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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง กระบวนการสร้ างเสริมและดารงประสิ ทธิภาพการทางานของระบบผิวหนัง ระบบกระดูก
และข้ อ และระบบกล้ามเนือ้
องค์ ประกอบของร่ างกายมนุษย์
เรานั้นเริ่ ม ต้นจากหน่ วยที่ เล็ ก ที่ สุ ดของร่ า งกายเรี ย กว่า เซลล์ (Cell)เซลล์หลาย ๆ เซลล์รวมกัน
กลายเป็ น เนื้อเยือ่ (Tissue)เนื้อเยือ่ หลายชนิ ดจะรวมกันเกิดขึ้นเป็ น อวัยวะ(Organ)เพื่อทาหน้าที่ต่าง ๆ ให้แก่
ร่ างกายโดยในร่ างกายของมนุ ษย์น้ นั มีอวัยวะอยู่มากมายหลายชนิ ดด้วยกันซึ่ งอวัยวะหลาย ๆ อวัยวะที่ทา
หน้าที่ประสานกันก็จะรวมกลุ่มทางานร่ วมกันเป็ นระบบ เรี ยกว่า ระบบอวัยวะ

ระบบผิวหนัง (Integumentary system)
มีลกั ษณะเป็ นเนื้ อเยื่อที่อยู่ช้ นั นอกสุ ดของร่ างกายปกคลุ มห่ อหุ ้มร่ างกายทั้งหมดของเราไว้ผิวหนัง
ของผูใ้ หญ่คนหนึ่งมีเนื้อที่ประมาณ3,000 ตารางนิ้ว มีความหนาประมาณ 1 – 4 มิลลิเมตรโดยความหนาของ
ผิวหนังจะแตกต่างกันไปตามอวัยวะส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย และบริ เวณที่ถูกเสี ยดสี โดยผิวหนังส่ วนที่หนา
ที่สุด ของร่ างกายคื อ บริ เวณฝ่ ามื อ และฝ่ าเท้าส่ วนผิวหนังส่ วนที่บางที่สุดของร่ างกาย คือ บริ เวณหนังตา
และหนังหู ภายในผิวหนังนั้นมีปลายประสาทรับรู ้ ความรู ้ สึกอยู่มากมายเพื่อรับรู ้ การสัมผัสความเจ็บปวด
และอุณหภูมิร้อนเย็นต่าง ๆ นอกจากนี้บนผิวหนังยังมีรูเล็ก ๆ ซึ่ งเรี ยกว่า รู ขมุ ขน ซึ่ งเป็ น รู เปิ ดของขุมขน ท่อ
ต่อมไขมันและต่อมเหงื่อผิวหนัง สามารถยืดหยุน่ ได้มาก และผิวหนังบนร่ างกายส่ วนใหญ่สามารถเลื่อนไป
เลื่อนมาได้แต่ก็มีบางส่ วนที่ติดแน่นกับอวัยวะ เช่น หนังศีรษะด้านนอกของใบหู ฝ่ ามือ และฝ่ าเท้าและตาม
รอยพับของข้อต่อต่าง ๆ
นอกจากนี้ผวิ หนังบริ เวณฝ่ ามือและฝ่ าเท้าจะมีรอยนูนอยูเ่ ป็ นจานวนมากโดยเฉพาะปลายนิ้วมือจะ
มีสันนูนเรี ยงกันเป็ น ร้อยหวาย หรื อรอยก้นหอย ซึ่ งรอยนี้ จะต่างแตกกันออกไปในแต่ละบุคคล และบริ เวณ
ผิวหนังทีกล้ามเนื้ อเกาะอยู่ จะเกิ ดเป็ นรอยย่นได้เมื่อกล้ามเนื้ อเกิดการหดตัว เช่ นบริ เวณใบหน้ามีกล้ามเนื้ อ
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ยึดติ ดที่ ผิวหนังมากเมื่ อแสดงอารมณ์ โกรธ กลัว ยิ้มแย้มแจ่มใส หรื อเศร้ าหมองจะทาให้เกิ ดร่ องรอยบน
ผิวหนังอย่างเห็นได้ชดั
โครงสร้ างของผิวหนัง

หน้ าที่ของผิวหนัง
1. ป้ องกันและปกปิ ดอวัยวะภายในไม่ให้ได้รับ อันตราย
2. ป้ องกันเชื้ อโรคไม่ให้เข้าสู่ ร่างกายโดยง่าย
3. ขับของเสี ยออกจากร่ างกายโดยต่อมเหงื่อ ขับเหงื่อออกมา
