ ซึ่งตอมใตสมองทําหนาท่ีสรางฮอรโมนควบคุม

การทํางานของตอมไรทออื่น ๆ เชน ตอมหมวกไต  

ตอมไธรอยด และรังไข เปนตน ตอมใตสมองสวนหนาทํา
หนาท่ีรับคําสั่งจากสารในสมองใหผลิตฮอรโมนตาง ๆ 

ดังน้ี 
 (1)  ฮอรโมนควบคุมการเจริญเติบโตของ

รางกายท่ัวไป ถาตอมน้ีสรางฮอรโมนมากเกินไปจะทําให

รางกายเติบโตมากกวาคนปกติ แตถาสรางฮอรโมนนอย

รางกายจะเต้ีย แคระแกร็น 
 (2)  ฮอรโมนเพศ เปนฮอรโมนท่ีไปกระตุน

ใหไขสุกในเพศหญิง และกระตุนใหอัณฑะในเพศชาย

ผลิตเชื้ออสุจิ 
 (3)  ฮอรโมนควบคุมการทํางานของตอม 

ไรทออื่น ๆ เชน ตอมไธรอยด ตอมหมวกไต และตอม

นํ้านมในเพศหญิง เปนตน 
 (4)  ฮอรโมนควบคุมระดับนํ้า และเกลือแร

ในรางกาย  

  ตอมใตสมองสวนหลัง ผลิตฮอรโมน

ออกซีโทซิน และวาโซเพรสซิน ซึ่งทําหนาท่ีควบคุมปริมาณ

การผลิตปสสาวะ ควบคุมการหลั่งนํ้านมโดยการหดตัวของ

กลามเน้ือเรียบรอบ ๆ ตอมนํ้านม และการบีบตัวของ

มดลูกในขณะคลอด 
 8.2 ตอมเพศ (Gonad) 
  (1)  ตอมเพศชาย หรือตอมอัณฑะ  

ทําหนาท่ี 
   -  ส ร า ง ฮ อ ร โ ม น เ พ ศ ช า ย 

ควบคุมสภาพรางกายและจิตใจในเพศชาย เชน เกิด

ลักษณะความเปนผูชาย เสียงหาว มีหนวดเครา อวัยวะ

เพศมีขนาดโตขึ้น เกิดความรูสึกทางเพศ เปนตน 
   -  ผลิตเช้ืออสุ จิ โดยเซลลใน

หลอดเล็ก ๆ ภายในลูกอัณฑะจะมีการแบงตัวและเปลี่ยน

รูปรางไปเปนตัวอสุจิ ลูกอัณฑะสามารถผลิตอสุจิไดหลาย

สิบลานตัวภายในเวลาไมกี่วัน ตัวอสุจิจะถูกสงไปเก็บท่ี 

ถุงเก็บนํ้าอสุจิในชองทองนอย โดยตอมลูกหมากจะผลิต

ของเหลวเปนดางออน ๆ มาหลอเลี้ยงตัวอสุจิตลอดเวลา 
  (2)  ตอมเพศหญิง หรือตอมรังไข  

อยูในชองทอง 2 ขางของมดลูก ทําหนาท่ี 
   -  ส ร า ง ฮ อ ร โ มน เพศห ญิ ง 

ควบคุมสภาพรางกายและจิตใจในเพศหญิง เชน เกิด

ลักษณะความเปนผูหญิง อารมณออนไหว รักความ

สวยงาม เกิดความรูสึกทางเพศ เปนตน 
   -  ผลิตไข เม่ือเขาสูวัยรุนเซลล

ไขในถุงขนาดเล็กซึ่งอยูในรังไขจะสุกและแตกออกจาก

ผนังหุม (ตกไข) ไขจะมีนิวเคลียส ซึ่งภายในมีโครโมโซม 

ไขท่ีสุกแตละรอบเดือนจะสลับกันเดือนละขาง เม่ือไขสุก

แลวจะถูกปลายทอรังไขพัดพาเขาไปใน ทอรังไขขางน้ัน ๆ 

เพื่ อรอการผสมกับเชื้ ออสุจิ หากไม ได รับการผสม 

ก็จะฝอไป 
  (3)  ตอมไธรอยด (Thyroid Gland) 

