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ຄານາ
ເພໍ່ອຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດາເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກຄ 3 ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020
ໂດຍຖເອົານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລົງເທໍ່ອລະກ້າວ, ນາພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖເອົາວຽກງານ ການກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜໍ່ງທີມ
ໍ່ ຄ
ີ ວາມສາຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ
ການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ
ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົໍ່ວປະເທດ ຍັງບທ
ໍ່ ັນມີຄຸນນະພາບດີເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ ແລະ ມີຈານວນບໍ່ພຽງພ ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິໍ່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ການົດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການສກ
ສາດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິໍ່ງຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພັດທະນາ
ສີມແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊໍ່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບລະບົບການ
ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຕະຫາດແຮງງານ, ການສ້າງຫັກສູດທີໍ່ເນັັ້ນຄວາມຊານານ, ການສິດສອນທີໍ່ເນັັ້ນເອົາຜູ້ຮຽນເປັນ
ສູນກາງ. ດັໍ່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈໍ່ງມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງໄດ້
ມີການປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ
ເພໍ່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີມ
ໍ່ ີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊານານ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີໍ່ເໝາະສົມ.
ເພໍ່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັໍ່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ
ຈໍ່ງໄດ້ພັດທະນາຫັກສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂັ້ນ ເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັໍ່ນ:
ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກາ. ຫັກສູດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊານານ ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ເພໍ່ອກໍ່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກ
ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂຕ
ັ້ ົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫັກສູດແຫ່ງຊາດລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ
ເພໍ່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີໍ່ສາຄັນຂອງຫັກສູດ ເຊັໍ່ນ: ເອກະສານຫັກສູດ, ຄາອະທິບາຍເນັ້ອໃນຫຍັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ,
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫ ເອີັ້ນວ່າ: ປັ້ມຄູ່ມການຮຽນ
ການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈໍ່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມຂອງແຕ່ລະວິຊາທີໍ່ມີໃນຫັກສູດດັໍ່ງກ່າວນີັ້ ເພໍ່ອຕອບສະໜ
ອງຈຸດປະສົງຂອງຫັກສູດ ທີໍ່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫັກດັໍ່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍນຍົງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ
ໃນການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມເຫົໍ່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫັກ ແລະ
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີໍ່ຈາເປັນຕ່າງໆ ເຊັໍ່ນ: ການຝກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບຫັກການ, ການໄປທັດສະນະສກສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂັ້ມູນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄາຄິດເຫັນ ແລະ ຂຄາປກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການສກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອໍ່ນໆ. ຫັງຈາກນັັ້ນ ກໄດ້ມີການກວດແກ້ເນັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນາ ແລະ ຄະນະກາມະ
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ການພັດທະນາຫັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄາຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອາໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ
ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜໍ່ຄາ ວິລະວົງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວົງແສນເມອງ, ທ່ານ
ມຸນິຊາ ພົງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກຍັງມີ ທ່ານ
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີໍ່ປກສາທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈານວນໜໍ່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ
ວຽກງານພັດທະນາຫັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜໍ່ງທີໍ່ສາຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີໍ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທນຈາກ
ອົງການຮ່ວມ ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ, ແລະ ໄດ້
ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ,
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL)
ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູບ
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ບົດທີ 1
ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງກາຍະວິພາກ ແລະ ສະລິລະສາດ
ຈຸດປະສົງ
ເພໍ່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ບອກຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງກາຍະວິພາກ ແລະ ສະລິລະສາດ
2. ບອກຄາສັບທາງກາຍະວິພາກສາດໄດ້
3. ບອກທິດທາງຂອງໂຄງສ້າງຮ່າງກາຍໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
1.1

ຄວາມໝາຍຂອງກາຍະວິພາກ ແລະ ສະລິລະສາດ
1.1.1

ກາຍະວິພາກ (Anatomy)
ໝາຍເຖິງການສກສາກ່ຽວກັບຮູບຮ່າງ, ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ສ່ວນຕ່າງໆຂອງ
ມັນ ວ່າສິໍ່ງເຫົໍ່ານັັ້ນ ມີລັກສະນະແນວໃດ ແລະ ມີຕາແໜ່ງຢູ່ໃສ
1.1.2 ສະລິລະສາດ (Physiology)
ໝາຍເຖິງການສກສາກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທີໍ່ຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ສ່ວນຕ່າງໆຂອງມັນວ່າ
ສິໍ່ງເຫົໍ່ານັັ້ນ ມີການເຮັດວຽກ ຫ ທາງານແນວໃດ ແລະ ທາງານໄປເພໍ່ອຫຍັງ, ດັໍ່ງນັັ້ນ ຈໍ່ງສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ: ກາຍະ
ວິພາກ ແລະ ສະລິລະສາດ ເປັນວິຊາທີສ
ໍ່ ກສາເຖິງຮ່າງກາຍຂອງສັດ, ສ່ວນປະກອບຂອງມັນ ແລະ ທັງໝົດສິໍ່ງ
ເຫົໍ່ານັັ້ນວ່າ ມີການເຮັດວຽກແນວໃດ ແລະ ເຮັດວຽກນັັ້ນເພໍ່ອຫຍັງ

1.2

ຄວາມສາຄັນຂອງກາຍະວິພາກ ແລະ ສະລິລະສາດ

ຮ່າງກາຍຂອງສັດປຽບເໝອນເຄໍ່ອງຈັກທີໍ່ມີການເຮັດວຽກທີສ
ໍ່ ັບສົນ ແລະ ໜ້າສົນໃຈ ເຊິໍ່ງໂດຍປົກ
ກະຕິ ເຮົາຈະບໍ່ຄິດເຖິງສິໍ່ງເຫົໍ່ານີັ້, ແຕ່ການສກສາທາງກາຍະວິພາກ ແລະ ສະລິລະສາດ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ເຖິງສິໍ່ງ
ດັໍ່ງກ່າວຄເປັນການສກສາເຖິງເຄໍ່ອງຈັກຂອງສັດ, ສ່ວນປະກອບຂອງມັນ ແລະ ສິໍ່ງທັງໝົດເຫາົໍ່ ນີັ້ວ່າ ມີການ
ເຮັດວຽກແນວໃດ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ໄດ້ວ່າ ກາຍະວິພາກ ແລະ ສະລິລະສາດ ປົກກະຕິເປັນແນວໃດນັັ້ນ ກຄ
ສຸຂະພາບຂອງສັດນັັ້ນເອງ. ນອກຈາກນີັ້ ຄວາມຮູ້ທາງກາຍະວິພາກ ແລະ ສະລິລະສາດ ຍັງເປັນພັ້ນຖານທີໍ່ສາ
ຄັນຂອງຂະແໜງ ຫ ສາຂາວິຊາຕ່າງໆໃນທາງຊີວະວິທະຍາ ໃນການສກສາກາຍະວິພາກ ແລະ ສະລິລະສາດ
ນອກຈາກທີໍ່ເຮົາຈະຕ້ອງຮູ້ເຖິງຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງວິຊານີັ້ແລ້ວ, ສິໍ່ງໜໍ່ງທີເໍ່ ຮົາຕ້ອງຮູ້ ແລະ
ທາຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ອນຮຽນ ຄ: ຄານິຍາມຂອງຂັ້ຄວາມເຊັໍ່ນ: ຄາສັບທາງກາຍະວິພາກ ແລະ ສະລິລະສາດ,
ສ່ວນປະກອບຂອງຮ່າງກາຍ ຕະຫອດຈົນຊ່ອງຫວ່າງຂອງຮ່າງກາຍສັດລ້ຽງ ເປັນຕົັ້ນ
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1.3

ຄາສັບທາງກາຍະວິພາກ

ຄາສັບຕ່າງໆທາງກາຍະວິພາກສາດ ນັບວ່າມີຄວາມສາຄັນໃນການຮຽນວິຊານີັ້ ນອກຈາກນີັ້ຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົັ້າໃຈທີໍ່ຖກຕ້ອງ ແລະ ຄກັນແລ້ວ ເມໍ່ອມີການກ່າວເຖິງທິດທາງ ແລະ ຕາແໜ່ງໃດຕາ
ແໜ່ງໜໍ່ງຂອງໂຄງສ້າງໃນຮ່າງກາຍ
ຕາຕະລາງທີ 1

ຄາສັບທີໃໍ່ ຊ້ອະທິບາຍທີດທາງພນ
ັ້ ຖານທາງກາຍະວິພາກ ແລະ ການແບ່ງສ່ວນຕ່າງໆຂອງ
ຮ່າງກາຍ

ລ/ດ

ຄາສັບ

1

ເວທຣັລ Ventral

2

ດຣ໌ຊັລ Dorsal

3
4
5
6
7
8
9
10
11

ເຄຣນຽລ Cranial/anterior
ຄດັລ Caudal/posterior
ຣອສທຣັລ Rostral
ແລທເທີຣັລ Lateral
ມິດຽລ Medial
ພຣອກຊີມັລ Proximal
ດິສທັລ Distal
ແພນລມາຣ໌ Palmar
ແພນລທາຣ໌ Platar

ບລິເວນ/ຕາແໜ່ງ
ໃກ້ທ້ອງ ແລະ ຕິດຕໍ່ກັນກັບສ່ວນຜີວຂອງຫົວ, ຄ, ຊ່ວງ
ເອິກ ແລະ ຫາງ
ໃກ້ຫັງ ແລະ ຕິດຕໍ່ກັບສ່ວນຜີວຂອງຫົວ, ຄ, ເອິກ,
ຫາງ
ໃກ້ຫົວ
ໃກ້ຫາງ
ໃກ້ດັງ
ໄກອອກໄປຈາກເຄິໍ່ງກາງຕົວ
ໃກ້ກັບເຄິໍ່ງກາງຕົວ
ໃກ້ລາຕົວ
ໄກອອກໄປຈາກລາຕົວ
ດ້ານຫັງ ຫ ດ້ານທີງໍ່ ພັບໄດ້ຂອງຂາໜ້າ
ດ້ານຫັງຂອງຂາໜ້າຢູ່ຕໍ່າກວ່າຂັ້ຕີນ
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ຮູບທີ 1 ທິດທາງພນ
ັ້ ຖານທາງກາຍະວິພາກ ແລະ ການແບ່ງສ່ວນຕ່າງໆ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

1.4

https://www.tumblr.com/search/directional%20terms

ການແບ່ງສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ

ໃນການບອກທິດທາງ ແລະ ຕາແໜ່ງຂອງໂຄງສ້າງໃນຮ່າງກາຍ ໃຫ້ມີຄວາມລະອຽດຫາຍຂັ້ນ,
ເຮົາຈະແບ່ງຮ່າງກາຍອອກເປັນສ່ວນຕ່າງ ໂດຍການຕັດຮ່າງກາຍໃນສ່ວນທີໍ່ຕ່າງກັນ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ສ່ວນຕ່າງໆ 4
ສ່ວນ ດັໍ່ງນີັ້:
1) ມິດຽນ ເພນ (Median plane)
ເປັນສ່ວນໃນທາງດິໍ່ງ ທີໍ່ແບ່ງຮ່າງກາຍອອກເປັນຊີກຊ້າຍ ແລະ ຊີກຂວາເທົໍ່າໆກັນ, ສ່ວນນີັ້ມີ
ພຽງສ່ວນດຽວ
2) ແຊຈິດທັລ ເພນ (Sagittal plane)
ເປັນສ່ວນໃນທາງດິໍ່ງ ທີໍ່ແບ່ງຮ່າງກາຍອອກເປັນຊີກຊ້າຍ ແລະ ຊີກຂວາບໍ່ເທົໍ່າກັນ ໂດຍມີຕາ
ແໜ່ງຢູ່ຊີກຊ້າຍ ແລະ ຊີກຂວາຂອງມິດຽລ, ສ່ວນນີັ້ມີຫາຍໆສ່ວນ
3) ແທສເວີຣ ເພນ (Transverse plane)

-ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕັັ້ງສາກກັບມິດຽລ ເພນ (median plane) ແລະ ແຊຈິດທັລ ເພນ (sagittal

plane), ໃນຮ່າງກາຍຄົນຈະແບ່ງອອກເປັນສ່ວນເທິງ ແລະ ສ່ວນລຸ່ມ; ໃນຮ່າງກາຍສັດຈະແບ່ງຮ່າງກາຍ
ອອກເປັນສ່ວນຫົວ ແລະ ສ່ວນຫາງ
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4) ດຣ໌ຊັລ ເພນ (Dorsal plane)
ເປັນສ່ວນທີໍ່ມີຕາແໜ່ງເກີດຈາກ ແຊຈິດທັລ ເພນ (Sagittal plane) ແລະ ແທສເວີຣ ເພນ
(Transverse plane) ຕັດກັນ, ໃນຮ່າງກາຍຄົນ ສ່ວນນີັ້ຈະແບ່ງອອກເປັນສ່ວນໜ້າ ແລະ ສ່ວນຫງັ ບໍ່ເທົໍ່າ
ກັນ, ສ່ວນໃນສັດຈະແບ່ງຮ່າງກາຍອອກເປັນສ່ວນເທິງ ແລະ ສ່ວນລຸ່ມບໍ່ເທົໍ່າກັນ, ການແບ່ງສ່ວນດັໍ່ງກ່າວ
ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ຈະແຈ້ງ ຖ້າສັດຢນຢູ່ໃນນັ້າ ເຊິໍ່ງຈະແບ່ງຮ່າງກາຍອອກເປັນ 2 ສ່ວນຄ: ສ່ວນທີໍ່ຈົມຢູ່ນັ້າ
ແລະ ສ່ວນທີໍ່ຢູ່ເໜອນັ້າ

ຮູບທີ 2 ການແບ່ງສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍຂອງໝາ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

https://www.studyblue.com/notes/note/n/small-animal-positioningsoft-tissue-forelimb-week-5-/deck/10407618
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ຮູບທີ 3 ການແບ່ງສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍຂອງງົວ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

1.5

http://veterinarygrossanatomy1.blogspot.com/

ຊ່ອງຫວ່າງຂອງຮ່າງກາຍສັດລ້ຽງ ( Animal body cavity)

ຊ່ອງຫວ່າງຂອງຮ່າງກາຍສັດລ້ຽງເປັນບ່ອນຢູ່ ແລະ ປ້ອງກັນອະໄວຍະວະພາຍໃນຂອງຮ່າງກາຍ
ເຊິໍ່ງແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊ່ອງ ຄ: ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານເທິງ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານລຸ່ມ
1) ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານເທິງ (Dorsal cavity)
ຊ່ອງຫວ່າງນີັ້ ມີຂະໜາດນ້ອຍ ມີຕາແໜ່ງຢູ່ທາງເທິງຂອງຮ່າງກາຍສັດລ້ຽງ ຫ ຢູ່ດ້ານຫງັ ຂອງ
ຄົນ ປະກອບດ້ວຍຊ່ອງກະໂຫກຫົວ (Craninal cavity) ແລະ ຊ່ອງໄຂສັນຫັງ (Spinal cavity) ເຊິໍ່ງ
ຈະເປັນບ່ອນຢູ່ ແລະ ເກາະປ້ອງກັນສະໝອງ ແລະ ໄຂສັນຫັງ
2) ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານລຸມ
່ (Ventral cavity)
ເປັນຊ່ອງຫວ່າງທີໍ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າຊ່ອງຫວ່າງດ້ານເທິງ
ມີຕາແໜ່ງຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງສັດ
ລ້ຽງ ຫ ຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງຄົນ; ຊ່ອງຫວ່າງນີັ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊ່ອງຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊິໍ່ງຂັັ້ນດ້ວຍກ້າມກະບັງລົມ
(Diaphragm) ຄ: ຊ່ອງເອິກ (Thoracic cavity) ແລະ ຊ່ອງທ້ອງ (Abdominal cavity)
 ຊ່ອງເອິກ (Thoracic cavity): ປະກອບດ້ວຍ ຫົວໃຈ, ປອດ ແລະ ໂຄງສ້າງອໍ່ນໆ
ອີກ ໂດຍມີເກາະປ້ອງກັນຊ່ອງດັໍ່ງກ່າວໄດ້ແກ່: ກະດູກຂ້າງ, ກະດູກສັງຫັງ ແລະ ກະດູກໜ້າເອິກ
 ຊ່ອງທ້ອງ (Abdominal cavity): ປະກອບດ້ວຍອະໄວຍະວະຂອງລະບົບຍ່ອຍ
ອາຫານ, ລະບົບຂັບຖ່າຍປັດສະວະ ແລະ ອະໄວຍະວະລະບົບສບພັນ, ນອກຈາກນີັ້ ຍັງມີເສັັ້ນເລອດ ແລະ
ເສັັ້ນປະສາດທີໍ່ມາຫໍ່ລ້ຽງອະໄວຍະວະເຫົໍ່ານີັ້ອີກດ້ວຍ
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ຮູບທີ 4 ຊ່ອງຫວ່າງຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍສັດລ້ຽງ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

http://bvetmed1.blogspot.com/2013/03/canine-abdomen-lecture140.html

ຮູບທີ 5 ຮູບຜ່າຕັດຕາມທາງຍາວ ເພອ
ໍ່ ສະແດງຊ່ອງຫວ່າງທັງ 3 ຊ່ອງໃນຮ່າງກາຍສັດລ້ຽງ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

http://bvetmed1.blogspot.com/2013/03/canine-abdomen-lecture140.html
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ບົດທີ 2
ຈຸລງັ , ເນອ
ັ້ ເຫຍອ
ໍ່ ແລະ ອະໄວຍະວະ (Cells, Tissues and Organs)
ຈຸດປະສົງ
ເພໍ່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ອະທິບາຍກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງ ແລະ ການເຮັດວຽກພັ້ນຖານຂອງຈຸລັງ, ເນັ້ອເຫຍໍ່ອ ແລະ ອະ
ໄວຍະວະຂອງສັດລ້ຽງໄດ້
2. ອະທິບາຍໜ້າທີໍ່ພາຍໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ລະບົບທີໍ່ສາຄັນໃນຮ່າງກາຍໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
ສັດທຸກຊະນິດປະກອບຂນ
ັ້ ດ້ວຍໂຄງສ້າງນ້ອຍທີໍ່ສຸດ ທີເໍ່ ອີັ້ນວ່າ: ຈຸລັງ ເຊິໍ່ງກຸ່ມຈຸລັງຈານວນຫວງ
ຫາຍຢູຮ
່ ່ວມກັນ ເພໍ່ອເຮັດໜ້າທີໍ່ຢ່າງໃດຢ່າງໜໍ່ງຈະປະກອບຂັ້ນເປັນເນັ້ອເຫຍໍ່ອ, ເນັ້ອເຫຍໍ່ອຕັັ້ງແຕ່ 2 ຊະນິດ
ຂັ້ນໄປມາຮວມກັນ ແລະ ເຮັດໜ້າທີໍ່ຄກັນເກີດຂັ້ນເປັນອະໄວຍະວະ, ອະໄວຍະວະຫາຍໆອະໄວຍະວະມາ
ຮວມກຸ່ມກັນ ເພໍ່ອເຮັດວຽກຈະເກີດຂັ້ນເປັນລະບົບ ແລະ ຫາຍລະບົບມາຮວມກັນ ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນ
ຮ່າງກາຍໃນທີໍ່ສຸດ
ດັໍ່ງນັັ້ນໃນການສກສາລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຂອງສັດລ້ຽງ ຈາເປັນເຮົາຕ້ອງຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົາັ້ ໃຈ
ກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງ ແລະ ການເຮັດວຽກພັ້ນຖານຂອງຈຸລັງ, ເນັ້ອເຫຍໍ່ອ ແລະ ອະໄວຍະວະຂອງສັດລ້ຽງ

2.1

ຈຸລງັ (Cells)

ຈຸລັງເປັນໜ່ວຍໂຄງສ້າງ ແລະ ເຮັດໜ້າທີໍ່ຂອງສິງໍ່ ທີມ
ໍ່ ີຊີວິດ ເຊິໍ່ງມີຂະໜາດຮູບຮ່າງແຕກຕ່າງກັນ
ອອກໄປ ຂັ້ນຢູກ
່ ັບໜ້າທີໍ່ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງຈຸລັງຊະນິດນັັ້ນໆ
ຈຸລັງຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ ປະກອບດ້ວຍໂຄງສ້າງຫັກທີສ
ໍ່ າຄັນ 3 ສ່ວນຄ:
1. ເຫຍອ
ໍ່ ຫຸ້ມຈຸລັງ (Cell membrane): ເປັນເຫຍໍ່ອບາງໆທີຫ
ໍ່ ຸ້ມລ້ອມຮອບຈຸລັງ ເພໍ່ອປ້ອງ
ກັນສິໍ່ງຕ່າງໆທີໍ່ຢພ
ູ່ າຍໃນຈຸລັງກະແຈກກະຈາຍອອກໄປ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຄົງຮູບຮ່າງຢູໄ່ ດ້
2. ແກ່ນຈຸລັງ (Nucleus): ໃນຈຸລັງຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມທຸກຊະນິດ ຍົກເວັັ້ນຈຸລັງເມັດ
ເລອດແດງ, ພາຍໃນຈຸລັງປະກອບດ້ວຍນີວເຄຍສ ຖກຫຸ້ມດ້ວຍເຫຍໍ່ອຫຸ້ມນີວເຄຍສ (Nucleus
membrane) ເຊິໍ່ງພາຍໃນນີວເຄຍສ ປະກອບດ້ວຍສິໍ່ງຕ່າງໆດັໍ່ງນີ:ັ້
 Deoxyribonucleic acid, DNA: ມີໜ້າທີໍ່ຄວບຄຸມການທາງານຂອງຈຸລັງ
 Nucleolus: ມີໜ້າທີໍ່ໃນການສ້າງ rRNA ສົໍ່ງອອກນອກຈຸລັງ ເພໍ່ອເຮັດໃຫ້ເກີດການ
ສັງເຄາະໂປຣຕີນໃນທາດຈຸລັງ
ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ໜ້າທີໍ່ສາຄັນຂອງນີວເຄຍສ ຄ: ຄວບຄຸມການສະແດງລັກສະນະກາມະພັນ,
ການແບ່ງຕົວຂອງຈຸລັງ ແລະ ການສັງເຄາະໂປຣຕີນ
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3. ທາດຈຸລັງ (Cytoplasm): ເປັນຂອງແຫວໃສບັນຈຸຢູ່ພາຍໃນຈຸລັງ ເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍໂຄງ
ສ້າງຫາຍຊະນິດທີໍ່ລອຍຢູກ
່ າງຂອງແຫວ ເອີັ້ນວ່າ: ອະນຸອົງປະກອບຂອງທາດຈຸລັງ (Cytoplasmic
organelles) ເຊິໍ່ງຈະມີຄວາມສາຄັນຕກ
ໍ່ ານທາງານຂອງຈຸລັງ

ຮູບທີ 6 ຮູບຕົວຢ່າງຈຸລງັ ຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

2.2

http://www.academyofone.org/eukaryotic-cells-introduction-to-biology

ເນອ
ັ້ ເຫຍອ
ໍ່ (Tissues)

ເປັນໂຄງສ້າງທີໍ່ເກີດຈາກກຸ່ມຂອງຈຸລັງມາຢູ່ຮວມກັນ ເພໍ່ອເຮັດໜ້າທີໍ່ຢ່າງໃດຢ່າງໜໍ່ງ ເນັ້ອເຫຍໍ່ອທີໍ່
ພົບທົໍ່ວໄປໃນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ ແບ່ງອອກເປັນ 4 ຊະນິດ ຄ:
1. ເນັ້ອເຫຍໍ່ອບຸຜີວ (Epithelial tissue)
2. ເນັ້ອເຫຍໍ່ອກ້ຽວພັນ (Connective tissue)
3. ເນັ້ອເຫຍໍ່ອກ້າມເນັ້ອ (Muscular tissue)
4. ເນັ້ອເຫຍໍ່ອປະສາດ (Nervous tissue)
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ຮູບທີ 7 ຮູບຕົວຢ່າງເນອ
ັ້ ເຫຍອ
ໍ່ 4 ຊະນິດຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

https://www.pinterest.com/pin/217017275769076815/

ໃນບົດນີເັ້ ຮົາຈະເວົັ້າເຖິງສະເພາະເນັ້ອເຫຍໍ່ອບຸຜີວ ແລະ ເນັ້ອເຫຍໍ່ອກ້ຽວພັນເທົໍ່ານັັ້ນ ສ່ວນເນອ
ັ້
ເຫຍໍ່ອກ້າມຊີັ້ນ ແລະ ເນັ້ອເຫຍໍ່ອປະສາດ ຈະເວົັ້າລະອຽດຢູບ
່ ົດທີ 4 ແລະ ບົດທີ 11
2.2.1 ເນອ
ັ້ ເຫຍອ
ໍ່ ບຸຜວ
ີ (Epithelial tissue)
ປະກອບດ້ວຍກຸ່ມຂອງຈຸລັງທີໍ່ມາຮຽງຕົວຢູຕ
່ ິດກັນເປັນແຖວຊັັ້ນດຽວ ຫ ຫາຍຊັັ້ນ, ມີ
ລັກສະນະເຊໍ່ອມຕິດກັນເປັນແຜ່ນ ຖກຍດໄວ້ດ້ວຍຖານຮອງເຫຍໍ່ອບຸຜີວ (Base membrane)
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ຮູບທີ 8 ເນອ
ັ້ ເຫຍອ
ໍ່ ບຸຜວ
ີ (Epithelial tissue)
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

http://www.alyvea.com/biologystudyguides/body-tissue-types.

1) ໜ້າທີໍ່ຂອງເຫຍໍ່ອບຸຜວ
ີ
ໜ້າທີໍ່ຂອງເຫຍໍ່ອບຸຜີວ ຈະແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ໃນເນັ້ອເຫຍໍ່ອແຕ່ລະຊະນິດ
ເຊິໍ່ງຂັ້ນກັບລັກສະນະໂຄງສ້າງ ແລະ ຕາແໜ່ງທີໍ່ຢຂ
ູ່ ອງເນັ້ອເຫຍໍ່ອຊະນິດນັັ້ນໆ ເຊັໍ່ນ:
 ຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ປ້ອງກັນຜີວໜັງທັງໝົດຂອງຮ່າງກາຍ ເຊັໍ່ນ: ເຫຍໍ່ອບຸຜີວຂອງ
ຜີວໜັງ
 ສ້າງ ແລະ ປ່ອຍທາດຕ່າງໆ ເຊັໍ່ນ: ເຫໍ່ອ ແລະ ນັ້າຕາ ເປັນຕົັ້ນ
2) ຊະນິດຂອງເຫຍອ
ໍ່ ບຸຜວ
ີ
ເຫຍໍ່ອບຸຜີວທີໍ່ພົບໃນຮ່າງກາຍຂອງສັດລ້ຽງ ແບ່ງອອກໄດ້ເປັນ 3 ຊະນິດ ຄ:
 ເຫຍໍ່ອບຸຜີວຊະນິດທີໍ່ເປັນຈຸລັງຊັັ້ນດຽວ: ປະກອບດ້ວຍກຸ່ມຈຸລັງຮຽງຕົວຊັັ້ນ
ດຽວຢູເ່ ທິງຖານຮອງເຫຍໍ່ອບຸຜີວ ແລະ ມີຕາແໜ່ງຢູ່ບລິເວນທີມ
ໍ່ ີການແຜ່ການດູດຊມ, ການຄັດລັໍ່ງ ຫ ການ
ຕອງ ເຊັໍ່ນ: ຜີວຂອງຖົງລົມໃນປອດ, ຜີວດ້ານໃນຂອງເສັັ້ນເລອດ, ນັ້າເຫອງ ແລະ ຜີວຂອງຊ່ອງຫວ່າງໃນ
ຮ່າງກາຍ
 ເຫຍໍ່ອບຸຜີວຊະນິດທີໍ່ເປັນຈຸລັງຊັັ້ນດຽວນີັ້
ຍັງມີເຫຍໍ່ອບຸຜີວຊະນິດມີໂຄງ
ສ້າງຄ້າຍຂົນ ເອີັ້ນວ່າ: Cilia ຍໍ່ນອອກມາຈາກຜີວຂອງຈຸລັງ ເຊິໍ່ງຈະປະກອບດ້ວຍກຸ່ມຈຸລັງທີໍ່ສາມາດສ້າງ
ແລະ ປ່ອຍນັ້າເມອກອອກມາ ເພໍ່ອປ້ອງກັນເນັ້ອເຫຍໍ່ອທີຢ
ໍ່ ູ່ດ້ານລຸ່ມ
 ເຫຍໍ່ອບຸຜີວຊະນິດທີໍ່ເປັນຈຸລັງຫາຍຊັັ້ນ: ປະກອບດ້ວຍຊັັ້ນຂອງຈຸລັງຫາຍ
ກວ່າໜໍ່ງຊັັ້ນ ມີຄວາມສາມາດຫົດຍດໄດ້ ແລະ ມີຄວາມທົນທານຕກ
ໍ່ ານຈີກຂາດ, ດັໍ່ງນັັ້ນ ເຫຍໍ່ອບຸຜີວຊະນິດ
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ນີັ້ ຈໍ່ງມີຕາແໜ່ງຢູໃ່ ນບລິເວນທີໍ່ມີການສຽດສີ ຫ ການຮຸກຖູຫາຍ, ສ່ວນໃຫຍ່ ຈະພົບຢູເ່ ທິງຜີວໜັງ, ຊ່ອງ
ປາກ, ຊ່ອງຄອດ, ຮູທວານ ແລະ ເສັັ້ນທາງເດີນປັດສະວະ
 ເຫຍໍ່ອບຸຜີວທີໍ່ເປັນຕ່ອມ:
ເປັນເຫຍໍ່ອທີໍ່ປະກອບດ້ວຍກຸມ
່ ຂອງຈຸລັງທີໍ່ຢູ່
ຮວມກັນເປັນຕ່ອມ (Glands) ເຊິໍ່ງມີໜ້າທີຜ
ໍ່ ະລິດ ແລະ ປ່ອຍທາດຕ່າງໆອອກມາ ເຊັໍ່ນ: ນົມ, ເຫໍ່ອ, ຂີັ້ຫູ
ເປັນຕົັ້ນ
ຕ່ອມ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊະນິດ ຄ: ຕ່ອມມີທໍ່ ແລະ ຕ່ອມບໍ່ມີທໍ່
 ຕ່ອມມີທໍ່ (Exocrine gland): ເປັນຕ່ອມທີໍ່ສ້າງທາດຄັດລັໍ່ງ ແລ້ວສົໍ່ງ
ອອກສູພ
່ າຍນອກ ໂດຍຜ່ານມາທາງທໍ່ ເຊັໍ່ນ: ຕ່ອມເຫໍ່ອ ແລະ ຕ່ອມນັ້າມັນ
 ຕ່ອມບໍ່ມທ
ີ ໍ່ (Endocrine gland): ເປັນຕ່ອມທີສ
ໍ່ ້າງທາດຄັດລັໍ່ງແລ້ວສົໍ່ງ
ອອກສູພ
່ າຍນອກ ໂດຍຜ່ານເຂົັ້າກະແສເລອດ ຫ ລະບົບນັ້າເຫອງ ເຊິໍ່ງທາດດັໍ່ງກ່າວກຄຮອກໂມນ

ຮູບທີ 9 ເຫຍອ
ໍ່ ບຸຜີວທີເໍ່ ປັນຕ່ອມຊະນິດມີທໍ່
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

http://www.mhhe.com/biosci/ap/histology_mh/glands.html
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ຮູບທີ 10 ເຫຍອ
ໍ່ ບຸຜີວທີເໍ່ ປັນຕ່ອມຊະນິດບມ
ໍ່ ທ
ີ ໍ່
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

ttp://www.merckvetmanual.com/pethealth/dog_disorders_and
_diseases/hormonal_disorders_of_dogs/introduction_to_hormonal_d
isorders_of_dogs.html

2.2.2

ເນອ
ັ້ ເຫຍອ
ໍ່ ກ້ຽວພັນ (Connective tissue)
ແມ່ນເນັ້ອເຫຍໍ່ອ ທີໍ່ພົບແຊກຊ້ອນຢູລ
່ ະຫວ່າງເນັ້ອເຫຍໍ່ອຊະນິດອໍ່ນໆ ເນັ້ອເຫຍໍ່ອກ້ຽວ
ພັນຈະເຮັດໜ້າທີໍ່ຄັ້າຊູ ແລະ ຍດເກາະໃຫ້ຄົງຮູບຮ່າງຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້. ລັກສະນະຂອງເນັ້ອເຫຍໍ່ອກ້ຽວພັນປະ
ກອບດ້ວຍຈຸລັງຫາຍຊະນິດ ແລະ ແຕ່ລະຊະນິດເຮັດໜ້າທີໍ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ, ຈຸລັງເຫົໍ່ານີັ້ຈະຮຽງຕົວຢູຫ
່ ່າງກັນ
ແລະ ມີພວກເສັັ້ນໄຍປະກອບຢູນ
່ າ ເຊິໍ່ງຈະເປັນສ່ວນທີໍ່ເຮັດໃຫ້ເນັ້ອເຫຍໍ່ອກ້ຽວພັນແໜ້ນໜາ ແລະ ແຂງແຮງ
ກວ່າເກົໍ່າ
ເສັັ້ນໄຍທີໍ່ພົບໃນເນັ້ອເຫຍໍ່ອກ້ຽວພັນ ມີ 3 ຊະນິດຄ:
(1) ເສັັ້ນໄຍຄອລລາເຈນ (Collagen fiber): ເປັນເສັັ້ນໄຍທີໍ່ມີລັກສະນະໜຽວແຂງ
ແຮງຢູຮ
່ ່ວມກັນເປັນມັດໃຫຍ່
(2) ເສັັ້ນໄຍອີລາສຕິກ (Elastic fiber): ເປັນເສັັ້ນໄຍທີມ
ໍ່ ີລັກສະນະຫົດຍດໄດ້ດີ,
ແຕກເປັນແໜງຍ່ອຍ ສົໍ່ງໄປເຊໍ່ອມກັບແໜງຂອງເສັັ້ນໄຍອໍ່ນໆ
(3) ເສັັ້ນໄຍຕາໜ່າງ (Reticular fiber): ເປັນເສັັ້ນໄຍທີໍ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄເສັັ້ນໄຍ
ຄອລລາເຈນ ແຕ່ບາງກວ່າແຈກຢາຍຢູທ
່ ົໍ່ວໄປ, ເສັັ້ນໄຍຕ່າງໆເຫົໍ່ານີັ້ ເຮັດໃຫ້ເນັ້ອເຫຍໍ່ອກ້ຽວພັນສາມາດຢູ່
ຮ່ວມກັນເປັນແຜ່ນໄດ້
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ຮູບທີ 11 ເສັນ
ັ້ ໄຍຄອລລາເຈນ (Collagen fiber)
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

http://www.northcoastfootcareblog.com/page/8/

ຮູບທີ 12 ເສັນ
ັ້ ໄຍອີລາສຕິກ (Elastic fiber)
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/histolog
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ຮູບທີ 13 ເສັນ
ັ້ ໄຍຕາໜ່າງ (Reticular fiber)
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

http://fat.surin.rmuti.ac.th/teacher/songchai/tissue%20web/collagenfiber.
htm

ເນັ້ອເຫຍໍ່ອກ້ຽວພັນ ແບ່ງອອກໄດ້ຫາຍຊະນິດ ຕາມລັກສະນະພິເສດສະເພາະຂອງຈຸລັງ
ແລະ ທາດລະຫວ່າງຈຸລັງ ເພິໍ່ນແບ່ງອອກໄດ້ ເປັນ 2 ຊະນິດຄ:
1) ເນັ້ອເຫຍໍ່ອກ້ຽວພັນທົໍ່ວໄປ (Connective tissue proper)
2) ເນັ້ອເຫຍໍ່ອກ້ຽວພັນພິເສດ (Specialized Connective tissue) ປະກອບ
ມີກະດູກອ່ອນ , ກະດູກ ແລະ ເລອດ
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ຮູບທີ 14 ເນອ
ັ້ ເຫຍອ
ໍ່ ກ້ຽວພັນທົວ
ໍ່ ໄປ ແລະ ເນອ
ັ້ ເຫຍອ
ໍ່ ກ້ຽວພັນຊະນິດພິເສດ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

http://creationwiki.org/File:Connective_tissue.jpg

ໃນນີັ້ຈະເວົັ້າເຖິງແຕ່ເນັ້ອເຫຍໍ່ອກ້ຽວພັນທົໍ່ວໄປເທົໍ່ານັັ້ນ,
ສ່ວນເນັ້ອເຫຍໍ່ອກ້ຽວພັນ
ຊະນິດພິເສດ ຈະເວົັ້າໃນບົດຮຽນທີ 3 ແລະ ບົດຮຽນທີ 6. ເນັ້ອເຫຍໍ່ອກ້ຽວພັນທົໍ່ວໄປ ເພິໍ່ນແບ່ງອອກໄດ້
2 ຊະນິດ ຄ:
1. ເນັ້ອເຫຍໍ່ອກ້ຽວພັນຊະນິດຕາໜ່າງ (Reticular Connective tissue) ເປັນ
ເນັ້ອເຫຍໍ່ອທີໍ່ພົບແຈກຢາຍຢູຫ
່ ່າງໆ ມີລັກສະນະບາງໃສ, ສ່ວນຫາຍເປັນເສັັ້ນໄຍຊະນິດຄອລລາເຈນ, ເສັັ້ນ
ໄຍອີລາສຕິກ ແລະ ເສັັ້ນໄຍຕາໜ່າງລວມຕົວ ເພໍ່ອເປັນໂຄງໃຫ້ອະໄວຍະວະນັ້າເຫອງຍດເກາະ ເຊັໍ່ນ: ຕ່ອມ
ນັ້າເຫອງ, ໄຂກະດູກ ແລະ ມ້າມ
2. ເນັ້ອເຫຍໍ່ອກ້ຽວພັນຊະນິດໜາແໜ້ນ (Dense Connective tissue) ຫ
ເອີັ້ນວ່າ: ເນັ້ອເຫຍໍ່ອເສັັ້ນໄຍ (Fibrous Connective tissue)
ເນັ້ອເຫຍໍ່ອຊະນີດນີັ້ ສ່ວນຫາຍເປັນເສັັ້ນໄຍຊະນິດຄອລລາເຈນ ແລະ ເສັັ້ນໄຍອີລາສ
ຕິກຮຽງຕົວບຽດກັນແໜ້ນ, ຈະມີຈຸລັງສ້າງເສັັ້ນໄຍ (fibroblast) ແຈກຢາຍຢູຫ
່ ່າງກັນເປັນໄລຍະໆ
ຖ້າມີເສັັ້ນໄຍຊະນິດຄອລລາເຈນເປັນສ່ວນຫາຍ ເອີັ້ນວ່າ: ເອັນຂາວ ພົບຢູເ່ ຂດຂຕ
ັ້ ີນ, ຂັ້
ມ ຖ້າມີເສັັ້ນໄຍຊະນິດອີລາສຕິກເປັນສ່ວນຫາຍ ເອີັ້ນວ່າ: ເອັນເຫອງ ພົບຢູເ່ ອັນຍດຢູ່ລະຫວ່າງກະດູກສັນຫງັ
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ຮູບທີ 15 ເນອ
ັ້ ເຫຍອ
ໍ່ ກ້ຽວພັນຊະນິດຕາໜ່າງ ແລະ ເນອ
ັ້ ເຫຍອ
ໍ່ ກ້ຽວພັນຊະນິດໜາແໜ້ນ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

2.3

https://shandersen.wikispaces.com/Homeostasis

ອະໄວຍະວະ (Organs)

ເນັ້ອເຫຍໍ່ອແຕ່ລະຊະນິດທີໍ່ຕ່າງກັນຈານວນຫາຍມາຮຽງຕົວກັນ ກາຍເປັນອະໄວຍະວະ ເຊິໍ່ງເປັນ
ໜ່ວຍທີໍ່ເຮັດໜ້າທີໍ່ພາຍໃນຮ່າງກາຍ ອະໄວຍະວະສາມາດແບ່ງອອກໄດ້ເປັນ 2 ກຸ່ມໃຫຍ່ ຄ: ກຸ່ມອະໄວຍະ
ວະທີເໍ່ ປັນທໍ່ລ່ວງ ແລະ ກຸ່ມອະໄວຍະວະທີໍ່ເປັນເນັ້ອແໜ້ນ
2.3.1 ອະໄວຍະວະທີເໍ່ ປັນທລ
ໍ່ ວ
່ ງ (Tubular organs)
ເປັນອະໄວຍະວະທີໍ່ມີລັກສະນະເປັນທໍ່ລ່ວງ, ອະໄວຍະວະຊະນິດນີັ້ ປະກອບດ້ວຍ
ພະນັງພາຍໃນ 3 ຊັັ້ນ ຄ:
1. ພະນັງຊັັ້ນໃນ: ເປັນຊັັ້ນຂອງເຫຍໍ່ອບຸຜີວ
2. ພະນັງຊັັ້ນກາງ: ເປັນຂອງກ້າມເນັ້ອກ້ຽງ ແລະ ເນອ
ັ້ ເຫຍໍ່ອກ້ຽວພັນ
3. ພະນັງຊັັ້ນນອກ: ປະກອບດ້ວຍເນັ້ອເຫຍໍ່ອກ້ຽວພັນ ແລະ ເນັ້ອເຫຍໍ່ອບຸຜີວ
ຕົວຢ່າງຂອງອະໄວຍະວະກຸ່ມນີັ້ ໄດ້ແກ່: ຫົວໃຈ, ປອດ, ກະເພາະອາຫານ, ເສັັ້ນເລອດ ແລະ ລາໄສ້ແກ່
ເປັນຕົັ້ນ
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ຮູບທີ 16 ບັນດາຊັັ້ນຕ່າງໆຂອງອະໄວຍະວະທີໍ່ເປັນທໍ່ລວ
່ ງ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/10/82/20130109