4. ช่วยรักษาอุณหภูมิของร่ างกายให้คงที่ โดยระบบหลอดเลือดฝอยและการระเหยของเหงื่อ
5. รับความรู ้สึกสัมผัส เช่นร้อนหนาว เจ็บ ฯลฯ
6. ช่วยสร้างวิตามินดีให้แก่ร่างกายโดยแสงแดดจะเปลี่ยนไขมันชนิดหนึ่งที่ผวิ หนังให้เป็ นวิตามินดีได้
7. ขับไขมันออกมาหล่อเลี้ยงเส้นผม และขนให้เป็ นเงางามอยูเ่ สมอและไม่แห้ง
การสร้ างเสริมและดารงประสิ ทธิภาพการทางานของระบบผิวหนัง
ทุกคนย่อมมีความต้องการมีผวิ หนังที่สวยงามสะอาด ไม่เป็ นโรคและไม่เหี่ ยวย่นเกินกว่าวัยฉะนั้นจึง
ควรดูแล รักษาผิวหนังตัวเองดังนี้
1. อาบน้ าชาระร่ างกายให้สะอาดอยูเ่ สมออาบน้ าอย่างน้อยวันละ2ครั้งในเวลาเช้าและเย็นเพื่อช่วย
ชาระล้างคราบเหงื่อไคลและความสกปรก
2. หลังอาบน้ าแล้ว ควรใส่ เสื้ อผ้าที่สะอาด และเหมาะสมกับอากาศและงานที่ปฏิบตั ิ เช่นถ้าอากาศ
ร้อนก็ควรใส่ เสื้ อผ้าบาง เพื่อไม่ให้เหงื่อออกมาก
3.กินอาหารให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักโภชนาการโดยเฉพาะอาหารที่มีวติ ามินเอ เช่น น้ ามัน
ตับปลา ตับสัตว์ เนย นม ไข่แดง เครื่ องในสัตว์ มะเขือเทศมะละกอรวมทั้งพืชใบเขียวและใบเหลือง วิตามิน
เอ จะช่วยให้ผวิ หนังชุ่มชื้น ไม่เป็ นสะเก็ดแห้ง ทาให้เล็บไม่เปราะ และยังทาให้เส้นผมไม่ร่วงง่ายอีกด้วย
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4.ดื่มน้ ามากๆ เพื่อทาให้ผวิ หนังเปล่งปลัง่
5. ออกกาลังกายสม่าเสมอเพื่อช่วยให้การ หมุนเวียนของเลือดดีข้ ึน
6.ควรให้ผวิ หนังได้รับแสงแดดสม่าเสมอ โดยเฉพาะเวลาเช้าซึ่ งแดดไม่จดั เกินไปและ พยายามหลีก
เลี่ยงการถูกแสงแดดจ้า เพราะจะทาให้ผวิ หนังเกรี ยมและกร้านดา
7. ระมัดระวังโนการใช้เครื่ องสาอาง เพราะ อาจเกิดอาการแพ้หรื อทาให้ผิวหนังอักเสบ เป็ น
อันตรายต่อผิวหนังได้ หากเกิดอาการแพ้ตอ้ งเลิกใช้เครื่ องสาอางชนิดนั้นทันที
8. เมื่อมีสิ่งผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นกับผิวหนังควรปรึ กษาแพทย์

ระบบกระดูกและข้ อ (Skeletal system)
โครงกระดูกเป็ นรู ปแบบโครงสร้า งของร่ างกาย ช่ วยทาให้ร่างกายเป็ นรู ปเป็ นร่ างป้ องกันอันตราย
และเป็ นการยึดเกาะของกล้ามเนื้อ ทาให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้โครงกระดูกเป็ นเนื้ อเยื่อที่มีชีวิตประกอบด้วย
กระดูกอ่อนและกระดูกแข็งมีการเสริ มสร้างซ่อมแซมใหม่อยูต่ ลอดเวลาเพศหญิงมีโครงกระดูกที่เล็กและเบา
กว่าโครงกระดูกของเพศชาย กระดูกของมนุษย์ท้ งั ร่ างกายมีอยูท่ ้ งั สิ้ น206 ชิ้น แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ
1) กระดูกแกน (Axial Skeleton)
เป็ นโครงกระดูกที่เป็ นแกนกลางของร่ างกายทาหน้าที่ค้ าจุนและป้ องกันอันตรายให้แก่อวัยวะ