อยูดานหนาของลําคอ บริเวณ 2 ขางของหลอดลม ตํ่ากวา
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ลูกกระเดือกเล็กนอย มีหนาท่ีสรางฮอรโมนไธรอกซิน  

ซึ่งควบคุมการเจริญเติบโตของรางกาย สมอง และ

สติปญญา รวมถึงควบคุมการเผาผลาญอาหารของเซลล

ท่ัวรางกาย ถาตอมน้ีสรางฮอรโมนมากเกินไปจะเกิดโรค

คอพอกเปนพิษ (เหน่ือยงาย ใจสั่น ผอมลง) แตถามี

ฮอรโมนนอยเกินไปจะทําใหรางกายเต้ีย แคระแกร็น 

สติปญญาตํ่า รางกายและจิตใจเฉ่ือยชา อวัยวะเพศ

เติบโตไดไมเต็มท่ี  
  ฮอรโมนไธรอกซินตองมีธาตุไอโอดีน

เปนองคประกอบท่ีสําคัญ ดังน้ัน ในคนท่ีขาดไอโอดีนจะ

ทําใหตอมน้ีทํางานมากผิดปกติ ตอมจึงขยายขึ้น เรียกวา 

โรคคอหอยพอก 
 (4) ตอมหมวกไต รูปร างคลายหมวก

ครอบอยูบนไตท้ัง 2 ขาง แบงออกเปน 2 สวน คือ 

สวนชั้นนอกและสวนชั้นใน โดยชั้นนอก มีหนาท่ีเกี่ยวกับ

เรื่องเพศ คือสรางฮอรโมนเพศชายและหญิง 
 9.  ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory System) 
ประกอบดวย จมูก หลอดลม และปอด ทําหนาท่ี 
  1)  เปนทางผานเขา-ออกของลมหายใจ  
  2)  กลั่นกรองอากาศหายใจใหลมหายใจ

สะอาดชุมชื้นและควบคุมอุณหภูมิของอากาศท่ีผาน  
  3)  แลกเปลี่ยนกาซออกซิเจนกับคารบอน

ไดออกไซน  
 10. ระบบโครงกระดูก (Skeletal System)  
ทําหนาท่ี 
  1) พยุงรางกายใหคงรูปอยูไดโดยเปน

โครงสรางใหกลามเน้ือติดยึด  
  2) ปองกันอันตรายใหอวัยวะภายใน 
  3) เปนแหลงสะสมธาตุแคลเซียมให

รางกายนํามาใชยามจําเปน  
  4) สรางเม็ดเลือดขาวจากไขกระดูก 

   10.1 กระดูกและกระดูกออน (Bone and 
Cartilage) ในรางกายประกอบดวยกระดูกท้ังหมด 206 ชิน้ 