2.3.2

ອະໄວຍະວະທີໍ່ເປັນເນອ
ັ້ ແໜ້ນ (Parenchyma organs)
ອະໄວຍະວະກຸ່ມນີັ້ ມີລັກສະນະເປັນເນັ້ອແໜ້ນ, ບໍ່ເປັນທໍ່, ມີຮູບຮ່າງແຕກຕ່າງກັນ
ອອກໄປ ໂດຍໂອບລ້ອມດ້ວຍເຫຍໍ່ອກ້ຽວພັນ ແລະ ບາງເທໍ່ອອາດມີເຫຍໍ່ອບາງໆຫຸ້ມຢູນ
່ ອກອີກຊັັ້ນໜໍ່ງ, ອະ
ໄວຍະວະຊະນິດນີັ້ ປະກອບດ້ວຍກຸ່ມຂອງເນັ້ອເຫຍໍ່ອກ້ຽວພັນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ບາງຄັັ້ງເນັ້ອເຫຍໍ່ອກ້ຽວ
ພັນເຫົໍ່ານີັ້ ອາດແຜ່ຍໍ່ນເຂົັ້າໄປເພໍ່ອແຍກອະໄວຍະວະອອກເປັນກີບໆ. ຕົວຢ່າງຂອງອະໄວຍະວະຊະນິດນີໄັ້ ດ້
ແກ່: ຕັບ ແລະ ຮັງໄຂ່ ເປັນຕົັ້ນ
ອະໄວຍະວະຫາຍໆອະໄວຍະວະຈະປະກອບກັນເປັນລະບົບ (System) ເພໍ່ອເຮັດ
ໜ້າທີໍ່ພາຍໃນຮ່າງກາຍ, ລະບົບທີໍ່ສາຄັນໃນຮ່າງກາຍສະແດງໄດ້ໃນຕາຕະລາງດັໍ່ງຕໄໍ່ ປນີ:ັ້
ຕາຕະລາງທີ 2

ບັນດາລະບົບທີສ
ໍ່ າຄັນໃນຮ່າງກາຍ

ລ/ດ

ລະບົບ (System)

ອະໄວຍະວະທີໍ່ສາຄັນ (Major organs)

1

ລະບົບໂຄງຮ່າງ (Skeletal system)

ກະດູກ

2

ລະບົບກ້າມເນັ້ອ
(Muscular system)

ກ້າມເນັ້ອລາຍ, ກ້າມເນັ້ອກ້ຽງ, ກ້າມເນັ້ອຫົວໃຈ

3

ລະບົບທາງເດີນອາຫານ
(Digistive system)

ທໍ່ອາຫານ, ກະເພາະອາຫານ, ລາໄສ້

4

ລະບົບຫາຍໃຈ
( Respiratory system)

ຄຫອຍ , ຫອດລົມ , ປອດ
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5

ລະບົບໝູນວຽນເລອດ
(Cadiovascular system)

ຫົວໃຈ, ເສັັ້ນເລອດດາ, ເສັັ້ນເລອດແດງ,
ຕ່ອມນັ້າເຫອງ, ນັ້າເຫອງ

6

ລະບົບ ຂັບຖ່າຍປັດສະວະ
(Urinary system)

ໄຂ່ຫັງ, ພົກປັດສະວະ, ຫອດປັດສະວະ,
ທໍ່ປັດສະວະ

7

ລະບົບສບພັນ
( Reproductive system)

ອັນທະ, ທໍ່ສົໍ່ງອະສຸຈ,ິ ລິງໂຄ
ຮັງໄຂ່, ມົດລູກ, ຊ່ອງຄອດ

8

ລະບົບຕ່ອມບໍ່ມີທໍ່
( Endocrine system)

ຕ່ອມໄທຣອຍດ໌ , ຕ່ອມເທິງໄຂ່ຫັງ

9

ລະບົບປະສາດ
( Nervous system)

ສະໝອງ , ໄຂສັນຫັງ, ເສັັ້ນປະສາດ

10

ລະບົບຮັບຄວາມຮູສ
້ ກ
(Sensory system)

ຫູ , ຕາ , ດັງ , ລີັ້ນ ,

11

ລະບົບຫຸ້ມຫໍ່ຮ່າງກາຍ
(Integumantary system)

ຜີວໜັງ , ຕ່ອມເຫໍ່ອ, ຕ່ອມນັ້າມັນ
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ບົດທີ 3
ລະບົບໂຄງກະດູກຂອງສັດລ້ຽງ ແລະ ການທາງານ
The Skeletal System
ຈຸດປະສົງ
ເພໍ່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ອະທິບາຍໜ້າທີໍ່ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງກະດູກ
2. ສາມາດຈາແນກຊະນິດຂອງໂຄງກະດູກໄດ້ຖກຕ້ອງ
3. ບອກສ່ວນປະກອບຂອງລະບົບໂຄງກະດູກໄດ້
4. ອະທິບາຍລັກສະນະທາງກາຍະວິພາກ ແລະ ລັກສະນະທາງຈຸລະກາຍະວິພາກຂອງກະດູກ

ເນອ
ັ້ ໃນ
ລະບົບໂຄງກະດູກຂອງສັດລ້ຽງ ເປັນລະບົບທີໍ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເກີດເປັນຮູບເປັນຮ່າງ ແລະ ຊົງຕົວ
ຢູໄ່ ດ້ ລະບົບນີັ້ປະກອບດ້ວຍກະດູກ 2 ອັນ ທີໍ່ມາເຊໍ່ອມຕໍ່ກັນຢູ່ ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຂຕ
ັ້ ໍ່ໂດຍມີເອັນຍດຈ່ອງເອົາ
ໄວ້ຈໍ່ງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຄໍ່ອນໄຫວໄດ້

3.1

ລັກສະນະສະເພາະທີສ
ໍ່ າຄັນຂອງກະດູກ

ກະດູກເປັນສ່ວນທີໍ່ມີຄວາມແຂງແຮງຫາຍທີໍ່ສຸດ, ຄຸນສົມບັດພິເສດທີສ
ໍ່ າຄັນຂອງກະດູກຄມັນສາ
ມາດສ້ອມແຊມຕົວເອງໄດ້ພາຍຫັງທີໍ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ຄຸນສົມບັດດັໍ່ງກ່າວ ມີຄວາມສາຄັນໃນການປິໍ່ນປົວ
ກະດູກຫັກຂອງສັດໃຫ້ຫາຍດີເປັນປົກກະຕິໄດ້
ກະດູກປະກອບດ້ວຍຈຸລັງສ້າງກະດູກ (Osteoblast)
ທີໍ່ຝັງຢູ່ໃນເນັ້ອກະດູກ (Bone
matrix) ເຊິໍ່ງມີລັກສະນະອ່ອນນຸ້ມໃນໄລຍະຕົນ
ັ້
ແລະ ຕໍ່ມາຈະຄ່ອຍໆແຂງຂັ້ນເມໍ່ອມີການສະສົມ
ແຄລຊຽມ ແລະ ຟົສຟຣັສ
ກະດູກແຂງປະກອບດ້ວຍທາດທີສ
ໍ່ າຄັນ 2 ຊະນິດ ຄ:
1. ອິນຊີວັດຖຸ (Organic metter): ມີປະມານ 67 ຂອງສ່ວນທີໍ່ເປັນຂອງແຂງ, ປະກອບ
ດ້ວຍເສັັ້ນໄຍຄອນລາເຈນ, ໂປຣຕີນ ແລະ ໂປລີແຊກຄາໄຣດ໌ ເຊິໍ່ງທາດເຫົໍ່ານີັ້ ເຮັດໃຫ້ກະດູກມີຄວາມໜຽວ
ບແ
ໍ່ ຕກງ່າຍ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ກະດູກຊົງຮູບຢູໄ່ ດ້
2. ອະນີນຊີວັດຖຸ (Inorganic matter): ເປັນສ່ວນທີເໍ່ ຫອຂອງສ່ວນທີເໍ່ ປັນຂອງແຂງ,
ປະກອບດ້ວຍແຄລຊຽມຟອສເຟດ (Ca3(PO4)) ແລະ ແຄລຊຽມຄາຣ໌ບເນດ (CaCO3) ເປັນສ່ວນຫາຍ
ທາດເຫົໍ່ານີັ້ ເຮັດໃຫ້ກະດູກມີຄວາມແຂງແກ່ນ ແລະ ທົນທານ

3.2

ໜ້າທີສ
ໍ່ າຄັນຂອງກະດູກ
ກະດູກມີຄວາມສາຄັນຫາຍຢ່າງດັໍ່ງນີັ້:
1. ຊ່ວຍຄັ້າຊູຮ່າງກາຍໃຫ້ຄົງຮູບຢູໄ່ ດ້ ເຊິໍ່ງເປັນໜ້າທີໍ່ພັ້ນຖານອັນສາຄັນຂອງກະດູກ
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2. ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສາມາດເຄໍ່ອນໄຫວໄດ້ ໂດຍທາງານຮ່ວມກັບກ້າມເນັ້ອລາຍ ເຊິໍ່ງຈະຍດ
ເກາະກັບກະດູກດ້ວຍເອັນ
3. ຫຸ້ມຫໍ່ປ້ອງກັນອັນຕະລາຍອະໄວຍະວະທີອ
ໍ່ ງຂອງກະໍ່ອນນຸ້ມຢູພ
່ າຍໃນ ເຊັໍ່ນ: ສະໝອງ, ຫົວ
ໃຈ ແລະ ປອດ
4. ກະດູກເປັນບ່ອນສະສົມແຄລຊຽມໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ
5. ເປັນບ່ອນສ້າງຈຸລັງເມັດເລອດແດງ ເຊິໍ່ງພົບຢູໃ່ ນໄຂກະດູກ (Bone marrow)

3.3

ໂຄງສ້າງຂອງກະດູກ (Bone structure)

ກະດູກແຕ່ລະອັນ ປະກອບດ້ວຍກະດູກ 2 ຊະນິດ ຄ:
3.3.1 ຊະນິດທີໍ່ມເີ ນອ
ັ້ ກະດູກເປັນແບບຟອງນາັ້ (Spongy bone)
ກະດູກຊະນິດນີັ້ມີລັກສະນະເປັນຮູຄ້າຍຟອງນັ້າ,
ປະກອບດ້ວຍກະດູກນ້ອຍໆຮຽງ
ຕົວຢ່າງບເໍ່ ປັນລະບຽບໂດຍມີຊ່ອງຫວ່າງນ້ອຍໆຢູລ
່ ະຫວ່າງກະດູກເຫົໍ່ານີ,ັ້ ພາຍໃນຊ່ອງຫວ່າງດັໍ່ງກ່າວຈະມີໄຂ
ກະດູກ (Bone marrow) ບັນຈຸຢພ
ູ່ າຍໃນ
3.3.2 ຊະນິດທີມ
ໍ່ ເີ ນອ
ັ້ ກະດູກແໜ້ນ ແລະ ແຂງ (Compact bone)
ກະດູກຊະນິດນີັ້ມີລັກສະນະເນັ້ອແໜ້ນ, ແຂງ ແລະ ມີນັ້າໜັກຫາຍ, ເປັນສ່ວນປະກອບ
ທີສ
ໍ່ າຄັນຂອງກະດູກທີໍ່ເປັນແທ່ງຍາວ ແລະ ພະນັງດ້ານນອກຂອງກະດູກທັງໝົດ

ຮູບທີ 17 ລັກສະນະຂອງກະດູກທີມ
ໍ່ ເີ ນອ
ັ້ ກະດູກເປັນແບບຟອງນາັ້ ແລະ ກະດູກທີແ
ໍ່ ໜ້ນ-ແຂງ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ.

http://www.teachpe.com/anatomy/bone_structure.php
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3.4

ລັກສະນະທາງກາຍະວິພາກຂອງກະດູກ (Macroscopic of bone)
ກະດູກທີໍ່ເປັນແທ່ງຍາວ ປະກອບດ້ວຍ 2 ສ່ວນ ຄ:
1. ສ່ວນປາຍຂອງກະດູກທັງສອງດ້ານ (Epiphysis)
ພາຍໃນປະກອບດ້ວຍກະດູກຊະນິດເນັ້ອຟອງນັ້າ ເຊິໍ່ງຖກຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍກະດູກ ຊະນິດເນັ້ອ

ແໜ້ນ
2. ສ່ວນຕົວກະດູກ (Diaphysis)
ເປັນສ່ວນທີໍ່ສາຄັນຂອງແທ່ງກະດູກ, ພາຍໃນປະກອບດ້ວຍກະດູກຊະນິດເນັ້ອແໜ້ນ, ເຄິໍ່ງ
ກາງຂອງກະດູກສ່ວນນີັ້ຈະເປັນໂກນ ເອີັ້ນວ່າ: ເມດັລລາຣີ ແຄວີທີ (Medullary cavity) ເຊິໍ່ງບັນຈຸໄຂ
ກະດູກ (Bone marrow) ຢູພ
່ າຍໃນ ແລະ ມີເຫຍໍ່ອໜຽວບາງທີໍ່ເອີັ້ນວ່າເຫຍໍ່ອກະດູກຊັັ້ນໃນ
(Endosteum) ຫຸ້ມອ້ອມຊັັ້ນໃນຂອງໂກນກະດູກດັໍ່ງກ່າວ, ສ່ວນຊັັ້ນນອກຂອງຕົວກະດູກ ຖກຫຸ້ມຫດ
ໍ່ ້ວຍ
ເຫຍໍ່ອໜຽວບາງທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ: ເຫຍໍ່ອກະດູກຊັັ້ນນອກ (Periosteum) ເຊິໍ່ງມີຄວາມສາຄັນຕກ
ໍ່ ານສ້າງເນັ້ອ
ກະດູກ ແລະ ສ້ອມແຊມກະດູກເມໍ່ອກະດູກຫັກ ເພາະມີຈຸລັງສ້າງກະດູກຢູ່ພາຍໃນ

ຮູບທີ 18 ລັກສະນະທາງກາຍະພາກຂອງກະດູກ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

3.5

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/pe/appliedanatomy/2_
anatomy_skeleton_rev4.shtml

ລັກສະນະທາງຈຸລະກາຍະວິພາກຂອງກະດູກ

ເມໍ່ອເຮົາເອົາສ່ວນຂອງກະດູກຊະນິດເນັ້ອແຂງມາຕັດຕາມຂວາງ ຫ ຕາມຍາວ ແລ້ວນາໄປສ່ອງເບິໍ່ງ
ດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດ ຈະເຫັນໂຄງສ້າງນ້ອຍໆຢ່າງຫວງຫາຍ ເອີັ້ນວ່າ: ລະບົບຮາຣ໌ເວີຣ໌ຊຽນ (Harversian
system)
ລະບົບຮາຣ໌ເວີຣ໌ຊຽນ (Harversian system) ປະກອບດ້ວຍໂຄງສ້າງທີສ
ໍ່ າຄັນ 5 ສ່ວນຄ:
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1. ສ່ວນທີໍ່ເປັນທໍ່ (Harversian canal): ສ່ວນນີັ້ເປັນທາງຜ່ານເຂົັ້າອອກຂອງເສັັ້ນເລອດ
ເສັັ້ນນັ້າເຫອງ ແລະ ເສັັ້ນປະສາດທີຈ
ໍ່ ະໄປລ້ຽງຈຸລັງກະດູກ ເຊິໍ່ງທໍ່ຮາຣ໌ເວີຣ໌ຊຽນ ແຕ່ລະທໍ່ຈະເຊໍ່ອມຕຫ
ໍ່ າກັນ
2. ສ່ວນຂອງເນັ້ອກະດູກ (Concentric lamellae): ສ່ວນນີເັ້ ກີດຈາກການສະສົມຂອງພກ
ແຄລຊຽມ ແລະ ຟອສຟຣັສ ເຊິໍ່ງມີການຮຽງຕົວເປັນວົງກົມຊ້ອນກັນຫາຍຊັັ້ນຢູລ
່ ້ອມຮອບທໍ່ຮາຣ໌ເວີຣ໌ຊຽນ
3. ລາຄູນາ (Lacuna): ສ່ວນນີັ້ມີລັກສະນະເປັນແອ່ງ, ຮຽງໂດຍຮອບເປັນວົງກົມຢູພ
່ າຍໃນ
ສ່ວນຂອງກະດູກແຕ່ລະວົງ
4. ຈຸລັງກະດູກ (Osteocyte): ມີຕາແໜ່ງຢູ່ພາຍໃນລາຄູນາ
5. ທໍ່ລິຄີວໄລ (Canaliculi): ເປັນທໍ່ນ້ອຍໆຢ່າງຫວງຫາຍ ທີຕ
ໍ່ ິດຕເໍ່ ຖິງກັນລະຫວ່າງລາຄູນາ
ໂດຍທໍ່ເຫົໍ່ານີັ້ເປັນທາງເຂົັ້າອອກຂອງເສັັ້ນເລອດຝອຍ, ເສັັ້ນປະສາດ, ເສັັ້ນນັ້າເຫອງ ໄປຍັງຈຸລັງກະດູກທີຢ
ໍ່ ພ
ູ່ າຍ
ໃນລາຄູນາ

ຮູບທີ 19 ລະບົບຮາຣ໌ເວີຣຊ
໌ ຽນ (Harversian system)
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

3.6

http://anatomy-medicine.com/musculoskeletal-system/11-osteologyosteologia-the-science-of-the-bones.html

ການເກີດ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງກະດູກ (Bone formation)

ການເກີດຂອງກະດູກມີ 2 ລັກສະນະ ຄ:
3.6.1 ກະດູກທີໍ່ມຕ
ີ ນ
ົັ້ ກາເນີດມາຈາກກະດູກອ່ອນ
ການເກີດຂອງກະດູກຊະນິດນີັ້ ເກີດຂັ້ນເນໍ່ອງຈາກການຈະເລີນຂອງກະດູກແຂງຂັ້ນມາ
ແທນທີໍ່ແມ່ພີມ ເຊິໍ່ງເປັນກະດູກອ່ອນ, ພົບໄດ້ໃນກະດູກທີມ
ໍ່ ີຮູບຮ່າງຍາວ ເຊັໍ່ນ: ກະດູກກົກຂາໜ້າ ແລະ ຂາ
ຫັງ ເປັນຕົັ້ນ. ເວລາລູກສັດເປັນຕົວອ່ອນຢູໃ່ ນທ້ອງແມ່ ກະດູກທີໍ່ມີຮູບຮ່າງຍາວຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຈະເກີດ
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ເປັນແທ່ງ ກະດູກອ່ອນຊະນິດໄຮອາລີນ (Hyaline cartilage) ທັງໝົດ, ຈາກນັັ້ນຈະມີການສະສົມຂອງ
ພກແຄລຊຽມ ແລະ ຟອສຟຣັສ ໂດຍເກີດຂັ້ນໃນສ່ວນຂອງກະດູກອ່ອນຢູບ
່ ລິເວນຕົວກະດູກ ແລ້ວຂະ
ຫຍາຍອອກໄປຍັງປາຍທັງສອງຂ້າງຕາມອາຍຸຂອງສັດ

ຮູບທີ 20 ກະດູກທີມ
ໍ່ ຕ
ີ ນ
ົັ້ ກາເນີດມາຈາກກະດູກອ່ອນ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/pe/appliedanatomy/2_
anatomy_skeleton_rev4.shtml

3.6.2

ກະດູກທີໍ່ມຕ
ີ ນ
ົັ້ ກາເນີດມາຈາກແຜ່ນເນອ
ັ້ ເຫຍອ
ໍ່ ກ້ຽວພັນ
ການເກີດຂອງກະດູກຊະນິດນີັ້ ພົບໄດ້ໃນກະດູກຊະນິດແປ ເຊັໍ່ນ: ກະດູກກະໂຫກຫົວ
ໂດຍຈຸລັງຂອງກະດູກອ່ອນຈະມາຮຽງຕົວອັດແໜ້ນເປັນແຜ່ນ ເຊິໍ່ງຕມ
ໍ່ າຈະປ່ຽນແປງໄປເປັນຈຸລັງສ້າງກະດູກ
ເຮັດໜ້າທີໍ່ສ້າງກະດູກອອກມາ ແລະ ເກີດການສະສົມຂອງພກແຄລຊຽມ ແລະ ຟອສຟຣັສ ຈົນໄດ້ກະດູກ
ແຂງ ແລະ ແຜ່ນບາງ
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ຮູບທີ 21 ກະດູກທີມ
ໍ່ ຕ
ີ ນ
ົັ້ ກາເນີດມາຈາກແຜ່ນເນອ
ັ້ ເຫຍອ
ໍ່ ກ້ຽວພັນ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

3.7

https://www.youtube.com/watch?v=p-3PuLXp9Wg

ຮູບຮ່າງຂອງກະດູກ (Bone shapes)
ກະດູກສາມາດແບ່ງຕາມຮູບຮ່າງພາຍນອກໄດ້ເປັນ 4 ຊະນິດ ຄ:
3.7.1 ກະດູກຍາວ (Long bones)
ເປັນກະດູກທີໍ່ມີຄວາມຍາວຫາຍກວ່າຄວາມກວ້າງ ເຊັນ
ໍ່ : ກະດູກຂາໜ້າ ແລະ ກະດູກ

ຂາຫັງ
3.7.2

ກະດູກສັນ
ັ້ (Short bones)
ເປັນກະດູກມີຮູບຮ່າງກົມ ແລະ ສັັ້ນ ພາຍໃນປະກອບດ້ວຍແກນຂອງກະດູກຟອງນັ້າ
ຈະຖກຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍກະດູກຊະນິດເນັ້ອແໜ້ນ, ກະດູກຊະນິດນີັ້ ໄດ້ແກ່: ກະດູກຂຕ
ັ້ ີນໜ້າ ແລະ ກະດູກຂຕ
ັ້ ີນ
ຫັງ
3.7.3 ກະດູກແປ (Flat bone)
ເປັນກະດູກທີໍ່ມີຮູບຮ່າງແປ, ແບນ, ບາງ ແລະ ກົໍ່ງ ປະກອບດ້ວຍແຜ່ນກະດູກຊະນິດ
ເນັ້ອແໜ້ນ 2 ຊັນ
ັ້ ປະກົບກັນຢູ່ ໂດຍມີກະດູກຊະນິດຟອງນັ້າຢູເ່ ຄິໍ່ງກາງ, ກະດູກຊະນິດນີໄັ້ ດ້ແກ່: ກະດູກກະ
ໂຫກຫົວ, ກະດູກຊາມ ແລະ ກະດູກຂ້າງ
3.7.4 ກະດູກທີໍ່ມຮ
ີ ບ
ູ ຮ່າງອນ
ໍ່ ໆ (Irregular bone)
ເປັນກະດູກທີມ
ໍ່ ີຮູບຮ່າງແປກໆ ແລະ ມີລັກສະນະສະເພາະທີໍ່ແຕກຕ່າງອອກໄປຈາກກະ
ດູກທັງສາມຊະນິດທີໍ່ກ່າວມາແລ້ວ ກະດູກຊະນິດນີັ້ ໄດ້ແກ່: ກະດູກສັນຫງັ ແລະ ກະດູກໝາກບ້າຫົວເຂົໍ່າ
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ຮູບທີ 22 ຮູບຮ່າງຂອງກະດູກຊະນິດຕ່າງໆ
ແຫໍ່ງທີມາ:

3.8

http://www.thunderboltkids.co.za/Grade5/01-life-andliving/chapter2.html

ລະບົບໂຄງກະດູກຂອງສັດລ້ຽງ (The skeletal sytem)
ລະບົບໂຄງກະດູກຂອງສັດລ້ຽງ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກສ່ວນ ຄ: ກະດູກແກນກາງ ແລະ ກະດູກ

ຂາ
3.8.1

ກະດູກແກນກາງ (Axial skeleton)
ກະດູກແກນກາງປະກອບຂັ້ນເພໍ່ອເຮັດໜ້າທີຄ
ໍ່ ັ້າຊູຮ່າງກາຍ ແລະ ປ້ອງກັນລະບົບປະ
ສາດສູນກາງ ຕະຫອດຈົນອະໄວຍະວະໃນຊ່ວງເອິກ. ກະດູກແກນກາງປະກອບດ້ວຍກະດູກກະໂຫກຫົວ
(Skull), ກະດູກສັນຫງັ (Vertebral column), ກະດູກຂ້າງ (Ribs) ແລະ ກະດູກໜ້າເອິກ
(Sternum)
ກະດູກກະໂຫກຫົວ (Skull) ປະກອບດ້ວຍກະດູກ 2 ສ່ວນ ຄ:
1) ກະດູກທີໍ່ຫຫ
ໍ່ ມ
ຸ້ ສະໝອງ: ປະກອບເປັນສ່ວນເທິງຂອງຫົວເປັນໂກນອັນໜງໍ່ ທີໍ່
ບັນຈຸສະໝອງ, ກະດູກເຫົໍ່ານີັ້ ເປັນຊະນິດກະດູກແປ ແລະ ມັກມີເຂົາຈັບຝັງຢູກ
່ ະດູກໜ້າຜາກ
2) ກະດູກສ່ວນໃບໜ້າ: ປະກອບເປັນສ່ວນລຸ່ມຂອງຫົວມັນຈອດເຂົາກັນເປັນເຂດ
ໃຫ້ແກ່ປາກ, ຮູດັງ, ໂກນດັງ. ກະດູກສ່ວນໃບໜ້າ ແບ່ງເປັນ 2 ພາກສ່ວນ ຄ:
 ຄາງກະໄຕເບອ
ັ້ ງເທິງ: ມີແຂ້ວຈັບຢູ່ເຊັໍ່ນ: ແຂ້ວກົກ, ແຂ້ວໂຄບ, ແຂ້ວແງ
ເບອ
ັ້ ງເທິງ ແລະ ແຂ້ວຍິໍ່ງ, ຍົກເວັັ້ນສັດຄ້ຽວເອັ້ອງ ເຊິງໍ່ ແທນທີຈ
ໍ່ ະມີແຂ້ວຍີງໍ່ ມີແຕ່ຟັນໜາໆ
 ຄາງກະໄຕເບອ
ັ້ ງລຸມ
່ : ແບ່ງເປັນ 2 ງ່າມຄຮູບໂຕ V, ກະດູກອັນນີັ້ເປັນບ່ອນ
ຈັບຂອງແຂ້ວທັງໝົດຄ: ແຂ້ວກົກ, ແຂ້ວແງ ແລະ ແຂ້ວຍິງໍ່
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ກະດູກສັນຫງັ (Vertebral column)
ເປັນກະດູກແກນກາງ ທີປ
ໍ່ ະກອບດ້ວຍກະດູກອັນດຽວຂະໜາດນ້ອຍ, ຮູບຮ່າງບແ
ໍ່ ນ່
ນອນ ມາເຊໍ່ອມຕກ
ໍ່ ັນດ້ວຍຂຕ
ັ້ ໍ່ ເຮັດໃຫ້ກະດູກສັນຫງັ ໂຄ້ງ ແລະ ແອນໄດ້
ກະດູກສັນຫັງແບ່ງອອກເປັນ 5 ສ່ວນ ດັໍ່ງນີັ້:
 ສ່ວນທີ 1 ໄດ້ແກ່ ກະດູກສັນຫັງສ່ວນຄ
 ສ່ວນທີ 2 ໄດ້ແກ່ ກະດູກສັນຫັງສ່ວນເອິກ
 ສ່ວນທີ 3 ໄດ້ແກ່ ກະດູກສັນຫັງສ່ວນແອວ
 ສ່ວນທີ 4 ໄດ້ແກ່ ກະດູກສັນຫັງສ່ວນກະໂພກ ຫ ກະດູກກົັ້ນກົບ ໃນສັດບາງຊະນິດ
ເຊັໍ່ນ: ສັດປີກກະດູກສັນຫັງສ່ວນແອວຈະເຊໍ່ອມກັບກະດູກສັນຫັງສ່ວນກະໂພກ ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນກະດູກ
ໃຫ່ຍອັນດຽວ
 ສ່ວນທີ 5 ໄດ້ແກ່ກະດູກສັນຫັງສ່ວນຫາງ ໃນສັດແຕ່ລະຊະນິດ ມີກະດູກສັນຫັງ
ຂອງແຕ່ລະສ່ວນທີໍ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປດັໍ່ງຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີັ້:
ຕາຕະລາງທີ 3

ສັດສ່ວນຂອງກະດູກສັນຫງັ ໃນສັດແຕ່ລະຊະນິດ

ກະດູກສັນຫງັ
ສ່ວນຄ
ສ່ວນເອິກ
ສ່ວນແອວ
ສ່ວນກະໂພກ
ສ່ວນຫາງ

ໝາ

ໝູ

ງົວ

ແກະ ແລະ ແບ້

ມ້າ

7
12-14
6-7
3
20-30

7
13-16
5-7
4
20-30

7
13
6
5
18-20

7
13
6
4-5
13-14

7
18
5-7
5
15-21

ກະດູກໜ້າເອິກ (Sternum)
ເປັນກະດູກທີໍ່ເຊໍ່ອມຕກ
ໍ່ ັບກະດູກຂ້າງທີໍ່ເປັນກະດູກອ່ອນ, ມີຕາແໜ່ງຢູ່ຊກ
ໍ່ ັບດ້ານລຸ່ມ
ຂອງຊ່ວງເອິກ, ເຮັດໜ້າທີປ
ໍ່ ້ອງກັນອະໄວຍະວະພາຍໃນຊ່ວງເອິກ, ສ່ວນສຸດທ້າຍຂອງກະດູກໜ້າເອິກ ຈະມີ
ກະດູກອ່ອນຢູບ
່ ລິເວນປາຍສຸດ
ກະດູກຂ້າງ (Ribs)
ມີລັກສະນະເປັນຄູ່ ແລະ ໂຄ້ງຍາວຄຸມພະນັງດ້ານຂ້າງຊ່ວງເອິກ ເພໍ່ອເຮັດໜ້າທີໍ່ປ້ອງກັນ
ອະໄວຍະວະໃນຊ່ວງເອິກ. ໂດຍປົກກະຕິຈານວນຄູຂ
່ ອງກະດູກຂ້າງເທົໍ່າກັບຈານວນກະດູກສັນຫັງສ່ວນເອິກ
ຢູ່ສ່ວນປາຍເທິງສຸດຂອງກະດູກຂ້າງຈະເຊໍ່ອມຕຢ
ໍ່ ກ
ູ່ ັບກະດູກສັນຫັງສ່ວນເອິກ
ເຮັດໃຫ້ເປັນຂຕ
ັ້ ທ
ໍ່ ີໍ່ມກ
ີ ານ
ເຄໍ່ອນໄຫວໄດ້ດີ ເຊິໍ່ງຊ່ວຍໃນການຫາຍໃຈເຂົັ້າ ແລະ ອອກ
3.8.2 ກະດູກຂາ (Appendicular skeleton)
ເປັນກະດູກທີຕ
ໍ່ ຈ
ໍ່ າກກະດູກແກນກາງ ໄດ້ແກ່: ກະດູກຂາໜ້າ ແລະ ກະດູກຂາຫັງ
ກະດູກຂາໜ້າ (Pectoral limb) ແບ່ງອອກເປັນ 6 ພາກສ່ວນດັໍ່ງນີັ້:
 ກະດູກບ່າໄລ່ (Scapula): ຈະເຮັດໜ້າທີໍ່ເປັນຕົວຍດກັບກະດູກແກນກາງ ເພໍ່ອ
ໃຫ້ເປັນບ່ອນຍດ ເກາະກັບກະດູກຂາໜ້າ
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 ກະດູກກົກຂາໜ້າ (Humerus): ເປັນກະດູກທີມ
ໍ່ ີຮູບຮ່າງຍາວ, ສ່ວນປາຍດ້ານ
ເທິງຕິດກັບກະດູກ ບ່າໄລ່ ແລະ ປາຍດ້ານລຸ່ມຕິດກັບກະດູກທ່ອນຂາໜ້າ
 ກະດູກທ່ອນຂາໜ້າ (Radius): ມີລັກສະນະເປັນກະດູກຍາວ ສ່ວນປາຍດ້ານ
ເທິງ ຕິດກັບກະດູກກົກຂາໜ້າ ແລະ ປາຍດ້ານລຸ່ມຕິດກັບກະດູກຂຕ
ັ້ ີນໜ້າເກີດເປັນຂຕ
ັ້ ,ໍ່ ປະກອບດ້ວຍ
ກະດູກ 2 ອັນ ຄ: ກະດູກຄັ້າ (Radius) ແລະ ກະດູກປິໍ່ນ (Ulna)
 ກະດູກຂຕ
ັ້ ນ
ີ ໜ້າ (Capus): ກະດູກຊະນິດນີັ້ປະກອບດ້ວຍກະດູກສັັ້ນ 2 ແຖວ
ຮຽງຕົວຂະໜານກັນຢູ່
 ກະດູກປາຍຕີນໜ້າ (Metacarpal): ເປັນກະດູກທີໍ່ຕມ
ໍ່ າຈາກກະດູກຂັ້ຕີນໜ້າ
ແຖວລຸ່ມສຸດ ແລະ ຍາວມາເຖິງກະດູກນີັ້ວຕີນຂເັ້ ທິງສຸດ. ໂດຍທົໍ່ວໄປກະດູກຂຕ
ັ້ ີນໜ້າມີຈານວນທີໍ່ສາພັນກັບ
ຈານວນນີັ້ວ ແລະ ໃນສັດລ້ຽງແຕ່ລະຊະນິດມີກະດູກຝາຕີນໜ້າທີໍ່ມລ
ີ ັກສະນະ ແລະ ຈານວນທີໍ່ແຕກຕ່າງກັນ
ອອກໄປ
 ກະດູກນີວ
ັ້ ຕີນໜ້າ (Phalanges): ໂດຍທົໍ່ວໄປພົບວ່າ ນີັ້ວຕີນແຕ່ລະຂ້າງ
ປະກອບດ້ວຍກະດູດນີັ້ວຈານວນ 2 - 3 ດູກ ຮຽງຕໍ່ກັນຢູ່ ເຊິໍ່ງໃນສັດແຕ່ລະຊະນິດມີຈານວນນີັ້ວແຕກຕ່າງ
ກັນອອກໄປ ຕັັ້ງແຕ່ 1 - 5 ນີວ
ັ້
ກະດູກ ຂາຫັງ (Pelvic limb) ແບ່ງອອກເປັນ 6 ພາກສ່ວນດັໍ່ງນີັ້:
 ກະດູກກະໂພກ (pelvis): ປະກອບດ້ວຍກະດູກ 2 ຂ້າງປະກົບກັນ ເຊິໍ່ງຈະ
ເຊໍ່ອມຕິດກັນ ເຄິໍ່ງກາງເປັນຂຕ
ັ້ ເໍ່ ຮັດໃຫ້ເກີດເປັນກະດູກອັນດຽວກັນເອີັ້ນວ່າກະດູກຊາມ (pelvis) ເຊິໍ່ງເປັນ
ສ່ວນທີໍ່ມາເຊໍ່ອມຕໍ່ກັບສ່ວນຫົວຂອງກະດູກກົກຂາຫັງເກີດເປັນຂຕ
ັ້ ກ
ໍ່ ະໂພກ
 ກະດູກກົກຂາຫັງ (Femur): ເປັນກະດູກທີໍ່ມຮ
ີ ູບຮ່າງຍາວ ປະກອບດ້ວຍສ່ວນ
ຕົວກະດູກ, ສ່ວນປາຍດ້ານເທິງໄປເຊໍ່ອມຕກ
ໍ່ ັບກະດູກກະໂພກ ແລະ ສ່ວນປາຍດ້ານລຸ່ມຈະເຊໍ່ອມຕກ
ໍ່ ັບ
ກະດູກຂາຫັງ
 ກະດູກຂາຫັງ (Tibia): ເປັນກະດູກຍາວປະກອບດ້ວຍກະດູກ 2 ອັນ ຄ້າຍຄກັບ
ກະດູກຂາໜ້າຄ: ກະດູກໜ້າແຄ່ງ (Medial) ແລະ ກະດູກບີແຄ່ງ (Fibula), ສ່ວນເທິງຕິດກັບດູກກົກຂາ
ຫງັ , ສ່ວນລຸມ
່ ຂອງກະດູກນີັ້ຈະເຊໍ່ອມຕກ
ໍ່ ັບຂຕ
ັ້ ີນຫັງ ເກີດເປັນຂຕ
ັ້ ໍ່ຂເັ້ ຂົໍ່າຫັງ
 ກະດູກຂຕ
ັ້ ນ
ີ ຫັງ (Tarsas): ປະກອບດ້ວຍກະດູກສັັ້ນ 2 ແຖວຮຽງຕົວກັນຢູ່
ເຊັໍ່ນດຽວກັບດູກຂຕ
ັ້ ີນໜ້າ
 ກະດູກປາຍຕີນຫັງ (Metatarsal): ເປັນກະດູກມີລັກສະນະຄກັບກະດູກປາຍ
ຕີນໜ້າເກອບທັງໝົດຍົກເວັັ້ນສະເພາະໃນໝາ ແລະ ແມວ ເຊິໍ່ງໂດຍປົກກະຕິພົບວ່າຂາຫັງແຕ່ລະຂ້າງມີ
ນີັ້ວຕີນພຽງ 4 ນີັ້ວເທົໍ່ານັັ້ນ ຕາມຈານວນກະດູກປາຍຕີນທີໍ່ມພ
ີ ຽງ 4 ອັນຄກັນ
 ກະດູກນີວ
ັ້ ຕີນຫງັ
(Phalanges): ກະດູກຊະນິດນີັ້ມີລັກສະນະຄກັບດູກ
ນີັ້ວຕີນໜ້າເກອບທັງໝົດ
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ຮູບທີ 23 ຮູບສະແດງໂຄງກະດູກຂອງງົວ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

3.9

http://slideplayer.com/slide/5946297/

ຂຕ
ັ້ ກ
ໍ່ ະດູກ

ຂັ້ຕໍ່ຄຕາແໜ່ງຂອງກະດູກ 2 ອັນ ມາເຊໍ່ອມ ຫ ຕໍ່ເຂົັ້າກັນດ້ວຍກັນ, ຂັ້ຕໍ່ມີຄວາມສາຄັນຄ: ເພໍ່ອໃຫ້
ກະດູກຫາຍໆອັນມາຕໍ່ກັນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເກີດການເຄໍ່ອໄຫວ ແລະ ປະສານການທາງານຂອງຮ່າງກາຍ
ຂັ້ຕໍ່ແບ່ງອອກເປັນ 3 ຊະນິດຄ:
3.9.1 ຂຕ
ັ້ ບ
ໍ່ ໍ່ເຄອ
ໍ່ ນ (Immovable Joint)
ໄດ້ແກ່ຂໍ່ຕໍ່ຂອງກະໂຫກຫົວ ເຊິໍ່ງຈະເປັນຂັ້ຕໍ່ທີໍ່ແຂງແຮງ ແລະ ຕໍ່ກັນຢ່າງແໜ້ນໜາທີໍ່
ສຸດ
3.9.2 ຂຕ
ັ້ ໍ່ເຄິງໍ່ ເຄອ
ໍ່ ນ (Imvable Joint)
ໄດ້ແກ່ຂັ້ຕໍ່ຂອງກະດູກສັນຫັງ, ຂັ້ມ, ຂຕ
ັ້ ີນ, ຂັ້ຕໍ່ຢຫ
ູ່ ົວເຂົໍ່າ ແລະ ຂັ້ສອກ ເປັນຕົັ້ນ
3.9.3 ຂຕ
ັ້ ໍ່ເຄອ
ໍ່ ນໄຫວໄດ້ເສລີ (Ball and socket Joint)
ເປັນຂັ້ຕໍ່ທີໍ່ສາມາດເຄໍ່ອໄຫວໄດ້ຫາຍທິດທາງ ໄດ້ແກ່: ຂັ້ຕໍ່ກະດູກກົກແຂນກັບກະດູກ
ບ່າໄລ່, ກະດູກກົກຂາກັບກະດູກກະໂພກ
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ຮູບທີ 24 ຮູບສະແດງຕາແໜ່ງຂຕ
ັ້ ຕ
ໍ່ າ່ ງໆພາຍໃນຮ່າງກາຍ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

http://health.howstuffworks.com/human-ody/systems/musculo
skeletal/bone11.htm
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ບົດທີ 4
ລະບົບກ້າມຊີນ
ັ້ (Muscular System)
ຈຸດປະສົງ
ເພໍ່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ອະທິບາຍ ແລະ ຈາແນກຊະນິດຂອງກ້າມຊີັ້ນໃນຮ່າງກາຍສັດລ້ຽງໄດ້
2. ສາມາດບອກລັກສະນະໂຄງສ້າງທາງກາຍະວິພາກ ແລະ ສາລິລະວິທະຍາຂອງກ້າມຊີັ້ນແຕ່
ລະຊະນິດໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
ກ້າມຊີັ້ນ ຈັດເປັນເນັ້ອເຫຍໍ່ອທີໍ່ພົບຫາຍທີໍ່ສຸດໃນຮ່າງກາຍຄປະມານ 45-50 ຂອງນັ້າໜັກຕົວ
ໜ້າທີໍ່ສາຄັນຂອງກ້າມເນັ້ອຄການຫົດຕົວ ເພໍ່ອຕອບສະໜອງຕສ
ໍ່ ິໍ່ງທີໍ່ມາກະຕຸ້ນ ເຊິໍ່ງການຫົດຕົວຂອງກ້າມ
ເນັ້ອມີຜົນເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະ ຫ ໂຄງສ້າງໃນຮ່າງກາຍເກີດການທາງານໄດ້ເຊັໍ່ນ: ຮ່າງກາຍສາມາດເຄໍ່ອນທີໍ່
ໄປທາງໜ້າ, ກະເພາະອາຫານສາມາດຍ່ອຍອາຫານໄດ້, ຫົວໃຈສາມາດສູບສີດເລອດໄປລ້ຽງສ່ວນຕ່າງໆຂອງ
ຮ່າງກາຍໄດ້ເປັນຕົັ້ນ ເຊິໍ່ງການທາງານເຫົໍ່ານີັ້ເກີດຂັ້ນເນໍ່ອງຈາກການຫົດ ແລະ ການມາຍຕົວຂອງກ້າມຊີັ້ນ