สาคัญภายในร่ างกาย มีจานวนทั้งสิ้ น 80 ชิ้น ประกอบด้วย
1.1 กะโหลกศีรษะ (Skull) มีจานวน 29 ชิ้น
1.2 กระดูกสันหลัง (Vertebrate) มีจานวน 26 ชิ้น แบ่งออกเป็ น
- กระดูกหลังตรงคอ (Cervical Vertebrate) มีจานวน 7 ชิ้น
- กระดูกสันหลังตรงอก (Thoracic Vertebrate) มีจานวน 12 ชิ้น
- กระดูกสันหลังตรงสะเอว (Lumbar Vertebrate) มีจานวน 5 ชิ้น
- กระดูกกระเบนเหน็บ (Sacrum) มีจานวน 1 ชิ้น
- กระดูกก้นกบ (Coccyx) มีจานวน 1 ชิ้น
1.3 กระดูกซี่โครง (Ribs) มีจานวน 24 ชิ้น
1.4 กระดูกอก (Sternum) มีจานวน 1 ชิ้น
2) กระดูกระยาง (Appendicular Skeleton)
เป็ นกระดูกที่เชื่อมต่อกับกระดูกแกนมีหน้าที่ค้ าจุนและเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่ างกาย มี
จานวนทั้งสิ้ น 126 ชิ้นประกอบด้วย
2.1 กระดูกแขน มีจานวน 60 ชิ้น (ข้างละ 30 ชิ้น)
2.2 กระดูกขา มีจานวน 60 ชิ้น (ข้างละ 30 ชิ้น)
2.3 กระดูกสะบัก 2 ชิ้น (ข้างละ 1 ชิ้น)
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2.4 กระดูกเชิงกราน 2 ชิ้น (ข้างละ 1 ชิ้น)
2.5 กระดูกไหปลาร้า 2 ชิ้น (ข้างละ 1 ชิ้น)
หน้ าที่ของกระดูก
1. ช่วยรองรับอวัยวะต่างๆ ให้ทรงและตั้งอยูใ่ นตาแหน่งที่ควรอยู่ (Organ of support)
2. เป็ นส่ วนที่ใช้ในการเคลื่อนไหว เช่นพาร่ างกายย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง (Instrument of
locomotion)
3. เป็ นโครงของส่ วนแข็ง (Framework of hard material)
4. เป็ นที่ยดึ เกาะของกล้ามเนื้ อต่างๆ และ Ligament เพื่อทาหน้าที่เป็ นคานให้กล้ามเนื้ อ
5. ทาหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
6. ช่วยป้ องกันอวัยวะสาคัญไม่ให้ได้รับอันตราย เช่น สมอง ปอดและหัวใจ เป็ นต้น
7. ทาให้ร่างกายคงรู ปได้ (Shape to whole body)
8. ภายในกระดูกมีไขกระดูก (Bone marrow) ที่ทาหน้าที่ผลิตเม็ดเลือด (Blood cell)
9. เป็ นที่เก็บแร่ ธาตุแคลเซี ยม (Calcium) ในร่ างกาย
10. ป้ องกันเส้นประสาทและหลอดเลือดที่ทอดอยูต่ ามแนวของกระดูกนั้น
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ข้ อต่ อและกระดูก
กระดูกแต่ละท่อนต่อเชื่ อมกันด้วยเอ็นซึ่ งต่อกันได้หลายแบบแล้วแต่การเคลื่อนที่การที่กระดูก
ประกอบด้วยชิ้ นเล็ก ชิ้ นน้อยมาต่ อๆกันท าให้ร่า งกายเคลื่ อนไหวอย่า งนิ่ ม นวลราบรื่ นมากขึ้ น กระดู ก ที่
เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น กะโหลกศีรษะ
- กระดูกเคลื่อนที่ได้เล็กน้อย เช่น กระดูกบริ เวณก้นกบ
- กระดูกแบบบานพับ เช่น กระดูกต้นแขนข้อต่อบริ เวณหัวเข่า
- กระดูกแบบหัวกลม เช่น กระดูกกะโหลกศีรษะ กระดูกต้นคอกระดูกต้นขากระดูกสะบัก เป็ นต้น