แบงได 2 พวก คือ 
  (1) กระดูกแกน คือ กระดูกท่ีอยูตรง

แนวกลางลําตัว หรือมีสวนท่ีเจริญออกจากสวนกลางของ

ลําตัว มี 80 ชิ้น เชน กะโหลกศีรษะ กระดูกสันหลัง 

กระดูกซี่โครง กระดูกกนกบ 
  (2) กระดูกระยาง คือ กระดูกท่ีมีอยู  

2 ขางของลําตัว มี 126 ชิ้น เชน กระดูกแขน กระดูกขา 

กระดูกสะบัก กระดูกไหปลารา กระดูกเชิงกราน 
   สวนประกอบของกระดูก กระดูกมี

สวนประกอบท่ีสําคัญ 2 สวน คือ 
   (1) สวนท่ีมีชีวิต เชน เซลลกระดูก 

เน้ือเยื่อเกี่ยวพัน เน้ือเยื่อประสาท และเสนเลือด ซึ่งเปนสวนท่ี

ทําใหกระดูกเหนียว ทนทาน ไมเปราะหรือแตกหักงาย สวนท่ี

มีชีวิตน้ีพบมากในขณะที่กระดูกยังออนอยู แตสารประกอบ

สวนน้ีจะถูกทําลายงายเม่ือไดรับความรอน 
   (2) ส ว น ท่ี ไ ม มี ชี วิ ต  เ ป น

สารประกอบพวกแคลเซียมคารบอเนต และแคลเซียม

ฟอสเฟต ซึ่งเปนสวนท่ีทําใหกระดูกเหนียวแนน แข็งแรง 

ไมเปราะหรือแตกหักงาย แตสารประกอบสวนน้ีจะถูก

ทําลายโดยสารจําพวกกรด 

   โครงสรางของกระดูก มีลักษณะ

เปนโพรงกลวง เพื่อเพิ่มความแขง็แรงในการรองรับนํ้าหนัก 

หรือความกดดัน หรือแรงกระเทือนตาง ๆ เรียกวา “โพรง
กระดูก” ภายในโพรงกระดูกจะมีไขกระดูก (Bone 
Marrow) ซึ่งทําหนาท่ีสรางเซลลเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือด

ขาว และเกล็ดเลือด 
    สวนนอกสุดของกระดูกท่ีอยูติดกับ

กลามเน้ือจะมีเน้ือเยื่องบาง ๆ หุมกระดูกไว ระหวางเน้ือเยื่อ

จะมีไขกระดูกบาง ๆ ค่ันไว ซึ่งเน้ือเยื่อน้ีทําหนาท่ีสรางเซลล

กระดูกใหมทดแทนเซลลกระดูกท่ีตายไป เพิ่มเติมเซลล
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กระดูกใหมากขึ้นเพื่อการเจริญเติบโตของกระดูก และ

ซอมแซมเวลาท่ีกระดูกหัก 

  10.2 ขอตอ (Joint) เปนสวนท่ีกระดูกแตละ
ทอนเชื่อมตอกัน ซึ่งขอตอชวยเกิดความมั่นคงและการ

เคลื่อนไหวของโครงกระดูก  
   ชนิดของขอตอ ขอตอมีหลายชนิดแต

รูปรางลักษณะ โครงสราง และหนาท่ีตางกัน สามารถแบง
ไดตามทิศทางการเคลื่อนไหว แบงเปน 3 แบบ คือ 
   (1) แบบบานพับ (Hine Joint) เปน
ขอตอท่ีเคลื่อนไหวไมได เพราะมีทิศทางการเคลื่อนไหว

ของรางกายตรงสวนน้ันจํากัดเพียงทิศทางเดียว เชน ขอ

ตอบริเวณน้ิวมือ น้ิวเทา ขอเทา ขอศอก หัวเขา เปนตน 
   (2) แบบเดือยหมุน (Pirot Joint) 
เปนขอตอท่ีทําใหการเคลื่อนไหวของรางกายสวนน้ัน

เปนไปไดมากกวา 1 ทิศทาง เชน ทําใหกม เงย เอียงซาย 

เอียงขวาได เชน ขอตอท่ีตนคอกับฐานของกะโหลกศีรษะ 

เอว เปนตน  
   (3) แบบลูกกลมในเบา (Ball-and-
Socket Joint) เปนขอตอท่ีทําใหรางกายมีการเคลื่อนไหว
ไดโดยรอบทุกทิศทาง เชน ขอตอบริเวณหัวไหล เปนตน 
  10.3  เสนเอ็น (Sinew) ทําหนาท่ียึด

กระดูกใหตรงกับขอตอ โดยจะมีเน้ือเยื่อยึดเหนี่ยวท่ีมี

ความเหนียวและทนทาน ซึ่งการท่ีกระดูกมีขอตอระหวาง

กันและกันจึงทําใหรางกายเกิดการเคลื่อนไหวได  
   เสนเอ็นแบงเปน 2 ชนิด คือ 
   (1) ลิ ก ก า เ ม น ต  (Ligament)  
ทําหนาท่ีเชื่อมกระดูกกับกระดูก สามารถยืดหยุนได  

แตยังมีขีดจํากัด จึงยืดหยุนไดไมมากนัก 
   (2) เทนดอน (Tendon) คือ เน้ือเยื่อ

เกี่ยวพันท่ียึดระหวางปลายของกลามเน้ือกับกระดูก เปน

เน้ือเยื่อท่ีมีความเหนียว ทนทานตอแรงดึง และรองรับ

นํ้าหนักไดมาก โดยเทนดอนเสนใหญท่ีสุดและรองรับ

นํ้าหนักมากท่ีสุดคือ “เอ็นรอยหวาย” ซึ่งอยูบริเวณกระดูก
ขอเทายึดกับกลามเน้ือนอง 