4.1

ການຈາແນກຊະນິດຂອງກ້າມຊີນ
ັ້ ໃນຮ່າງກາຍສັດລ້ຽງ

ກ້າມຊີັ້ນແບ່ງອອກເປັນ 3 ຊະນິດ ຕາມລັກສະນະໂຄງສ້າງ ແລະ ການເຮັດວຽກ ດັໍ່ງນີັ້:
4.1.1 ກ້າມຊີັ້ນລາຍ (Skeletal muscle)
ເປັນກ້າມຊີັ້ນທີມ
ໍ່ ີລາຍຍດເກາະຕິດກັບກະດູກ
ປະກອບຂັ້ນເປັນກ້າມຊີັ້ນສ່ວນໃຫຍ່
ຂອງຮ່າງກາຍເຊັໍ່ນ: ກ້າມຊີັ້ນຂາໜ້າ, ກ້າມຊີັ້ນຂາຫງັ ແລະ ກ້າມຊີັ້ນໂຄງສ້າງສ່ວນນອກຂອງຮ່າງກາຍທັງໝົດ
ການຫົດຕົວຂອງກ້າມຊີັ້ນລາຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຄໍ່ອນໄຫວຂອງຮ່າງກາຍ ໂດຍຢູພ
່ າຍ
ໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງລະບົບປະສາດທີຢ
ໍ່ ໃູ່ ນອານາດຈິດໃຈ
4.1.2 ກ້າມຊີັ້ນຫົວໃຈ (Cardiac muscle)
ເປັນກ້າມຊີັ້ນທີມ
ໍ່ ີລາຍ ແຕ່ບາງກວ່າກ້າມຊີັ້ນລາຍ ເຊິໍ່ງພົບຢູຫ
່ ົວໃຈບ່ອນດຽວ ເມໍ່ອ
ກ້າມຊີັ້ນຫົວໃຈຫົດຕົວ ຈະສູບສີດເລອດໄປລ້ຽງສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ, ກ້າມຊີັ້ນຫົວໃຈຫົດຕົວໄດ້ເອງ
ໂດຍອັດຕະໂນມັດ (Autonomicty) ແລະ ຖກປ່ຽນແປງ ໂດຍການຄວບຄຸມຂອງລະບົບປະສາດອັດຕະ
ໂນມັດ
4.1.3 ກ້າມຊີັ້ນກ້ຽງ (Smooth muscle)
ເປັນກ້າມຊີນ
ັ້ ທີບ
ໍ່ ໍ່ມີລາຍ ພົບຢູຕ
່ າມໂຄງສ້າງທີໍ່ມລ
ີ ັກສະນະເປັນທໍ່ ຂອງອະໄວຍະວະ
ພາຍໃນຮ່າງກາຍ ເຊັໍ່ນ: ກະເພາະອາຫານ, ລາໄສ້ ແລະ ເສັັ້ນເລອດ ເປັນຕົັ້ນ
ການຫົດຕົວຂອງກ້າມຊີັ້ນກ້ຽງ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຄໍ່ອນທີຂ
ໍ່ ອງທາດທີຢ
ໍ່ ໃູ່ ນອະໄວຍະ
ວະນັັ້ນໆ ກ້າມຊີັ້ນກ້ຽງຫົດຕົວໄດ້ເອງ ແລະ ການທາງານຖກຄວບຄຸມໂດຍລະບົບປະສາດອັດຕະໂນມັດ
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ຕາຕະລາງທີ 4

ສະແດງການປຽບທຽບລັກສະນະກ້າມຊີັ້ນຊະນິດຕ່າງໆ

ລັກສະນະທີໍ່ພບ
ົ

ກ້າມຊີັ້ນລາຍ

ກ້າມຊີັ້ນຫົວໃຈ

ຕາແໜ່ງທີໍ່ຢູ່

ກ້າມຊີັ້ນຮ່າງກາຍ

ຫົວໃຈ

ການທາງານ

ເຮັດໃຫ້ກະດູກ
ເຄໍ່ອນທີໍ່

ສູບສີດເລອດ

ແກ່ນຈຸລັງ
ລາຍກ້າມຊີັ້ນ
ຮູບຮ່າງຈຸລັງ
ເສັັ້ນປະສາດ
ທີໍ່ມາລ້ຽງ

ມີເປັນຈານວນຫາຍ
ມີລາຍ
ຍາວ ແລະ ແຄບ
ຈາເປັນຕໍ່
ການເຮັດໜ້າທີໍ່

ການຄວບຄຸມ

ມີອັນດຽວ
ມີລາຍ
ແຕກແໜງ
ປັບປ່ຽນການທາງານ
ແຕ່ບໍ່ຈາເປັນຕກ
ໍ່ ານ
ເຮັດໜ້າທີໍ່
ພາຍໃຕ້ອານາດຈິດໃຈ ນອກເໜອອານາດຈິດ

ກ້າມຊີັ້ນກ້ຽງ
ອະໄວຍະວະພາຍໃນ, ເສັັ້ນ
ເລອດ
ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍ ແລະ ອະໄວ
ຍະວະພາຍໃນເກີດການເຄໍ່ອນ
ໄຫວ
ມີອັນດຽວ
ບມ
ໍ່ ີລາຍ
ຮູບກະສວຍ
ຈາເປັນຕໍ່ການເຮັດໜ້າທີໍ່

ນອກເໜອອານາດຈິດໃຈ

ຮູບທີ 25 ຮູບຮ່າງຈຸລງັ ກ້າມເນອ
ັ້ ຊະນິດຕ່າງໆ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

4.2

http://student.nu.ac.th/u46410452/lesson2.htm

ໂຄງສ້າງທາງກາຍະວິພາກຂອງກ້າມຊີນ
ັ້ ລາຍ
4.2.1

ຮູບຮ່າງຂອງກ້າມຊີນ
ັ້
ກ້າມຊີັ້ນໃນຮ່າງກາຍຂອງສັດມີຮູບຮ່າງແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂັ້ນຢູກ
່ ັບຕາແໜ່ງທີໍ່ພົບໃນຮ່າງ
ກາຍຄ: ມີຮູບຮ່າງເປັນແຜ່ນແບນໆເຊັໍ່ນ: ກ້າມຊີັ້ນທ້ອງ, ກ້າມຊີັ້ນກະບັງລົມ ຫ ກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ມຮ
ີ ູບຮ່າງເປັນມັດ
ເຊັໍ່ນ: ກ້າມຊີັ້ນບລິເວນຂາໜ້າ ຫ ຂາຫັງເປັນຕົັ້ນ
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ຮູບທີ 26 ຮູບຮ່າງຂອງກ້າມຊີນ
ັ້ ແຕ່ລະຊະນິດ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

http://www2.sluh.org/bioweb/bi100/tutorials/musclephysiology.htm

4.2.2

ການຍດເກາະຂອງກ້າມຊີນ
ັ້ ລາຍ
ໂດຍທົໍ່ວໄປ ຕາແໜ່ງການຍດເກາະຂອງກ້າມຊີັ້ນໃນຮ່າງກາຍສັດ ປະກອບດ້ວຍ 2 ຈຸດ

ຄ:
 ຈຸດເກາະຕົນ
ັ້ (Origin of the muscle): ເປັນຕາແໜ່ງການຍດເກາະຂອງກ້າມ
ຊີັ້ນທີໍ່ຢູ່ກັບທີໍ່ ຫ ເຄໍ່ອນທີໍ່ໄດ້ໜ້ອຍກວ່າຕາແໜ່ງອໍ່ນໆ ເມໍ່ອກ້າມຊີັ້ນມີການຫົດຕົວ
 ຈຸດເກາະປາຍ (Insertion of the muscle): ເປັນຕາແໜ່ງທີໍ່ກ້າມຊີັ້ນເຄໍ່ອນ
ທີໄໍ່ ດ້ດີ ເມໍ່ອກ້າມຊີັ້ນຫົດຕົວ ເຊັໍ່ນ: ກ້າມຊີັ້ນເທິງດ້ານຫັງຂອງຂາໜ້າ
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ຮູບທີ 27 ການຍດເກາະຂອງກ້າມຊີນ
ັ້ ລາຍ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

http://www2.sluh.org/bioweb/bi100/tutorials/musclephysiology.htm

4.2.3

ໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງກ້າມຊີນ
ັ້ ລາຍ
ກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ເກາະຍດຕິດກັບກະດູກແຕ່ລະມັດເອີັ້ນວ່າ: ເບລລີ (Belly) ເຊິໍ່ງຖກຫຸ້ມ
ດ້ວຍເນັ້ອເຫຍໍ່ອກ້ຽວພັນທີໍ່ມີລັກສະນະໜຽວສີຂາວ ເອີັ້ນວ່າ: ເອພິມີຊຽມ (Epimysium), ເມໍ່ອເຮົາເອົາ
ມັດກ້າມຊີັ້ນມາຕັດຕາມທາງຂວາງ ພົບວ່າ ພາຍໃນປະກອບດ້ວຍກ້າມຊີັ້ນມັດນ້ອຍໆ ເອີັ້ນວ່າ: ບັນເດິລ
(Bundle) ຈານວນຫວງຫາຍ ເຊິໍ່ງແຕ່ລະມັດນ້ອຍຈະຖກຫຸ້ມໃຫ້ແຍກອອກຈາກກັນດ້ວຍເນັ້ອເຫຍໍ່ອກ້ຽວ
ພັນ ແລະ ພາຍໃນແຕ່ລະມັດນ້ອຍ ຈະປະກອບດ້ວຍຈຸລັງກ້າມຊີັ້ນລາຍຈານວນຫວງຫາຍ, ນອກຈາກນີັ້ຍັງ
ພົບວ່າ ມີເສັັ້ນເລອດ, ເສັັ້ນນັ້າເຫອງ ແລະ ເສັັ້ນປະສາດມາຫລ້
ໍ່ ຽງ
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ຮູບທີ 28 ການຈັດຮຽງຕົວຂອງເສັນ
ັ້ ໄຍກ້າມຊີນ
ັ້ ແລະ ເນອ
ັ້ ເຫຍອ
ໍ່ ກ້ຽວພັນໃນກ້າມຊີນ
ັ້ ລາຍ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

http://faculty.southwest.tn.edu/rburkett/A&P1%20Muscle 20P
hysiology.htm

4.2.4

ການຕັງັ້ ຊກ
ໍ່ າ້ ມຊີນ
ັ້ (Muscle naming convention)
ກ້າມຊີັ້ນໃນຮ່າງກາຍຂອງສັດລ້ຽງມີເປັນຈານວນຫວງຫາຍ ເຊິໍ່ງຈະເປັນການຍາກ ທີໍ່
ເຮົາຈະຈຈ
ໍ່ າໄດ້ທັງໝົດ ດັໍ່ງນັັ້ນ ນັກກາຍະວິພາກສາດ ຈໍ່ງມີຫັກເກນຂັ້ນມາເພໍ່ອຕັັ້ງຊໍ່ກ້າມຊີັ້ນ ເພໍ່ອໃຫ້ເຮົາ
ສາມາດຈຈ
ໍ່ າຊຂ
ໍ່ ອງກ້າມຊີັ້ນໄດ້ງ່າຍຂັ້ນ ຫັກເກນທີໍ່ໃຊ້ໃນການຕັັ້ງຊກ
ໍ່ ້າມຊີັ້ນ ມີດັໍ່ງນີ:ັ້
1) ລັກສະນະການເຮັດວຽກ (Action): ກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການງເຂົັ້າຂອງຂຕ
ັ້ ໍ່
ເອີັ້ນວ່າ: ກ້າມຊີັ້ນເຟັກຊຣ໌ (Flexor muscle) ກ້າມເນັ້ອທີໍ່ເຮັດໃຫ້ການຍດຂອງຂຕ
ັ້ ໍ່ ເມໍ່ອມີການຫົດຕົວ
ເອີັ້ນວ່າ: ກ້າມເນັ້ອເອຄເທນຊຣ໌ (Extensor muscle)
2) ຮູບຮ່າງ (Shape): ຊຂ
ໍ່ ອງກ້າມຊີັ້ນ ສາມາດສະທ້ອນເຖິງຮູບຮ່າງທີຈ
ໍ່ າເພາະ
ຂອງກ້າມຊີັ້ນມັດນັັ້ນໆໄດ້ ເຊັໍ່ນ: ກ້າມຊີັ້ນເດລທອຍດ໌ (Deltoid muscle) ໂດຍຄາວ່າ ເດລທອຍດ໌
(Deltoid) ໝາຍເຖິງຮູບສາມຫລ່ຽມ, ດັໍ່ງນັັ້ນ ກ້າມຊີັ້ນເດລທອຍດ໌ ກຄກ້າມຊີັ້ນຮູບສາມຫໍ່ຽມທີມ
ໍ່ ີຕາແໜ່ງ
ຢູບ
່ ລິເວນບ່າໄລ່
3) ຕາແໜ່ງຂອງກ້າມຊີນ
ັ້ (location): ຊຂ
ໍ່ ອງກ້າມຊີັ້ນສາມາດສະແດງເຖິງຕາແໜ່ງ
ການເຮັດວຽກໃນຮ່າງກາຍ ເຊັໍ່ນ: ກ້າມຊີັ້ນໄບເຊປຊ໌ເບຄີ (Bicepsbrachi muscle) ຈະມີຕາແໜ່ງຢູ່ບລິ
ເວນຕົັ້ນຂາໜ້າ
4) ທິດທາງຂອງໄຍກ້າມເນອ
ັ້ (Direction of fiber) ຄາວ່າ: Rectus ໝາຍເຖິງ
ຊຕ
ໍ່ ົງ, ກ້າມຊີັ້ນເຣກທັສ ເປັນກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ມີລັກສະນະຄສາຍຮັດ ຈານວນ 2 ມັດ ໂດຍມີຕາແໜ່ງຢູ່ແຕ່ລະຂ້າງ
ຢູທ
່ ້ອງດ້ານລຸ່ມ, ເສັັ້ນໄຍກ້າມຊີັ້ນຊະນິດນີັ້ ຈະແລ່ນຊຕ
ໍ່ າມທາງຍາວໄປກັບແກນຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ຂະໜານ
ເຊິໍ່ງກັນ ແລະ ກັນ
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5) ຈານວນຈຸດເກາະຕົັ້ນ (Number of origins): ເຊັໍ່ນ ກ້າມຊີັ້ນໄບເຊປຊ໌ເບຄີ ມີ
ຈຸດເກາະຕົັ້ນ 2 ຕາແໜ່ງ, ກ້າມຊີັ້ນໄຕຣເຊປຊ໌ (Triceps muscle) ມີຈຸດເກາະຕົັ້ນ 3 ຕາແໜ່ງ ແລະ
ກ້າມເນັ້ອຄາໄດຣເຊປຊ໌ ຟີມຣິສ (Quadriceps femoris muscle) ມີຈຸດເກາະຕົັ້ນ 4 ຕາແໜ່ງເປັນຕົນ
ັ້
6) ຕາແໜ່ງການຍດເກາະ (Attachment site): ກ້າມຊີັ້ນບາງຊະນິດ ຈະມີຊໍ່ຕາມ
ຕາແໜ່ງຈຸດເກາະຕົັ້ນ ແລະ ຈຸດເກາະປາຍເຊັໍ່ນ: ກ້າມຊີັ້ນທີມ
ໍ່ ີຈຸດເກາະຕົັ້ນຢູທ
່ ີໍ່ກະດູກເອິກ ແລະ ມີຈຸດເກາະ
ປາຍຢູ່ບລິເວນດ້ານຫັງຂອງຫົວເອີັ້ນວ່າ: ກ້າມຊີັ້ນ ສເທີໂນເຊຟາລີຄັສ (Sternocephalicus muscle)

4.3

ກ້າມຊີນ
ັ້ ສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍສັດລ້ຽງ

ກ້າມຊີັ້ນໃນຮ່າງກາຍສັດລ້ຽງມີຈານວນຫາຍຮ້ອຍມັດ ແລະ ມີຕາແໜ່ງ ທີຢ
ໍ່ ູ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ
ເຊິໍ່ງເປັນການຍາກທີໍ່ຈະສກສາຄົບທຸກມັດໃນເວລາອັນຈາກັດ ດັໍ່ງນັັ້ນ ທີໍ່ຈະກ່າວເຖິງໃນທາງທິດສະດີເຮົາ
ສາມາດສັກຢາເຂົັ້າໃນກ້າມຊີັ້ນໄດ້ໃນທຸກມັດຂອງຮ່າງກາຍສັດລ້ຽງ ແຕ່ເຖິງແນວໃດກຕາມ ໃນທາງປະຕິບັດ
ມີພຽງກ້າມຊີັ້ນ 3 ມັດເທົໍ່ານັັ້ນ ທີໍ່ມຄ
ີ ວາມເໝາະສົມໃນສັດແຕ່ລະຊະນິດ ເພາະກ້າມຊີັ້ນຈານວນຫາຍ ມີຂະ
ໜາດນ້ອຍ ຫ ບາງເກີນໄປ ຫ ມີໂຄງສ້າງອໍ່ນທີໍ່ສາຄັນຢູ່ໃກ້ເຊັໍ່ນ: ເສັັ້ນປະສາດ ເຊິໍ່ງອາດໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ ຫ
ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ຈາກການສັກຢາ ດັໍ່ງນັັ້ນ ເພໍ່ອໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຕໍ່ການສັກຢາເຂົັ້າກ້າມຊີັ້ນ, ກ້າມຊີັ້ນ
ທີຈ
ໍ່ ະສັກຢາຈໍ່ງຕ້ອງມີຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ມີຄວາມໜາພຽງພທີໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສະສົມຂອງຢາທີໍ່ສັກ
ເຂົັ້າໄປ. ກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ມຄ
ີ ວາມສາຄັນໃນຕາແໜ່ງສັກຢາເຂົັ້າກ້າມເນັ້ອມີດັໍ່ງນີັ້
4.3.1 ກ້າມຊີັ້ນຄ (Neck muscle)
ກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ສາຄັນມີດັໍ່ງນີ:ັ້
1) ກ້າມຊີັ້ນທຣາພິເຊຍສ໌ (Trapezius muscle)
ເປັນກ້າມຊີັ້ນເປັນແຜ່ນກວ້າງແບນ ລັກສະນະເປັນຮູບສາມຫໍ່ຽມ, ມີຈຸດເກາະຕົັ້ນ
ຕັັ້ງແຕ່ສ່ວນຫົວໄປຈົນເຖິງແອວ ແລະ ມີຈຸດເກາະປາຍຢູກ
່ ະດູກສະບັກ
2) ກ້າມຊີັ້ນຣອມບອຍເດຍສ໌ (Rhomboideus muscle)
ວາງຕົວຢູໃ່ ຕ້ກ້າມທາພິເຊຍສ໌ ມີຈຸດເກາະຕົັ້ນຈາກບລິເວນລາຄ ໄປຍັງກະດູກສະ
ບັກ
3) ກ້າມຊີັ້ນເຊີຣາທັສ ເວນທັນລິສ (serratus ventralis muscle)
ເປັນກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ສາຄັນຫາຍທີໍ່ສຸດ ແລະ ຍັງມີຂະໜາດໃຫຍ່ ລັກສະນະຮູບໃບພັດ
ຈຸດເກາະຕົັ້ນກິນບລິເວນກ້ວາງ ຈາກສ່ວນຍໍ່ນດ້ານຂ້າງສອງອັນຂອງກະດູກສັນຫັງສ່ວນຄ ແລະ ຢູ່ເໜອຕໍ່
ກະດູກໜ້າເອິກ ແລະ ໄກໄປທາງດ້ານໜ້າເຖິງກະດູກຂ້າງຄູທ
່ ີ 10, ຈຸດເກາະປາຍຢູດ
່ ້ານໃນສ່ວນເທິງຂອງ
ກະດູກສະບັກ
4) ກ້າມຊີັ້ນສະເທີໂນເຊຟາລິຄສ
ັ (Sternocephalicus)
ເປັນກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ມີຈຸດເກາະຕົັ້ນອອກຈາກກະດູກເອິກໄປຍດເກາະກັບຫົວ, ຢູບ
່ ່ອນ
ຈຸດອອກມີລັກສະນະເປັນກ້າມຊີັ້ນມັດດຽວກັນ ຈົນເຖິງປະມານເຄິໍ່ງກາງຂອງມັດກ້າມຊີັ້ນຈະແຍກອອກເປັນ
2 ມັດ ເຊິໍ່ງທັງ 2 ມັດພາດຢູໃ່ ຕ້ເສັັ້ນເລອດດາ
5) ກ້າມຊີັ້ນ ເບຄິໂອເຊຟາລິຄສ
ັ (Brachiocephalicus muscle)
ເປັນກ້າມຊີັ້ນຂະໜາດໃຫຍ່ ລັກສະນະຄ້າຍກັບສາຍຫັດ ມີຈຸດເກາະຕົັ້ນຢູທ
່ ີໍ່
ກະດູກອອກຊີພິທັລ (Occipital bone) ຂອງກະດູກກະໂຫກຫົວ ແລະ ມີຈຸດເກາະປາຍເທິງດ້ານຂ້າງຂອງ
ສ່ວນເທິງຂອງກະດູກຕົັ້ນຂາໜ້າ
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6) ກ້າມຊີັ້ນຊູເປີຣຟ
໌ ຊ
ີ ຽນລ໌ ເພັກທຣັນລ໌ (Superficial pectoral muscle)
ເປັນກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ວາງຕົວຢູໃ່ ຕ້ຜີວໜັງບລິເວນຕອນລຸ່ມດ້ານໜ້າຂອງຊ່ວງເອິກ ໂດຍ
ມີຈຸດເກາະຕົັ້ນຢູປ
່ າຍຕອນໜ້າສຸດຂອງກະດູກເອິກ ຈົນເຖິງລະດັບກະດູກຂ້າງຄູທ
່ ີ 3 ແລະ ມີຈຸດເກາະປາຍຢູ່
ກະດູກກົກຂາໜ້າ
7) ກ້າມຊີັ້ນດີພເພັກໂທຣັນລ໌ (Deep pectoral)
ເປັນກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ມີຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ຍາວຫາຍກວ່າກ້າມເນັ້ອທີໍ່ 6 ໂດຍມີຈຸດ
ເກາະຕົັ້ນຢູຕ
່ ອນລຸ່ມຂອງກະດູກເອິກ ແລະ ມີຈຸດເກາະປາຍຢູ່ກະດູກກົກຂາໜ້າ
4.3.2 ກ້າມຊີັ້ນຕອນທ້າຍຂອງກົກຂາໜ້າ (Caudal muscle of the arm)
ກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ສາຄັນຄ: ກ້າມຊີັ້ນໄຕຣເຊປຊ໌ (Triceps muscle) ເປັນກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ຢໃູ່ ນ
ພັ້ນທີໍ່ສາມຫໍ່ຽມ ລະຫວ່າງກະດູກສະບັກ ແລະ ກະດູກກົກຂາ, ກ້າມຊີັ້ນນີັ້ມີຈຸດເກາະຕົັ້ນ 3 ຕາແໜ່ງ ໂດຍ
ແຜ່ຢໍ່ນຈາກສ່ວນປາຍຂອງກະດູກສະບັກ ແລະ ສ່ວນຕົັ້ນຂອງຂອງກະດູກກົກຂາໜ້າ
4.3.3 ກ້າມຊີັ້ນກະໂພກ (Muscles of the rump)
1) ກ້າມຊີັ້ນ ຊູເປີຟຊ
ີ ຽນລ໌ຄລູທຽນລ (Superficial gluteal muscle)
ເປັນກ້າມຊີັ້ນທີມ
ໍ່ ີຂະໜາດໃຫຍ່ນ້ອຍປົກຄຸມຢູບ
່ າງສ່ວນ ຂອງກ້າມຊີັ້ນມິດເດີນ
ລຄລູທຽນລ (Middle gluteal muscle) ມີຈຸດເກາະຕົັ້ນຢູກ
່ ະດູກສັນຫງັ ສ່ວນກະໂພກ ແລະ ກະດູກຫາງ
ຂອງກະດູກກົກຂາຫັງ
2) ກ້າມຊີັ້ນ ມິດເດີນລ ຄລູທຽນລ (Middle gluteal muscle)
ເປັນກ້າມຊີັ້ນ ຂະໜາດໃຫຍ່ຮູບໄຂ່, ມີຈຸດເກາະຕົັ້ນຢູ່ກະດູກອິລຽມ (Ilium)
ແລະ ມີຈຸດເກາະປາຍຢູ່ກະດູກກົກຂາຫງັ
ກ້າມຊີັ້ນດີພຄລູທຽນລ (Deep gluteal muscle): ເປັນກ້າມຊີັ້ນຮູບໃບພັດ
ຖກປົກຄຸມດ້ວຍກ້າມຊີັ້ນມິດເດີນລຄລູທຽນລ, ມີຈຸດເກາະຕົັ້ນຢູກ
່ ະດູກອີລຽມຂອງກະດູກກະໂພກ ແລະ ມີ
ຈຸດເກາະປາຍຢູກ
່ ະດູກກົກຂາຫັງ
3) ກ້າມເນອ
ັ້ ໄພຣິຟຣ໌ມສ
ິ (Piriformis muscle):
ມີຕາແໜ່ງຢູ່ຕິດກັບກ້າມຊີັ້ນມິດເດີລຄລູທຽນ ແລະ ຖກປົກຄຸມດ້ວຍກ້າມຊີັ້ນ
ມິດເດີນລຄລູທຽນ ໂດຍມີຈຸດເກາະຕົັ້ນຢູ່ສ່ວນຢໍ່ນທາງດ້ານຂ້າງສອງອັນຂອງກະດູກສັນຫັງອັນສຸດທ້າຍ ແລະ
ມີຈຸດເກາະປາຍຢູ່ກະດູກກົກຂາຫັງ
4) ກ້າມຊີັ້ນທາງຕອນໜ້າຂອງກົກຂາຫັງ (Cranial of the arm)
ກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ສາຄັນ ຄ: ກ້າມຊີັ້ນຄວາໄດເຊປຊ໌ ຟີມຣິສ (Quadriceps
femoris) ເປັນກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ປະກອບດ້ວຍ 4 ມັດຍ່ອຍ ເຊິໍ່ງມີຈຸດເກາະຕົັ້ນທີໍ່ແຕກຕ່າງກັນໄປດັໍ່ງນີ:ັ້
 ກ້າມຊີັ້ນ ເຣັກທັສ ຟີມຣິສ (Rectus femoris muscle): ເປັນກ້າມຊີັ້ນ
ທີຢ
ໍ່ ກ
ູ່ າງທາງໜ້າສຸດ ຂອງກ້າມຊີັ້ນຄວາໄດເຊປຊ໌ຟີມຣິສ (Quadriceps femoris), ມີຈຸດເກາະຕົັ້ນຈາກ
ກະດູກອິລຽມທາງຕອນໜ້າຂອງກະດູກກະໂພກ
 ກ້າມຊີນ
ັ້ ວາສທັສ ແລດເທີຣາລິສ (Vatus lateralis muscle): ເປັນ
ກ້າມຊີັ້ນທີຢ
ໍ່ ູ່ທາງດ້ານຂ້າງ ແລະ ຕອນທ້າຍຂອງກ້າມຊີັ້ນເຣັກທັສ ຟີມຣິສ (Rectus femoris muscle)
5) ກ້າມຊີັ້ນ ວາສທັສອິນເທີມດ
ີ ຽດສ (Vatus intermedius muscle)
ເປັນກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ຢູ່ເຄິໍ່ງກາງເລິກລົງໄປຕຈ
ໍ່ າກກ້າມເນັ້ອ ເຣັກທັສ ຟີມຣິສ (Rectus
femoris muscle)
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4.3.4

ກ້າມຊີັ້ນຕອນທ້າຍຂອງກົກຂາຫັງ (Cuadal muscle of the thight)
ປະກອບດ້ວຍກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ສາຄັນ 3 ມັດ ເຊິໍ່ງທັງ 3 ມັດນີເັ້ ອີັ້ນວ່າ: ກ້າມຊີັ້ນແຮມສທຣິງ
(Humstring muscle)
1) ກ້າມຊີັ້ນ ໄບເຊປຊ໌ ຟີມຣິສ (biceps femoris): ເປັນກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ມຂ
ີ ະໜາດ
ໃຫຍ່ສຸດຂອງກຸ່ມກ້າມຊີັ້ນນີັ້ ວາງຕົວຢູທ
່ າງດ້ານຂ້າງຂອງກະໂພກທາງຕອນທ້າຍ ແລະ ດ້ານຂ້າງຂອງກົກຂາ
ຫັງ
2) ກ້າມຊີັ້ນ ເຊີມເີ ທນດິໂນຊັສ (Semitendinosus muscle): ວາງຕົວຢູເ່ ທິງ
ພັ້ນທີໍ່ສ່ວນໃຫຍ່ບລິເວນຕອນທ້າຍຂອງກົກຂາຫງັ
ໂດຍພາດຢູລ
່ ະຫວ່າງກ້າມເນັ້ອ ໄບເຊປຊ໌ ຟີມຣິສ
(Biceps femoris) ກັບກ້າມຊີັ້ນ ເຊີມີເທນດິໂນຊັສ (Semitendinosus muscle)
3) ກ້າມຊີັ້ນ ເຊີມເີ ມມບາໂນຊັສ (Semimembranosus muscle): ເປັນກ້າມ
ຊີັ້ນທີໍ່ຢູ່ທາງຕອນໃນ ແລະ ຕອນທ້າຍຂອງ ເຊີມເີ ທນດິໂນຊັສ (Semitendinosus muscle)
ຕາຕະລາງທີ 5 ສະແດງຕາແໜ່ງປົກກະຕິທໃີໍ່ ຊ້ໃນການສັກຢາເຂົາັ້ ກ້າມຊີນ
ັ້ ໃນສັດລ້ຽງ
ຊະນິດສັດ

ໝາ ແລະ
ແມວ

ງົວ ຄວາຍ
ແກະ ແລະ
ແບ້

ໝູ

ຕາແໜ່ງບ່ອນສັກຢາເຂົາັ້
ກ້າມຊີັ້ນ

ກ້າມຊີັ້ນທີສ
ໍ່ າຄັນ

ຕອນທ້າຍຂອງກົກຂາໜ້າ

- ກ້າມຊີັ້ນ ໄຕຣເຊປຊ໌ ເບກຄີໄອ (Triceps brachii )

ກະໂພກ

- ກ້າມຊີັ້ນ ຄລູທຽລ (Gluteal)

ຕອນໜ້າ
ຂອງກົກຂາຫັງ

- ກ້າມຊີັ້ນ ຄວາໄດຣເຊປຊ໌ ຟີມຣິສ (Quadriceps
femoris)

ຕອນທ້າຍ
ຂອງກົກຂາຫັງ

ກ້າມຊີັ້ນແຮມສທຣິງ (Humstring ) ໄດ້ແກ່: ກ້າມຊີັ້ນ ໄບ
ເຊປຊ໌ ຟີມຣິສ (Biceps femoris)
ກ້າມຊີັ້ນ ເຊີມີເທດິໂຊນັສ(Semitendinosus), ກ້າມເນັ້ອ
ເຊີມເີ ມມບຣາໂຊນັສ (Semimembranosus)

ຄ

- ກ້າມຊີັ້ນທຣາພິເຊຍສ໌ (Trapezius )

ຕອນທ້າຍ
ຂອງກົກຂາໜ້າ

- ກ້າມຊີັ້ນໄຕຣເຊປຊ໌ ເບຣຄີໄອ ( Triceps brachii)

ກະໂພກ

- ກ້າມຊີັ້ນ ຄລູທຽນລ (Gluteal)

ຕອນທ້າຍ
ຂອງກົກຂາຫັງ

- ກ້າມຊີັ້ນ ແຮມສທຣິງ (Humstring ) ໄດ້ແກ່: ກ້າມເນັ້ອ
ໄບເຊປຊ໌ ຟີມຣິສ (Biceps femoris),
ກ້າມຊີັ້ນ ເຊີມເີ ທດິໂຊນັສ(Semitendinosus) , ກ້າມ
ເນັ້ອ ເຊີມີເມມບາໂຊນັສ (Semimembranosus)

-ຄ

- ກ້າມຊີັ້ນເບຣຄິໂອເຊຟາລິຄັສ (Brachiocephalicus
muscle) ແລະ ກ້າມຊີັ້ນ ທຣາພິຊຽດສ໌ (Trepezius)

- ຕອນທ້າຍ
ຂອງກົກຂາຫັງ

- ກ້າມຊີັ້ນ ເຊີມີເທດິໂຊນັສ (Semitendinosus )
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ຮູບທີ 29 ຕາແໜ່ງບ່ອນສັກຢາເຂົາກ້າມຊີນ
ັ້ ຂອງສັດລ້ຽງ (ໝາ)
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

http://caninemegaesophagusinfo.com/myasthenia-gravis/

ຮູບທີ 30 ຕາແໜ່ງບ່ອນສັກຢາເຂົາກ້າມຊີນ
ັ້ ຂອງສັດລ້ຽງ (ໝູ)
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

http://www.dragoart.com/tuts/21511/1/1/cow-anatomy-drawing.htm

39

ຮູບທີ 31 ຕາແໜ່ງບ່ອນສັກຢາເຂົາກ້າມຊີນ
ັ້ ຂອງສັດລ້ຽງ (ງົວ)
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

http://www.dragoart.com/tuts/21511/1/1/cow-anatomy-drawing.htm
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ບົດທີ 5
ລະບົບການຍ່ອຍອາຫານ (The Digestive System)
ຈຸດປະສົງ
ເພໍ່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ອະທິບາຍຄວາມສາຄັນຂອງລະບົບການຍ່ອຍອາຫານໄດ້ຖກຕ້ອງ
2. ບອກສ່ວນປະກອບຂອງເສັັ້ນທາງເດີນອາຫານໄດ້ຖກຕ້ອງ
3. ບອກໜ້າທີໍ່, ຕາແໜ່ງ ຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງເສັັ້ນທາງ ເດີນອາຫານໄດ້ຖກຕ້ອງ
4. ບອກໜ້າທີໍ່, ຕາແໜ່ງຂອງ ອະໄວຍະວະທີກ
ໍ່ ່ຽວຂ້ອງກັບການຍ່ອຍອາຫານໄດ້ຖກຕ້ອງ
5. ອະທິບາຍຂະບວນການຍ່ອຍອາຫານໄດ້ຖກຕ້ອງ
6. ບອກໂຄງສ້າງທາງເດີນອາຫານ ຂອງສັດຄ້ຽວເອັ້ອງໄດ້ຖກຕ້ອງ

ເນອ
ັ້ ໃນ
ໃນສັດຂັັ້ນສູງ ລະບົບທາງເດີນອາຫານຈະສັບຊ້ອນຫາຍກວ່າໃນສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫັງ ຄ ນອກ
ຈາກຈະມີທາງເດີນອາຫານແລ້ວ ຍັງມີອະໄວຍະວະອໍ່ນ ທີຊ
ໍ່ ່ວຍໃນການຍ່ອຍອາຫານອີກດ້ວຍ ເຊັໍ່ນ: ແຂ້ວ,
ຕ່ອມຕ່າງໆ, ຕັບ, ມ້າມ ແລະ ຕ່ອມນັ້າລາຍ

5.1

ການຈາແນກປະເພດສັດລ້ຽງ

ສັດລ້ຽງສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດ ຕາມນິໄສການກິນອາຫານ ດັງໍ່ ນີັ້:
5.1.1 ເຮີບວ
ິ ວຣ໌ (herbivores)
ເປັນສັດກິນພດ ລະບົບທາງເດີນອາຫານຂອງສັດປະເພດນີັ້ມີການປັບປ່ຽນ ໃຫ້ສາມາດ
ຍ່ອຍສະເພາະສ່ວນທີໍ່ເປັນພດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ທໍ່ທາງເດີນອາຫານຂອງສັດຊະນິດນີັ້ ຂ້ອນຂ້າງຍາວ
ແລະ ຮູບຮ່າງປ່ຽນແປງໄປ ໄດ້ແກ່: ສັດຄ້ຽວເອັ້ອງ
5.1.2 ຄາຣ໌ນວ
ິ ວຣ໌ (carnivores)
ເປັນສັດກິນຊີັ້ນ ສັດພວກນີັ້ລະບົບການທາງານຂອງທາງເດີນອາຫານຂ້ອນຂ້າງຈະງ່າຍ
ແລະ ສັັ້ນ ໄດ້ແກ່: ໜາ ແລະ ແມວ ເປັນຕົັ້ນ
5.1.3 ອອມນິວວຣ໌ (omnivores)
ເປັນສັດປະເພດທີໍ່ກິນທັງພດ ແລະ ສັດ ທາງເດີນອາຫານຂອງສັດພວກນີັ້ ຈະຢູ່
ລະຫວ່າງສັດກິນຊີັ້ນ ແລະ ສັດກິນພດ ໂດຍທໍ່ທາງເດີນອາຫານຈະຍາວກວ່າ ຄາຣ໌ນິວຣ໌ ແຕ່ສັັ້ນກວ່າ ເຮີ
ບີວອຣ໌ ໄດ້ແກ່: ຄົນ ແລະ ໝູ ເປັນຕົັ້ນ
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ຮູບທີ 32 ປະເພດສັດຊະນິດຕ່າງໆ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ: http://www.canstockphoto.com/images-photos/carnivores.html