การเคลือ่ นไหวของข้ อต่ อ
- เคลื่อนได้ระนาบเดียวกัน(แบบบานพับ) เช่น ข้อศอกข้อเข่า
- เคลื่อนได้ 2 ระนาบ เช่น ข้อมือ กระดกขึ้น-ลงเคลื่อนได้ 3 ระนาบ เช่น ข้อไหล่ ข้อสะโพก
การสร้ างเสริมและดารงประสิ ทธิภาพการทางานของระบบกระดูกและข้ อ
กระดู กนับเป็ นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญของร่ างกายที่ ช่วยให้เราสามารถเคลื่ อนไหวและทา
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การดูแลรักษากระดูกจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ
1.การออกกาลังกาย เป็ นวิธี ที่ ช่ วยให้ก ระดู ก แข็ง แรงครั บ ไม่ ว่า จะเป็ นการเดิ น วิ่ง แอโรบิ ค เล่ น
เทนนิส ยกเวท กระโดด เชือก ช่วยเสริ มความหนาแน่นให้กระดูกได้
2.รั บ ประทานอาหารที่มี แ คลเซี ยม แคลเซี ย มเป็ นสารอาหารที่ ส าคัญที่ สุ ด ส าหรั บกระดู ก และ
ฟัน โดยเฉพาะแคลเซี ยมในนมและผลิตภัณฑ์จากนม เช่น โยเกิร์ตเนยแข็งเป็ นแคลเซี ยมที่ดูดซึ มได้ดีแต่ก็มกั
ได้ไขมันเป็ นของแถมหากเลือกเป็ นนมพร่ องมันเนยก็น่าจะปลอดภัยกว่า นอกจากนี้ อาหารพื้นบ้านเช่นปลา
กรอบ กุง้ แห้ง กะปิ ผักใบเขียว เต้าหู ้แผ่นและถัว่ เหลืองก็เป็ นอาหารที่มีแคลเซี ยมสู งเช่ นกัน โดยเฉพาะถัว่
เหลืองนั้นอกจากช่วยชะลอความเสื่ อมของกระดูกแล้วยังลดความเสี่ ยงในการเกิดมะเร็ งเต้านมอีกด้วย
3.ควบคุมนา้ หนักตัว การที่ปล่อยให้น้ าหนักตัวมากเกินไปจะทาให้คุณเสี่ ยงกับการเป็ นโรคกระดูกผุได้
4.เลิกสู บบุหรี่ คนที่ติดบุหรี่ มกั มีปัญหาโรคกระดูกผุก่อนเวลาได้ เนื่องจากบุหรี่ จะขัดขวางการทางานของ
ฮอร์ โมนเอสโตรเจนซึ่ งช่วยเพิ่มการดูดซึ มแคลเซี ยมในลาไส้
5.วิต ามิ นดี ช่ วยเพิ่ ม การดู ดซึ ม แคลเซี ย มในล าไส้ ช่ วยเพิ่ มปริ ม าตรของกระดู ก ได้ โดยเฉพาะนม มี ท้ งั
แคลเซี ยมและวิตามินดีสูง แต่การซื้ อวิตามินดี มารับประทานจะทาให้เกิดการสะสมในร่ างกายมากเกินไปและเกิ ด
อันตรายได้
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ระบบกล้ามเนื้อ (Muscular system)
ร่ างกายแบ่งกล้ามเนื้อออกเป็ น 3 ชนิ ด คือ กล้ามเนื้ อยึดกระดูกหรื อกล้ามเนื้ อลาย (skeletal muscle
or striatedmuscle) กล้ามเนื้อเรี ยบ (smoothmuscle) กล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac muscle) โดยที่กล้ามเนื้อลายนั้น
ถูกควบคุมอยูภ่ ายใต้อานาจจิตใจหรื อรี เฟล็กซ์ ส่ วนกล้ามเนื้อเรี ยบและกล้ามเนื้อหัวใจทางานนอกอานาจ
จิตใจ
1. กล้ามเนื้อลายหรื อกล้ามเนื้ อยึดกระดูก (skeletonmuscle)

ภาพกล้ามเนื้อลาย
เป็ นกล้ามเนื้ อที่เกาะติดกับโครงกระดูกหรื อกล้ามเนื้ อลาย เช่ น กล้ามเนื้ อแขน กล้ามเนื้ อขา จึงทา