5.2

ສ່ວນປະກອບຂອງລະບົບຍ່ອຍອາຫານ

ລະບົບຍ່ອຍອາຫານປະກອບດ້ວຍສ່ວນທີໍ່ສາຄັນ 2 ສ່ວນຄ: ທໍ່ທາງເດີນອາຫານ ແລະ ອະໄວຍະ
ວະຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ
5.2.1 ທໍ່ທາງເດີນອາຫານ (Alimentary Canal)
1) ປາກ (Mouth)
ປະກອບດ້ວຍໂຄງສ້າງທີສ
ໍ່ າຄັນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍ່ອຍອາຫານ ດັໍ່ງນີ:ັ້
 ຮີມສົບ (Lips) ປະກອບດ້ວຍ: ຄາງກະໄຕເທິງ ແລະ ຄາງກະໄຕລຸ່ມ ແມ່ນ
ຖກຫຸ້ມດ້ວຍກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ຊ່ວຍໃນການຫຍັ້າ, ສ່ວນໃນສັດຄ້ຽວເອັ້ອງ ຄາງກະໄຕມີການເຄໍ່ອນໄຫວໄປທາງ
ດ້ານຂ້າງສະຫບ
ັ ກັນໄປ ໂດຍການທາງານຂອງກ້າມຊີັ້ນເຮັດໃຫ້ການຄ້ຽວເອັ້ອງເກີດຂັ້ນ
 ແຂ້ວ (Teeth) ເປັນໂຄງສ້າງທີໍ່ອອກຢູ່ເທິງກະດູກຄາງກະໄຕເທິງ ແລະ
ກະດູກຄາງກະໄຕລຸ່ມ, ໃນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ ຈະມີແຂ້ວຢູ່ 2 ຊຸດ ຄ: ແຂ້ວນັ້ານົມ ແລະ ແຂ້ວແທ້, ທັງ
ແຂ້ວນັ້ານົມ ແລະ ແຂ້ວແທ້ ແບ່ງອອກໄດ້ 4 ຊະນິດຕາມຕາແໜ່ງໜ້າທີຄ
ໍ່ :
ແຂ້ວໜ້າແງ (Incisors) ເປັນແຂ້ວທີໍ່ຢູ່ທາງໜ້າຂອງກະດູກຄາງກະໄຕ
ເບັ້ອງເທິງ ແລະ ກະດູກຄາງກະໄຕເບັ້ອງລຸ່ມໃຊ້ຕັດອາຫານໃຫ້ເປັນສິັ້ນສ່ວນ
ແຂ້ວຍິໍ່ງ (Canine) ເປັນແຂ້ວທີໍ່ຢູ່ຖັດຈາກແຂ້ວໜ້າແງໄປທາງດ້ານຂ້າງ
ເລັກນ້ອຍ ປົກກະຕິແລ້ວມີບໍ່ເກີນ 1 ຄູ່ ຂອງຄາງກະໄຕແຕ່ລະຂ້າງ (ໃນສັດຄ້ຽວເອັ້ອງອາດຈະບໍ່ມີແຂ້ວຍິໍ່ງ)
ແຂ້ວຍິໍ່ງເຮັດໜ້າທີໍ່ເປັນອາວຸດໃນການຕໍ່ສູ້ກັນ
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ແຂ້ວກົກໜ້າ (Premolar) ເປັນແຂ້ວທີໍ່ພົບຖັດຈາກແຂ້ວຍິໍ່ງທັງ 2 ຂ້າງ
ຂອງກະດູກຄາງກະໄຕທາງເທິງ ແລະ ທາງລຸ່ມ; ແຂ້ວກັກໜ້າໃຊ້ບົດຄ້ຽວອາຫານ
ແຂ້ວກົກຫັງ (Molar) ແມ່ນຢູ່ຕາແໜ່ງດຽວກັບແຂ້ວກົກໜ້າ, ຈະບໍ່ພົບໃນ
ຊຸດແຂ້ວນັ້ານົມ, ໃຊ້ບົດຄ້ຽວອາຫານໃຫ້ລະອຽດກ່ອນກນລົງສູ່ກະເພາະອາຫານ
 ລີນ
ັ້ (Tongue) ລີັ້ນເປັນອະໄວຍະວະທີໍ່ປະກອບດ້ວຍກ້າມຊີັ້ນແຂງແຮງ
ທີມ
ໍ່ ີການຮຽງຕົວຂອງເສັັ້ນໄຍກ້າມຊີັ້ນ ແຕກຕ່າງຈາກກ້າມຊີນ
ັ້ ສ່ວນອໍ່ນໆຂອງຮ່າງກາຍ, ຈະເຮັດໃຫ້ລີັ້ນມີ
ການເຄໍ່ອນທີໍ່ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ນອກຈາກນີັ້ ລີັ້ນຍັງຖກປົກຫຸ້ມດ້ວຍເຫຍໍ່ອບຸຜີວ ທີໍ່ມີຕ່ອມນ້ອຍໆຢ່າງ
ຫວງຫາຍ ເອີັ້ນວ່າ: ຕ່ອມຮັບລົດຊາດຕ່າງໆ, ນອກຈາກນີັ້ ລີັ້ນຍັງເຮັດໜ້າທີໍ່ຊ່ວຍແຂ້ວໃນການຫຍັ້າອາຫານ,
ຫັງຈາກນັັ້ນ ຈະສົໍ່ງອາຫານທີຄ
ໍ່ ້ຽວແລ້ວໄປຫາຄຫອຍ. ໃນສັດບາງຊະນິດ ໃຊ້ລີັ້ນໃນການກ້ຽວດງອາຫານເຂົັ້າ
ປາກ ເຊັໍ່ນ: ງົວມີລີັ້ນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ແຂງແຮງ ເພໍ່ອຊ່ວຍໃນການກ້ຽວດງອາຫານເຂົັ້າປາກ
2) ຄຫອຍ (Pharynx)
ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕໍ່ຈາກຊ່ອງປາກ ແລະ ເປັນທາງເປີດຮ່ວມກັນຂອງອາຫານ ແລະ
ອາກາດ, ໂດຍມີຝາປິດກ່ອງສຽງ (Epiglottis) ເຮັດໜ້າທີໍ່ຊ່ວຍເປີດປິດໂດຍເວລາທີໍ່ມີການກນອາຫານຝາ
ປິດກ່ອງສຽງຈະປິດຊ່ອງຫອດລົມເຮັດໃຫ້ອາຫານຜ່ານໄປຍັງຫອດອາຫານໄດ້, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມເມໍ່ອສັດ
ຫາຍໃຈຝາປິດກ່ອງສຽງຈະປິດກ່ອງອາຫານເຮັດໃຫ້ອາຫານຈາກຊ່ອງດັງຜ່ານໄປຫອດລົມໄດ້
3) ທອ
ໍ່ າຫານ (Esophagus)
ທໍ່ອາຫານເປັນສ່ວນທີໍ່ຕໍ່ຈາກຄຫອຍ, ເຮັດໜ້າທີໃໍ່ ນການນາອາຫານຈາກຄຫອຍ
ໄປຍັງກະເພາະອາຫານ
4) ກະເພາະອາຫານ (Stomach)
ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕຈ
ໍ່ າກທໍ່ອາຫານ, ເຮັດໜ້າທີໍ່ຍ່ອຍອາຫານທີໍ່ປຽກແລ້ວ ດ້ວຍນັ້າຍ່ອຍ
ທີປ
ໍ່ ່ອຍອອກມາຈາກກະເພາະອາຫານ ລວມເຖິງການທາງານຂອງຈຸລິນຊີໃນກະເພາະອາຫານອີກດ້ວຍ ກະ
ເພາະອາຫານ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມ ຄ: ກະເພາະດ່ຽວ ແລະ ກະເພາະລວມ
ກະເພາະອາຫານຂອງສັດກະເພາະດ່ຽວ (Simple Stomach)
ເປັນສ່ວນທີໍ່ຢູ່ລະຫວ່າງທໍ່ອາຫານ ແລະ ລາໄສ້ອ່ອນ ມີຕາແໜ່ງຢູ່ທາງດ້ານຊ້າຍ
ຫັງກະບັງລົມເລັກນ້ອຍ ແລະ ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄໂຕ J
 ພະນັງກະເພາະອາຫານ ປະກອບດ້ວຍເນັ້ອເຫຍໍ່ອຕ່າງໆ ນັບແຕ່ໃນອອກ
ນອກ ດັໍ່ງນີ:ັ້ 1. ຊັັ້ນເຫຍໍ່ອເມອກ (mucosa), 2. ຊັັ້ນໃຕ້ເຫຍໍ່ອເມອກ (submucosa), 3. ຊັັ້ນກ້າມຊີນ
ັ້
(muscular layer) ແລະ 4. ຊັັ້ນເຫຍໍ່ອຫຸ້ມ (serosa)
 ກະເພາະອາຫານຂອງສັດກະເພາະດ່ຽວແບ່ງອອກເປັນ 4 ສ່ວນ ຄ: 1. ສ່ວນ
ຕົັ້ນຂອງກະເພາະອາຫານ ທີໍ່ຕໍ່ຈາກທໍ່ອາຫານເອີັ້ນວ່າ: ຄາຣ໌ເດຍ (cardia), 2. ສ່ວນຢູ່ເທິງສຸດຢູ່ເໜອສ່ວນ
ຄາຣ໌ເດຍ ເອີັ້ນວ່າ: ຟັນດັສ (fundus), 3. ສ່ວນກາງ: ເປັນສ່ວນທີໍ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ ເອີັ້ນວ່າ: ບດີ
(body) ເຊິໍ່ງຕໍ່ຈາກສ່ວນຟັນດັສ (fundus) ມາທາງຊ້າຍ ແລະ 4. ສ່ວນທ້າຍຂອງກະເພາະອາຫານ ເອີັ້ນ
ວ່າ: ໄພໂຣລັສ (pyrolus) ເຊິໍ່ງຈະເຊໍ່ອມຕກ
ໍ່ ັບຕ່ອນຕົັ້ນຂອງລາສາໄສ້ອ່ອນ
 ກະເພາະອາຫານຂອງສັດກະເພາະດ່ຽວມີໜ້າທີມ
ໍ່ ີດັໍ່ງນີັ້: ເປັນບ່ອນເກັບສະ
ສົມອາຫານ, ຍ່ອຍອາຫານ ແລະ ລາລຽງອາຫານສົໍ່ງຕໍ່ໄປຍັງລາໄສ້ອ່ອນ, ສ້າງນັ້າຍ່ອຍ ເພໍ່ອຍ່ອຍອາຫານບາງ
ຊະນິດ
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ກະເພາະອາຫານຂອງສັດກະເພາະລວມ (Ruminant Stomach)
ກະເພາະອາຫານຂອງສັດກະເພາະລວມ ຫ ສັດຄ້ຽວເອອ
ັ້ ງມີຂະໜາດໃຫຍ່ຫາຍ
ຢູ່ອຽ່ ງມາທາງຊ້າຍຂອງລາຕົວໂດຍກິນພັ້ນທີປ
ໍ່ ະມານ ¾ ຂອງຊ່ວງທ້ອງທັງໝົດ ແລະ ມີລັກສະນະເປັນ
ກະເພາະລວມ ເຊິໍ່ງແບ່ງອອກເປັນ 4 ສ່ວນ ຄ: ກະເພາະໝັກ (rumen), ກະເພາະຕາເຂິງ (reticulum),
ກະເພາະສາມສິບຫບ (omasum) ແລະ ກະເພາະແທ້ (abomasums)
 ກະເພາະໝັກ (Rumen): ເປັນສ່ວນທີໍ່ຮັບອາຫານຈາກທອ
ໍ່ າຫານມີລັກ
ສະນະເປັນຖົງໃຫຍ່, ບັນຈຸຢໃູ່ ນຊ່ວງທ້ອງດ້ານຂ້າງຊ້າຍເກອບທັງໝົດ, ງົວທີໍ່ໃຫຍ່ແລ້ວກະເພາະໝັກກວມ
ເອົາ 80 ຂອງກະເພາະລວມທັງໝົດ, ແຕ່ງົວນ້ອຍປະມານ 30, ພະນັງພາຍໃນມີລັກສະນະຄ້າຍຄຜ້າ
ຂີັ້ຮິັ້ວ ແລະ ມີຕຸ່ມຢູ່ຕາມພະນັງພາຍໃນ, ກະເພາະໝັກປະກອບດ້ວຍຈຸລິນຊີພວກແບັກທີເຣຍ ແລະ ໂປຣໂຕ
ຊວາຈານວນຫາຍ ເຊິໍ່ງຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານທີໍ່ເປັນເສັັ້ນໄຍສູງ (cellulose) ໂດຍບມ
ໍ່ ີການປ່ອຍນັ້າຍ່ອຍຊະນິດ
ໃດໆອອກມາເລີຍ. ກະເພາະໝັກມີໜ້າທີໍ່ດັໍ່ງນີ:ັ້ ເກັບສະສົມອາຫານທີໍ່ກິນເຂົັ້າໄປ ເພໍ່ອລຖ້າການຍ້ອນກັບຄນ
ມາຄ້ຽວເອັ້ອງອີກ, ເຮັດໃຫ້ອາຫານອ່ອນ ແລະ ປຽກຊຸ່ມ, ບົດອາຫານໃຫ້ມຂ
ີ ະໜາດນ້ອຍລົງ ໂດຍທາງກາຍ
ຍະພາບ, ໝັກອາຫານໂດຍຈຸລິນຊີ
 ກະເພາະຕາເຂິງ (Reticulum): ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕຈ
ໍ່ າກກະເພາະໝັກຕິດກັບ
ກະບັງລົມ ມີລັກສະນະເປັນຖົງນ້ອຍໆ ແລະ ມີຂະໜາດນ້ອຍທີໍ່ສຸດຂອງກະເພາະທັງໝົດໂດຍກວມເອົາ
ປະມານ 5 ຂອງກະເພາະລວມທັງໝົດ, ພະນັງພາຍໃນຍົກສູງຂັ້ນເປັນຕາໜ່າງ ມີລັກສະນະເປັນຮູບສີຫ
ໍ່ ຽມ
ຢູ່ພະນັງຂອງກະເພາະຕາເຂິງນີັ້ ຈະບມ
ໍ່ ີການລັໍ່ງນັ້າຍ່ອຍໃດໆອອກມາເລີຍ. ກະເພາະຕາເຂິງມີໜ້າທີໍ່ເຮັດໃຫ້
ອາຫານທີໍ່ຜ່ານເຂົັ້າມາອ່ອນນຸ້ມຂັ້ນ ກ່ອນສົໍ່ງຜ່ານໄປຍັງກະເພາະສາມສິບຫບ ແລະ ຍັງເປັນບ່ອນເກັບກັກສິໍ່ງ
ແປກປອມທີຕ
ໍ່ ິດມາກັບອາຫານ ລວມທັງຂອງແຂງໆທີໍ່ສັດກິນເຂົັ້າໄປໂດຍບັງເອີນ ເພໍ່ອປ້ອງກັນບໃໍ່ ຫ້ມັນ
ຜ່ານລົງໄປໃນທາງເດີນອາຫານສ່ວນຕໍ່ໆໄປ
 ກະເພາະສາມສີບຫບ (Omasum): ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕຈ
ໍ່ າກກະເພາະຕາເຂິງ ມີ
ລັກສະນະເປັນຖົງກົມຄ້າຍຮູບໄຂ່ ແຍກອອກຈາກສ່ວນອໍ່ນໆຢ່າງຊັດເຈນໂດຍກວມເອົາ 7 ຂອງກະເພາະ
ລວມທັງໝົດ, ພະນັງພາຍໃນມີລັກສະນະເປັນແຖບບາງໆ ແລະ ກວ້າງຄ້າຍໃບໄມ້ຈະມີຈານວນຫາຍຮ້ອຍ
ແຖບຍໍ່ນເຂົັ້າໄປໃນຊ່ອງຫວ່າງຂອງກະເພາະ, ຢູຕ
່ າມແຖບເຫົໍ່ານີເັ້ ຕັມໄປດ້ວຍຕຸ່ມ, ຢູ່ພະນັງຂອງກະເພາະ
ສາມສິບຫບນີັ້ ບມ
ໍ່ ີການປ່ອຍນັ້າຍ່ອຍໃດໆອອກມາເລີຍ, ກະເພາະສ່ວນນີມ
ັ້ ີໜ້າທີໍ່ບົດອາຫານໃຫ້ມຂ
ີ ະໜາດ
ນ້ອຍໆລົງ ກ່ອນທີໍ່ຈະຜ່ານໄປຫາກະເພາະແທ້, ນອກຈາກນີຍ
ັ້ ັງມີໜ້າທີໍ່ດູດຊມນັ້າອອກຈາກອາຫານອີກດ້ວຍ
 ກະເພາະແທ້ (Abomasums): ກະເພາະເປັນສ່ວນທີໍ່ຕຈ
ໍ່ າກກະເພາະສາມ
ສິບຫບ, ມີຮບ
ູ ຮ່າງເປັນຖົງຍາວໂດຍກວມເອົາ 8 ຂອງກະເພາະລວມທັງໝົດ, ກະເພາະສ່ວນນີມ
ັ້ ີໜ້າທີໍ່ຄ
ກັນກັບກະເພາະອາຫານຂອງສັດກະເພາະດ່ຽວຄ: ມີການປ່ອຍນັ້າຍ່ອຍຊະນິດຕ່າງໆ ແລະ ກົດເກອອອກມາ
ຍ່ອຍອາຫານແຕ່ລະຊະນິດໄດ້. ລູກງົວທີເໍ່ ກີດໃໝ່ໆນັັ້ນກະເພາະໝັກ, ກະເພາະຕາເຂິງ ແລະ ກະເພາະສາມ
ສິບຫບ ຍັງບທ
ໍ່ ັນຈະເລີນເຕັມທີໍ່ ແລະ ມີຂະໜາດນ້ອຍ. ເມໍ່ອງົວນ້ອຍມີອາຍຸປະມານ 2 ອາທິດ ຈໍ່ງເລີໍ່ມກິນ
ອາຫານໄດ້ ແລະ ສາມາດຄ້ຽວເອັ້ອງໄດ້ກ່ອນອາຍຸ 3 ອາທິດ ຈະພົບວ່າ ອາຫານທີໍ່ງົວນ້ອຍກິນເຂົັ້າໄປນັັ້ນຈະ
ໄປຊ່ວຍກະຕຸ້ນການຈະເລີນຂອງກະເພາະຕາເຂິງ ແລະ ກະເພາະໝັກ, ເຊິໍ່ງໂດຍປົກກະຕິ ກະເພາະຈະພັດທະ
ນາມາເປັນກະເພາະທີໍ່ສົມບູນພາຍໃນ 8 ອາທິດ ຫາກສັດໄດ້ຮັບອາຫານທີໍ່ມລ
ີ ັກສະນະເປັນຂອງແຂງ
5) ລາໄສ້ອອ
່ ນ (Small Intestine)
ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕຈ
ໍ່ າກກະເພາະອາຫານໄປຈົນເຖິງລາໄສ້ແກ່ ແລະ ມີຄວາມຍາວຫາຍ
ກວ່າສ່ວນອໍ່ນໆຂອງທາງເດີນອາຫານ. ລາໄສ້ອ່ອນແບ່ງອອກເປັນ 3 ສ່ວນຄ: ຕອນຕົັ້ນ (duodenum),
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ຕອນກາງ (jejunum) ແລະ ຕອນທ້າຍ (ileum) ເຊິໍ່ງຈະມີໜ້າທີໍ່ໃນການຍ່ອຍ ແລະ ດູດຊມອາຫານທີໍ່
ຍ່ອຍແລ້ວ, ປ່ອຍນັ້າຍ່ອຍອອກມາຫາຍຊະນິດ ເຊັໍ່ນ: ໄລເປສ (lipase), ແລກເຕສ (lactase), ເປບຊິນ
(pepsin)
 ລາໄສ້ອ່ອນຕອນຕົັ້ນ (Duodenum) ມີລັກສະນະເປັນຮູບໂຕຢູ (U) ໂດຍ
ມີມ້າມຢູພ
່ າຍໃນ ຮູບໂຕຢູດັໍ່ງກ່າວ ແລະ ຖກຢດຕິດກັບພະນັງຊ່ວງທ້ອງດ້ວຍເຫຍໍ່ອຍດລາໄສ້. ໃນລາໄສ້
ອ່ອນຕອນຕົັ້ນຈະມີທໍ່ນັ້າຍ່ອຍຈາກມ້າມ ແລະ ທໍ່ນັ້າບີຈາກຕັບມາເປີດໃສ່
 ລາໄສ້ອ່ອນຕອນກາງ (Jejunum) ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕຈ
ໍ່ າກຕອນຕົັ້ນ ແລະ
ເຊໍ່ອມຕິດກັບລາໄສ້ອ່ອນຕອນທ້າຍ ໂດຍມີເຫຍໍ່ອຍດລາໄສ້ໃຫ້ຕິດກັບຊ່ອງທ້ອງ ເຊັໍ່ນດຽວກັບລາໄສ້ອ່ອນ
ຕອນຕົັ້ນ
 ລາໄສ້ອ່ອນຕອນທ້າຍ ເປັນສ່ວນທ້າຍສຸດຂອງລາໄສ້ອ່ອນທີໍ່ຕກ
ໍ່ ັບລາໄສ້ແກ່
6) ລາໄສ້ແກ່ (Large intestine)
ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕຈ
ໍ່ າກລາໄສ້ອ່ອນຕອນທ້າຍ, ລາໄສ້ແກ່ແບ່ງອອກເປັນ 3 ສ່ວນຄ:
ຕອນຕົັ້ນ (cecum), ຕອນກາງ (colon) ແລະ ຕອນທ້າຍ (rectum), ເຊິໍ່ງຈະມີໜ້າທີສ
ໍ່ າຄັນຄ: ດູດຊມ
ນັ້າ ແລະ ເກອແຮ່, ເປັນບ່ອນພັກຂອງກາກອາຫານກ່ອນຂັບອອກຈາກຮ່າງກາຍ, ສັດບາງຊະນິດ ເຊັໍ່ນ: ໝູ,
ມ້າ ແລະ ສັດປີກ ສ່ວນຂອງໄສ້ຕິໍ່ງພົບວ່າ ມີຈຸລິນຊີອາໄສຢູ່ ເຊິໍ່ງເຮັດໜ້າທີໃໍ່ ນການຍ່ອຍອາຫານພວກທີໍ່ມີ
ເຍອ
ັ້ ໄຍ ແລະ ຊ່ວຍໃນການສັງເຄາະວິຕາມິນ B ລວມ ແລະ ວິຕາມິນ K
 ລາໄສ້ແກ່ຕອນຕົນ
ັ້ ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕມ
ໍ່ າຈາກຕອນທ້າຍຂອງລາໄສ້ອ່ອນ
 ລາໄສ້ແກ່ຕອນກາງ ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕມ
ໍ່ າຈາກຕອນຕົັ້ນ ແລະ ປະກອບດ້ວຍ 3
ພາກສ່ວນຄ: ສ່ວນທີຂ
ໍ່ ັ້ນໄປດ້ານເທິງ (ascending colon), ສ່ວນທີໍ່ໄປຕາມລວງຂວາງ (transverse
colon) ແລະ ສ່ວນທີໍ່ລົງໄປດ້ານລຸ່ມ (descending colon)
 ລາໄສ້ແກ່ຕອນທ້າຍ ເປັນສ່ວນທີຕ
ໍ່ ມ
ໍ່ າຈາກຕອນກາງເອີັ້ນວ່າ: ໄສ້ສຸດ ແລ້ວ
ຈະເປີດສູພ
່ າຍນອກດ້ວຍຮູທວານ (anus)
7) ຮູທວານ (Anus)
ເປັນສ່ວນປາຍສຸດຂອງທາງເດີນອາຫານ ໂດຍຈະເປັນທາງຜ່ານໃຫ້ກາກອາຫານ
ອອກສູພ
່ າຍນອກຮ່າງກາຍ, ປາກຮູທວານມີກ້າມຊີັ້ນຍຸ້ມ (anal sphincter muscle) ໂດຍມີກ້າມຊີັ້ນ 2
ຊັັ້ນຄ: ຊັັ້ນໃນເປັນກ້າມຊີັ້ນກ້ຽງ, ສ່ວນຊັັ້ນນອກເປັນກ້າມຊີັ້ນລາຍ ເພໍ່ອກັນບໍ່ໃຫ້ກາກອາຫານ ຫ ມູນສັດ ໄຫ
ອອກນອກຮ່າງກາຍສັດຕະຫອດເວລາ
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ຮູບທີ 33 ສ່ວນປະກອບຂອງທາງເດີນອາຫານສັດປະເພດເຮີບວ
ີ ວຣ໌ (herbivores)
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ: https://www.emaze.com/@AIQCTCIZ/RUMINANT-&-monogastric

ຮູບທີ 34 ສ່ວນປະກອບຂອງທາງເດີນອາຫານສັດປະເພດຄາຣ໌ນວ
ິ ວຣ໌ (carnivores)
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ: http://slideplayer.com/slide/4687656/#
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ຮູບທີ 35 ສ່ວນປະກອບຂອງທາງເດີນອາຫານສັດປະເພດອອມນີວວຣ໌ (Omnivores)
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ: http://slideplayer.com/slide/4687656/#
5.2.2

ອະໄວຍະວະຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ
ເປັນສ່ວນທີໍ່ຈາເປັນຕໍ່ການທາງານຂອງລະບົບຍ່ອຍອາຫານ ເຊິໍ່ງຢູ່ນອກຂອງທໍ່ທາງເດີນ
ອາຫານ ແລະ ຕິດຕໍ່ກັບທໍ່ທາງເດີນອາຫານ ໂດຍຜ່ານທາງທໍ່ ໄດ້ແກ່: ຕ່ອມນັ້າລາຍ (salivary gland),
ມ້າມ (pancrease) ແລະ ຕັບ (liver).
1) ຕ່ອມນາັ້ ລາຍ (salivary gland)
ໃນສັດຄ້ຽວເອັ້ອງ ຕ່ອມນັ້າລາຍເປັນຕ່ອມທີໍ່ສາຄັນທີໍ່ສຸດ ເພາະວ່າ ຕ່ອມນີຈ
ັ້ ະມີ
ການຜະລິດ ແລະ ປ່ອຍນັ້າລາຍອອກມາຕະຫອດເວລາ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີໍ່ກິນອາຫານ ແລະ ຄ້ຽວ
ເອັ້ອງ, ປະລິມານນັ້າລາຍທີໍ່ປ່ອຍອອກມາໃນວັນໜໍ່ງ ຈະແຕກຕ່າງກັນໃນສັດແຕ່ລະຊະນິດ ເຊັໍ່ນ: ງົວ 80190 ລິດ/ວັນ, ແກະ 16 ລິດ/ວັນ ໂດຍອັດຕາການປ່ອຍນັ້າລາຍຊ້າທີສ
ໍ່ ຸດເມໍ່ອຢຸດກິນ ຫ ໃນເວລາພັກຜ່ອນ
ນັ້າລາຍມີບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີໍ່ຄ:
 ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຊ່ອງປາກມີຄວາມຊຸ່ມຊໍ່ນ
 ຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍອາຫານທາງເຄມີ ໂດຍຕ່ອມນັ້າລາຍຈະຜະລິດນັ້າຍ່ອຍ
ໄທຍາລີນ (ptyalin) ແລະ ນັ້າຍ່ອຍອະໄມເລສ (amylase) ເຊິໍ່ງຈະຍ່ອຍອາຫານຈາພວກຄາຣ໌ໂບໄຮ
ເດຣດ (carbohydrate)
 ຊ່ວຍຫໍ່ລໍ່ນອາຫານ ເຮັດໃຫ້ຫຍັ້າອາຫານໄດ້ງ່າຍ ແລະ ກນອາຫານກ
ສະດວກ
 ຊ່ວຍລະລາຍສານຕ່າງໆໃນອາຫານ ເຮັດໃຫ້ຮັບລົດຊາດອາຫານຕ່າງໆໄດ້ດີ
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 ຊ່ວຍທາລາຍແບັກທີເຣຍໃນຊ່ອງປາກ ເພາະນັ້າລາຍເປັນດ່າງອ່ອນ
ຕ່ອມນັ້າລາຍທີສ
ໍ່ າຄັນຂອງສັດລ້ຽງມີ 3 ຄູ່ ຄ:

ຕ່ອມພາຣທິດ (parotid gland) ຕ່ອມນີມ
ັ້ ີຕາແໜ່ງຢູ່ໃຕ້ຫູ ເຮັດໜ້າທີໍ່
ສ້າງນັ້າລາຍຊະນິດແຫວ ແລະ ໃສ ສົໍ່ງເຂົັ້າຊ່ອງປາກ ບລິເວນເຫຍໍ່ອເມອກຂອງຜົັ້ງປາກ
 ຕ່ອມແມນດີບິວລາ (mandibular gland) ຕ່ອມນີັ້ ມີຕາແໜ່ງຢູ່ຕຈ
ໍ່ າກ
ຕ່ອມພາຣທິດ ເຮັດໜ້າທີສ
ໍ່ ້າງນັ້າລາຍຊະນິດເມອກ ແລະ ໃສ ສົໍ່ງຜ່ານທໍ່ ໄປເປີດໃສ່ສ່ວນລຸ່ມຂອງລີັ້ນ
 ຕ່ອມຊັບລິງກວນລ໌ (sublingual gland) ຕ່ອມນີມ
ັ້ ີຕາແໜ່ງຢູ່ກ້ອງລີັ້ນ
ເຮັດໜ້າທີໍ່ສ້າງນັ້າລາຍຊະນິດໜຽວ ແລະໃສ

ຮູບທີ 36 ຕາແໜ່ງຕ່ອມນາັ້ ລາຍຊະນິດຕ່າງໆ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ: https://www.studyblue.com/notes/note/n/head/deck/9706452
2) ມ້າມ (Pancrese)
ມ້າມເປັນຕ່ອມທີໍ່ມຂ
ີ ະໜາດໃຫຍ່ ຮຽງຕົວຂະໜານກັນຢູໃ່ ຕ້ກະເພາະອາຫານ ໃນ
ມ້າມປະກອບດ້ວຍຕ່ອມທີໍ່ສາຄັນ 2 ຊະນິດຄ: ຕ່ອມມີທໍ່ ແລະ ຕ່ອມບມ
ໍ່ ທ
ີ ໍ່
ຕ່ອມມີທໍ່ (Exocrine gland): ຈະພົບເປັນສ່ວນຫາຍໃນມ້າມ ເຮັດໜ້າທີໍ່
ຜະລິດນັ້າຍ່ອຍທີໍ່ສາຄັນ ດັງໍ່ ນີ:ັ້
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 ອະໄມເລສ (Amylase) ຍ່ອຍອາຫານຈາພວກຄາຣ໌ໂບໄຮເດຣດ
 ໄລເປສ (Lypase) ຍ່ອຍອາຫານຈາພວກໄຂມັນ
 ທຣິປຊີນ(Trypsin) ຍ່ອຍອາຫານຈາພວກໂປຕີນ
ຕ່ອມບມ
ໍ່ ທ
ີ ໍ່ (Endocrine gland): ຕ່ອມນີເັ້ ຮັດໜ້າທີໃໍ່ ນການປ່ອຍຮໂມນທີໍ່
ສາຄັນ ເຊັໍ່ນ: ຮໂມນອິນຊູລນ
ິ (Insuline), ຮໂມນຄລູຄາກອນ (glucagon)
3) ຕັບ (Liver)
ຕັບເປັນອະໄວຍະວະທີມ
ໍ່ ີຂະໜາດໃຫຍ່ທສ
ີໍ່ ຸດຂອງຮ່າງກາຍ ເຊິໍ່ງມີຈານວນກີບ
ແລະ ຕາແໜ່ງທີໍ່ຢໃູ່ ນຊ່ວງທ້ອງແຕກຕ່າງກັນໄປໃນສັດແຕ່ລະຊະນິດ, ແຕ່ໂດຍທົໍ່ວໄປແລ້ວ ຕັບມັກຈະວາງຢູ່
ໃນຊ່ອງທ້ອງດ້ານເທິງເບັ້ອງຂວາ ຢູໃ່ ຕ້ກະບັງລົມ, ຕັບຈະມີໂຄງສ້າງທີໍ່ສາຄັນ ຜ່ານເຂົັ້າອອກຈາກຕັບດັໍ່ງນີັ້:
 ເສັັ້ນເລອດແດງ: ເຮັດໜ້າທີໍ່ນາເອົາເລອດທີໍ່ມີອົກຊີສູງໄປລ້ຽງເນັ້ອເຫຍໍ່ອຕັບ
 ເສັັ້ນເລອດດາ: ເຮັດໜ້າທີໍ່ນາເອົາເລອດທີມ
ໍ່ ີທາດອາຫານທີໍ່ຖກດູດຈາກລາ
ໄສ້ອ່ອນເຂົັ້າສູຕ
່ ັບ, ນາເອົາເລອດຈາກກະເພາະ, ມ້າມ, ລາໄສ້ອ່ອນ ເພໍ່ອໄປກາຈັດ ແລະ ປ່ຽນແປງໂດຍຕັບ
 ທນ
ໍ່ ັ້າບີຂອງຕັບ (hepatic duct): ເປັນທໍ່ລາລຽງນັ້າບີທີໍ່ສ້າງຈາກຕັບແລ້ວ
ໄປເປີດໃສ່ຕອນຕົັ້ນຂອງລາໄສ້ອ່ອນ
ຕັບມີໜາ້ ທີສ
ໍ່ າຄັນຄ:
 ສ້າງນັ້າບີເພໍ່ອຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍອາຫານພວກໄຂມັນ
 ຄວບຄຸມຂະບວນການເມຕາໂບລິຊມຂອງ protein, carbohydrate,
ໄຂມັນ, ກາຈັດ ແລະ ທາລາຍສານພິດ ແລະ ສິໍ່ງແປກປອມຕ່າງໆ
 ເປັນບ່ອນເກັບສະສົມຂອງສານອາຫານບາງຢ່າງ ເຊັໍ່ນ: ກຼຸຍໂກ (Glucose)
ໄວ້ໃນຮູບໄກໂຄເຈນ (glycogen)
 ທາລາຍເມັດເລອດທີໍ່ໝົດອາຍຸ
4) ຖົງນາັ້ ບີ (Gall bladder)
ໃນສັດລ້ຽງທຸກຊະນິດຍົກເວັັ້ນມ້າ ຈະມີຖົງນັ້າບີ ເຊິໍ່ງເຮັດໜ້າທີໍ່ໃນການເກັບກັກ
ນັ້າບີທີໍ່ຜະລິດຈາກຕັບ ໂດຍຈະຜ່ານອອກມາທາງທນ
ໍ່ ັ້າບີຂອງຕັບ (hepatic duct) ແລະ ເປີດເຂົັ້າສູທ
່ ໍ່ນັ້າບີ
ຂອງຖົງນັ້າບີ (cystic duct) ເພໍ່ອເກັບນັ້າບີໄວ້ຊົໍ່ວຄາວໃນຖົງນັ້າບີ, ເມໍ່ອມີການຍ່ອຍອາຫານພວກໄຂມັນ
ຈະມີການປ່ອຍນັ້າບີໄປຍັງລາໄສ້ອ່ອນຕອນຕົັ້ນ
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ຮູບທີ 37 ຕາແໜ່ງຂອງຕັບ ແລະ ມ້າມ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ: https://www.studyblue.com/notes/note/n/head/deck/9706452

5.3

ສາລິລະວິທະຍາການຍ່ອຍອາຫານ

ຂະບວນການຍ່ອຍອາຫານຂອງສັດລ້ຽງ ແບ່ງເປັນ 3 ປະເພດໃຫຍ່ ຄ:
5.3.1 ການຍ່ອຍອາຫານທາງກົນ
ຄການຫຍັ້າ, ການບົດຄ້ຽວ, ການບີບ ແລະ ການຫົດຕົວຂອງກ້າມຊີັ້ນທາງເດີນອາຫານ
5.3.2 ການຍ່ອຍອາຫານດ້ວຍຈຸລນ
ິ ຊີ
ເປັນການຍ່ອຍໂດຍແບັກທີເຣຍ ແລະ ໂປຣໂຕຊົວ, ການຍ່ອຍອາຫານວິທີນສ
ີັ້ າຄັນຫາຍ
ສາລັບສັດຄ້ຽວເອັ້ອງ
5.3.3 ການຍ່ອຍທາງເຄມີ
ເປັນການຍ່ອຍອາຫານໂດຍອາໄສການທາງານຂອງນັ້າຍ່ອຍ ທີໍ່ປະກອບດ້ວຍເອັນໄຊມ໌
ຊະນິດຕ່າງໆ ແລະ ສານອໍ່ນໆໃນຮ່າງກາຍ ເຊັໍ່ນ: ກົດເກອ ແລະ ນັ້າບີ ເຮັດໃຫ້ອາຫານມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ
ສາມາດດູດຊມໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ ເຊິໍ່ງການຍ່ອຍວິທີນີັ້ສາຄັນຫາຍໃນສັດກະເພາະດ່ຽວ
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5.4

ສາລິລະວິທະຍາການຍ່ອຍອາຫານຂອງສັດກະເພາະດ່ຽວ
5.4.1

ການຍ່ອຍອາຫານໃນປາກ
ເກີດຂັ້ນຫັງຈາກທີໍ່ອາຫານຖກຫຍັ້າ, ບົດ, ຄ້ຽວເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ ແລ້ວປະສົມກັບນັ້າ
ລາຍ ເພໍ່ອໃຫ້ມັນໝໍ່ນເຮັດໃຫ້ສະດວກໃນການກນອາຫານ ໂດຍນັ້າລາຍປະກອບດ້ວຍເອັນໄຊມ໌ອະໄມເລສ
ຫ ໄທຍາລິນ (ptyalin) ຈະຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍຄາຣ໌ໂບໄຮເດຣດທ໌ (carbohydrate) ພວກແປ້ງບາງ
ສ່ວນ, ແຕ່ຍັງບໍ່ມີການດູດຊມນາໄປໃຊ້ໄດ້ເທໍ່ອ
5.4.2 ການຍ່ອຍອາຫານໃນກະເພາະ
ການຍ່ອຍໃນກະເພາະອາຫານ ເກີດຂນ
ັ້ ຫັງຈາກອາຫານຈາກປາກຜ່ານທໍ່ອາຫານເຂົັ້າສູ່
ກະເພາະອາຫານ. ອາຫານທີໍ່ເຂົັ້າສູ່ກະເພາະອາຫານຖກປະສົມກັບເອັນໄຊມ໌ ແລະ ກົດເກອໃນກະເພາະອາ
ຫານ ໂດຍມີການປ່ຽນແປງທາງເຄມີດັໍ່ງນີັ້:
 ນາັ້ ຍ່ອຍເປປຊີນ (pepsin) ໂດຍການຊ່ວຍເຫອຂອງກົດເກອ ເຮັດໜ້າທີຍ
ໍ່ ່ອຍ
ທາດອາຫານພວກໂປຣຕິນໃຫ້ກາຍເປັນໂພລີເປປໄຕດ໌ (polypeptide) ສາຍສັັ້ນໆ
 ນາັ້ ຍ່ອຍເຣນນິນ (rennin) ເປັນນັ້າຍ່ອຍໃນລູກສັດກາລັງດູດນົມເຮັດໃຫ້ເກີດ
ການຕົກຕະກອນຂອງໂປຣຕິນໃນນົມ
 ກົດເກອ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການທາງານຂອງເປບຊິນ (pepsin) ແລະ ເຣນນິນ
(rennin) ນອກນັັ້ນຍັງຊ່ວຍປ່ຽນເປບຊີໂນເຈນ (pepsinogen) ທີໍ່ລັໍ່ງອອກມາໃໝ່ໃຫ້ເປັນເປບຊິນ
(pepsin)
 ນາັ້ ຍ່ອຍໄລເປສ (Lipase) ເຮັດໜ້າທີໍ່ໂດຍກົງຄ ໄປເຮັດໃຫ້ໄຂມັນແຕກຕົວ
ແລະ ເກີດການຍ່ອຍບາງສ່ວນໃຫ້ກົດອະມິໂນ ແລະ ໄກເຊຣອນ (glycerol) ແຕ່ການຍ່ອຍໄຂມັນໃນກະ
ເພາະອາຫານເກີດຂັ້ນໜ້ອຍຫາຍ ເນໍ່ອງຈາກໃນກະເພາະອາຫານມີສະພາບຄວາມເປັນກົດສູງ ບເໍ່ ໝາະກັບ
ການທາງານຂອງໄລເປສ (lipase)
 ອາຫານຈາກກະເພາະອາຫານທັງຖກຍ່ອຍແລ້ວ ແລະ ບໍ່ຖກຍ່ອຍ ບໍ່ມກ
ີ ານດູດ
ຊມນາໄປໃຊ້ ແລະ ຈະຖກສົໍ່ງຜ່ານໄປຍັງລາໄສ້ອ່ອນຕອນຕົັ້ນຕໄໍ່ ປ
5.4.3 ການຍ່ອຍອາຫານໃນລາໄສ້ອ່ອນ (small intestine)
ລາໄສ້ອ່ອນເປັນສ່ວນຂອງທາງເດີນອາຫານທີມ
ໍ່ ີການຍ່ອຍ ແລະ ການດູດຊມເກີດຂັ້ນ
ຫາຍທີໍ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລາໄສ້ອ່ອນຕອນຕົັ້ນ ທີໍ່ເປັນສ່ວນທີໍ່ມີການຍ່ອຍຫາຍທີໍ່ສຸດ, ຂະນະທີລ
ໍ່ າໄສ້
ອ່ອນຕອນກາງ ແລະ ລາໄສ້ອ່ອນຕອນທ້າຍເປັນໜ້າທີໍ່ຫັກໃນການດູດຊມອາຫານ
ການຍ່ອຍອາຫານໃນລາໄສ້ອ່ອນ ໃຊ້ເອັນໄຊມ໌ທປ
ີໍ່ ະກອບດ້ວຍນັ້າຍ່ອຍຊະນິດຕ່າງໆ
ຈາກລາໄສ້ອ່ອນເອງ ແລະ ຈາກມ້າມໃນການຍ່ອຍອາຫານຈາພວກແປ້ງ, ໂປຣຕິນ ແລະ ໄຂມັນ ໃຫ້ເປັນທາດ
ອາຫານທີໍ່ມໂີ ມລະກູນນ້ອຍໆ ທີໍ່ຮ່າງກາຍສາມາດດູດຊມນາໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ ໂດຍມີການປ່ຽນແປງທາງເຄ
ມີດັໍ່ງຕໄໍ່ ປນີັ້:
1) ຄາໂບໄຮເດຣດ (Carbohydrate)
ຈະຖກຍ່ອຍຈາກອະໄມເລສໃນນັ້າລາຍຢູ່ປາກເກອບທັງໝົດ ຖ້າມີຫົງເຫອຈະ
ຖກຍ່ອຍຕໍ່ຈາກມ້າມໃຫ້ເປັນມອລໂຕສ (Maltose), ຈາກນັັ້ນຈະຖກຍ່ອຍຕໍ່ໂດຍນັ້າຍ່ອຍ Maltase,
Lactase
ແລະ Sucrase ຈາກພະນັງລາໄສ້ ຍ່ອຍໃຫ້ເປັນນັ້າຕານໂມໂນແຊກຄາໄຣດ໌ (Mono
chaccaride) ຈາກນັັ້ນກຖກດູດຊມເຂົັ້າສູ່ເສັັ້ນເລອດຝອຍຢູ່ພະນັງລາໄສ້ອ່ອນ
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ອາຫານທີໍ່ເຮົາກິນແຕ່ລະວັນໂດຍສະເລ່ຍຈະເປັນ Carbohydrate ປະມານ
50 ທີໍ່ຮູ້ຈັກກັນດີຄ: ແປ້ງ ແລະ ນັ້າຕານຮ່າງກາຍສາມາດສັງເຄາະ Carbohydrate ຈາກທາດອໍ່ນໄດ້
ຈາກັດ, ຖ້າຮ່າງກາຍມີ Carbohydrate ຫາຍເກີນໄປກຈະຖກປ່ຽນໄປເປັນໄຂມັນແລ້ວສະສົມໄວ້ໃນບ່ອນ
ຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະຢູ່ກ້ອງຫບໜັງ. Carbohydrate 1 g ຈະໃຫ້ພະລັງງານປະມານ 4 Kcal, ຮ່າງກາຍ
ຕ້ອງການ Carbohydrate ວັນລະ 400 - 700 g
2) ໂປຣຕີນ (Protein)
ໂມເລກູນຂອງ Protien ເລີໍ່ມຖກຍ່ອຍດ້ວຍກົດເກອ ແລະ Pepsin ຕັັ້ງແຕ່ຢູ່
ໃນກະເພາະອາຫານ, ພາຍໃນລາໄສ້ອ່ອນຈະມີການຍ່ອຍຕດ
ໍ່ ້ວຍນັ້າຍ່ອຍທຣິປຊິນ (Trypsin), ຜົນສຸດ
ທ້າຍຈະໄດ້ເປບໄທດ໌ (Peptide) ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກົດອາມີໂນ (Amino) ບາງຊະນິດແລ້ວຈະຖກດູດ
ຊມເຂົັ້າສູ່ເສັັ້ນ ເລອດຝອຍຢູ່ພະນັງລາໄສ້ອ່ອນຕໍ່ໄປ
ໂປຣຕີນເປັນສານອາຫານທີໍ່ມີຄວາມຈາເປັນຢ່າງຍີໍ່ງສາລັບຮ່າງກາຍ, ເພາະໂປຣ
ຕີນເປັນອົງປະກອບອະໄວຍະທຸກສ່ວນ, ໂປຣຕີນບາງຊະນິດເຮັດໜ້າທີໍ່ເປັນນັ້າຍ່ອຍຊ່ວຍເລັໍ່ງ ແລະ ຄວບ
ຄຸມປະຕິກິລິຍາເຄມີໃນຮ່າງກາຍ
ໃຫ້ດາເນີນໄປຢ່າງເປັນລະບົບ,
ຊ່ວຍຮັກສາສະພາບເປັນກົດດ່າງໃນ
ຮ່າງກາຍໃຫ້ເໝາະສົມ, ຄົນທີໍ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍຕ້ອງການໂປຣຕີນທີມ
ໍ່ ີຄຸນນະພາບດີ ແລະ ປະລິມານຫາຍ ເພໍ່ອ
ນາໄປໃຊ້ໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຮ່າງກາຍ, ໂປຣຕີນ 1 ກຣາມ ຈະໃຫ້ພະລັງງານເທົໍ່າກັບ 4 ກິໂລກາລຣີ
ຮ່າງກາຍຕ້ອງການໂປຣຕີນວັນລະປະມານ 80 ກຣາມ ຫ 1 ກຣາມ /ນາັ້ ໜັກຕົວ 1 ກິໂລກຣາມ
3) ໄຂມັນ
ຈະຖກນັ້າຍ່ອຍໄລເປສຈາກມ້າມ ແລະ ເກອ ຂອງນັ້າບີລະລາຍໂມເລກູນໃຫ້ແຕກ
ຕົວອອກເປັນກົດໄຂມັນ ແລະ Glyceron ເຊິງໍ່ ເປັນໂມເລກູນທີນ
ໍ່ ້ອຍພທີຈ
ໍ່ ະຖກດູດເຂົັ້າໄປໃນເສັັ້ນເລອດ
ຝອຍຢູ່ພະນັງຂອງລາໄສ້ອ່ອນຕໍ່ໄປ
ໜ້າທີໍ່ຂອງໄຂມັນຄ ເປັນແຫໍ່ງພະລັງງານຂອງຮ່າງກາຍທີໃໍ່ ຫ້ພະລັງງານສູງສຸດ ຄ:
ໄຂມັນ 1 ກຣາມ ຈະໃຫ້ພະລັງງານ 9 ກິໂລກາລຣີ, ດ້ວຍເຫດນີັ້ເອງ ຮ່າງກາຍຈໍ່ງເກັບພະລັງງານໄວ້ໃນຮູບ
ຂອງໄຂມັນ, ເມໍ່ອຮ່າງກາຍຂາດອາຫານກຈະໃຊ້ໄຂມັນພວກນີັ້ມາປ່ຽນເປັນພະລັງງານ, ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ
ໄຂມັນວັນລະ 40 ກຣາມ

5.5

ສະລິລະວິທະຍາການຍ່ອຍອາຫານຂອງສັດກະເພາະລວມ
5.5.1

ການຍ່ອຍອາຫານໃນປາກ
ໃນປາກຂອງສັດຄ້ຽວເອັ້ອງບໍ່ມີການປ່ອຍນັ້າຍ່ອຍໃດໆອອກມາເລີຍ, ປາກເຮັດໜ້າທີໍ່
ບົດຄ້ຽວອາຫານຄກັບສັດກະເພາະດ່ຽວ, ແຕ່ການບົດຄ້ຽວອາຫານຂອງສັດຄ້ຽວເອັ້ອງ ຕ່າງຈາກສັດກະເພາະ
ດ່ຽວ ຄ: ສາມາດຢ້ອນອາຫານທີໍ່ກນລົງໄປແລ້ວກັບມາຄ້ຽວໄດ້ໃໝ່, ຈາກນັັ້ນ ຈໍ່ງຈະກນລົງໄປອີກເທໍ່ອໜໍ່ງ
ເອີັ້ນຂະບວນການນີັ້ວ່າ: ການຄ້ຽວເອັ້ອງ (rumination)
ການຄ້ຽວເອອ
ັ້ ງມີປະໂຫຍດຄ:
 ເຮັດໃຫ້ການໝັກຍ່ອຍອາຫານເປັນໄປໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
ເພາະການຄ້ຽວ
ເອັ້ອງຊ່ວຍບົດອາຫານໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ ເຮັດໃຫ້ສາມາດປະສົມກັບຂອງແຫວໃນກະເພາະໄດ້ດີ
 ເຮັດໃຫ້ອາຫານເດີນຜ່ານທາງເດີນອາຫານໄດ້ງ່າຍ ເພາະການຄ້ຽວເອັ້ອງຊ່ວຍກະ
ຕຸ້ນໃຫ້ມີການປ່ອຍນັ້າລາຍຫາຍຂັ້ນ ເພໍ່ອປະສົມ ແລະ ຫໍ່ລນອາຫານ
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 ຊ່ວຍຮັກສາພາວະເໝາະສົມຕໍ່ການທາງານຂອງຈຸລິນຊີໃນກະເພາະໝັກ ໂດຍນັ້າ
ລາຍທີໍ່ປ່ອຍອອກມາໃນເວລາຄ້ຽວເອັ້ອງ ຊ່ວຍຮັກສາລະດັບ pH ໃນກະເພາະໝັກໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາວະເໝາະ
ສົມ
5.5.2 ການຍ່ອຍອາຫານໃນກະເພາະອາຫານ
ກະເພາະຕາເຂິງ (reticulum) ແລະ ກະເພາະສາມສິບຫບ (omasum) ມີບົດບາດ
ໜ້ອຍຕໍ່ການຍ່ອຍອາຫານ, ກະເພາະແທ້ (abomasum) ມີໜ້າທີໍ່ຄ້າຍຄກັບສັດກະເພາະດ່ຽວ, ສ່ວນ
ກະເພາະໝັກ (rumen) ເປັນສ່ວນທີໍ່ມີບົດບາດສາຄັນທີໍ່ສຸດໃນການຍ່ອຍອາຫານຂອງສັດຄ້ຽວເອັ້ອງ
5.5.3 ການຍ່ອຍອາຫານໃນກະເພາະໝັກ (rumen)
1) ການຍ່ອຍອາຫານປະເພດ carbohydrate
ເປັນການຍ່ອຍອາຫານເຍັ້ອໄຍທີໍ່ມີເຊລລູໂລສ (cellulose) ຢູ່ຫາຍ, ຈຸລິນຊີໃນ
ກະເພາະໝັກສາມາດສ້າງເອັນໄຊມ໌ເຊລລູເລສ (cellulase) ທີໍ່ສາມາດຍ່ອຍອາຫານເຍັ້ອໄຍທີໍ່ມີເຊລລູໂລສ
(cellulose) ໃຫ້ເປັນ: (1) ກົດໄຂມັນທີໍ່ລະເຫີຍໄດ້ (volatile fatty acid), (2) ອາຍກາກໂບນິກ
(CO2) ແລະ ອາຍເມຕານ (CH4). ເອີັ້ນຂະບວນການຍ່ອຍແບບນີັ້ວ່າ: ການໝັກ (Fermentation).
ອາຍກາກໂບນິກ (CO2) ແລະ ອາຍເມຕານ (CH4) ທີໍ່ເກີດຂັ້ນໃນຂະບວນການໝັກ ສັດຕ້ອງປ່ອຍອາຍເຫົໍ່າ
ນີັ້ອອກຈາກຮ່າງກາຍ ໂດຍການຮ້ອງ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ທ້ອງອດ ແລະ ທາດອາຍບາງສ່ວນຈະຖກດູດຊມເຂົັ້າ
ສູກ
່ ະແສເລອດທີໍ່ຜ່ານໄປຈາກກະເພາະໝັກແລ້ວປ່ອຍອອກຈາກຮ່າງກາຍທາງລົມຫາຍໃຈໂດຍຜ່ານປອດ
2) ອາຫານປະເພດໄຂມັນ
ຈຸລິນຊີໃນກະເພາະໝັກຈະປ່ຽນໄຂມັນໃຫ້ເປັນກົດໄຂມັນ ແລະ glycerol ຈາກ
ນັັ້ນ glycerol ຈະປ່ຽນໄປເປັນກົດ propionic ເຊິໍ່ງຜ່ານລົງໄປຖກດູດຊມຢູ່ລາໄສ້ອ່ອນ
3) ອາຫານປະເພດໂປຣຕິນ
ການຍ່ອຍຂອງໂປຣຕິນໃນກະເພາະໝັກ ຂັ້ນຢູ່ກັບຄຸນສົມບັດໃນການລະລາຍນັ້າ
ໄດ້ຂອງອາຫານໂປຣຕິນນັັ້ນໆ ເຊິໍ່ງສາມາດແບ່ງໄດ້ເປັນ 2 ພວກຄ: ໂປຣຕິນທີໍ່ບໍ່ລະລາຍໃນນັ້າ ແລະ ໂປຣຕິນ
ທີໍ່ລະລາຍໃນນັ້າໄດ້
ເມໍ່ອອາຫານພວກ ຄາຣ໌ໂບໄຮເດດ ໄຂມັນ ແລະ ໂປຕີນທີໍ່ຜ່ານ ແລະ ບໍ່ຜ່ານການຍ່ອຍ
ຈາກກະເພາະໝັກຖກສົໍ່ງຜ່ານກະເພາະອໍ່ນມາເຖິງກະເພາະແທ້ (Abomasum) ຂອງສັດຄ້ຽວເອັ້ອງ, ໃນ
ກະເພາະສ່ວນນີັ້ຈະມີການຜະລິດນາັ້ ຍ່ອຍທີໍ່ມີຄວາມເປັນກົດສູງເຊັໍ່ນດຽວກັບນັ້າຍ່ອຍຂອງສັດກະເພາະດ່ຽວ
ເຮັດໃຫ້ຈຸລິນຊີທີໍ່ຕິດມານາອາຫານຕາຍ ແລະ ຖກຍ່ອຍໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັດຕໄໍ່ ປ, ສ່ວນອາຫານປະ
ເພດຕ່າງໆຈະຄ້າຍຄກັບສັດກະເພາະດ່ຽວ
5.5.4 ການຍ່ອຍອາຫານໃນລາໄສ້ອອ
່ ນ ແລະ ລາໄສ້ແກ່
ມີການຍ່ອຍ ແລະ ການດູດຊມ ຄກັບສັດກະເພາະດ່ຽວ
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ບົດທີ 6
ລະບົບການຫາຍໃຈ (The Respiratory System)
ຈຸດປະສົງ
ເພອ
ໍ່ ໃຫ້ນກ
ັ ສກສາສາມາດ:
1. ບອກໂຄງສ້າງຂອງລະບົບການຫາຍໃຈໄດ້ຖກຕ້ອງ
2. ອະທິບາຍກົນໄກການຫາຍໃຈໄດ້ຖກຕ້ອງ

ເນອ
ັ້ ໃນ
ລະບົບຫາຍໃຈ ເປັນລະບົບທີໍ່ເຮັດໜ້າທີໍ່ໃນການນາອາກາດດີ (O2) ເຂົັ້າສູ່ກະແສເລອດ ແລະ ນາ
ອາກາດບດ
ໍ່ ີ (CO2) ອອກຈາກນອກຮ່າງກາຍ
ລະບົບຫາຍໃຈ ປະກອບດ້ວຍ: ປອດ ແລະ ລະບົບທໍ່ຕ່າງໆ ເຊັໍ່ນ: ກ່ອງສຽງ, ຫອດປອດ, ຫອດ
ລົມ ເຊິໍ່ງເປັນທາງເດີນອາກາດເຊໍ່ອມຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງປອດກັບສິໍ່ງແວດລ້ອມພາຍນອກ

6.1

ໂຄງສ້າງຂອງລະບົບຫາຍໃຈ

ໂຄງສ້າງຂອງລະບົບຫາຍໃຈປະກອບດ້ວຍ ປອດ (Lungs) ແລະ ລະບົບທໍ່ທີໍ່ເຊໍ່ອມຕໍ່ປອດກັບ
ສິໍ່ງ ແວດລ້ອມພາຍນອກ, ສາລັບໃນທີໍ່ນີັ້ ເຮົາຈະແບ່ງໂຄງສ້າງຂອງລະບົບຫາຍໃຈອອກເປັນ 2 ພາກສ່ວນ
ໃຫຍ່ ຄ: ທາງເດີນຫາຍໃຈສ່ວນເທິງ ເປັນວ່ວນທີໍ່ຢູ່ພາຍນອກປອດ ແລະ ທາງເດີນຫາຍໃຈສ່ວນລຸ່ມ ເປັນ
ສ່ວນທີໍ່ຢູ່ພາຍໃນປອດ
6.1.1 ໂຄງສ້າງທາງເດີນຫາຍໃຈສ່ວນເທິງ (Upper Respiratory Tract)
ທາງເດີນຫາຍໃຈສ່ວນເທິງປະກອບດ້ວຍ: ດັງ (Nose), ຄຫອຍ (Pharynx), ກ່ອງ
ສຽງ (Larynx) ແລະ ຫອດລົມ (Trachea) ອາກາດທັງໝົດທີໍ່ເຂົັ້າ ແລະ ອອກຈາກປອດ ຈະຜ່ານທາງ
ເດີນຫາຍໃຈສ່ວນເທິງ (ຮູບທີ 38)
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ຮູບທີ 38 ທາງເດີນຫາຍໃຈສ່ວນເທິງ (Upper Respiratory tract)
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ: http://www.merckvetmanual.com/media/pet/figures/
1) ດັງ (Nose)
ດັງເປັນໂຄງສ້າງທາງເດີນຫາຍໃຈສ່ວນທາອິດ ທີນ
ໍ່ າອາກາດຈາກພາຍນອກເຂົັ້າມາ
ຫາປອດ ໂດຍມັນຈະເລີໍ່ມຕົັ້ນຈາກດັງ ເຊິໍ່ງເປັນທາງເປີດດ້ານນອກຂອງທໍ່ທາງເດີນຫາຍໃຈ ເພໍ່ອນາອາກາດ
ເຂົັ້າໄປຍັງຊ່ອງດັງອີກຄັັ້ງໜໍ່ງ
2) ຊ່ອງດັງ (Nasal cavity
ເປັນສ່ວນທີໍ່ມີຕາແໜ່ງຢູ່ລະຫວ່າງຮູດັງກັບຄຫອຍ, ຊ່ອງດັງມີພະນັງກັັ້ນ ຢູ່ລະ
ຫວ່າງກາງ, ເຮັດໜ້າທີໍ່ແຍກຊ່ອງດັງອອກເປັນຊ້າຍ ແລະ ຂວາ, ມີເພດານອ່ອນ ແລະ ເພດານແຂງແຍກຊ່ອງ
ດັງ ໃຫ້ອອກຈາກຊ່ອງປາກ. ຊ່ອງດັງເປັນທໍ່ທີໍ່ມີໂຄງສ້າງສັບຊ້ອນ, ພະນັງຂອງມັນຈະຂົດມ້ວນ ແລະ ມີ
ລັກສະນະທີໍ່ບິດບ້ຽວໄປມາ ເພາະວ່າ ມີກະດູກເທີບເິ ນທ (Turbinate Bone) ຢູ່ພາຍໃນ ກະດູກດັໍ່ງກ່າວ
ມີລັກສະນະບາງ ແລະ ຖກປົກຄຸມດ້ວຍເຫຍໍ່ອບຸຊ່ອງດັງ ເຊິໍ່ງເປັນສ່ວນທີໍ່ຄຸມພັ້ນທີໍ່ທັງໝົດຂອງຜົັ້ງຊ່ອງດັງ,
ຊ່ອງດັງແຕ່ລະຂ້າງ ຈະມ້ວນກະດູກຢູ່ 2 ມ້ວນ ຄ: ມ້ວນທີໍ່ຢູ່ດ້ານເມິງ ແລະ ມ້ວນທີໍ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ ເຊິໍ່ງກະດູກ
ທັງສອງມ້ວນ ຈະແບ່ງເດີນອາກາດພາຍໃນຊ່ອງດັງອອກເປັນ 3 ສ່ວນ ຄ:
 ທາງເດີນອາກາດດ້ານລຸມ
່ (Ventral Nasal Meatus): ມີຕາແໜ່ງຢູ່
ລະຫວ່າງມ້ວນກະດູກເທີບິເນທ (Turbinate Bone) ທີໍ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ ແລະ ສ່ວນພັ້ນຂອງຊ່ອງດັງ
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 ທາງເດີນອາກາດທີໍ່ຢທ
ູ່ າງກາງ (Middle Nasal Meatus): ມີຕາແໜ່ງຢູ່
ລະຫວ່າງມ້ວນກະດູກເທີບິເນທ (Turbinate) ທັງສອງອັນ
 ທາງເດີນອາກາດສ່ວນເທິງ (Dorsal Nasal Meatus): ມີຕາແໜ່ງຢູ່
ລະຫວ່າງມ້ວນກະດູກເທີບິເນທ (Turbinate) ທີໍ່ຢູ່ດ້ານເທິງ ແລະ ສ່ວນຫັງຄາຂອງຊ່ອງດັງ
ໂຄງສ້າງພາຍໃນພະນັງໃນຊ່ອງດັງປະກອບດ້ວຍ ເຫຍອ
ໍ່ ບຸຜີວຊະນິດມີໂຄງສ້າງ
ຄ້າຍຂົນ ເຊິໍ່ງໂຄງສ້າງຄ້າຍຂົນ (Cilia) ຈະຍໍ່ນອອກມາຈາກສ່ວນຜິວຂອງຈຸລັງເຫຍໍ່ອບຸຜີວ ເພໍ່ອເຂົັ້າໄປຍັງ
ຊັັ້ນເຫຍໍ່ອເມອກ (Mucous Layer) ເຊິໍ່ງຊັັ້ນດັໍ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍຕ່ອມນັ້າເມອກຈານວນຫາຍທີໍ່ເຮັດ
ໜ້າທີໍ່ຜະລິດນັ້າເມອກ, ນອກຈາກນີັ້ ບລິເວນດ້ານໃຕ້ລົງໄປ ຕໍ່ຈາກເຫຍໍ່ອບຸຜີວຍັງພົບກຸ່ມຂອງເສັັ້ນເລອດ
ເປັນຈານວນຫາຍ
ບົດບາດໜ້າທີໍ່ສາຄັນຂອງຊ່ອງດັງ:
ເປັນສ່ວນທີໍ່ສາຄັນຕໍ່ການປັບສະພາບຂອງ
ອາກາດທີໍ່ຫາຍໃຈເຂົັ້າໄປຈາກພາຍນອກ ໃຫ້ມີສະພາວະເໝາະສົມ, ມີຄວາມອົບອຸ່ນ, ມີຄວາມຊຸ່ມຊໍ່ນ ແລະ
ໄດ້ຮັບການກັໍ່ນຕອງສິໍ່ງແປກປອມຕ່າງໆ ທີໍ່ປົນມາກັບອາກາດເພໍ່ອບໍ່ໃຫ້ຜ່ານເຂົັ້າໄປຫາປອດໄດ້

ຮູບທີ 39 ເນອ
ັ້ ເຫຍອ
ໍ່ ພາຍໃນຊ່ອງດັງ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ: http://www.merckvetmanual.com/media/pet/figures/
3) ຜົງັ້ ອາກາດ (Sinuses or Paranasal Sinus)
ເປັນຖົງດ້ານນອກຊ່ອງດັງ
ມີຕາແໜ່ງຢູ່ພາຍໃນຊ່ອງຫວ່າງໃນກະດູກກະໂຫກ
ຫົວ ຜົັ້ງອາກາດແຕ່ລະບ່ອນມີຊໍ່ເອີັ້ນຕາມກະດູກກະໂຫກຫົວ ທີໍ່ມັນບັນຈຸ, ຢູ່ໃນສັດສ່ວນຫາຍ ມີຜົັ້ງອາກາດ
ຢູ່ 2 ຄູ່ຄ: ຜົັ້ງອາກາດຢູ່ທາງໜ້າຜາກ (Frontal Sinuses) 1 ຄູ່ ແລະ ອີກ 1 ຄູ່ ຢູ່ຄາງກະໄຕເບັ້ອງເທິງ
(Maxillary Sinuses), ຜົັ້ງອາກາດ ມີໂຄງສ້າງຄ້າຍຂົນ ເຊັໍ່ນດຽວກັບຊ່ອງດັງ ໂດຍຂົນເຫົໍ່ານີັ້ຈະກວາດເອົາ
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ນັ້າເມອກທີໍ່ຜະລິດໄວ້ໃນຜົັ້ງອາກາດໃຫ້ລົງໄປໃນຊ່ອງດັງ ເຊິໍ່ງການເຮັດວຽກຂອງຂົນນີັ້ ເປັນສິໍ່ງສາຄັນທີໍ່ຊ່ວຍ
ປົກປ້ອງບໍ່ໃຫ້ມີການສະສົມຂອງແຫວ ແລະ ເສດຈຸລັງທີໍ່ຫຼຸດລອດພາຍໃນໂພງອາກາດ ອີກທັງຍັງປ້ອງກັນບໍ່
ໃຫ້ທາງເປີດທີໍ່ຜ່ານຈາກຜົັ້ງດັງໄປຫາຊ່ອງດັງເພໍ່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດການອຸດຕັນ
4) ຄຫອຍ (Phalynx)
ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕໍ່ຈາກຊ່ອງດັງ ເຊິໍ່ງເປັນທາງເປີດຮ່ວມຂອງລະບົບຫາຍໃຈ ແລະ
ລະບົບຍ່ອຍອາຫານ, ປາຍສຸດດ້ານໜ້າຂອງຄຫອຍມີເພດານອ່ອນ ເຮັດໜ້າທີໍ່ແບ່ງຄຫອຍອອກເປັນ 2 ສ່ວນ
ຄ: ຄຫອຍສ່ວນເທິງເອີັ້ນວ່າ: ທາງເດີນອາກາດ (Nasopharynx) ແລະ ຄຫອຍສ່ວນລຸ່ມ ເອີັ້ນວ່າ: ທາງ
ເດີນອາຫານ (Oropharynx) ລັກສະນະດັໍ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ບລິເວນຫັງຈຸດແບ່ງ ກາຍເປັນສ່ວນທີໍ່ສາຄັນຂອງ
ຄຫອຍ ເຊິໍ່ງເປັນບລິເວນເປີດຮ່ວມຂອງລະບົບທັງສອງ, ປາຍສຸດດ້ານຫັງທາງ ຕອນເທິງຂອງຄຫອຍຈະເປີດ
ເຂົັ້າໄປຫາຫອດອາຫານ ແລະ ດ້ານລຸ່ມເປັນສ່ວນຂອງກ່ອງສຽງ (ຮູບທີ 40) ພົບວ່າ ທາງເດີນຫາຍໃຈ ແລະ
ທາງເດີນອາຫານແຍກກັນຢູ່ທີໍ່ຄຫອຍ ໂດຍທີໍ່ສ່ວນຕົັ້ນດ້ານໜ້າຂອງທາງເດີນຫາຍໃຈ (ຊ່ອງດັງ) ມີຕາແໜ່ງຢູ່
ດ້ານເທິງຂອງທາງເດີນອາຫານ (ປາກ) ແຕ່ໄກອອກໄປທາງຕອນທ້າຍຂອງທາງເດີນອາກາດ (ກ່ອງສຽງ) ມີ
ຕາແໜ່ງຢູ່ທາງດ້ານລຸ່ມຂອງທາງເດີນອາຫານ, ເນໍ່ອງຈາກຄຫອຍເປັນທາງເປີດລວມຂອງການຫາຍໃຈ ແລະ
ການກນ, ດັໍ່ງນັັ້ນ ຮ່າງກາຍຕ້ອງມີກົນໄກບາງຢ່າງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ການຫາຍໃຈເກີດຂັ້ນພ້ອມກັບການກນ ໂດຍ
ກ່ອງສຽງ ແລະ ຄຫອຍ ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພໍ່ອບໍ່ໃຫ້ຂະບວນການທັງສອງເກີດຂັ້ນພ້ອມກັນ (ຮູບທີ
40)

A

B

ຮູບທີ 40 ຄຫອຍ (Phalynx)
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ: http://www.merckvetmanual.com/media/pet/figures/
5) ກ່ອງສຽງ (Larynx)
ເປັນທໍ່ຮູບຮ່າງແປກໆ, ຂະໜາດສັັ້ນມີຕາແໜ່ງຢູ່ລະຫວ່າງຄຫອຍ ກັບຫອດລົມ
ກ່ອງສຽງປະກອບດ້ວຍກະດູກອ່ອນເປັນສາຄັນ
ໂດຍກະດູກອ່ອນແຕ່ລະອັນ
ເຊໍ່ອມຕໍ່ກັບເນັ້ອເຫຍອ
ໍ່
ທີໍ່ຢູ່ຮອບໆ ແລະ ກະດູກອ່ອນດ້ວຍກັນເອງໂດຍກ້າມຊີັ້ນ. ຮູບແບບ ແລະ ຈານວນກະດູກອ່ອນໃນກ່ອງສຽງ
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ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປໃນສັດແຕ່ລະຊະນິດ ແຕ່ໂດຍທົໍ່ວໄປແລ້ວ ໃນສັດສ່ວນໃຫຍ່ກ່ອງສຽງປະກອບດ້ວຍ
ກະດູກອ່ອນ 5 ອັນຄ:
 ກະດູກອ່ອນເອພິກອທທິສ (Epiglottis Cartilage) ມີ 1 ອັນ ພົບຢູ່ທາງ
ຫັງຕໍ່ຈາກກົກລີັ້ນ, ກະດູກອ່ອນອັນນີັ້ ເຮັດໜ້າທີໍ່ເປີດປິດກ່ອງສຽງໃນຂະນະກນອາຫານ ຫ ຫາຍໃຈ
 ກະດູກອ່ອນໄທຣອຍດ໌ (Thyroid Cartilage) ມີ 1 ອັນ ກະດູກອ່ອນ
ອັນນີເັ້ ຮັດໜ້າທີໍ່ເປັນບ່ອນຢດເກາະຂອງກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກນ ແລະ ການອອກສຽງ
 ກະດູກອ່ອນອະຣິທນ
ິ ອຍດ໌ (Arytenoid cartilage) ມີ 2 ອັນ, ຮູບຮ່າງ
ບແ
ໍ່ ນ່ນອນ ກະດູກອ່ອນອັນນີັ້ເຮັດໜ້າທີໍ່ຄວບຄຸມລະດັບສຽງທີໍ່ຮ້ອງ
 ກະດູກອ່ອນໄຄຣຄອຍດ໌ (Cricoid cartilage) ມີ 1 ອັນ ຮູບຮ່າງຄ້າຍວົງ
ແຫວນ ຊ່ວຍໃນການຮັກສາ ຫ ຄົງຮູບຮ່າງຂອງກ່ອງສຽງໄວ້ ເພໍ່ອໃຫ້ອາກາດຜ່ານໄປໄດ້

ຮູບທີ 41 ກ່ອງສຽງ (Larynx)
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ: http://www.merckvetmanual.com/media/pet/figures/
6) ຫອດລົມ (Trachea)
ຫອດລົມເປັນທໍ່ກວ້າງ ແລະ ສັັ້ນທີໍ່ແຜ່ຍາວຈາກກ່ອງສຽງລົງໄປໃນສ່ວນຄ ເພໍ່ອ
ເຂົັ້າໄປຫາຊ່ອງເອິກ ເຊິໍ່ງບລິເວນນີັ້ຫອດລົມຈະແຕກແໜງໃຫ້ເປັນຫອດປອດ (Bronchi) ຈານວນ 2 ອັນ
ໂດຍແຕ່ລະອັນ ຈະຍໍ່ນເຂົັ້າໄປໃນປອດແຕ່ລະຂ້າງ. ໂຄງສ້າງຂອງຫອດລົມ ມີລັກສະນະເປັນທໍ່ຂອງກະດູກ
ອ່ອນວົງແຫວນຮູບໂຕ C ຫາຍໆອັນຮຽງຂະໜານຕິດກັນຕາມທາງຍາວ, ໂດຍມີກ້າມຊີັ້ນກ້ຽງຍດຕິດກັນໄວ້
ຕະຫອດຄວາມຍາວຂອງຫອດລົມ.
ກະດູກອ່ອນວົງແຫວນແຕ່ລະວົງ
ມີບ່ອນເປີດຢູ່ທາງດ້ານເທິງເຊິໍ່ງ
ບລິເວນດັໍ່ງກ່າວ ມີກ້າມຊີັ້ນກ້ຽງມາເຊໍ່ອມຕໍ່ສ່ວນປາຍສຸດທັງສອງດ້ານຂອງວົງກະດູກອ່ອນ ເຮັດໃຫ້ກະດູກ
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ອ່ອນວົງແຫວນຄົບເຕັມວົງ ເຊິໍ່ງກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ຢດປິດສ່ວນເປີດຂອງຫອດລົມ,
ເຮັດໜ້າທີໍ່ປ້ອງກັນຫອດລົມ
ແຟບໃນເວລາທີໍ່ສັດຫາຍໃຈເຂົັ້າ
ເນັ້ອເຫຍໍ່ອບຸຜິວຊະນິດມີໂຄງສ້າງຄ້າຍຂົນຂອງຜິວ, ພາຍໃນຫອດລົມ ມີລັກສະ
ນະເຊັໍ່ນດຽວທີໍ່ພົບໃນຊ່ອງດັງ ໂດຍຊັັ້ນເຫຍໍ່ອເມອກຊ່ວຍກາຈັດເສດຈຸລັງທີໍ່ຫຼຸດລອດຂະໜາດນ້ອຍ ທີໍ່ຜ່ານ
ເຂົັ້າໄປຫາທໍ່ທາງເດີນຫາຍໃຈ ຂະນະທີໍ່ໂຄງສ້າງຄ້າຍຂົນທີໍ່ຢໍ່ນເຂົັ້າໄປໃນຊັັ້ນເຫຍໍ່ອເມອກ ຊ່ວຍດັກຈັບສິໍ່ງ
ເສດເຫອຕ່າງໆທີໍ່ເຂົັ້າໄປໃນກ່ອງສຽງ ເຊິໍ່ງຖ້າສິໍ່ງຕ່າງໆເຫົໍ່ານັັ້ນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີຈານວນຫາຍເຊັໍ່ນ ໃນ
ສິໍ່ງແວດລ້ອມທີໍ່ມີຝຸ່ນເປັນຈານວນຫາຍ ຕ່ອມນັ້າເມອກຈະຜະລິດເຫຍໍ່ອເມອກໃນປະລິມານຫາຍຂັ້ນ ເພໍ່ອ
ຊ່ວຍຈັບຝຸ່ນລະອອງທີໍ່ປົນມາກັບອາກາດ. ເຫດຜົນດັໍ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ພາຍໃນຫອດລົມມີການສະສົມຂອງນັ້າ
ເມອກເປັນຈານວນຫາຍ ເຊິໍ່ງໄປເຮັດໃຫ້ຫອດລົມເກີດການລະຄາຍເຄອງ ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການໄອ ເພໍ່ອ
ຊ່ວຍໃຫ້ທາງເດີນຫາຍໃຈໂລ່ງຂັ້ນ

ຮູບທີ 42 ຮູບຕັດຕາມທາງຂວາງຂອງຫອດລົມ
ແຫໍ່ງທີມາ:

http://pathology4pas.blogspot.com/2013/01/welcome-back-time-forlungs.html?view=classic

6.1.2

ໂຄງສ້າງທາງເດີນຫາຍໃຈສ່ວນລຸມ
່ (Lower Respiratory Tract)
ທາງເດີນຫາຍໃຈສ່ວນລຸ່ມ ເລີໍ່ມຈາກຫອດປອດ (Bronchi) ແລະ ໄປສິັ້ນສຸດທີໍ່ຖົງ
ລົມ (Alveoli) ໂຄງສ້າງທັງໝົດຂອງທາງເດີນຫາຍໃຈສ່ວນລຸ່ມນີັ້ ມີຕາແໜ່ງຢູ່ພາຍໃນປອດ ຍົກເວັັ້ນຫອດ
ປອດ 2 ອັນ ທີໍ່ແຕກແໜງອອກມາຈາກຫອດລົງ
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ຮູບທີ 43 ໂຄງສ້າງທາງເດີນອາຫານສ່ວນລຸມ
່
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ: http://www.merckvetmanual.com/pethealth/dog_disorders_and_disea
1) ແໜງຫອດປອດ (Bronchial Tree)
ເປັນສ່ວນທີໍ່ນາອາກາດຈາກປອດໄປຫາຖົງລົມ, ແໜງຫອດປອດ ມີການແຕກ
ແໜງເປັນແໜງຍ່ອຍໆລົງໄປອີກຈານວນຫວງຫາຍ ເຊິໍ່ງຄ້າຍຄການແຕກແໜງຂອງກິໍ່ງໄມ້ ຖ້າເຮົານກເຖິງພຸ່ມ
ໄມ້ ເຮົາຈະພົບວ່າ ກິໍ່ງໄມ້ຂະໜາດໃຫຍ່ ກໍ່ຄກິໍ່ງທີໍ່ແຕກແໜງຈາກລາຕົັ້ນ ຫອດປອດ 2 ອັນ ທີໍ່ແຜ່ຢໍ່ນເຂົັ້າໄປ
ໃນປອດແຕ່ລະຂ້າງ ແລະ ມັນມີການແຕກແໜງລົງໄປອີກເປັນຈານວນຫາຍ ຈົນໃນທີໍ່ສຸດກາຍເປັນກິໍ່ງຂອງ
ໃບໄມ້ ເຊິໍ່ງປຽບທຽບກັບຖົງລົມທີໍ່ຢູ່ເທິງປາຍສຸດຂອງແໜງຍ່ອຍທີໍ່ນ້ອຍທີໍ່ສຸດຂອງແໜງຫອດປອດ
2) ຖົງລົມ (Alveoli)
ຖົງລົມ ເປັນທາງຕິດຕໍ່ສຸດທ້າຍຂອງລະບົບຫາຍໃຈ ເຊິໍ່ງເປັນສ່ວນທີໍ່ເກີດຈາກ
ການຫາຍໃຈໂດຍປອດ (External Respiration) ເຊິໍ່ງເປັນບລິເວນທີໍ່ມີການແລກປ່ຽນອາຍ O2 ກັບ
CO2 ລະຫວ່າງເລອດກັບອາກາດ ໂດຍມີໂຄງສ້າງທາງເດີນຫາຍໃຈທີໍ່ເຮັດໜ້າທີໍ່ນາອາກາດເຂົັ້າ ແລະ ອອກ
ຈາກຖົງລົມ, ຖ້າເບິໍ່ງຕາມໂຄງສ້າງຂອງຖົງລົມພົບວ່າ ຖົງເປັນສ່ວນທີໍ່ມີພະນັງບາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍຫາຍ
ເຊິໍ່ງຖກອ້ອມຮອບດ້ວຍກຸ່ມເສັັ້ນເລອດຝອຍ ທີໍ່ມີການຮຽງຕົວທີໍ່ມີລັກສະນະເປັນຕາໜ່າງ, ພະນັງຂອງຖົງ
ລົມ ແລະ ເສັັ້ນເລອດຝອຍ ປະກອບດ້ວຍເນັ້ອເຫຍໍ່ອຊະນິດທີໍ່ເປັນຈຸລັງຊັັ້ນດຽວຮູບຮ່າງແປ ເຊິໍ່ງຈັດວ່າເປັນ
ເນັ້ອເຫຍໍ່ອບຸຜີວທີໍ່ມີຂະໜາດນ້ອຍທີໍ່ສຸດໃນຮ່າງກາຍ. ດັໍ່ງນັັ້ນ ສິໍ່ງກັັ້ນລະຫວ່າງອາກາດພາຍໃນຖົງລົມ (ພະ
ນັງເສັັ້ນເລອດຝອຍ ແລະ ພະນັງຖົງລົມ) ຈໍ່ງມີລັກສະນະບາງຫາຍ ເຮັດໃຫ້ອາກາດພາຍໃນຖົງລົມ ແລະ
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ເລອດໃນເສັັ້ນເລອດຝອຍ ເກີດການແລ່ນຜ່ານໄປມາລະຫວ່າງໂຄງສ້າງທັງສອງ ຂະບວນການດັໍ່ງກ່າວກຄ
ການແລກປ່ຽນທາດອາຍນັັ້ນເອງ
3) ປອດ (Lung)
ປອດເປັນອະໄວຍະວະທີໍ່ສາຄັນໃນການຫາຍໃຈ ມີຢູ່ 2 ຂ້າງ ຊ້າຍ ແລະ ຂວາ
ນອນຢູ່ໃນຊ່ວງເອິກ ເຊິໍ່ງເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງຫົວໃຈ, ເສັັ້ນເລອດແດງໃຫຍ່ ແລະ ທໍ່ອາຫານ ສ່ວນພັ້ນຂອງປອດ
ຈະວາງຕິດກັບສ່ວນໜ້າຂອງກະບັງລົມ. ປອດເປັນເຫຍໍ່ອຖົງທີໍ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຟອງນັ້າ ເນໍ່ອງຈາກເນັ້ອປອດ
ປະກອບດ້ວຍຖົງລົມຈານວນຫາຍ. ດັໍ່ງນັັ້ນ ມັນຈໍ່ງສາມາດບັນຈຸຢູ່ໃນຊ່ວງເອິກໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະຂະຫຍາຍໃຫຍ່
ອອກໃນເວລາຫາຍໃຈເຂົັ້າ ແລະ ນ້ອຍລົງ ໃນເວລາຫາຍໃຈອອກກຕາມ
4) ເຫຍອ
ໍ່ ຫຸມ
້ ປອດ (Pleura)
ເຫຍໍ່ອຫຸ້ມປອດປະກອບດ້ວຍເນັ້ອເຫຍອ
ໍ່ 2 ຊັັ້ນ ຄ: ເຫຍໍ່ອຫຸ້ມປອດ ເຊິໍ່ງຫຸ້ມຕິດ
ກັບເນັ້ອປອດ (Visceral Pleura) ແລະ ເຫຍໍ່ອຫຸ້ມປອດເຊິໍ່ງຫຸ້ມຕິດກັບພະນັງຊ່ວງເອິກ (Parietal
Pleura) ຊ່ອງລະຫວ່າງເຫຍໍ່ອຫຸ້ມປອດທັງສອງຊັັ້ນ ບັນຈຸທາດຫໍ່ລໍ່ນທີໍ່ເຮັດໜ້າທີໍ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຮຸກຖູ
ຂອງປອດໃນເວລາຫາຍໃຈ

ຮູບທີ 44 ແໜງຫອດປອດ, ຖົງລົມ ແລະ ເຫຍອ
ໍ່ ຫຸມ
້ ປອດ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ: http://animalpetdoctor.homestead.com/respiratory.html
5) ກ້າມຊີນ
ັ້ ທີຊ
ໍ່ ວ
່ ຍໃນການຫາຍໃຈ
ກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ຊ່ວຍໃນການຫາຍໃຈເຂົັ້າ ແລະ ອອກ ປະກອບດ້ວຍ 2 ຊະນິດ ຄ:
ກ້າມຊີັ້ນກະບັງລົມ ແລະ ກ້າມຊີັ້ນລະຫວ່າງກະດູກ. ໃນລະຫວ່າງການຫາຍໃຈເຂົັ້າ ກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ຊ່ວຍໃນການ
ຫາຍໃຈຈະຫົດຕົວ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ຊ່ອງເອິກຂະຫຍາຍອອກ, ໃນຂະນະດຽວກັນໃນລະຫວ່າງການຫາຍໃຈ
ອອກ ປົກກະຕິຊ່ອງເອິກຈະຫົດຕົວລົງ ຍ້ອນວ່າຄວາມສາມາດຫົດຢດໄດ້ຂອງເນັ້ອປອດເອງ
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ຮູບທີ 45 ກ້າມຊີນ
ັ້ ທີຊ
ໍ່ ວ
່ ຍໃນການຫາຍໃຈ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ: https://en.wikibooks.org/wiki/Anatomy_and_Physiology_of_Animals/
Respiratory_System

6.2

ສະລິລະວິທະຍາຂອງການຫາຍໃຈ

ກົນໄກການຫາຍໃຈ (Mechanicsm of breathing) ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຂະບວນການ ຄ: ກົນ
ໄກການຫາຍໃຈເຂົັ້າ ແລະ ກົນໄກການຫາຍໃຈອອກ
6.2.1 ກົນໄກການຫາຍໃຈເຂົາັ້ (Mechanism of inspiration)
ການຫາຍໃຈເຂົັ້າ ໝາຍເຖິງການຂະຫຍາຍຂອງຊ່ອງເອິກ ແລະ ປອດ ພ້ອມກັບນາ
ອາກາດເຂົັ້າໄປເນໍ່ອງຈາກປອດຢູ່ໃນຊ່ອງເອິກ. ດັໍ່ງນັັ້ນ ຖ້າຊ່ອງເອິກຂະຫຍາຍອອກ ປອດກຈະຂະຫຍາຍ
ອອກນາ. ການທີໍ່ຊ່ອງເອິກຂະຫຍາຍອອກໄດ້ ຕ້ອງອາໄສການຫົດຕົວຂອງກະບັງລົມ ແລະ ການເຄໍ່ອນໄຫວ
ຂອງກະດູກຂ້າງ ໂດຍການຫົດຕົວຂອງກ້າມຊີັ້ນລະຫວ່າງກະດູກຂ້າງ
 ການຫົດຕົວຂອງກະບັງລົມ: ກະບັງລົມ (Diaphragm) ເປັນຕົວກັັ້ນລະຫວ່າງ
ຊ່ອງເອິກກັບຊ່ອງທ້ອງ, ເປັນກ້າມຊີັ້ນຫັກໃນການຫາຍໃຈເຂົັ້າ. ກະບັງລົມມີລັກສະນະເປັນແຜ່ນເອັນດ້ານທີໍ່
ຕິດກັບຊ່ອງເອິກຈະໂຄ້ງສວດ, ສ່ວນດ້ານທີໍ່ຕິດກັບຊ່ອງທ້ອງຈະຫຼຸບເຂົັ້າ ບ່ອນເຄິໍ່ງກາງເປັນແຜ່ນເອັນຂອບ
ເປັນກ້າມນັ້ອລາຍ, ເມໍ່ອກະບັງລົມຫົດຕົວ ສ່ວນທີໍ່ໂຄ້ງສວດຈະຫຼຸດລົງ ແລ້ວໄປດັນເອົາອະໄວຍະວະໃນ
ຊ່ອງທ້ອງໃຫ້ໄປທັງດ້ານທ້າຍ, ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ຊ່ອງເອິກຂະຫຍາຍໃຫຍ່ອອກ ຕາມຄວາມຍາວປອດຂະ
ຫຍາຍຕາມມາ ເຮັດໃຫ້ຮັບອາກາດຈາກການຫາຍໃຈເຂົັ້າເພີໍ່ມຂັ້ນ
 ການເຄອ
ໍ່ ນໄຫວຂອງກະດູກຂ້າງ: ການເຄໍ່ອນໄຫວຂອງກະດູກຂ້າງຂະນະຫາຍໃຈ
ເຂົັ້າ ຈະອາໄສກ້າມຊີັ້ນຕິດກະດູກຂ້າງຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກ. ການເຄໍ່ອນໄຫວຂອງກະດູກຂ້າງເປັນໄປໃນ
ຮູບແບບການໝູນຮອບແກນກາງ ໂດຍການເຄໍ່ອນໄຫວຂອງກະດູກຂ້າງໜ້າມີຈາກັດ, ແຕ່ກະດູກຂ້າງຫັງ
ເຄໍ່ອນໄຫວໄດ້ຫາຍກວ່າ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເຄໍ່ອນທີໍ່ໄປທາງນອກ ແລະ ດ້ານໜ້າ ເຮັດໃຫ້ເສັັ້ນຜ່ານສູນກາງ
ຕາມລວງຂວາງຊ່ອງເອິກເພີໍ່ມຂັ້ນ
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6.2.2