หน้า ที่ เ กี่ ย วกับ การเคลื่ อ นไหวของร่ า งกายโดยตรง เมื่ อ น าเซลล์ ก ล้า มเนื้ อ เหล่ า นี้ มาศึ ก ษาด้ว ย กล้อ ง
จุลทรรศน์จะมองเห็ นเป็ นแถบลาย เซลล์กล้ามเนื้ อนี้ มีลกั ษณะเป็ นทรงกระบอกยาว แต่ละเซลล์ มีหลาย
นิ วเคลี ยสอยู่ที่ขอบของเซลล์ มีลายตามขวางสี เข้มและสี จางสลับกัน ซึ่ งเห็ นได้ชดั เจนเมื่อย้อมด้วยสี คนที่
ออกกาลังเสมอเส้ นใยกล้ามเนื้ อจะโตขึ้ น และหนาขึ้ น แต่จานวนไม่ เพิ่มขึ้ นการทางานของกล้ามเนื้ อยึด
กระดูกถูกควบคุมโดยระบบประสาทโซมาติก การทางานของกล้ามเนื้ อชนิ ดนี้ ร่ างกายสามารถบังคับได้ซ่ ึ ง
ถือว่าอยูใ่ นอานาจจิตใจ โดยกล้ามเนื้ อลายมีหน้าที่เคลื่อนไหวร่ างกายที่ขอ้ ต่อต่างๆเคลื่อนไหวลูกตาช่วยใน
การเคี้ ยวและการกลื น เคลื่ อนไหวลิ้ น เคลื่ อนไหวใบหน้าแสดงอารมณ์ ต่างๆและยังประกอบเป็ นผนังอก
และผนังท้องตลอดจนการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ
2.กล้ามเนื้อหัวใจ (cardiacmuscle)

ภาพกล้ามเนื้อหัวใจ
กล้ามเนื้อหัวใจประกอบเป็ นกล้ามเนื้ อหัวใจเพียงแห่งเดียวอยูน่ อกอานาจจิตใจโดยควบคุมโดย
ระบบประสาทอัตโนมัติมีลกั ษณะเป็ นเซลล์รูปทรงกระบอกมีลายตามขวางเป็ นแถบสี ทึบสลับกับสี จางเซลล์
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กล้ามเนื้อตอนปลายของเซลล์มีการแตกแขนง ไปประสานกับแขนงของเซลล์ใกล้เคียงเซลล์ท้ งั หมดจึงหดตัว
พร้อมกัน และหดตัวเป็ นจังหวะตลอดชีวิต
3.กล้ามเนื้อเรี ยบ (smoothmuscle)

ภาพกล้ามเนื้อเรี ยบ
กล้ามเนื้อเรี ยบเป็ นกล้ามเนื้อที่พบอยูต่ ามอวัยวะภายในทาหน้าที่ควบคุมการทางานของอวัยวะย่อย
อาหารและอวัยวะภายใน ต่างๆ เช่นผนังกระเพาะอาหาร ผนังลาไส้ ผนังหลอดเลือด และม่านตา เป็ นต้น
กล้ามเนื้อเหล่านี้ ประกอบด้วยเซลล์ที่มีลกั ษณะยาว หัวท้ายแหลม แต่ละเซลล์มี 1 นิ วเคลียส ไม่มีลายพาด
ขวาง การทางานของกล้ามเนื้อเรี ยบถูกควบคุมโดยระบบประสาทอิสระ (Autonomie Nervous System)มี
ลักษณะเป็ นเซลล์รูปกระสวย มีนิวเคลียสรู ปไข่อยูต่ รงกลาง
เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ กล้ามเนื้อลายและกล้ามเนื้อเรี ยบที่อวัยวะต่าง ๆ

การสร้ างเสริมและดารงประสิ ทธิภาพการทางานของระบบกล้ามเนือ้
1. การกินอาหารที่มีประโยชน์จะช่ วยเสริ มสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ เช่น อาหารประเภท
โปรตีนจะช่วยเสริ มสร้างความเติบโตของกล้ามเนื้อ
2. การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ ทาให้กล้ามเนื้อเติบโตแข็งแรง
....................................................................................................