ກົນໄກການຫາຍໃຈອອກ (Mechanism of expiration)
ການຫາຍໃຈ ອອກໝາຍເຖິງການຫຼຸດຂະໜາດຂອງຊ່ອງເອິກ ແລະ ປອດ ພ້ອມທັງນາ
ອາກາດອອກມາ ເພໍ່ອໃຫ້ປອດ ແລະ ຊ່ອງເອິກກັບເຂົັ້າສູ່ຕາແໜ່ງປົກກະຕິ. ໃນການຫາຍໃຈອອກປົກກະຕິ
ນັັ້ນ ເກີດຂັ້ນຕາມມາຫັງຈາກການຫາຍໃຈເຂົັ້າເຕັມທີໍ່ແລ້ວ ເນໍ່ອງຈາກການຫົດກັບເຂົັ້າຕາແໜ່ງເດີມຂອງປອດ
ໂດຍເກີດການມາຍຕົວຂອງກ້າມຊີັ້ນກະບັງລົມ ແລະ ກ້າມຊີັ້ນຕິດກະດູກຂ້າງ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ບລິມາດຂອງ
ຊ່ອງເອິກຫຼຸດລົງ ໂດຍບໍ່ມີການຫົດຕົວຂອງກ້າມຊີັ້ນໃດໆທັງສິັ້ນ. ການຫາຍໃຈອອກແບບນີັ້ເອີັ້ນວ່າ: ແພສຊິ
ພ ເຣສໄພເຣເຊີນ (Passive Respiration) ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ກລະນີການຫາຍໃຈອອກໃນຂະນະທີໍ່ສັດ
ກາລັງແລ່ນ ຫ ອໍ່ນໆ ເຊິໍ່ງສະພາບດັໍ່ງກ່າວ ຈາເປັນຕ້ອງມີການຫາຍໃຈໄວ ແລະ ເລິກກວ່າປົກກະຕິ ຈາເປັນ
ຕ້ອງອາໄສການຫົດຕົວຂອງກ້າມຊີັ້ນລາຍອໍ່ນໆຢູໜ
່ ້າທ້ອງຕໍ່ມອີກ

ຮູບທີ 46 ກົນໄກການຫາຍໃຈເຂົາັ້ ແລະ ກົນໄກການຫາຍໃຈອອກ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ: http://simplebiologyy.blogspot.com/2015/01/mechanism-and-events

6.3

ການແລກປ່ຽນທາດອາຍໃນຖົງລົມ (Exchange of gases in alveoli)

ການແລກປ່ຽນທາດອາຍໃນຖົງລົມເປັນສິໍ່ງງ່າຍ ແລະ ນຸ້ມນວນໂດຍການແຜ່ແຈກຄ: ບລິເວນ
ອາກາດທີໍ່ມີຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສູງ ໄປຫາບລິເວນທີໍ່ມີຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ມຕໍ່າ. ບັນຍາກາດພາຍໃນປະກອບດ້ວຍກາສ
ອອກຊີເຈນສູງ (O2) ປະມານ 21 ແລະ ກາສຄາບອນໄດອັອກໄຊພຽງເລັກນ້ອຍ %(CO2) ປະມານ
0.03 ເມໍ່ອອາກາດເຫົໍ່ານີັ້ຖກຫາຍໃຈເຂົັ້າໄປໃນຖົງລົມ ເຊິໍ່ງເປັນສ່ວນທີໍ່ມີພະນັງບາງຫາຍ ທີໍ່ແຍກອອກມາ
ຈາກເລອດໃນເສັັ້ນເລອດຝອຍທີໍ່ຢູ່ຮອບໆ ໂດຍທີໍ່ເລອດໃນເສັັ້ນລເອດຝອຍຂອງຖົງລົມປະກອບດ້ວຍ (O2)
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ພຽງເລັກນ້ອຍ ແຕ່ມີລະດັບຂອງ CO2 ສູງ ເພາະວ່າເລອດຕ້ອງນາເອົາ O2 ໄປຫາສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ
ແລະ ຮັບເອົາ CO2 ຂະນະທີໍ່ມັນໄຫຜ່ານລະບົບໝູນວຽນເລອດ. ດັໍ່ງນັັ້ນ ໃນຂະນະທີໍ່ເລອດມີ O2 ຕໍ່າ ແລະ
CO2 ສູງ ມັນຈະໄຫໄປຫາຖົງລົມປອດທີໍ່ປະກອບດ້ວຍອາກາດທີໍ່ມີ O2 ສູງ ແລະ ມີ CO2 ບາງບ່ອນທີໍ່ມີ
ການປ່ຽນແປງເກີດຂັ້ນ ໂດຍ O2 ຈະແຜ່ຈາກອາກາດໃນຖົງລົມ (ບລິເວນທີໍ່ມີຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສູງ) ເຂົັ້າໄປໃນ
ເລອດ (ບລິເວນທີໍ່ມີຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນຕໍ່າ) ໃນເວລາດຽວກັນ CO2 ຈະແຜ່ຈາກເລອດ (ບລິເວນທີໍ່ມີຄວາມ
ເຂັັ້ມຂຸ້ນຕໍ່າ) ເຂົັ້າໄປໃນຖົງລົມ (ບລິເວນທີໍ່ມີຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສູງ) ຄວາມແຕກຕ່າງໃນຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນຂອງກາສ
ຈະຄົງລະດັບທີໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ເພາະວ່າ ຂະນະທີໍ່ເລອດຮັບເອົາ O2 ແລະ ປ່ອຍ CO2 ອອກໄປມັນຈະໄຫ
ອອກ ແລະ ຖກແທນທີໍ່ດ້ວຍເລອດທີໍ່ມີ O2 ຕໍ່າກວ່າ ແລະ O2 ສູງກວ່າ ຂະນະດຽວກັນອາກາດໃນຖົງລົມ
ຈະມີຄວາມບລິສດ
ຸ ດ້ວຍການຫາຍໃຈແຕ່ລະຄັັ້ງ

ຮູບທີ 47 ການແລກປ່ຽນທາດອາຍໃນຖົງລົມ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

6.3.1

http://www.dreamstime.com/stock-illustration-alveolus-gasexchange-pulmonary-alveoli-capillaries-lungs-image48200122

ການຂົນສົງໍ່ ກາສອອກຊີເຈນໃນເລອດ (O2 transport in blood)
O2 ຖກລາລຽງຈາກປອດ ໂດຍເລອດໄປລ້ຽງເນັ້ອເຫຍໍ່ອຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ດັໍ່ງນີ:ັ້
1) O2 ຈັບກັບຮີໂມໂກລບີນຂອງເມັດເລອດແດງ
ເຊິໍ່ງຖວ່າເປັນທາງລາລຽງຂອງ O2 ທີໍ່ສາຄັນທີໍ່ສຸດ ດັໍ່ງປະຕິກິລິຍາຕໄໍ່ ປນີ:ັ້ ການຈັບ
ກັນຂອງ O2 ກັບ Hb (ອົກຊີຮີໂມໂກລບິນ) ເຮັດໃຫ້ເກີດມີສີແດງສົດ ແຕ່ຖ້າ Hb ປ່ອຍ O2 ມີຜົນເຮັດໃຫ້
ເລອດມີສຊ
ີ ັ້າລົງ ໂດຍທີໍ່ Hb 1ໂມເລກຸນ ສາມາດບັນຈຸ O2 ໄດ້ເຖິງ 4 ໂມເລກຸນ ເຮັດໃຫ້ການຂົນສົໍ່ງ O2
ເປັນໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
2) O2 ລະລາຍຢູໃ່ ນນາັ້ ເລອດ (Plasma)
ຊໍ່ງຈະມີ O2 ປະລິມານໜ້ອຍຫາຍທີໍ່ຈະຖກລາລຽງດ້ວຍວິທີນີັ້
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ຮູບທີ 48 ການຂົນສົງໍ່ O2 ໃນເລອດ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:
6.3.2

http://www.slideshare.net/karthinava/mrs-abrey-lesson-14-blood-

ປັດໃຈຕ່າງໆທີໍ່ມອ
ີ ດ
ິ ທິພນ
ົ ຕກ
ໍ່ ານຈັບຂອງຮີໂມໂກລບີນກັບທາດອາຍອົກຊີເຈນ
1) ອິດທິພນ
ົ ຂອງຄວາມເປັນກົດ ແລະ ທາດອາຍຄາບອນໄດອັອກໄຊ
ການປ່ຽນ pH ທີໍ່ເກີດຈາກກົດໃນຂະບວນການເມຕາໂບລິຊມ ຈະເຮັດໃຫ້
ປະລິມານ CO2 ເພີໍ່ມຂນ
ັ້ ແລະ pH ຂອງເລອດຫຼຸດລົງ ດັໍ່ງນັັ້ນ ຈໍ່ງເປັນຜົນໄປປ່ຽນຄວາມສາມາດຂອງຮີໂມ
ໂກລບິນໃນການຈັບກັບ O2 ໄດ້ຫດ
ຼຸ ລົງ
2) ອຸນຫະພູມ
ເມໍ່ອອຸນຫະພູມຂອງເລອດເພີໍ່ມສູງຂັ້ນ
ກຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດຂອງຮີໂມ
ໂກລບິນຈັບກັນ O2 ໄດ້ຫຼຸດລົງ
3) ປັດໃຈອໍ່ນໆ
ທາດອາຍກາກບອນໂມໂນອົກຊີ (CO) ເປັນທາດອາຍທີໍ່ສາຄັນອີກອັນໜໍ່ງ ທີໍ່ໄປ
ທາລາຍໜ້າທີໍ່ການລາລຽງອົກຊີໃນເລອດ, ເຊິໍ່ງ CO2 ຈະສາມາດຈັບກັບຮີໂມໂກ]ບິນໄດ້ດີກວ່າ O2 ເຖິງ
210-250 ເທົໍ່າ
6.3.3 ການຂົນສົງໍ່ CO2 ໃນເລອດ
ການຂົນສົໍ່ງ CO2 ບເໍ່ ປັນບັນຫາໃຫຍ່ເທົໍ່າກັບການຂົນສົໍ່ງ O2 ເພາະວ່າ ໃນພາວະ
ປົກກະຕິ ເລອດສາມາດຂົນສົໍ່ງ CO2 ໄດ້ດີກວ່າ O2 ເຖິງແນວໃດກຕາມ ປະລິມານ CO2 ໃນເລອດຈະເຮັດ
ໜ້າທີໍ່ຮັກສາພາວະຄວາມເປັນກົດ-ເປັນດ່າງໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ມີຄວາມສົມດູນ CO2 ທີຖ
ໍ່ ກລາລຽງໂດຍເລອດ
ມີຢູ່ 3 ທາງຄ:
1) ລວມກັບນັ້າໃນເມັດເລອດແດງປ່ຽນໄປເປັນຄາບອນໄດອັອກໄຊ ແລ້ວປ່ຽນເປັນ
ກາກໂບເນຕ (HCO3) 64
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2) ລວມກັບຮີໂມໂກລບິນໃນເມັດເລອດແດງ ກາຍເປັນ ກາກບາມີໂນຮີໂມໂກລບີນ
24
3) ລະລາຍໃນນັ້າເລອດ (Plasma) 9 ດັໍ່ງປະຕິກິລິຍາລຸ່ມນີັ້:

6.3.4

ການຄວບຄຸມການຫາຍໃຈ
ການຄວບຄຸມການຫາຍໃຈ
ເປັນໄປໂດຍອັດຕະໂນມັດຢູນ
່ ອກເໜອອານາດຈິດໃຈ
ການຄວບຄຸມການຫາຍໃຈ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຂະບວນການຄ:
1) ການຄວບຄຸມການຫາຍໃຈໂດຍລະບົບປະສາດ
ລະບົບນີັ້ຈະຄວບຄຸມການຫາຍໃຈໃຫ້ເປັນໄປໂດຍອັດຕະໂນມັດ (Automatic
Control) ພົບຢູໃ່ ນສະໝອງສ່ວນທ້າຍ, ຂະໜາດຂອງຊ່ວງເອິກຂັ້ນຢູ່ກັບການທາງານຂອງກ້າມຊີນ
ັ້ ທີກ
ໍ່ ່ຽວ
ຂ້ອງກັບການຫາຍໃຈ ເຊິໍ່ງຖກຄວບຄຸມໂດຍລະບົບປະສາດອີກເທໍ່ອໜໍ່ງ ນັັ້ນແມ່ນສູນຄວບຄຸມການຫາຍໃຈ
ທີຢ
ໍ່ ສ
ູ່ ະໝອງສ່ວນທ້າຍ ເຊິງໍ່ ຈະແຍກເປັນ 2 ສູນ ຄ:
 ສູນຄວບຄຸມການຫາຍໃຈເຂົາັ້ : ມີໜ້າທີໍ່ກະຕຸ້ນການຫົດຕົວຂອງກ້າມຊີັ້ນທີໍ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫາຍໃຈ
 ສູນຄວບຄຸມການຫາຍໃຈອອກ: ມີໜ້າທີໍ່ຫ້າມການທາງານ ຂອງສູນການ
ຄວບຄຸມການຫາຍໃຈເຂົັ້າ ນອກຈາກນີັ້ ຍັງມີສູນຄວບຄຸມຈັງຫວະການຫາຍໃຈໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີອີກ
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ຮູບທີ 49 ການຫາຍໃຈຄວບຄຸມໂດຍລະບົບປະສາດ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

https://www.pinterest.com/pin/305470787201873774/

2) ການຄວບຄຸມການຫາຍໃຈທາງເຄມີ
ປະລິມານຂອງ CO2, O2, H+ ໃນເລອດທີເໍ່ ກີດຈາກການແຕກຕົວຂອງ
H2CO3 ມີຜົນຄວບຄຸມການຫາຍໃຈ, ສານເຄມີທີໍ່ສາຄັນຄ: ລະດັບ CO2 ໃນເລອດ, ຖ້າລະດັບ CO2
ໃນເລອດມີຫາຍ ຈະເປັນຕົວກະຕຸ້ນສູນຫາຍໃຈການຄວບຄຸມເຂົັ້າ ເລັໍ່ງໃຫ້ມກ
ີ ານຫາຍໃຈໂດຍມີເສັັ້ນປະສາດ
ຟີຣນິກ (Phrenic nerve) ໄປກະຕຸ້ນກ້າມຊີນ
ັ້ ທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫາຍໃຈ ແລະ ເມໍ່ອຖົງລົມຂະຫຍາຍ
ໃຫ່ຍຂັ້ນ ຈະມີເສັັ້ນປະສາດຮັບຄວາມຮູສ
້ ກຢູ່ພະນັງຂອງຖົງລົມ ນາກະແສຄວາມຮູ້ສກຂອງຖົງລົມ ໄປຍັງ
ສູນຫາຍໃຈເຂົັ້າ ໃຫ້ຢດ
ຸ ສົໍ່ງສັນຍານໄປຍັງກ້າມຊີນ
ັ້ . ກ້າມຊີັ້ນດັໍ່ງກ່າວ ກຈະຍດຕົວແລ້ວອາກາດໃນປອດກຈະ
ຖກນາອອກມາ (ຫາຍໃຈອອກ). ກົງກັນຂ້າມ ເມໍ່ອຖົງລົມຫົດຕົວສູນຫາຍໃຈກບຖ
ໍ່ ກຫ້າມ CO2 ໃນເລອດ
ກເຮັດໜ້າທີໍ່ກະຕຸ້ນໄດ້ອີກ ຈໍ່ງມີການຫາຍໃຈຄັັ້ງໃໝ່ອີກເປັນວົງຈອນດັໍ່ງນີັ້ຕະຫອດໄປ
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ຮູບທີ 50 ການຫາຍໃຈຄວບຄຸມໂດຍທາງເຄມີ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

http://antranik.org/peripheral-nervous-system-spinal-nerves-andplexuses/
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ບົດທີ 7
ລະບົບໝູນວຽນຂອງເລອດ (The Blood Criculation System)
ຈຸດປະສົງ
ເພໍ່ອໃຫ້ນັກສກສາສາມາດ:
1. ບອກອະໄວຍະວະຕ່າງໆທີກ
ໍ່ ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບໝູນວຽນເລອດໄດ້ຖກຕ້ອງ
2. ເຂົັ້າໃຈໂຄງສ້າງ ແລະ ໜ້າທີໍ່ຂອງສ່ວນຕ່າງໆຂອງຫົວໃຈ
3. ຈາແນກໜ້າທີໍ່ ຂອງລະບົບເສັັ້ນລອດໄດ້ຖກຕ້ອງ
4. ບອກສ່ວນປະກອບຂອງເລອດ ແລະ ບົດບາດໜ້າທີໍ່ຂອງເລອດໄດ້ຖກຕ້ອງ
5. ບອກສ່ວນປະກອບ ແລະ ໜ້າທີໍ່ຂອງລະບົບນັ້າເຫອງໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
ລະບົບໝູນວຽນເລອດປະກອບດ້ວຍລະບົບສາຄັນ 2 ສ່ວນ ຄ:
1) ລະບົບຫົວໃຈ ແລະ ເສັັ້ນເລອດ (Cardiovascular system) ໂດຍມີຫົວໃຈທີໍ່ເຮັດໜ້າ
ທີສ
ໍ່ ູບສີດເລອດດີ (ເລອດທີໍ່ມີອອກຊີເຈນສູງ) ໄຫຜ່ານເສັັ້ນເລອດໄປລ້ຽງພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ
ນາເລອດເສຍ (ເລອດທີໍ່ມີກາສ໌ຄາບອນໄດອອກໄຊສູງ) ທີໍ່ເກີດຈາກການເຜົາໄໝ້ຂອງອາຫານຜ່ານເສັັ້ນເລອດ
ດາກັບສູ່ຫົວໃຈ
2) ລະບົບນັ້າເຫອງ (Lamphatic system) ເຮັດໜ້າທີໍ່ນາຂອງແຫວບາງສ່ວນນອກຈາກ
ເສັັ້ນເລອດຝອຍ ເຂົັ້າສູ່ຊ່ອງວ່າງລະຫວ່າງຈຸລັງ ເພໍ່ອເຂົັ້າສູ່ເສັັ້ນນັ້າເຫອງ ແລະ ທໍ່ນັ້າເຫອງ ເຊິໍ່ງຕໍ່ກັບເສັັ້ນເລອດ
ດາແລ້ວຈງໍ່ ກັບເຂົັ້າສູ່ຫົວໃຈ.

7.1

ລະບົບຫົວໃຈ ແລະ ເສັນ
ັ້ ເລອດ

ລະບົບຫົວໃຈ ແລະ ເສັັ້ນເລອດປະກອບດ້ວຍເລອດ (Blood), ຫົວໃຈ (Heart) ແລະ ເສັັ້ນ
ເລອດ (Blood vessels) ລະບົບນີັ້ ເຮັດໜ້າທີໍ່ໃນການສົໍ່ງກາສ໌ອອກຊີເຈນ ແລະ ຄາບອນໄດອອກໄຊ
ລະຫວ່າງເນັ້ອເຫຍໍ່ອຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ຖົງລົມຢູ່ປອດF ປ້ອງກັນການສູນເສຍເລອດ ໂດຍຂະບວນ
ການແຂງຕົວເລອດ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນຮ່າງກາຍຈາກພະຍາດ ແລະ ສິໍ່ງແປກປອມຕ່າງໆ
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ຮູບທີ 51 ລະບົບຫົວໃຈ ແລະ ເສັນ
ັ້ ເລອດຂອງສັດລ້ຽງ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

7.2

http://www.dogdomain.com/vetBBT.htm

ເລອດ (Blood)

ເລອດເປັນເນັ້ອເຫຍໍ່ອກ່ຽວພັນຊະນິດໜໍ່ງທີໍ່ມີລັກສະນະເປັນຂອງແຫວສີແດງຂຸ້ນ ເຊິໍ່ງໄຫຜ່ານໄປ
ທົໍ່ວຮ່າງກາຍ ໃນເສັັ້ນເລອດຂອງຫົວໃຈ ແລະ ລະບົບເສັັ້ນເລອດ
ສ່ວນປະກອບຂອງເລອດ (Composition of blood): ເລອດເປັນຂອງແຫວທີໍ່ມີຈຸລັງ ແລະ
ເສດຈຸລງັ ແຂວນລອຍຢູ່ພາຍໃນ ນອກຈາກນີັ້ ຍັງປະກອບດ້ວຍສານຕ່າງໆ ເຊັໍ່ນ: ອອກຊີເຈນ, ອີເລັກໂຕຣໄລ
ຮໂມນ ແລະ ຢາຕ່າງໆລະລາຍ ຫ ແຂວນລອຍຢູ່ຄກັນ ໂດຍສ່ວນທີໍ່ເປັນຂອງແຫວຂອງເລອດ ຄ: ນັ້າເລອດ
(Plasma) ຂະນະທີໍ່ສ່ວນທີໍ່ເປັນຈຸລັງຂອງເລອດປະກອບດ້ວຍຈຸລັງເມັດເລອດແດງ (Erythrocyte/red
blood cell; RBCs), ຈຸລັງເມັດເລອດຂາວ (Leukocyte or white blood;EBCs) ແລະ ເກັດເລອດ
(Platelets or thrombocytes)
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ຮູບທີ 52 ສ່ວນປະກອບຂອງເລອດ (Composition of blood)
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:
7.2.1

http://www.slideshare.net/karthinava/mrs-abrey-lesson-14-blood

ນາັ້ ເລອດ (Plasma)
ນັ້າເລອດເປັນຂອງແຫວຂອງເລອດມີປະລິມານ 55 ຂອງປະລິມານເລອດ ຂັ້ນຢູ່ກັບ
ຊະນິດຂອງເລອດສັດ ແລະ ຂະໜາດຂອງຈຸລັງເມັດເລອດ ໂດຍສັດທີໍ່ມີຈຸລັງເມັດເລອດແດງຂະໜາດນ້ອຍ
ເຊັໍ່ນ: ແກະ ແລະ ແມວ, ນັ້າເລອດຈະມີປະລິມານທີໍ່ສູງ ເມໍ່ອທຽບກັບປະລິມານຂອງເລອດ, ແຕ່ສັດທີໍ່ມີເມັດ
ເລອດແດງຂະໜາດໃຫຍ່ເຊັໍ່ນ: ໝາ, ປະລິມານຂອງນັ້າເລອດຈະຕໍ່າເມໍ່ອທຽບກັບປະລິມານຂອງເລອດ
ນັ້າເລອດປະກອບດ້ວຍນັ້າ 91 ສ່ວນທີໍ່ເຫອເປັນສານອໍ່ນໆທີໍ່ລະລາຍ ຫ ແຂວນ
ລອຍຢູ່ພາຍໃນ ໂດຍມີໂປຣຕິນຕ່າງໆ ເຊັໍ່ນ: ອັນບູມິນ (Albumin), ໂກລບູລິນ (Globulin) ແລະ ໄຟບຣິ
ໂນເຈນ (Fibrinogen) ເປັນສ່ວນປະກອບທີໍ່ສາຄັນຂອງສານເຫົໍ່ານີັ້. ນອກຈາກນີັ້ ນັ້າເລອດຍັງອຸດົມໄປ
ດ້ວຍທາກອາຍຕ່າງໆເປັນຈານວນຫາຍ ເຊັໍ່ນ: ອັອກຊີເຈນ, ຄາບອນໄດອັອກໄຊ ແລະ ໄນໂຕຣເຈນ ທັງຍັງມີ
ໄຂມັນ ແລະ ກົດອະມີໂນ. ຂອງເສຍທີໍ່ເກີດຈາກຂະບວນການເມຕາໂບລິຊມ ແລະ ສານອິເລັກໂຕຣໄລ ເຊັໍ່ນ:
ໂຊດຽມ,ໂປຕາຊຽມ, ແຄລຊຽມ, ແມກນີຊຽມ, ຄລໄຣ ແລະ ໄບຄາໂບເນັດໄອອອນ
ໃນເລອດທັງໝົດມີລັກສະນະເປັນສີແດງ, ເພາະວ່າ ມີຈຸລັງເມັດເລອດແດງຢູ່ເປັນ
ຈານວນຫວງຫາຍແຂວນລອຍຢູ່ໃນນັ້າເລອດ, ແຕ່ຖ້າເຮົານາເອົາຈຸລັງເຫົໍ່ານີັ້ອອກໄປຈາກເລອດ ຈະເຮັດໃຫ້
ນັ້າເລອດທີໍ່ເຫອກາຍມາເປັນຂອງແຫວທີໍ່ໃສ ແລະ ມີລະດັບຄວາມເຂັັ້ມຂອງສີເຫອງແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ
ເຊິໍ່ງຂັ້ນຢູ່ກັບຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນຂອງຜົນຜະລິດ ທີໍ່ເກີດຈາກເຮໂມໂກລບິນສະລາຍຕົວໃນພາສມາ, ເຮໂມໂກລ
ບິນ ເປັນໂປຣຕິນຊະນິດໜໍ່ງຂອງຈຸລັງເມັດເລອດ ທີໍ່ເຮັດໃຫ້ຈຸລັງເມັດເລອດແດງເປັນສີແດງ ແລະ ເຮັດໜ້າທີໍ່
ຂົນສົໍ່ງອອກຊີເຈນຈານວນຫາຍ. ເມໍ່ອຈຸລັງເມັດເລອດໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານ ຈຸລັງດັໍ່ງກ່າວຈະຖກເຄໍ່ອນຍ້າຍ
ອອກຈາກລະບົບໄຫວຽນເລອດ ແລະ ເຮໂມໂກລບິນເກີດການສະລາຍຕົວ ແລ້ວປ່ອຍຜົນຜະລິດທີໍ່ໄດ້ຈາກ
ການເຜົາຜານດັໍ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍບິລິຣູບິນ (Bilirubin) ທີໍ່ມີລັກສະນະເປັນສີເຫອງ
7.2.2 ສ່ວນທີເໍ່ ປັນຈຸລງັ :
ຈະແຂວນລອຍຢູ່ໃນນັ້າເລອດ, ສ່ວນທີເໍ່ ປັນຈຸລັງ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ຊະນິດ ຄ:
1) ຈຸລັງເມັດເລອດແດງ (Erythrocyte/red blood cell; RBCs)
ເປັນຈຸລັງທີພ
ໍ່ ົບຫາຍທີໍ່ສຸດໃນເລອດ, ຈຸລັງເມັດເລອດແດງນີັ້ ສ້າງມາຈາກໄຂ
ກະດູກ, ຈຸລັງເມັດເລອດແດງຂອງສັດລ້ຽງດ້ວຍນັ້ານົມ ທີໍ່ຈະເລີນເຕັມທີໍ່ມີຮູບຮ່າງລັກສະນະເປັນຮູບແບນ
ກົມ ເຄິໍ່ງກາງທັງສອງດ້ານຫຼຸບວັ້າເຂົັ້າ, ບມ
ໍ່ ີນິວເຄຍສ໌ຢູ່ພາຍໃນ, ເມໍ່ອເຮົາຍ້ອມສີຈຸລັງເມັດເລອດແດງເຫົໍ່ານີັ້
ຈະຕິດເປັນສີແດງ ເນໍ່ອງຈາກເຮໂມໂກລບິນເປັນອົງປະກອບຢູ່ພາຍໃນ, ເຊິໍ່ງຈຸລັງເມັດເລອດແດງເຮັດໜ້າທີໍ່
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ລາລຽງ O2 ຈາກປອດໄປຫາຈຸລັງ, ເນັ້ອເຫຍໍ່ອຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ນາເອົາ CO2 ອອກຈາກຈຸລັງໄປຫາ
ປອດ ໂດຍເກາະຈັບເຮໂມໂກລບິນ (Hb) ພາຍໃນເມັດເລອດແດງ ແລ້ວກາຍເປັນຄາບາມີໂນຄອມພາວ
(Carbamino Compound)
2) ເກັດເລອດ (Platelets or thrombocytes)
ເປັນສ່ວນທີໍ່ສາຄັນຕໍ່ການແຂງຕົວຂອງເລອດ (Hemostasis), ໂດຍໄປຊ່ວຍ
ປ້ອງກັນຮອຍຮົໍ່ວຈາກເສັັ້ນເລອດທີໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ເຊິໍ່ງບົດບາດນີັ້ ຂັ້ນຢູ່ກັບຈານວນຂອງເກັດເລອດ
ທີໍ່ພົບຢູ່ໃນບລິເວນນັັ້ນໆ. ເກັດເລອດບໍ່ແມ່ນຈຸລັງທີໍ່ສົມບູນ ແຕ່ເປັນພຽງຊິັ້ນສ່ວນຂອງໄຊໂຕພລາສຊມທີໍ່
ແຍກສະລາຍອອກມາຢູ່ໃນກະແສເລອດ ໂດຍຊິັ້ນສ່ວນດັໍ່ງກ່າວ ເກີດມາຈາກການເຊໍ່ອມສະລາຍຂອງຈຸລັງທີໍ່
ມີນິວເຄຍຈານວນຫາຍ ເຊິໍ່ງເປັນຈຸລັງທີໍ່ສ້າງຈາກຈຸລັງຕົັ້ນຕໃນໄຂກະດູກ ເຖິງວ່າເກັດເລອດຈະບໍ່ແມ່ນຈຸລັງທີໍ່
ສົມບູນ ແຕ່ຫາຍຄັັ້ງທີໍ່ເຮົານັບເອົາເກັດເລອດເປັນຈຸລັງຊະນິດໜໍ່ງຂອງເລອດ. ເກັດເລອດໃນກະແສເລອດ
ເປັນໄຊໂຕພລາສຊມຮູບຮ່າງກົມ ທີໍ່ມີເມັດສີມ່ວງ (Purple granule) ຂະໜາດນ້ອຍຈານວນຫາຍ
ກະຈາຍຕົວຢູ່ພາຍໃນເມັດນ້ອຍໆເຫົໍ່ານັັ້ນ ປະກອບດ້ວຍສານສາຄັນທີໍ່ມີຄວາມຈາເປັນ ຕໍ່ການແຂງຕົວຂອງ
ເລອດ, ໂດຍປົກກະຕິເກັດເລອດມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າເມັດເລອດແດງ
3) ຈຸລັງເມັດເລອດຂາວ
ເປັນຈຸລັງທີໍ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີໍ່ສຸດໃນເລອດ ເຖິງວ່າມັນຈະມີຈານວນໜ້ອຍກວ່າ
ເກັດເລອດ ຫ ຈຸລັງເມັດເລອດແດງກຕາມ, ເມໍ່ອຈຸລັງເມັດເລອດຂາວເກີດການສະສົມໃນບ່ອນໃດໜໍ່ງ ເຮົາ
ສາມາດເບິໍ່ງເຫັນໄດ້ມັນຈະມີສີຂາວ ຫ ສີຄີມ. ຕົວຢ່າງເຊັໍ່ນ: ໜອງເປັນສ່ວນທີໍ່ມີການສະສົມຂອງເມັດເລອດ
ຂາວຈານວນຫາຍ, ນອກຈາກນີັ້ຍັງພົບວ່າ ຈຸລັງທີໍ່ມີນິວເຄຍທີໍ່ພົບປົກກະຕິໃນເລອດ ກຄຈຸລັງເມັດເລອດຂາວ
ນັັ້ນເອງ. ຈຸລັງເມັດເລອດຂາວສ້າງມາຈາກຈຸລັງຕົັ້ນຕໃນໄຂກະດູກ ເຊັໍ່ນດຽວກັບຈຸລັງເມັດເລອດແດງ ໂດຍຈຸ
ລັງເມັດເລອດຂາວທັງໝົດມີການເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາເຕັມທີໍ່ໃນໄຂກະດູກ ກ່ອນທີໍ່ຈະປ່ອຍເຂົັ້າມາ
ກະແສເລອດໃນພາຍຫັງ, ຍົກເວັັ້ນລິມໂຟໄຊ ເຊິໍ່ງເປັນຈຸລັງຊະນິດດຽວຂອງເມັດເລອດຂາວທີໍ່ສ້າງມາຈາກຈຸ
ລັງໃນໄຂກະດູກ ແຕ່ມີການຈະເລີນ ແລະ ພັດທະນາໃນອະໄວຍະວະອໍ່ນໆໄດ້
ຈຸລັງເມັດເລອດຂາວປະກອບດ້ວຍ 5 ຊະນິດ ແລະ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມໃຫຍ່ໆ
ຕາມລັກສະນະການຍ້ອມຕິດສີ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງນິວເຄຍສ ຄ: ກຸ່ມມີເມັດ (Granulocyte) ແລະ ກຸ່ມບໍ່
ມີເມັດ (Agranulocyte), ເຊິໍ່ງຈຸລັງເຫົໍ່ານີັ້ມີໂຄງສ້າງ ແລະ ການທາງານທີໍ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ
 ກຸມ
່ ທີ 1: ກຸມ
່ ມີເມັດ (Granulocyte): ເປັນກຸ່ມຈຸລັງທີໍ່ມີເມັດນ້ອຍໆ
(Granule) ຢູ່ພາຍໃນໄຊໂຕພາສຊມ ແລະ ພົບຫາຍທີໍ່ສຸດຂອງຈຸລັງເມັດເລອດຂາວ ໂດຍຄິດເປັນປະລິ
ມານ 70 ຂອງຈຸລັງເມັດເລອດຂາວທີໍ່ນັບໄດ້. ຈຸລັງກຸ່ມນີັ້ມີ 3 ຊະນິດຄ: ນິວໂທຣຟິລ (Neutrophil),
ອິໂອຊີໂນຟິນ (Eosinophil) ແລະ ເບໂຊຟິລ (Basophil)
 ກຸມ
່ ທີ 2: ກຸມ
່ ບມ
ໍ່ ີເມັດ (Agranulocyte): ເປັນກຸ່ມຈຸລັງເມັດເລອດຂາວ
ທີໍ່ບໍ່ມີເມັດນ້ອຍໆຢູ່ພາຍໃນໄຊໂຕພາສຊມ, ເປັນເມັດເລອດຂາວທີໍ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີໍ່ສຸດ ພົບປະມານ 5
ຂອງປະລິມານເມັດເລອດຂາວທັງໝົດ, ຈຸລັງກຸ່ມນີັ້ໄດ້ແກ່: ໂມໂນໄຊ (Monocyte) ແລະ ລິມໂຟໄຊ
(Lymphocyte)

72

ຮູບທີ 53 ຊະນິດເມັດເລອດຂາວ ( Leukocyte)
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

7.3

http://www.disabilitylawmichigan.com/leukemia/

ຫົວໃຈ (Heart)

ຫົວໃຈ ເປັນອະໄວຍະວະທີໍ່ມີຮູບຮ່າງຄດອກບົວ, ພະນັງຫົວໃຈປະກອບດ້ວຍກ້າມຊີັ້ນຫົວໃຈ
ມີຕາແໜ່ງຢູ່ພາຍໃນຊ່ວງເອິກ ໂດຍຢູ່ລະຫວ່າງກາງຂອງປອດທັງສອງຂ້າງ, ຊ່ອງຫວ່າງນີັ້ ເອີັ້ນວ່າ: ມີດິແອສ
ໄທນັມ (Mediastinum) ແລະ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າກະບັງລົມ
ຫົວໃຈເຮັດໜ້າທີໍ່ສູບສີດເລອດ ໂດຍນາເອົາອອກຊີເຈນ ແລະ ອາຫານໄປຍັງເນັ້ອເຫຍໍ່ອຂອງ
ຮ່າງກາຍ ແລະ ນາອົາຂອງເສຍທີໍ່ເກີດຈາກຂະບວນການເມຕາໂບລິຊມອອກຈາກເນັ້ອເຫຍໍ່ອ ແລະ ກາຈັດ
ອອກນອກຮ່າງກາຍ
7.3.1 ເຫຍອ
ໍ່ ຫຸມ
້ ຫົວໃຈ (Pericardium)
ຫົວໃຈມີເຫຍໍ່ອຫຸ້ມສອງຊັັ້ນ ຄ:
 ເຫຍັ້ອຫຸ້ມຫົວໃຈຊັັ້ນນອກ (Parietal pericardium): ມີລັກສະນະເປັນແຜ່ນ
ບາງໃສ
 ເຫຍໍ່ອຫຸ້ມຫົວໃຈຊັັ້ນໃນ (Visceral pericardium) ລະຫວ່າງເຫຍໍ່ອຫຸ້ມທັງ
ສອງຊັັ້ນມີຊ່ອງວ່າງແຄບໆ ເອີັ້ນວ່າ: ເພີລິຄາເດຍ ແຄວິຕີ (Pericardial carvity) ເຊິໍ່ງພາຍໃນມີຂອງແຫວ
(Peri fluid) ບັນຈຸຢູ່, ເຮັດໜ້າທີໍ່ຫໍ່ລໍ່ນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສຽດສີຂະນະທີໍ່ຫົວໃຈຫົດຕົວ
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ຮູບທີ 54 ເຫຍອ
ໍ່ ຫຸມ
້ ຫົວໃຈ (Pericardium)
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ: https://drsvenkatesan.files.wordpress.com/2008/09/pericardium.jpg
7.3.2

ຫ້ອງຫົວໃຈ (Heart chambers)
ຫົວໃຈຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມມີ 4 ຫ້ອງ ເຊິໍ່ງແຕ່ລະຫ້ອງແຍກກັນຢ່າງສົມບູນ ຄ:
ສອງຫ້ອງເທິງ (Atrium) ຊ້າຍ-ຂວາ ແລະ ສອງຫ້ອງລຸ່ມ (Ventricle) ຊ້າຍ-ຂວາ
1) ຫົວໃຈຫອ້ງເທິງຂວາ (right atrium ຫ right article) ມີຂະໜາດນ້ອຍ,
ພະນັງກ້າມຊີັ້ນບາງ, ເຮັດໜ້າທີໍ່ຮັບເລອດທີໍ່ໃຊ້ແລ້ວ ຈາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ
2) ຫົວໃຈຫ້ອງເທິງຊ້າຍ (Left atrium) ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ພະນັງກ້າມຊີັ້ນບາງ,
ເຮັດໜ້າທີໍ່ຮັບເລອດທີໍ່ຟອກແລ້ວຈາກປອດ
3) ຫົວໃຈຫ້ອງລຸມ
່ ຂວາ (Right ventricle) ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ຊ່ອງພາຍໃນມີ
ລັກສະນະເປັນຮູບສາມຫໍ່ຽມ, ເຮັດໜ້າທີໍ່ຮັບເລອດຈາກຫ້ອງເທິງຂວາ ແລ້ວສົໍ່ງໄປຟອກຢູ່ປອດ
4) ຫົວໃຈຫ້ອງລຸມ
່ ຊ້າຍ (Left ventricle) ມີພະນັງກ້າມຊີັ້ນໜາທີໍ່ສຸດ, ມີໜ້າທີໍ່
ຮັບເລອດຈາກຫ້ອງເທິງຊ້າຍແລ້ວສູບສີດເລອດ ເຂົັ້າສູ່ເສັັ້ນເລອດແດງໃຫ່ຍ (Aorta) ເພໍ່ອສົໍ່ງໄປລ້ຽງສ່ວນ
ຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ
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ຮູບທີ 55 ຫ້ອງຫົວໃຈ (Heart chambers)
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ: https://drsvenkatesan.files.wordpress.com/2008/09/pericardium.jpg
7.3.3

ລີນ
ັ້ ຫົວໃຈ (Heart valve)
ລີັ້ນຫົວໃຈເປັນກ້າມຊີັ້ນຫົວໃຈຊັັ້ນໃນ (Endocardium) ທີໍ່ພັດທະນາໄປ ເພໍ່ອເຮັດ
ໜ້າທີໍ່ປິດເປີດການໄຫຜ່ານເລອດໃນຫົວໃຈ ມີທັງໝົດ 4 ອັນຄ:
1) ລີນ
ັ້ ຫົວໃຈໄຕຄັສປິດ (Ticuspid) ຢູ່ດ້ານຂວາ ມີລັກສະນະເປັນ 3 ແສກ ກັັ້ນ
ລະຫວ່າງຫົວໃຈຫ້ອງເທິງຂວາກັບຫ້ອງລຸ່ມຂວາ, ມີໜ້າທີໍ່ກັນບໍ່ໃຫ້ເລອດຈາກຫ້ອງລຸ່ມຂວາ ໄຫກັບສູ່ຫ້ອງ
ເທິງຂວາ
2) ລີນ
ັ້ ຫົວໃຈໄບຄັສປິດ (Bicuspid) ຢູ່ດ້ານຊ້າຍ ມີລັກສະນະເປັນ 2 ແສກ ກັັ້ນ
ລະຫວ່າງຫົວໃຈຫ້ອງເທິງຊ້າຍກັບລຸ່ມຊ້າຍ, ມີໜ້າທີໍ່ກັນບໍ່ໃຫ້ເລອດຈາກຫ້ອງລຸ່ມຊ້າຍ ໄຫກັບສູ່ຫ້ອງເທິງ
ຊ້າຍ
3) ລີນ
ັ້ ຫົວໃຈເອອຣຕິກ (Aortic) ສ່ວນທີໍ່ຕິດກັບເສັັ້ນເລອດແດງໃຫຍ່ Aortic
ເປັນລິັ້ນ 3 ແສກ ກັັ້ນລະຫວ່າງຫົວໃຈຫ້ອງລຸ່ມຊ້າຍກັບເສັັ້ນເລອດແກງໃຫຍ່, ມີໜ້າທີໍ່ຄວບຄຸມການໄຫຂອງ
ເລອດທີໍ່ອອກຈາກຫົວໃຈຫ້ອງລຸ່ມຊ້າຍ
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4) ລີນ
ັ້ ຫົວໃຈພັລໂມນາຣີ (Pulmonary) ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕິດກັບເສັັ້ນເລອດກັບໃຫຍ່
ທີໍ່ນາເລອດໄປປອດ ມີລັກສະນະເປັນລິັ້ນ 3 ແສກ ກັັ້ນລະຫວ່າງຫົວໃຈຫ້ອງລຸ່ມຂວາ ກັບເສັັ້ນເລອດກັບ
ໃຫຍ່, ເຮັດໜ້າທີໍ່ຄວບຄຸມການໄຫວຽນຂອງເລອດທີໍ່ອອກຈາກຫົວໃຈຫ້ອງລຸ່ມຂວາ

ຮູບທີ 56 ລີນ
ັ້ ຫົວໃຈ (Heart valve)
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

7.4

https://drsvenkatesan.files.wordpress.com/2008/09/pericardium.jpg

ລັກສະນະທາງຈຸລະກາຍຍະວິພາກຂອງຫົວໃຈ

ຖ້າເຮົາເອົາເນັ້ອເຫຍໍ່ອຂອງຫົວໃຈມາສ່ອງເບິໍ່ງດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດພົບວ່າ ພະນັງຂອງຫົວໃຈແບ່ງ
ອອກໄດ້ເປັນ 3 ຊັັ້ນ (ນັບຈາກຊັັ້ນໃນຫາຊັັ້ນນອກ) ຄ:
1) ພະນັງຊັນ
ັ້ ໃນ (Endocardium) ເປັນກ້າມຊີັ້ນກ້ຽງ, ປະກອບດ້ວຍເນັ້ອເຫຍໍ່ອບຸຜີວ ແລະ
ເນັ້ອເຫຍໍ່ອກ້ຽວພັນຢ່າງຫວງຫາຍ
2) ພະນັງຊັນ
ັ້ ກາງ (Myocardium) ເປັນຊັັ້ນກ້າມຊີັ້ນຫົວໃຈສະເພາະ ທີໍ່ສາມາດຢດຫົດໄດ້
ແລະ ເປັນຊັັ້ນທີໍ່ໜາທີໍ່ສຸດ
3) ພະນັງຊັນ
ັ້ ນອກ (Epicardium) ເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງເສັັ້ນເລອດທີໍ່ມາລ້ຽງຫົວໃຈ ລວມທັງ
ເສັັ້ນປະສາດ ແລະ ໄຂມັນ
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ຮູບທີ 57 ລັກສະນະທາງຈຸລະກາຍຍະວິພາກຂອງຫົວໃຈ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

7.5

http://www.knowyourbody.net/serous-pericardium.html

ເສັນ
ັ້ ເລອດ (Blood vessels)

ໃນຮ່າງກາຍຂອງສັດ ເສັັ້ນເລອດປະກອບດ້ວຍ 2 ລະບົບຄ:
7.5.1 ລະບົບເສັນ
ັ້ ເລອດໄປ (Arterial system)
ເປັນເສັັ້ນເລອດທີໍ່ອອກຈາກຫົວໃຈໄປຍັງປອດ ແລະ ສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ (ຮຽງ
ຈາກໃຫຍ່ໄປຫານ້ອຍ) ປະກອບດ້ວຍ: ເສັັ້ນເລອດໄປໃຫຍ່, ເສັັ້ນເລອດໄປປອດ ແລະ ເສັັ້ນເລອດໄປຝອຍ
7.5.2 ລະບົບເສັນ
ັ້ ເລອດກັບ (Veinous system)
ເປັນເສັັ້ນເລອດທີໍ່ອອກຈາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ປອດກັບເຂົັ້າຫາຫົວໃຈ
(ຮຽງຈາກນ້ອຍໄປຫາໃຫຍ່) ປະກອບດ້ວຍ: ເສັັ້ນເລອດກັບຝອຍ, ເສັັ້ນເລອດກັບປອດ ແລະ ເສັັ້ນເລອດ
ກັບໃຫຍ່

7.6

ເສັນ
ັ້ ເລອດຝອຍ (Capillary)

ເສັັ້ນເລອດຝອຍມີຂະໜາດນ້ອຍຫາຍ, ເສັັ້ນເລອດຝອຍນີັ້ ຈະແຊກເຂົັ້າໄປໃນເນັ້ອເຫຍໍ່ອຕ່າງໆ,
ພະນັງເສັັ້ນເລອດຝອຍ ຈະຍອມໃຫ້ສານທີໍ່ມີໂມລະກູນນ້ອຍໆທີລ
ໍ່ ະລາຍໃນນັ້າເລອດ ແລະ ໃນຂອງແຫວ
ລະຫວ່າງຈຸລັງຊມຜ່ານໄດ້. ເສັັ້ນເລອດຝອຍເປັນເສັັ້ນເລອດທີຢ
ໍ່ ລ
ູ່ ະຫວ່າງເສັັ້ນເລອດແດງຝອຍ ແລະ ເສັັ້ນ
ເລອດກັບຝອຍ, ເນໍ່ອງຈາກເສັັ້ນເລອດຝອຍມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ພະນັງບາງຫາຍ ປະກອບກັບມີຈານວນ
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ຫວງຫາຍ ຈະເປັນການເພີມ
ໍ່ ເນັ້ອທີໍ່ໃນການສາພັດ, ເຮັດໃຫ້ການລາລຽງທາດອາຫານ, ທາດອາຍ ແລະ ຂອງ
ເສຍ ລະຫວ່າງເລອດ ແລະ ເນັ້ອເຫຍໍ່ອຕ່າງໆເກີດຂັ້ນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ຮູບທີ 58 ລະບົບເສັນ
ັ້ ເລອດ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

7.7

http://teachmeanatomy.info/the-basics/ultrastructure/blood-vessels/

ລະບົບໝູນວຽນຂອງເລອດ

ການໝູນວຽນຂອງເລອດໃນຮ່າງກາຍແບ່ງອອກເປັນ 2 ວົງຈອນ ຄ:
1) ການໝູນວຽນຂອງເລອດຜ່ານປອດ (Pulmonary circulation) ເປັນວົງຈອນການ
ໝູນວຽນຂອງເລອດລະຫວ່າງຫົວໃຈ ແລະ ປອດ ເພໍ່ອແລກປ່ຽນ CO2 ແລະ O2ໃນເລອດ
2) ການໝູນວຽນຂອງເລອດໄປລ້ຽງຮ່າງກາຍ (Systemic criculation) ເປັນວົງຈອນການ
ໝູນວຽນເລອດທີໍ່ນາເລອດແດງຈາກຫົວໃຈຫ້ອງລຸ່ມຊ້າຍ ໄປລ້ຽງອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ແລ້ວນາ
ເລອດກັບສູ່ຫົວໃຈຫ້ອງເທິງຂວາ ໂດຍຜ່ານເສັັ້ນເລອດ
ການໜູນວຽນຂອງເລອດ ນີັ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ລະບົບດ້ວຍກັນ ຄ: ລະບົບເສັັ້ນເລອດໄປ ແລະ
ລະບົບເສັັ້ນເລອດກັບ, ເຊິໍ່ງໃນສັດຊະນິດຕ່າງໆ ຈະມີລະບົບເລອດນີຄ
ັ້ ້າຍຄກັນໂດຍພັ້ນຖານ
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ຮູບທີ 59 ລະບົບໝູນວຽນເລອດໃນຮ່າງກາຍ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ: https://www.pinterest.com/pin/222787512790528887/

7.8

ສາລິລະວິທະຍາລະບົບໝູນວຽນເລອດ
7.8.1

ວົງຈອນການທາງານຂອງຫົວໃຈ (Cardiac cycle)
ການທາງານຂອງຫົວໃຈຂັ້ນເປັນຈັງຫວະຕິດຕໍ່ກັນ ມີການບີບຕົວ (Sytole) ແລະ
ການຄາຍຕົວ (Disstole) ເກີດຂັ້ນສະຫັບກັນໄປເປັນວົງຈອນຊັ້າກັນເລັ້ອຍໆ. ການບີບ ແລະ ຄາຍຕົວຂອງ
ຫົວໃຈໜໍ່ງຄັັ້ງເອີັ້ນວ່າ ໜໍ່ງວົງຈອນການທາງານຂອງຫົວໃຈ
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7.8.2

ສຽງເຕັນ
ັ້ ຂອງຫົວໃຈ (Heart sound)
ສຽງເຕັັ້ນຂອງຫົວໃຈມີດັໍ່ງນີັ້:
 ສຽງທາອິດ ຄສຽງຂອງການຫົດຕົວ ໂດຍສຽງທີໍ່ເກີດຂັ້ນ ຈະມີຄວາມດັງທຸ້ມ ແລະ
ກິນເວລາດົນກວ່າສຽງອໍ່ນໆ
 ສຽງທີສອງ ຄສຽງຂອງການມາຍຕົວ, ສຽງນີັ້ມີຄວາມຖີໍ່ສູງ ແຕ່ຊ່ວງເວລາທີໍ່ໄດ້ຍິນ
ສັັ້ນກວ່າສຽງທາອິດ
7.8.3 ອັດຕາການເຕັນ
ັ້ ຂອງຫົວໃຈ (Heart beat)
ຄວາມຖີໍ່ການເຕັັ້ນຂອງຫົວໃຈ ວັດແທກເປັນຈານວນຄັັ້ງຕໍ່ນາທີ, ຕາມປົກກະຕິການ
ເຕັັ້ນຂອງຫົວໃຈມີຄວາມສາພັນກົງກັນຂ້າມກັບຂະໜາດຂອງສັດ, ເຊິໍ່ງສັດທີໍ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ມີອັດຕາການ
ເຕັັ້ນຂອງຫົວໃຈສູງກວ່າສັດຂະໜາດໃຫຍ່. ໃນຂະນະດຽວກັນ ສັດທີໍ່ມີອາຍຸນ້ອຍມີອັດຕາການເຕັັ້ນຂອງ
ຫົວໃຈສູງກວ່າສັດອາຍຸຫາຍ ນອກຈາກນີັ້ ສະພາວະຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈມີຜົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງອັດຕາການ
ເຕັັ້ນຂອງຫົວໃຈດ້ວຍ ອັດຕາການເຕັັ້ນຂອງຫົວໃຈໃນສັດຊະນິດຕ່າງໆໃນສະພາວະປົກກະຕິ ມີດັໍ່ງນີັ້:
ຕາຕະລາງທີ 6

7.8.4

ສະແດງອັດຕາການເຕັນ
ັ້ ຂອງຫົວໃຈຂອງສັດຊະນິດຕ່າງໆ
ຊະນິດສັດ

ອັດຕາການເຕັນ
ັ້ ຫົວໃຈ (ຄັງັ້ /ນາທີ)

ງົວນົມ

60-70

ແກະ ແລະ ແບ້

70-80

ໝູ

60-80

ມ້າ

32-44

ໝາ

70-120

ແມວ

110-130

ຄົນ

60-90

ການຄວບຄຸມການເຕັນ
ັ້ ຂອງຫົວໃຈ
ອັດຕາການເຕັັ້ນຂອງຫົວໃຈຈະສູງ ຫ ຕໍ່ານັັ້ນ ຖກຄວບຄຸມໂດຍລະບົບປະສາດອັດຕະ
ໂນມັດ 2 ຊະນິດ ຄ: ເສັັ້ນປະສາດຊິມປາເທຕິກ (Sympathetic) ແລະ ເສັັ້ນປະສາດພາຣາຊິມພາເທຕິກ
(Parasympathetic nerve). ເມໍ່ອລະບົບປະສາດຊິມປາເທຕິກຖກກະຕຸ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເຕັັ້ນໄວ
ຂັ້ນ ແຕ່ຖ້າລະບົບປະສາດພາຣາຊິມປາເທຕິກຖກກະຕຸ້ນຫົວໃຈຈະເຕັັ້ນຊ້າລົງ. ນອກຈາກນີັ້ ຍັງມີປັດໃຈ
ອໍ່ນໆທີໍ່ມີຜົນຕໍ່ການເຕັັ້ນຂອງຫົວໃຈ ເຊັໍ່ນ: ອູນຫະພູມສູງ, ລະດັບ CO2 ໃນເລອດສູງ... ມີຜົນເຮັດໃຫ້
ຫົວໃຈເຕັັ້ນໄວຂັ້ນ. ຊ່ວງການໃຫ້ນົມ ຫ ຂະນະທີໍ່ນອນຫັບການເຕັັ້ນຂອງຫົວໃຈຈະຊ້າລົງ
7.8.5 ຄວາມດັນເລອດ
ເຮົາສາມາດວັດແທກຄ່າຄວາມດັນຂອງເລອດ ໄດ້ 2 ແບບ ຄ:
 ຄວາມດັນເລອດຂະນະຫົດຕົວ ເປັນຄວາມດັນທີໍ່ເກີດຂັ້ນໃນຂະນະຫົວໃຈຫ້ອງ
ລຸ່ມມີການຫົດຕົວ
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 ຄວາມດັນເລອດຂະນະມາຍຕົວ ເປັນຄວາມດັນທີໍ່ເກີດຂັ້ນໃນຂະນະຫົວໃຈຫ້ອງ
ລຸ່ມມີການມາຍຕົວ ໂດຍຄ່າຄວາມດັນຂະນະຫົດຕົວມີຄ່າສູງກວ່າຄ່າຄວາມດັນຂະນະມາຍຕົວ, ຄວາມແຕກ
ຕ່າງລະຫວ່າງຄ່າຄວາມດັນທັງສອງກຄ ຊີບພະຈອນ ນັັ້ນເອງ

7.9

ລະບົບນາັ້ ເຫອງ (Lymphatic system)

ລະບົບນັ້າເຫອງມີຄວາມສາພັນໃກ້ຊິດກັບລະບົບຫົວໃຈ ແລະ ເສັັ້ນເລອດ ໂດຍທີໍ່ຂອງແຫວ ແລະ
ສານໂມເລກຸນຂະໜາດໃຫຍ່ທີໍ່ຢູ່ລະຫວ່າງຈຸລັງ ທີໍ່ເກີດຈາກການເຄໍ່ອນທີໍ່ອອກຈາກເສັັ້ນເລອດຝອຍ ແລະ ບໍ່
ສາມາດດູດຊມກັບໄດ້ໝົດ ຈະຖກດູດກັບໂດຍລະບົບນັ້າເຫອງ ເພໍ່ອເຂົັ້າສູ່ລະບົບໝູນວຽນເລອດ, ເຊິໍ່ງ
ລະບົບນັ້າເຫອງມີສ່ວນປະກອບດັໍ່ງນີັ້:
7.9.1 ເສັນ
ັ້ ນາັ້ ເຫອງ (Lymphatic vessel)
ມີໜ້າທີໍ່ນານັ້າເຫອງ (Lymph) ເຊິໍ່ງເປັນຂອງແຫວລະຫວ່າງຈຸລັງທີໍ່ເກີດຈາກການ
ເຄໍ່ອນທີອ
ໍ່ ອກຈາກເສັັ້ນເລອດຝອຍກົບເຂົັ້າສູ່ລະບົບເລອດກັບ
7.9.2 ເນອ
ັ້ ເຫຍອ
ໍ່ ນາັ້ ເຫອງ (Lymphoid tissues)
ເປັນເນັ້ອເຫຍໍ່ອທີໍ່ປະກອບດ້ວຍຈຸລັງລິມໂຟໄຊ, ເຊິໍ່ງລວມຕົວກັນຢູ່ເປັນກະຈຸກຢູ່ຕາມ
ສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ປະກອບດ້ວຍ: ເນັ້ອເຫຍໍ່ອນັ້າເຫອງທີໍ່ແຊກຊມກະຈາຍຢູ່ໃນບາງອະໄວຍະວະ
ເຊັໍ່ນ: ໃນຊັັ້ນໃຕ້ເຫຍໍ່ອເມອກຂອງລາໄສ້ ແລະ ເນັ້ອເຫຍໍ່ອນາັ້ ເຫອງ ທີໍ່ຮວມຕົວກັນແລ້ວມີເປອກຫຸ້ມໂດຍ
ຮອບເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນອະໄວຍະວະ ໄດ້ແກ່: ຕ່ອມນັ້າເຫອງ (Lymph nodes) ເຊິໍ່ງພົບຫາຍທີໍ່ສຸດ, ຕ່ອມ
ໄທມັສ ແລະ ມ້າມ
7.9.3 ເສັນ
ັ້ ນາັ້ ເຫອງ (Lymphatic vessels)
ເສັັ້ນນັ້າເຫອງປະກອບດ້ວຍ
ເຄອຄ່າຍຂອງເສັັ້ນນັ້າເຫອງຝອຍ
(Lymphatic
capillary) ທີໍ່ກະຈາຍຢູ່ຕາມເນັ້ອເຫຍໍ່ອຕ່າງໆທົໍ່ວຮ່າງກາຍ, ເສັັ້ນນັ້າເຫອງເຫົໍ່ານີັ້ ຈະນາ ຫ ລວບລວມຂອງ
ແຫວ ແລະ ສານຕ່າງໆທີໍ່ສະສົມຢູ່ໃນຊ່ອງວ່າງ ລະຫວ່າງຈຸລັງທີໍ່ຊມອອກຈາກເສັັ້ນເລອດຝອຍ, ຂອງແຫວ
ແລະ ສານຕ່າງໆເຫົໍ່ານີັ້ ຫັງຈາກທີໍ່ຊມເຂົັ້າໄປຢູ່ໃນເສັັ້ນນັ້າເຫອງແລ້ວ ເອີນ
ັ້ ວ່າ: ນັ້າເຫອງ (Lymph) ເຊິໍ່ງມີ
ສ່ວນປະກອບຄ້າຍຄກັບນັ້າເລອດ (Plasma)
ນອກຈາກນີັ້ ມີສານໂມເລກຸນໃຫຍ່ທີໍ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ, ແຕ່ບໍ່ສາມາດດູດຊມ
ກັບເຂົັ້າເສັັ້ນເລອດໄດ້, ແຕ່ນັ້າເຫອງຕ່າງຈາກເລອດໃນສ່ວນທີໍ່ບໍ່ມີເມັດເລອດ. ພົບວ່າ ເສັນ
ັ້ ນັ້າເລອດຝອຍມີ
ພະນັງເສັັ້ນເລອດທີໍ່ບາງຫາຍ ເຮັດໃຫ້ມີຂອງແຫວ ແລະ ສານຕ່າງໆຊມຜ່ານໄດ້ງ່າຍກວ່າເສັັ້ນເລອດຝອຍ
ສານຕ່າງໆທີຊ
ໍ່ ມຜ່ານເສັັ້ນເລອດຝອຍ ອາດຈະລວມເຖິງຈຸລິນຊີຕ່າງໆທີໍ່ພາໃຫ້ເກີດພະຍາດຂັ້ນໄດ້ ເສັັ້ນ
ເລອດຝອຍມີສ່ວນປາຍທີໍ່ຕັນ ດັໍ່ງນັັ້ນ ຈໍ່ງພົບວ່າ ລະບົບນັ້າເຫອງເປັນລະບົບໄຫວຽນທາງດຽວ
ເສັັ້ນນັ້າເຫອງຝອຍຫາຍໆອັ ນມາເຊໍ່ອມຕໍ່ກັນເປັນເສັັ້ນນັ້າເຫອງທີໍ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂັ້ນ
ໂດຍເປັນເສັັ້ນຂະໜານໄປກັບເສັັ້ນເລອດກັບ ແລະ ຜ່ານຕ່ອມນັ້າເຫອງໄປເປັນໄລຍະໆ ຫາຍກວ່າໜໍ່ງຕ່ອມ
ຂັ້ນໄປ ກ່ອນທີໍ່ຈະເທເຂົັ້າສູ່ທໍ່ນັ້າເຫອງທີໍ່ບລິເວນຄ (Thoracic duct) ແລະ ບລິເວນຊ່ວງເອິກ
(Tracheal duct) ແລ້ວເປີດເຂົັ້າສູ່ເສັັ້ນເລອດກັບຢູ່ທີໍ່ຕາແໜ່ງເສັັ້ນເລອດກັບໃຫຍ່ (Superior vena
cava)
ພະນັງຂອງທໍ່ນັ້າເຫອງເຫົໍ່ານີັ້ບາງກວ່າເສັັ້ນເລອດກັບ, ແຕ່ມີລີັ້ນຄອຍຊ່ວຍໃນການໄຫ
ຂອງນັ້າເຫອງ ໃຫ້ໄປໃນທິດທາງດຽວກັນຄກັບເສັັ້ນເລອດກັບ
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7.9.4

ຕ່ອມນາັ້ ເຫອງ (Lymph node)
ເປັນຕ່ອມທີໍ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ເນັ້ອແໜ້ນ ໂດຍມີຕາແໜ່ງຢູ່ຕາມທາງຍາວຂອງເສັັ້ນນັ້າ
ເຫອງ ຕ່ອມນັ້າເຫອງແຕ່ລະຕ່ອມຖກຫຸ້ມດ້ວຍເປອກ (Capsule) ແລະ ມີສ່ວນຢໍ່ນ (Septum) ເຂົັ້າໄປ
ໃນເນັ້ອຕ່ອມ ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນກຸ່ມຂອງຈຸລັງນັ້າເຫອງຍ່ອຍໆ. ນັ້າເຫອງຈະໄຫເຂົັ້າມາໃນຕ່ອມນັ້າເຫອງ ໂດຍ
ຜ່ານເສັັ້ນນັ້າເຫອງ, ນັ້າເຫອງຈະໄຫອອກຈາກຕົວຕ່ອມ ແລ້ວຈະຮວມກຸ່ມກັນເປັນສູນກາງນັ້າເຫອງ, ເຊິໍ່ງ
ບລິເວນດັງກ່າວ ມີຕ່ອມນັ້າເຫອງຂະໜາດນ້ອຍໆ ຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນຈານວນຫາຍ
ຕ່ອມນັ້າເຫອງເຮັດໜ້າຕອງນັ້າເຫອງທີໍ່ໄຫຜ່ານ ແລະ ທາລາຍເຊັ້ອພະຍາດ ແລະ ສິໍ່ງ
ແປກປອມຕ່າງໆ ທີໍ່ມາກັບນັ້າເຫອງກ່ອນທີໍ່ຈະກັບສູ່ລະບົບໄຫວຽນເລອດ, ເພາະເຫດນີັ້ ການບວມຂອງ
ຕ່ອມນັ້າເຫອງ ມັກບົໍ່ງບອກເຖິງຂະບວນການຂອງພະຍາດທີໍ່ເກີດຂັ້ນບລິເວນນັ້າເຫອງນັັ້ນ, ດັໍ່ງນັັ້ນ ຕາແໜ່ງ
ການກວດຂອບເຂດການໄຫວຽນ ແລະ ປາຍທາງຂອງຕ່ອມນັ້າເຫອງຂະໜາດໃຫຍ່ ຈະມີຄວາມສາຄັນຕໍ່
ສັດຕະວະເເພດຜູ້ທີໍ່ຮັກສາພະຍາດ, ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ສັດຕະວະເພດທີໍ່ກວດຊີັ້ນ
ຕ່ອມນັ້າເຫອງມີໜ້າທີໍ່ດັໍ່ງນີັ້:
 ນາເອົາຂອງແຫວທີໍ່ຢູ່ລະຫວ່າງຈຸລັງກັບເຂົັ້າສູ່ເສັັ້ນເລອດ
 ທາລາຍເຊັ້ອແບັກທີເຣຍ ແລະ ສິໍ່ງແປກປອມອອກຈາກນັ້າເຫອງ
 ເກີດການຕອບສະໜອງໃນການສ້າງພູມຄຸ້ມກັນພະຍາດໂດຍສະເພາະ

ຮູບທີ 60 ລະບົບນາັ້ ເຫອງໃນຮ່າງກາຍສັດ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ: http://www.pmhtherapy.com/lymphatic_health/
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ບົດທີ 8
ລະບົບຂັບຖ່າຍປັດສະວະ (The urinary system)
ຈຸດປະສົງ
ເພໍ່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ບອກສ່ວນປະກອບຂອງລະບົບຂັບຖ່າຍປັດສະວະໄດ້ຖກຕ້ອງ
2. ຈາແນກໂຄງສ້າງທາງກາຍະວິພາກ ແລະ ທາງຈຸລະກາຍະວິພາກຂອງລະບົບຂັບຖ່າຍປັດສະ
ວະ ໄດ້ຖກຕ້ອງ
3. ອະທິບາຍກົນໄກການທາງານຂອງລະບົບຂັບຖ່າຍປັດສະວະໄດ້ຖກຕ້ອງ

ເນອ
ັ້ ໃນ
ລະບົບຂັບຖ່າຍປັດສະວະ ເປັນລະບົບທີໍ່ສາຄັນທີໍ່ສຸດໃນການກາຈັດເອົາຂອງເສຍ ຫ ສານທີໍ່ເປັນ
ພິດອອກຈາກຮ່າງກາຍ ລະບົບນີັ້ປະກອບດ້ວຍໄຂ່ຫັງ (Kidneys) 2 ຂ້າງ ເຮັດໜ້າທີໍ່ກັໍ່ນຕອງຂອງເສຍອອກ
ຈາກເລອດໃນຮູບຂອງປັດສະວະ ແລ້ວອອກຈາກໄຂ່ຫັງໂດຍຜ່ານຫອດປັດສະວະ(Ureter) ເພໍ່ອນັ້າປັດສະ
ວະມາເກັບໄວ້ໃນພົກປັດສະວະ (Urinary bladder) ຈົນມີປະລິມານທີໍ່ພຽງພ ຈໍ່ງມີການຂັບຖ່າຍອອກ
ນອກຮ່າງກາຍທາງທໍ່ປັດສະວະ (Urethra)
ສ່ວນປະກອບຂອງລະບົບຂັບຖ່າຍປັດສະວະ (Parts of the urinary system) ໄດ້ແກ່:
ໄຂ່ຫັງ, ຫອດປັດສະວະ (Ureter), ພົກປັດສະວະ (Urinary bladder) ແລະ ທໍ່ປັດສະວະ (Urethra)

ຮູບທີ 61 ລະບົບຂັບຖ່າຍປັດສະວະ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ: http://www.vcahospitals.com/main/pet-health-information/
animal-health/feline-idiopathic-lower-urinary-tract-disease/101

article/
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8.1

ໄຂ່ຫງັ (Kidney)

ໄຂ່ຫັງຂອງສັດລ້ຽງດ້ວຍນົມມີສີນັ້າຕານແດງ, ຮູບຮ່າງແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຊະນິດຂອງສັດ ໄຂ່ຫັງ
ຂອງໝາ, ແມວ ແລະ ແບ້ ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍເມັດຖົໍ່ວ, ມີຜີວລຽບ, ສ່ວນຂອງໝູ ມີລັກສະນະແບນກວ່າ ໄຂ່ຫັງ
ຂ້າງຂວາຂອງມ້າ ມີລັກສະນະຄ້າຍຄກັບຫົວໃຈ, ສ່ວນຂ້າງຊ້າຍມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄປີຣະມິດ ແລະ ໄຂ່ຫັງຂອງ
ງົວ ແລະ ຄວາຍ ມີລັກສະນະເປັນຮູບໄຂ່ ໂດຍທີໍ່ຜິວດ້ານນອກຈະມີຮ່ອງແບ່ງເປັນກີບນ້ອຍຫາຍໆ, ໄຂ່ຫັງທັງ
ສອງຂ້າງຢູ່ທາງຂ້າງເທິງຂອງຊ່ອງທ້ອງ ໂດຍຢູ່ທັງສອງຂ້າງຂອງກະດູກສັນຫັງລະດັບແອວ 2-3 ຂັ້ທາອິດ.
ໄຂ່ຫັງຂ້າງຊ້າຍມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຕໍ່າກວ່າໄຂ່ຫັງຂ້າງຂວາໜ້ອຍໜໍ່ງ, ໝາກໄຂ່ຫັງຖກຫຸ້ມຮອບດ້ວຍ
ເຫຍໍ່ອໜຽວໆ (Renal capsule) ຍົກເວັັ້ນສ່ວນດ້ານໃນ ເຊິໍ່ງມີລັກສະນະວັ້າເຂົັ້າເອີັ້ນວ່າ: Renal hilus
ເຊິໍ່ງເປັນບລິເວນທີໍ່ມີຫອດປັດສະວະ (Ureter), ເສັັ້ນເລອດ, ເສັັ້ນນັ້າເຫອງ ແລະ ເສັັ້ນປະສາດ ຜ່ານອອກ
ຈາກໄຂ່ຫັງ
8.1.1 ໜ້າທີຂ
ໍ່ ອງໄຂ່ຫງັ (Function of the kidneys)
ໄຂ່ຫັງເປັນອະໄວຍະວະທີໍ່ສາຄັນ ໃນການຄວບຄຸມສະພາວະສົມດຸນ ຂອງທາດແຫວ
ໃນຮ່າງກາຍ ເຊິໍ່ງມີຂະບວນການສາຄັນຫາຍຢ່າງ ທີໍ່ໄຂ່ຫັງມີສ່ວນຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສົມດຸນດັໍ່ງກ່າວຄ:
1) ການຕອງເລອດ, ການດູດກັບຂອງສານ ແລະ ການຂັບສານ: ເລອດຈະຜ່ານການ
ຕອງຈາກໄຂ່ຫັງ ຈະມີການດູດກັບຂອງສານທີໍ່ມີປະໂຫຍດເຂົັ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຜົນຜະລິດທີໍ່ເປັນຂອງເສຍ
ຈະຖກຂັບອອກຈາກເລອດໃນຮູບຂອງນັ້າປັດສະວະ
2) ຄວບຄຸມສົມດຸນຂອງແຫວໃນຮ່າງກາຍ:
ປະລິມານນັ້າປັດສະວະທີໍ່ຜະລິດໄດ້
ຊ່ວຍຢັັ້ງຢັນໄດ້ວ່າ ຮ່າງກາຍໄດ້ປະລິມານນັ້າທີໍ່ເໝາະສົມ ຫ ບໍ່ ຖ້ານັ້າໃນຮ່າງກາຍຫາຍເກີນໄປ ປະລິມານນັ້າ
ປັດສະວະຈະຫາຍ ແຕ່ຖ້າຮ່າງກາຍຕ້ອງການຮັກສານັ້າໄວ້ປັດສະວະຈະໜ້ອຍ ຫ ບໍ່ມີປັດສະວະເລີຍ ເຊິໍ່ງໜ້າ
ທີໍ່ເຫົໍ່ານີັ້ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຮໂມນ ADH ແລະ Aldosterone
3) ຄວາມສົມດຸນຂອງຄວາມເປັນກົດ - ດ່າງ (pH): ໄຂ່ຫັງຊ່ວຍຮັກສາສະພາວະສົມ
ດຸນຂອງ pH ໃນຮ່າງກາຍ ໂດຍມັນເພີມ
ໍ່ ການຂັບໄຮໂດຣເຈນໄອອອນ (H+) ແລະ ໄບຄາບເນດໄອອອນ
(HCO3-) ຈາກເລອດໃຫ້ອອກມາຢູ່ໃນຮູບຂອງປັດສະວະ
8.1.2 ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງໄຂ່ຫງັ
ຖ້າຜ່າຕັດໄຂ່ຫັງຕາມທາງຍາວຈະພົບວ່າ ພາຍໃນເນັ້ອໄຂ່ຫັງແບ່ງອອກເປັນ 2 ສ່ວນຄ:
ເນັ້ອຊັັ້ນນອກ ແລະ ເນັ້ອຊັັ້ນໃນ
 ເນອ
ັ້ ໄຂ່ຫງັ ຊັັ້ນນອກ (Renal cortex) ເປັນສ່ວນທີໍ່ມີສີນັ້າຕານແດງ, ມີຜິວລຽບ
ພາຍໃນປະກອບດ້ວຍຈຸດນ້ອຍໆຫວງຫາຍ
 ເນອ
ັ້ ໄຂ່ຫງັ ຊັັ້ນໃນ (Renal medulla) ເປັນສ່ວນທີໍ່ຢູ່ຮອບກວຍໝາກໄຂ່ຫັງ
(Renal pelvis) ມີຜິວລຽບ ສ່ວນນອກທີໍ່ມີສີນັ້າຕານເຂັັ້ມ, ມີລັກສະນະເໝອນແຖບລັງສີແຜ່ຍໍ່ນເຂົັ້າໄປ
ໃນສ່ວນຂອງເນັ້ອໝາກໄຂ່ຫັງຊັັ້ນນອກ, ສ່ວນພັ້ນທີໍ່ດ້ານໃນມີສີຈດກວ່າ ຈະຍໍ່ນມາຕິດກັບສ່ວນຂອງກວຍ
ໄຂ່ຫັງ

84

ຮູບທີ 62 ໂຄງສ້າງພາຍໃນໄຂ່ຫັງ (ຊັັ້ນນອກ ແລະ ຊັນ
ັ້ ໃນ)
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

http://www.slideshare.net/jayswan/ap-biology-chapter-44

8.1.3

ຈຸລະກາຍຍະວິພາກຂອງໄຂ່ຫງັ (Microscopic Anatomy of the Kidney)
ໄຂ່ຫັງປະກອບດ້ວຍໜ່ວຍຍ່ອຍທີໍ່ນ້ອຍທີໍ່ສຸດ
ທີໍ່ເຮັດໜ້າທີໍ່ຂອງໄຂ່ຫັງ ເອີັ້ນວ່າ:
ເນຟຣອນ (Nephron) ເຊິໍ່ງເຮັດໜ້າທີໍ່ສ້າງນັ້າປັດສະວະໃນສັດແຕ່ລະຊະນິດ, ມີຈານວນເນຟຣອນແຕກ
ຕ່າງກັນອອກໄປ ຂັ້ນກັບຂະໜາດຂອງສັດເຊັໍ່ນ: ແມວມີ 200,000 ເນຟຣອນ, ໝາມີ 700,000 ເນຟຣອນ
ໝູ ແລະ ຄົນມີ 100,000 ເນຟຣອນ. ພາຍໃນເນຟຣອນປະກອບດ້ວຍ 2 ສ່ວນທີໍ່ສາຄັນດັໍ່ງນີັ້:
 ຣີນລ
ັ ຄຣ໌ພສ
ັ ເຄີລ (Renal Corpuscles) ປະກອບດ້ວຍ ໂຄລເມຣູລັສ
(Glomerulus) ແລະ ໂບວ໌ແມນຊ ແຄປຊູລ (Bowman’ s Capsule). ພົບຢູ່ໃນເນັ້ອເຫຍອ
ໍ່ ໄຂ່ຫັງ
ສ່ວນນອກ ເຊິໍ່ງເປັນຕາແໜ່ງເລີໍ່ມຕົັ້ນຂອງຂະບວນການຕອງເລອດໃຫ້ເປັນປັດສະວະ, ປະກອບດ້ວຍກຸ່ມ
ເສັັ້ນ ເລອດທີໍ່ຮຽງຕົວຊ້ອນກັນຢູ່ ໂດຍຖກໂອບຮອບດ້ວຍໂຄງສ້າງໂບວ໌ແມນຊ ແຄປຊູລ (Bowman’ s
Capsule) ເຊິໍ່ງໂຄງສ້າງດັໍ່ງກ່າວ ມີລັກສະນະເປັນທໍ່ປາຍຕັນມີພະນັງສອງຊັັ້ນ, ລະຫວ່າງສອງຊັັ້ນນັັ້ນຈະ
ເປັນຊ່ອງຫວ່າງສາລັບສິໍ່ງທີໍ່ຕອງ ໄດ້ຈາກໂຄລເມຣູລັສ (Glomeru Lus) ໄຫອອກມາທາງທໍ່ຝອຍສ່ວນຕົັ້ນ
8.1.4 ທໍ່ຂອງໜ່ວຍໝາກໄຂ່ຫງັ (Renal tubules)
ພົບຢູ່ທັງເນັ້ອໄຂ່ຫັງສ່ວນນອກ ແລະ ໄຂ່ຫັງສ່ວນໃນ, ປະກອບດ້ວຍທໍ່ນ້ອຍໆ ທີໍ່ເຊໍ່ອມ
ກັບໂບວ໌ແມນຊ ແຄປຊູລ (Bowman’ s Capsule) ເປັນທໍ່ທີໍ່ບໍ່ມີແໜງແຍກເລີຍ ຕະຫອດຄວາມຍາວ
ຂອງທໍ່ໜ່ວຍໄຂ່ຫັງ ສິໍ່ງທີໍ່ຕອງໄດ້ຈາກເມີຣູລັສຈະມີການປ່ຽນແປງໃນລະດັບຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນຂອງສານ ແລະ
ມີການປ່ຽນແປງອິເລັກໂຕຣໄລ ຕະຫອດທາງຈົນໄດ້ປັດສະວະທີໍ່ແທ້ຈິງ
ທໍ່ຂອງໜ່ວຍໝາກໄຂ່ຫັງ ປະກອບດ້ວຍທໍ່ນ້ອຍໆທີໍ່ເຊໍ່ອມກັບໂບວ໌ແມນຊ ແຄປຊູລ
(Bowman’ s Capsule ເຊິໍ່ງແບ່ງອອກເປັນ 3 ສ່ວນຕາມລາດັບ ດັໍ່ງນີ:ັ້
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1) ທໄໍ່ ຂ່ຫງັ ຝອຍສ່ວນຕົນ
ັ້ (Proximal Convoluted Tubule)
ທໍ່ນີັ້ເຊໍ່ອມຕໍ່ຈາກໂບວແມນເປັນທໍ່ທີໍ່ມີຂະໜາດຍາວ ແລະ ກວ້າງທີໍ່ສຸດຂອງທໍ່
ໜ່ວຍໄຂ່ຫັງ, ສ່ວນຫາຍພົບຢູ່ເນັ້ອໄຂ່ຫັງສ່ວນນອກ, ຈຸລັງຂອງພະນັງເນັ້ອໄຂ່ຫັງສ່ວນນີັ້ ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຮູບ
ກັບສີໍ່ຫໍ່ຽມ ທີໍ່ປະກອບມີສ່ວນຍໍ່ນຄ້າຍຂົນແປງຍໍ່ນເຂົັ້າໄປທາງກາງທໍ່ ເພໍ່ອເພີມ
ໍ່ ພັ້ນທີໍ່ຜິວໃນການດູດຊມສານ
ຕ່າງໆທີໍ່ໄດ້ຈາກການຕອງ. ສິໍ່ງທີໍ່ຕອງໄດ້ຈາກໂຄລເມຣູລັສ ເມໍ່ອຜ່ານມາຫາທໍ່ສ່ວນນີັ້ເອີັ້ນວ່າ: ສິໍ່ງທີໍ່ຕອງໄດ້
ພາຍໃນທໄໍ່ ຂ່ຫງັ ເຊິໍ່ງທໍ່ໄຂ່ຫັງສ່ວນນີັ້ ເປັນຈຸດເລີໍ່ມຕົັ້ນທີໍ່ຂອງແຫວຈາກສິໍ່ງທີໍ່ຕອງໄດ້ຜ່ານໄປຍັງທໍ່ໄຂ່ຫັງ
ສ່ວນອໍ່ນໆ
2) ທໄໍ່ ຂ່ຫງັ ຝອຍຮູບໂຕ U (Loof of henle)
ເປັນທໍ່ທີໍ່ຕໍ່ມາຈາທໍ່ໄຂ່ຫັງຝອຍສ່ວນຕົັ້ນ, ພົບທັງເນັ້ອໄຂ່ຫັງສ່ວນນອກ ແລະ ໃນ
ຈຸລັງ, ພະນັງທໍ່ມີລັກສະນະຄ້າຍກັບທໍ່ໄຂ່ຫັງສ່ວນຕົັ້ນ, ຍົກເວັັ້ນບລິເວນຫັກມູມທາງກັບຈຸລັງ ຈະມີຮູບຮ່າງ
ແປລົງ ແລະ ບໍ່ມີສ່ວນຢໍ່ນອອກມາ
3) ທໄໍ່ ຂ່ຫງັ ຝອຍສ່ວນປາຍ (Distal convoluted tubule)
ສ່ວນນີັ້ຕໍ່ຈາກທໍ່ໄຂ່ຫັງໂຕ U ມີລັກສະນະເປັນທໍ່ສັັ້ນໆ ພົບຫາຍໃນເນັ້ອໄຂ່ຫັງ
ສ່ວນນອກ, ທໍ່ໄຂ່ຫັງຝອຍສ່ວນປາຍຫາຍໆທໍ່ຈາກເນຟຣອນທັງໝົດຂອງໄຂ່ຫັງ ຈະມາເປີດຮວມກັນໃນທໍ່
ໄຂ່ຫັງລວມ (Collecting duct) ເຊິໍ່ງທໍ່ດັງກ່າວ ສາມາດພົບໄດ້ທັງເນັ້ອໄຂ່ຫັງສ່ວນນອກ ແລະ ໃນ ຂອງ
ແຫວທີໍ່ຕອງໄດ້ຈາກໂຄລເມຣູລັສ ທີໍ່ຜ່ານມາຫາທໍ່ໄຂ່ຫັງລວມຈັດເປັນປັດສະວະທີໍ່ແທ້ຈິງ, ເພາະມີການດູດ
ຊມສານທີໍ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ຂັບສານທີໍ່ອັນຕະລາຍອອກມາໝົດແລ້ວ. ຫັງຈາກນັັ້ນ ປັດສະວະໃນທໍ່ໄຂ່ຫັງ
ຝອຍລວມຫາຍໆ ຈະມາເປີດຮວມກັນເພໍ່ອສົໍ່ງຕໍ່ໄປຫາທໍ່ລວມຕໍ່ໄປ

86

ຮູບທີ 63 ຈຸລະກາຍຍະວິພາກຂອງໄຂ່ຫງັ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

http://humanbiologylab.pbworks.com/w/page/81765305/Organ
20Histology%20of%20the%20Kidney

8.1.5

ເລອດທີມ
ໍ່ າລ້ຽງໝາກໄຂ່ຫງັ (Blood supply)
ໄຂ່ຫັງເປັນອະໄວຍະວະທີໍ່ມີເລອດມາລ້ຽງເປັນຈານວນຫາຍຄ: ປະລິມານເລອດຫາຍ
ກວ່າ 25 ທີໍ່ເກີດຈາກການສູບສີດເລອດຈາກຫົວໃຈ ຈະໄຫຜ່ານມາຕາມເສັັ້ນເລອດແດງ ມາລ້ຽງໄຂ່ຫັງທັງ
ສອງຂ້າງ ເພໍ່ອເຮັດໃຫ້ເກີດການຕອງຂອງເສຍອອກຈາກເລອດຂັບອອກໃນຮູບປັດສະວະໃນທີໍ່ສຸດ
ເສັັ້ນເລອດແດງທີໍ່ມາລ້ຽງໄຂ່ຫັງ ຈັດເປັນເສັັ້ນເລອດແດງທີໍ່ມີຄວາມບລິສຸດຕໍ່າ ເນໍ່ອງ
ຈາກ ມີຂອງເສຍຈາກຂະບວນການທາງານຂອງຮ່າງກາຍເປັນຈານວນຫາຍ ຍົກເວັັ້ນ O2 ທີໍ່ມີປະລິມານຫາຍ
ທີໍ່ສຸດ ເມໍ່ອເລອດເຂົັ້າສູ່ໄຂ່ຫງັ ທັງສອງຂ້າງຂອງໄຂ່ຫັງ, ເລອດບລິສຸດທີໍ່ໄດ້ເຊິໍ່ງມີຂອງເສຍເຫອໜ້ອຍ ແຕ່ມີ
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ປະລິມານ CO2 ຫາຍຜ່ານອອກມາຫາເສັັ້ນເລອດກັບ ແລ້ວຜ່ານອອກໄປຈາກໄຂ່ຫັງສອງຂ້າງ ທາງເສັັ້ນ
ເລອດກັບ
8.1.6 ກົນໄກການທາງານຂອງໄຂ່ຫງັ (Mexhanism of ranal action)
ການທີໍ່ໄຂ່ຫັງຈະເຮັດໜ້າທີໍ່ກາຈັດຂອງເສຍອອກຈາກເລອດ ໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບຂອງປັດສະ
ວະໄດ້ນັັ້ນ ຈາເປັນຕ້ອງອາໄສກົນໄກການທາງານທີໍ່ສາຄັນ 3 ຢ່າງຄ:
1) ການຕອງຂອງເລອດ (Filtration of blood)
ສານທີໍ່ມີໂມເລກຸນຂະໜາດນ້ອຍໃນນັ້າເລອດ ຈະຖກຕອງຜ່ານໂຄລເມຣູລັສເຂົັ້າ
ມາຫາທໍ່ຂອງໜ່ວຍໄຂ່ຫັງ. ການຕອງເລອດເກີດຂັ້ນໃນສ່ວນ ຣີນັລ ຄຣ໌ພັສເຄີລ (Renal corpuscles)
ພາຍໃນເນັ້ອເຫຍໍ່ອໄຂ່ຫັງສ່ວນນອກ. ຕາມປົກກະຕິເສັັ້ນເລອດຝອຍທີໍ່ພົບຢູລ
່ ະຫວ່າງເສັັ້ນເລອດໄປ ແລະ
ເສັັ້ນເລອດກັບ ຈະມີຄວາມດັນເລອດທີໍ່ຕໍ່າຫາຍ ເຊິໍ່ງຕ່າງຈາກຄວາມດັນທີໍ່ພົບໃນເສັັ້ນເລອດຝອຍຂອງໂຄລ
ເມຣູລສ
ັ ທີໍ່ຄ່າຄວາມດັນຈະສູງຫາຍປະມານ 30% ຂອງຄວາມດັນໃນເສັັ້ນເລອດແດງໃຫຍ່, ຄວາມດັນ
ເລອດທີໍ່ສູງນີັ້ ຈະພັກດັນນັ້າເລອດໄປຜ່ານເສັັ້ນເລອດຝອຍເພໍ່ອໃຫ້ເຂົັ້າໄປຫາຊ່ອງຫວ່າງທີໍ່ຢໃູ່ ນໂບວແມນ
ໂດຍຂອງແຫວທີໍ່ຢູ່ໃນຊ່ອງຫວ່າງດັໍ່ງກ່າວ ມີລັກສະນະຄ້າຍກັບຂອງແຫວທີພ
ໍ່ ົບໃນເສັັ້ນເລອດ (ຍົກເວັັ້ນບມ
ໍ່ ີ
ໂປຣຕິນ ແລະ ຈຸລັງເມັດເລອດ) ເຊິໍ່ງບສ
ໍ່ າມາດຜ່ານການຕອງຈາກເສັັ້ນເລອດຝອຍໄດ້
ເນໍ່ອງຈາກສານທັງສອງຊະນິດມີຂະໜາດໃຫຍ່ເກີນໄປ
ທີຈ
ໍ່ ະຜ່ານພະນັງເສັັ້ນ
ເລອດໄດ້, ແຕ່ຖ້າຈຸລັງບຸຜິວທີໍ່ພະນັງຂອງເສັັ້ນເລອດຝອຍຂອງໂຄລເມຣູລັສໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ມີຜົນ
ເຮັດໃຫ້ໂປຣຕິນ ແລະຈຸລັງເມັດເລອດ ຜ່ານເຂົັ້າມາຫາສິໍ່ງທີໍ່ຕອງໄດ້ ແລະ ຖ້າສ່ວນທໍ່ຂອງໜ່ວຍໄຂ່ຫັງມີກົນ
ໄກທີໍ່ດີພ ກຈະສາມາດດູດຊມໂປຣຕິນກັບເຂົັ້າໄປໃນກະແສເລອດ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ປັດສະວະທີໍ່ຜະລິດໄດ້ຈາກ
ໄຂ່ຫັງມີໂປຣຕິນປະປົນຢູນ
່ າ ເຊິໍ່ງສະພາບດັໍ່ງກ່າວ ເປັນສິໍ່ງທີບ
ໍ່ ົໍ່ງບອກເຖິງຄວາມເສຍຫາຍທີເໍ່ ກີດຂັ້ນໃນສ່ວນ
ຂອງໂຄລເມຣູລັສ, ອັດຕາການຕອງຜ່ານໂຄລເມຣູລັສ (GFR) ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ດັໍ່ງນີັ້:
ໂຄລເມຣູລັສ ເປັນຄ່າທີໍ່ອະທິບາຍເຖິງຄວາມໄວຂອງນັ້າເລອດ ທີຖ
ໍ່ ກຕອງຂະນະ
ຜ່ານໂຄລເມຣູລັສ, ຄ່ານີຈ
ັ້ ະຂັ້ນຢູກ
່ ັບອັດຕາຂອງເລອດທີໍ່ໄຫຜ່ານມາຫາໄຂ່ຫັງ ມີຫົວໜ່ວຍເປັນມິນລີລິດ/
ນາທີ ເຊັໍ່ນ: ໝາທີໍ່ມີນັ້າໜັກ 25 ກິໂລ ມີນັ້າເລອດໄຫຜ່ານມາຫາໄຂ່ຫັງປະມານ 180 ມິນລີລິດ/ນາທີ ໂດຍ
ຂະນະທີໍ່ນັ້າເລອດໄຫຜ່ານມາຫາໄຂ່ຫັງ ຈະມີນັ້າເລອດທີໍ່ຖກຕອງໂດຍໂຄລເມຣູລັສ ປະມານ 45 ມິນລີລິດ/
ນາທີ, ນັັ້ນກຄໃນທຸກໆນາທີຈະມີນັ້າເລອດປະມານ 25 (45/180) ຜ່ານອອກມາຈາກລະບົບໝູນວຽນ
ເລອດ
ດັໍ່ງນັັ້ນໃນເວລາ 24 ຊົວ
ໍ່ ໂມງ ຈະມີສິໍ່ງທີຕ
ໍ່ ອງໄດ້ເກີດຂັ້ນປະມານ 64 ລິດ ເຊິໍ່ງສິໍ່ງ
ທີຕ
ໍ່ ອງໄດ້ຈະກາຍເປັນນັ້າປັດສະວະທັງໝົດ ລອງຄິດເບິໍ່ງວ່າໝາຈະຖ່າຍປັດສະວະຈັກເທໍ່ອ, ແຕ່ໂຊກດີທີໍ່
ໄຂ່ຫັງມີກົນໄກຕ່າງໆເຊັໍ່ນ: ການດູດກັບຂອງສານຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ສິໍ່ງທີຕ
ໍ່ ອງໄດ້ເປັນປັດສະວະພຽງ 640 ມິນລີ
ລິດໃນເວລາ 1 ວັນ
2) ການດູດກັບຂອງເສຍຜ່ານທໍ່ຂອງໜ່ວຍໄຂ່ຫັງ (Fubular resbsorbtion)
ໂມເລກຸນ ແລະ ໄອອອນຂອງສານຫາຍໆຊະນິດ ທີໍ່ຜ່ານການຕອງທີໍ່ໂຄລເມຣູລັສ
ຈະຖກດູດກັບຜ່ານພະນັງທໍ່ຂອງໜ່ວຍໄຂ່ຫັງເຂົັ້າສູກ
່ ະແສເລອດ. ເປັນຂະບວນການທີໍ່ສານບາງຢ່າງ ທີໍ່ຢໃູ່ ນ
ສິໍ່ງທີໍ່ຕອງໄດ້ຈາກໂຄລເມຣູລັສ ຖກດູດຊມຜ່ານພະນັງຂອງທໍ່ໜ່ວຍໄຂ່ຫັງ ເພໍ່ອເຂົັ້າສູເ່ ສັັ້ນເລອດຝອຍກັບທີໍ່
ພັນຢູຮ
່ ອບໆທໍ່, ໂດຍສານທີໍ່ຖກດູດຊມເຫົໍ່ານີັ້ ຈະເຂົັ້າໄປຮວມກັບສານອໍ່ນທີບ
ໍ່ ຖ
ໍ່ ກຕອງ ແຕ່ຜ່ານມາທາງເສັັ້ນ
ເລອດແດງ, ສານທີໍ່ຖກດູດຊໍ່ມສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນສານທີມ
ໍ່ ີປະໂຫຍດຕຮ
ໍ່ ່າງກາຍ ແລະ ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ
ເກັບໄວ້ໃຊ້ ເຊັໍ່ນ: ໂຊດຽມ, ໂປຕາຊຽມ, ແຄນຊຽມ, ແມກນີຊຽມ, ຄລໄຣດ໌, ໄບຄາບເນດ ແລະ ນັ້າ
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ສິໍ່ງທີໍ່ຕອງໄດ້ ເມໍ່ອຜ່ານເຂົັ້າມາຫາທໍ່ໄຂ່ຫັງຝອຍສ່ວນຕົັ້ນ ເອີັ້ນວ່າ: ສິໍ່ງທີໍ່ຕອງໄດ້
ພາຍໃນທໍ່ໄຂ່ຫັງ ເຊິໍ່ງມີການປ່ຽນແປງສ່ວນປະກອບພາຍໃນທັນທີ. ສານສາຄັນທີໍ່ຢູ່ພາຍໃນຂອງແຫວຈະຖກ
ດູດກັບເຂົັ້າສູພ
່ ະນັງທໍ່ໄຂ່ຫັງ ເພໍ່ອກັບເຂົັ້າສູຮ
່ ່າງກາຍ ໂດຍຜ່ານຕົວກາງຕ່າງໆທີລ
ໍ່ ຽງຈາກທາງການທໄໍ່ ປຫາດ້ານ
ນອກ ດັໍ່ງນັັ້ນ ຈຸລັງບຸຜິວພະນັງທໍ່ໄຂ່ຫັງ, ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຈຸລັງ ແລະ ຈຸລັງບຸພະນັງຫອດເລອດຝອຍທີໍ່ພັນ
ຢູຮ
່ ອບໆທໍ່ຕາມລາດັບ ເຊິໍ່ງການເຄໍ່ອນທີໍ່ຂອງສານຜ່ານຕົວກາງດັໍ່ງກ່າວ ຕ້ອງອາໄສກົນໄກໃນການຂົນສົໍ່ງທີໍ່ສາ
ຄັນ 2 ຢ່າງຄ: 1) ການຂົນສົໍ່ງສານແບບບໍ່ໃຊ້ພະລັງງານ (Passive Transport) ເຊັໍ່ນ: ການແຜ່
(Diffusion), ການອອສໂມຊິສ (Osmosis) ແລະ 2) ການຂົນສົໍ່ງແບບໃຊ້ພະລັງງານ (Active
Transport)
 ໂຊດຽມ: ສ່ວນໃຫຍ່ຖກດູດຊມຜ່ານທີໍ່ພະນັງທໍ່ໄຂ່ຫັງຝອຍສ່ວນຕົັ້ນ ໂດຍ
ວິທີການຂົນສົໍ່ງສານແບບໃຊ້ພະລັງງານ, ສ່ວນໂຊດຽມໄອອອນທີໍ່ເຫອ ຈະຖກດູດກັບໄປທີໍ່ທໍ່ໄຂ່ຫັງໂຕ U
ແລະ ທໍ່ໄຂ່ຫັງສ່ວນປາຍ ໂດຍການແລກປ່ຽນກັບໄຮໂດຣເຈນໄອອອນ, ແອມໄມເນຍໄອອອນ ຫ ໂປ
ຕາຊຽມໄອອອນ ທີໍ່ຖກຂັບອອກມາຍັງໄຂ່ຫັງ


ຄລໄຣ (Cl-) ຖກກດູດກັບຕາມໄປນາ (Na+) ທີໍ່ພະນັງທໍ່ໄຂ່ຫງັ ຝອຍຕົັ້ນ

ເພໍ່ອໃຫ້ເກີດສົມດຸນທາງປະຈຸໄຟຟ້າ ໂດຍວິທີການຂົນສົໍ່ງແບບໃຊ້ພະລັງງານ
 ກລູໂກສ ແລະ ກົດອາມິໂນ ໃນສິໍ່ງທີໍ່ຕອງໄດ້ຈາກໂຄລເມຣູລັສ ຈະຖກດູດ
ກັບໝົດທີໍ່ທໍ່ໄຂ່ຫັງຝອຍສ່ວນຕົັ້ນ ໂດຍວິທີການຂົນສົໍ່ງແບບນາໃຊ້ພະລັງງານຕາມໄປກັບໂຊດຽມ, ໃນຂະ
ບວນການທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ: Sodium Cotransport
 ໂປຕາສຊຽມ ຖກດູດກັບໄປທີໍ່ທໍ່ໄຂ່ຫັງຝອຍສ່ວນຕົັ້ນ, ທໍ່ໄຂ່ຫັງຝອຍຮູບໂຕ
U ແລະ ທໍ່ໄຂ່ຫັງຝອຍສ່ວນປາຍໂດຍວິທີການແຜ່
 ແຄນຊຽມ ຖກດູດກັບທີໍ່ພະນັງຂອງທໍ່ໄຂ່ຫັງຍັງບໍ່ຮູ້ກົນໄກທີໍ່ແທ້ຈິງ, ແຕ່
ສັນນິຖານວ່າ ອາດຢູ່ພາຍໃຕ້ອິນທິພົນຂອງວິຕາມິນ, ພາຣາໄທຣອຍ, ຮໂມນ ແລະ ແຄລຊິໂຕນິນ. ການດູດ
ກັບນີັ້ ພົບໄດ້ທີໍ່ທໍ່ໄຂ່ຫັງຝອຍສ່ວນຕົັ້ນ, ທໍ່ໄຂ່ຫັງຝອຍໂຕ U ແລະ ທໍ່ໄຂ່ຫັງສ່ວນປາຍ
 ແມກນີຊຽມ ຖກດູດກັບທີໍ່ທໍ່ໄຂ່ຫັງຝອຍສ່ວນປາຍ, ທໍ່ໄຂ່ຫັງຝອຍໂຕ U
ແລະ ທໍ່ໄຂ່ຫັງລວມ ໂດຍຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງພາຣາໄທຣອບຮໂມນ
 ນາັ້ ຖກດູດໄປທີໍ່ທໍ່ໄຂ່ຫັງຝອຍສ່ວນຕ່າງປະມານ 99 ໂດຍນັ້າຈາກສິໍ່ງທີໍ່
ໄດ້ຈາກການຕອງບາງສ່ວນ ຈະເຄໍ່ອນໄປຫາຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຈຸລັງ ແລະ ເສັັ້ນເລອດຝອຍທີໍ່ພັນຮອບໆທໍ່
ດ້ວຍວິທີອອສໂມຊິສ (Osmosis) ເຮັດໃຫ້ນັ້າທີໍ່ຢູ່ໃນສິໍ່ງທີໍ່ຕອງໄດ້ໃນທໍ່ໄຂ່ຫັງເຫອໜ້ອຍລົງ ມີຜົນເຮັດ
ໃຫ້ຄວາມເຂັັ້ມຂຸນ
້ ຂອງສານຕ່າງໆທີໍ່ຢູ່ພາຍໃນທໍ່ເພີໍ່ມສູງຕາມມາ. ຈາກຜົນດັງໍ່ ກ່າວ ເຮັດໃຫ້ສານຕ່າງໆເຫົໍ່ານີັ້
ສາມາດແພ່ຜ່ານຕົວກາງຕ່າງໆ ເພໍ່ອເຂົັ້າໄປຍັງເສັັ້ນເລອດຝອຍທີໍ່ພັນຮອບໆໄຂ່ຫັງໄດ້
 ຢູເຣຍ ຈະເປັນຜົນຜະລິດທີໍ່ເປັນຂອງເສຍຢ່າງໜໍ່ງ ທີໍ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ
ກາຈັດອອກ ແຕ່ມີຢູເຣຍບາງສ່ວນບໍ່ຖກຕອງໃຫ້ເປັນປັດສະວະ, ດັໍ່ງນັັ້ນ ຮ່າງກາຍຈໍ່ງມີຄວາມຕ້ອງການ
ຮັກສາລະດັບຂອງຢູເຣຍໃນເລອດ ໃຫ້ຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິ ເຊິໍ່ງສາມາດວັດໄດ້ຈາກຄ່າ BUN (Blood Urea
Nitrogen) ການດູດກັບຂອງສານສ່ວນໃຫຍ່ ເກີດຂັ້ນຢູ່ທໍ່ໄຂ່ຫັງຝອຍສ່ວນຕົັ້ນ ເຊິໍ່ງບລິເວນດັໍ່ງກ່າວຈະມີ
ການດູດກັບຂອງສານຈາກສິໍ່ງທີໍ່ຕອງໄດ້ໃນທໍ່ໄຂ່ຫັງ ໄດ້ແກ່: ນັ້າ, ໂຊດຽມ, ຄລໄຣ ແລະ ໄບຄາບເນດ
ປະມານ 80% ລວມທັງກລູໂກສ ແລະ ກົດອາມິໂນ 100 ນອກຈາກນີັ້ ການດູດກັບຂອງສານຍັງເກີດຢູ່
ໃນທໄໍ່ ຂ່ຫັງຝອຍໂຕ U ທໍ່ໄຂ່ຫັງຝອຍສ່ວນປາຍ ແລະ ທໍ່ໄຂ່ຫັງລວມ
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3) ການຂັບອອກຂອງເສຍທີໍ່ທຂ
ໍ່ ອງໜ່ວຍໄຂ່ຫັງ (Tubular secretion)
ໂມເລກຸນ ແລະ ອີອົງ ບາງຢ່າງຈາກນັ້າເລອດທີຢ
ໍ່ ູ່ໃນເສັັ້ນເລອດຝອຍແດງ ທີພ
ໍ່ ັນ
ຮອບທໍ່ຈະຖກຂັບຜ່ານທໍ່ເຂົັ້າມາຫາທໍ່ຂອງໜ່ວຍໄຂ່ຫັງ ໂດຍທາດເຫົໍ່ານີັ້ ຈະມີການເຄໍ່ອນທີໍ່ຜ່ານຕົວກາງ
ຕ່າງໆຈາກນັ້າເລອດທີໍ່ມີຢູ່ສັັ້ນເລອດຝອຍເຂົັ້າໄປຫາທາງກາງ ໂດຍມີທິດທາງກົງກັນຂ້າມກັບການດູດກັບຂອງ
ທາດທີໍ່ທໍ່ຂອງໜ່ວຍໄຂ່ຫັງ. ສານທີໍ່ຂັບອອກມາສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນຜົນຜະລິດທີໍ່ເປັນຂອງເສຍ ແລະ ສິໍ່ງແປກ
ປອມຕ່າງໆ ທີໍ່ຮ່າງກາຍມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງມີການຂັບອອກເຊັໍ່ນໄຮໂດຣເຈນ, ໂປຕາສຊຽມ ແລະ ແອມໂມ
ເນຍ
8.1.7 ການຄວບຄຸມປະລິມານນາັ້ ປັດສະວະ (Urine volume regulation)
ປະລິມານນັ້າປັດສະວະທີໍ່ຜະລິດໄດ້ຈາກໄຂ່ຫັງໃນແຕ່ລະຄັັ້ງ ມີປະລິມານຫາຍໜ້ອຍ
ພຽງໃດ ຂັ້ນຢູ່ກັບປະລິມານນັ້າທີໍ່ຍັງຄົງເຫອຢູ່ພາຍໃນກວຍໄຂ່ຫັງ. ຈາກການດູດກັບຂອງນັ້າຢູ່ທໍ່ໄຂ່ຫັງສ່ວນ
ຕ່າງໆ ເຊິໍ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຮໂມນ 2 ຊະນິດ ຄ: ແອນທິດຽມ ຮອກໂມນ (Antidium
Hormone) ແລະ ແອລໂດສເທອໂຣນ (Aldosterone)
 ແອນທິດຽມ ຮອກໂມນ (ADH) ເປັນຮໂມນທີໍ່ລັໍ່ງມາຈາກຕອມໃຕ້ສະໝອງ
ສ່ວນຫັງ, ມີບົດບາດສາຄັນຕໍ່ການຄວບຄຸມນັ້າປັດສະວະ ໂດຍມັນຈະອອກໄປຕາມທໍ່ໄຂ່ຫັງຝອຍສ່ວນປາຍ
ແລະ ທໍ່ໄຂ່ຫັງລວມ ເພໍ່ອຊ່ວຍໃນການດູດຊມນັ້າກັບ ແລະ ປ້ອງກັນການສູນເສຍນັ້າອອກຈາກຮ່າງກາຍ ເຊິໍ່ງ
ຖ້າບໍ່ມີການຄວບຄຸມຂອງຮໂມນຊະນິດນີັ້ ຈະບໍ່ມີການດູດກັບ ແລະ ສູນເສຍນັ້າໄປໃນຮູບຂອງປັດສະວະ
ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ມີປະລິມານນັ້າປັດສະວະເພີັ້ມຂັ້ນ (polyuria)
 ແອລໂດສເທີໂຣນ (Aldosterone) ເປັນຮໂມນທີໍ່ລັໍ່ງມາຈາກຕ່ອມໝາກໄຂ່ຫັງ
ສ່ວນນອກ ມີໜ້າທີໍ່ດູດກັບຂອງໂຊດຽມໃນທໍ່ໄຂ່ຫັງຝອຍສ່ວນປາຍ ແລະ ທໍ່ໄຂ່ຫັງລວມ ດ້ວຍເຫດຜົນນີັ້
ເຮັດໃຫ້ໃນສະພາວະຄວາມດັນອອສໂມຊິສຂອງເລອດບໍ່ສົມດຸນ
ຈະມີການດູດກັບຂອງນັ້າຕາມໄປກັບ
ໂຊດຽມ ເພໍ່ອເຂົັ້າສູ່ກະແສເລອດ ເຊິໍ່ງບໍ່ມີການດູດກັບຂອງນັ້າເລີຍຖ້າປະລິມານ ແອນທິດຽມ ຮອກໂມນ
(ADH) ທີໍ່ລັໍ່ງອອກມາບໍ່ພຽງພ

8.2

ຫອດປັດສະວະ (ureters)

ໂຕແຕ່ລະຂ້າງປະກອບດ້ວຍຫອດປັດສະວະ 1 ອັນ ເຊິໍ່ງອອກມາຈາກໄຂ່ຫັງ ຕາແໜ່ງຂົັ້ວໄຂ່ຫັງ
ແລະ ຍາວອອກມາຕິດຕໍ່ກັບສ່ວນຄຂອງພົກປັດສະວະ
8.2.1 ລັກສະນະທາງກາຍຍະວິພາກຂອງຫອດປັດສະວະ (Anatomy of the Ureters)
ຫອດປັດສະວະປະກອບດ້ວຍເນັ້ອເຫຍໍ່ອ 3 ຊັັ້ນ ຄ:
1) ຊັັ້ນນອກ ເປັນສ່ວນຂອງຊັັ້ນເນັ້ອເຫຍໍ່ອເສັັ້ນໄຍ (Fibrouns Tissue)
2) ຊັັ້ນກາງ ປະກອບດ້ວຍຊັັ້ນກ້າມຊີັ້ນລຽບ
3) ຊັັ້ນໃນສຸດ ປະກອບດ້ວຍເຫຍໍ່ອບຸຜິວຊະນິດທີໍ່ເປັນເຫຍໍ່ອບຸຜິວຫາຍຊັັ້ນຊ້ອນກັນ
ທີໍ່ຢດຂະຫຍາຍໄດ້ (Transitional Epithelium) ຫອດປັດສະວະຈະຕໍ່ມາຈາກສ່ວນກວຍໄຂ່ຫັງ ແລະ
ອອກມາຈາກໄຂ່ຫັງບລິເວນຂົັ້ວໄຂ່ຫັງ,
ໂດຍເນັ້ອເຫຍໍ່ອດັໍ່ງກ່າວ
ຈະມີຜົນເຮັດໃຫ້ຫອດປັດສະວະມີ
ການຢດອອກ ຂະນະມີນັ້າປັດສະວະໄຫຜ່ານຕາມທໍ່ເພໍ່ອອອກໄປຍັງທໍ່ປັດສະວະ
8.2.2 ໜ້າທີຂ
ໍ່ ອງຫອດປັດສະວະ (Function of the Ureters)
ຫອດປັດສະວະ ເຮັດໜ້າທີໍ່ລາລຽງນັ້າປັດສະວະຈາກໄຂ່ຫັງທັງສອງຂ້າງ ເພໍ່ອໄປເກັບ
ໄວ້ໃນພົກປັດສະວະ ໂດຍກ້າມຊີັ້ນກ້ຽງໃນຫອດປັດສະວະຈະເກີດການຫົດຕົວ, ໃນລັກສະນະດຽວກັນຂອງ
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ການຫົດຕົວໃນລາໄສ້ອ່ອນ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ປດ
ັ ສະວະມີການເຄໍ່ອນຕົວຈາກຫອດປັດສະວະ ໄປຫາສ່ວນຂອງ
ພົກປັດສະວະ

8.3

ພົກປັດສະວະ (Urinary Bladder)

ເປັນສ່ວນທີໍ່ເກັບລວບລວມນັ້າປັດສະວະໄວ້ ຂະນະທີໍ່ມີການສ້າງປັດສະວະ ແລະ ມີການປ່ອຍ
ອອກນອກຮ່າງກາຍເປັນໄລຍະໆ
8.3.1 ລັກສະນະທາງກາຍຍະພາບຂອງພົກປັດສະວະ (Anatomy of Urinanry
Bladder)
ພົກປັດສະວະປະກອບດ້ວຍສອງພາກສ່ວນ ຄ: ພົກກ້າມຊີັ້ນ ແລະ ສ່ວນຄ ມີລັກສະ
ນະຮູບຮ່າງ ແລະ ການທາງານຄ້າຍລູກບາລູນ, ຕາແໜ່ງ ແລະ ຂະໜາດຂອງພົກປັດສະວະແຕກຕ່າງກັນໄປ
ຂັ້ນຢູ່ກັບປະລິມານນັ້າປັດສະວະທີໍ່ບັນຈຸຢູ່ພາຍໃນ
ພົກປັດສະວະ ຖກປະກອບດ້ວຍເຫຍໍ່ອບຸຜິວຊະນິດ ທີໍ່ເປັນຈຸລັງຫາຍຊັັ້ນຊ້ອນກັນ
ທີໍ່ຢດຂະຫຍາຍໄດ້ (Transitional Epithelium) ເຊິໍ່ງສາມາດຢດຂະຫຍາຍໄດ້ໃນເມໍ່ອມີນັ້າປັດສະວະ
ເຕັມພະນັງຂອງພົກປັດສະວະ ປະກອຍດ້ວຍເມັດຂອງກ້າມຊີັ້ນ dhP ’ ທີໍ່ຮຽງຕົວກັນຢູ່ຕາມທາງຍາວ, ຕາມ
ຂວາງ ແລະ ຕາມວົງກົມ, ເມໍ່ອກ້າມຊີັ້ນເຫົໍ່ານີັ້ຫົດຕົວ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ພົກປັດສະວະເກີດການບີບຕົວ ແລະ ນັ້າ
ປັດສະວະທີໍ່ຢູ່ພາຍໃນຈະຖກໄລ່ອອກຕາມມາ
ສ່ວນຄຂອງພົກປັດສະວະ ຈະແຜ່ຂະຫຍາຍຍາວອອກຈາກສ່ວນທ້າຍຂອງພົກ ເຂົັ້າໄປ
ໃນຊ່ອງກະດູກຊາມ ເພໍ່ອໄປເຊໍ່ອມຕໍ່ກັບທໍ່ປັດສະວະອີກເທໍ່ອໜໍ່ງ, ຄຂອງພົກປັດສະວະເປັນສ່ວນຂອງ
ກ້າມຊີັ້ນຍຸ້ມທີໍ່ປະກອບດ້ວຍຈຸລັງກ້າມຊີັ້ນລາຍເຊິໍ່ງການຫົດ ແລະ ການມາຍຕົວຂອງກ້າມຊີັ້ນເຫາົໍ່ ນີັ້ ຢູ່ພາຍ
ໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງອານາດຈິດໃຈ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດການເປີດ ແລະ ປິດທໍ່ທາງເດີນປັດສະວະ ເພໍ່ອໃຫ້ນັ້າ
ປັດສະວະອອກຈາກພົກປັດສະວະໄດ້
8.3.2 ໜ້າທີຂ
ໍ່ ອງພົກປັດສະວະ (Function of Urinary Bldder)
ພົກປັດສະວະເຮັດໜ້າທີໍ່ລວບລວມນັ້າປັດສະວະທີໍ່ຜະລິດໄດ້
ເພໍ່ອລການຂັບຖ່າຍ
ອອກນອກຮ່າງກາຍ ໂດຍທີໍ່ໝາກໄຂ່ຫັງ ຈະມີການຜະລິດນັ້າປັດສະວະອອກມາຕະຫອດເວລາ ດັໍ່ງນັັ້ນ ຖ້າບໍ່
ກະເພາະປັດສະວະ ຈະເຮັດໃຫ້ນັ້າປັດສະວະມີການຮົໍ່ວໄຫອອກມາພາຍໃນຕະຫອດເວລາ ຂະນະທີໍ່ມີການ
ຜະລິດປັດສະວະ

8.4

ທປ
ໍ່ ດ
ັ ສະວະ (Urethra)
8.4.1

ລັກສະນະທາງກາຍຍະພາບຂອງທປ
ໍ່ ດ
ັ ສະວະ (Anatomy of Urinanry Urethra)
ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕໍ່ຈາກສ່ວນຄຂອງພົກປັດສະວະ ແລະ ຍາວມາຮອດຊ່ອງກະດູກຊາມພາຍ
ໃນທໍ່ປັດສະວະ ຖກປະກອບດ້ວຍເຫຍໍ່ອບຸຜິວທີໍ່ເປັນຈຸລັງຫາຍຊັັ້ນຊ້ອນກັນ ເຊັໍ່ນດຽວກັບຫອດປັດສະວະ
ແລະ ພົກປັດສະວະ. ດັໍ່ງນັັ້ນ ມັນຈໍ່ງສາມາດຢດຂະຫຍາຍໄດ້ເມໍ່ອມີນັ້າປັດສະວະໄຫຜ່ານມາຕາມທໍ່
ທໍ່ປັດສະວະຂອງສັດເພດແມ່ຈະສັັ້ນ ແລະ ມີລັກສະນະຊກ
ໍ່ ວ່າສັດເພດຜູ້ ແລະ ສັດເພດ
ແມ່ ທໍ່ປັດສະວະຈະມາເປີດເຂົັ້າຫາສ່ວນຜົັ້ງຂອງຊ່ອງຄອດ ກ່ອນທີໍ່ຈະມີການຂັບອອກນອກຮ່າງກາຍ, ສ່ວນ
ສັດເພດຜູ້ທປ
ໍ່ ັດສະວະຈະຍາວລົງມາໃນທາງກາງຂອງອົງຄະທາດ
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8.4.2

ໜ້າທີຂ
ໍ່ ອງທປ
ໍ່ ດ
ັ ສະວະ (Fuction of the Urethra)
ທັງໃນສັດເພດຜູ້ ແລະ ສັດເພດແມ່ ທໍ່ປດ
ັ ສະວະເຮັດໜ້າທີລ
ໍ່ າລຽງນັ້າປັດສະວະຈາກ
ພົກປັດສະວະອອກມານອກຮ່າງກາຍ ໂດຍໃນສັດເພດແມ່ ທໍ່ປັດສະວະມີໜ້າທີໍ່ລາລຽງປັດສະວະພຽງຢ່າງ
ດຽວ, ແຕ່ໃນສັດເພດຜູ້ ທໍ່ປັດສະວະນອກຈາກເຮັດໜ້າທີໍ່ລາລຽງປັດສະວະແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍລາລຽງນັ້າອະສຸຈິ
ອີກດ້ວຍ ໂດຍມີທໍ່ລາລຽງອະສຸຈິ ແລະ ຕ່ອມຂອງລະບົບສບພັນມາເປີດເຂົັ້າຫາທໍ່ປັດສະວະ ຂະນະທີໍ່ມັນ
ຜ່ານມາໃນຊ່ອງກະດູກຊາມ
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ບົດທີ 9
ລະບົບສບພັນ (The Reproduction system)
ຈຸດປະສົງ
ເພໍ່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ
1. ບອກໂຄງສ້າງທາງກາຍະວິພາກ ແລະ ທາງຈຸລະກາຍະວິພາກຂອງອະໄວຍະວະສບພັນເພດຜູ້
ແລະ ເພດແມ່ຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມໄດ້ຖກຕ້ອງ
2. ຈາແນກຂະບວນການສ້າງຈຸລັງສບພັນເພດຜູ້ ແລະ ຈຸລັງສບພັນເພດແມ່ໄດ້ຖກຕ້ອງ
3. ອະທິບາຍຂະບວນການປະສົມພັນລະຫວ່າງຕົວອະສຸຈິ ກັບຈຸລັງໄຂ່ໄດ້ຖກຕ້ອງ

ເນອ
ັ້ ໃນ
ລະບົບສບພັນປະກອບດ້ວຍລະບົບທີໍ່ສາຄັນ 2 ສ່ວນ ຄ: ລະບົບສບພັນເພດຜູ້ (Male
Reproductive System) ແລະ ລະບົບສບພັນເພດແມ່ (Female Reproductive System) ເຊິໍ່ງ
ໂຄງສ້າງ ແລະ ອະໄວຍະວະສບພັນຂອງລະບົບທັງສອງ ມີຄວາມຈາເປັນສາລັບການຜະລິດລູກສັດທີໍ່ເກີດໃໝ່
ໂດຍອັນທະ (Testis) ທີໍ່ຢູ່ໃນລະບົບສບພັນເພດຜູ້ ທີໍ່ເຮັດໜ້າທີໍ່ສ້າງຕົວອະສຸຈິ (Spermatozoa) ເພໍ່ອ
ມາປະສົມກັບໄຂ່ (Ovum) ທີໍ່ສ້າງມາຈາກຮັງໄຂ່ (Ovary) ໃນລະບົບສບພັນເພດແມ່ ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນ
ຕົວອ່ອນຝັງຕົວຢູ່ໃນໝົດລູກ (uterus) ຂອງສັດເພດແມ່ ແລະ ຄອດອອກມາເປັນລູກສັດທີໍ່ເກີດໃໝ່.
ຂະບວນການທີໍ່ເກີດຂັ້ນນີັ້ ເຮັດໃຫ້ຊະນິດຕ່າງຂອງສັດສາມາດດາລົງຄົງຢູ່ໄດ້

9.1

ລະບົບສບພັນເພດຜູ້ (Male Reproductive System)

ລະບົບສບພັນເພດຜູ້ຂອງສັດລ້ຽງປະກອບດ້ວຍອັນທະ 1 ຄູ່ ແລະ ລະບົບທໍ່ 2 ຂ້າງ ອັນທະຢູ່ໃນ
ຖົງຫຸ້ມອັນທະ, ປະກອບດ້ວຍຈຸລັງທີໍ່ເຮັດໜ້າທີໍ່ສ້າງອະສຸຈິ ແລະ ຮໂມນ ໂດຍຕົວອະສຸຈິທີໍ່ສ້າງໄດ້ຈະຖກ
ລາລຽງໄປຕາມລະບົບສບພັນເພດຜູ້
ອັນທະປະກອບດ້ວຍທໍ່ພັກອະສຸຈິ, ທໍ່ສົໍ່ງອະສຸຈິ ແລ້ວໄປເປີດເຂົັ້າສູ່ທໍ່ປັດສະວະ ກ່ອນອອກນອກ
ຮ່າງກາຍທາງອົງຄະຊາດ, ນອກຈາກນີັ້ ລະບົບສບພັນເພດຜູ້ ຍັງປະກອບດ້ວຍຕ່ອມຕ່າງໆ ໄດ້ແກ່: ເຊມີນັສ
ເວຊີຄິລ (Seminal Vesicles), ຕ່ອມລູກໝາກ (Prostate Gland), ຕ່ອມບັລໂບຢູຣິທຣັລ ຫ ຄາວ
ເປີ (Bulbo Urethral ຫ Cowper Glands) ເຊິໍ່ງທັງໝົດລວມເອີັ້ນວ່າ: ຕ່ອມຂອງລະບົບສບພັນເພດ
ຜູ້
9.1.1 ກາຍຍະວິພາກຂອງລະບົບສບພັນເພດຜູ້
 ອັນທະ (Testis) ແລະ ຖົງຫຸ້ມອັນທະ (Scrotum) ອັນທະມີຢູ່ 2 ຂ້າງ ຢູ່ພາຍ
ໃນຖົງອັນທະ, ເຮັດໜ້າທີໍ່ສ້າງອະສຸຈິ (Spermatozoa) ແລະ ຮໂມນເພດຜູ້
 ທໍ່ເກັບຕົວອະສຸຈິ (Epididymis) ເປັນສ່ວນທີໍ່ເກັບພັກຕົວອະສຸຈິເອົາໄວ້ ກ່ອນ
ທີໍ່ຈະມີການບີບໄລ່ອອກມາເມອ
ໍ່ ມີການລັໍ່ງນັ້າເຊັ້ອ
 ທໍ່ສົໍ່ງອະສຸຈິ (Vas Deferen) ມີຢູ່ 2 ຂ້າງ, ເຮັດໜ້າທີໍ່ລາລຽງຕົວອະສຸຈິທີໍ່ເກັບ
ໄວ້ໃນທໍ່ເກັບອະສຸຈິ ໄປເປີດເຂົັ້າຫາທໍ່ປັດສະວະເມໍ່ອມີການລັໍ່ງນັ້າເຊັ້ອເກີດຂັ້ນ
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 ທໍ່ປັດສະວະ (Urethra) ເປັນຕາແໜ່ງທີໍ່ເປີດຮ່ວມຂອງທໍ່ສົໍ່ງອະສຸຈິ ແລະ ທໍ່
ຂອງຕ່ອມລະບົບສບພັນເພດຜູ້, ເຮັດໜ້າທີໍ່ລາລຽງອະສຸຈິອອກນອກຮ່າງກາຍ ຕະຫອດຈົນເປັນທາງຜ່ານ
ຂອງນັ້າປັດສະວະອອກນອກຮ່າງກາຍ
 ຕ່ອມຂອງລະບົບສບພັນເພດຜູ້ (Male Accessory Sex Organ) ເປັນ
ຕ່ອມທີໍ່ມີການຜະລິດ ແລະ ລັໍ່ງຂອງແຫວທີໍ່ເປັນສ່ວນປະກອບທີໍ່ສາຄັນຂອງນັ້າເຊັ້ອ (Semen)
 ຄົງຄະຊາດ ຫ ລິງໂຄ (Penis) ເປັນອະໄວຍະວະທີໍ່ໃຊ້ໃນການສບພັນລວມທັງ
ສົໍ່ງເອົານັ້າປັດສະວະຈາກທໍ່ປັດສະວະທີໍ່ຢູ່ໃນອອກນອກຮ່າງກາຍ

ຮູບທີ 64 ລະບົບສບພັນຂອງສັດເພດຜູ້
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ: http://www.fao.org/docrep/t0690e/t0690e04.htm
1) ອັນທະ (Testis) ແລະ ຖົງອັນທະ (Scrotum)
ອັນທະຢູ່ພາຍໃນຖົງຫຸ້ມອັນທະ ມີຂະໜາດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຂະໜາດ, ຮູບ
ຮ່າງ ແລະ ຕາແໜ່ງທີໍ່ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍສັດແຕ່ລະຊະນິດ, ລູກອັນທະມີເຫຍໍ່ອຫຸ້ມ 2 ຊັັ້ນ ຄ: ເຫຍໍ່ອຫຸ້ມຊັັ້ນນອກ
(Tunica Albuginea) ມີຕາແໜ່ງຢູ່ໃນສຸດ ໂດຍມີສ່ວນຍໍ່ນ (Septum) ເຂົັ້າໄປໃນເນັ້ອລູກອັນທະ ເພໍ່ອ
ແຍກທໍ່ຜະລິດອະສຸຈິ (Seminiferous Tubule) ເຊິໍ່ງເປັນທໍ່ຂະໜາດໜ້ອຍຂົດກັນຢູ່ຫວງຫາຍ ພາຍໃນ
ທຜ
ໍ່ ະລິດອະສຸຈິ ຈະມີຈຸລັງສະເປິມໃນໄລຍະຕ່າງໆທີໍ່ມີການພັດທະນາເປັນຕົວອະສຸຈິ, ອະສຸຈິທີໍ່ຜະລິດໄດ້
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ໃນແຕ່ລະທໍ່ ຖກສົໍ່ງອອກມາຫາທໍ່ຊໍ່ຂະໜາດສັັ້ນໆທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ: Tubulus Rectus ຈາກນັັ້ນແຕ່ລະທໍ່
ມາລວມປະສານກັນເປັນຮ່າງແຫ (Rete Testis) ຫັງຈາກນັັ້ນອະສຸຈິຖກສົໍ່ງອອກມາຫາທໍ່ເກັບອະສຸຈິໂດຍ
ຜ່ານທໍ່ (Vas Efferens) ລະຫວ່າງທໍ່ຜະລິດອະສຸຈິມີຈຸລັງ Leydig ເຮັດໜ້າທີໍ່ສ້າງຮໂມນເພດຜູ້ ຫ ແອນ
ໂດຣເຈນ ເຊິໍ່ງຮໂມນສາຄັນຄ ເທສໂທສເຕີໂຣນ (Testosterone)
ສ່ວນຖົງຫຸ້ມອັນທະຈະເປັນສ່ວນຫໍ່ຫຸ້ມ ແລະ ປ້ອງກັນອັນຕະລາຍ ໃຫ້ກັບລູກ
ອັນທະທີໍ່ຢູ່ພາຍໃນ
2) ທໍ່ເກັບຕົວອະສຸຈິ (Epididymis)
ເປັນທໍ່ດຽວຂົດກັນຢູ່ຢ່າງໜາແໜ້ນແນບຕິດກັບອັນທະ, ອະສຸຈິທີໍ່ຜະລິດຈາກທໍ່
ຈະຜ່ານທໍ່ໄປເກັບຢູ່ທໍ່ເກັບອະສຸຈິ. ຈາກລັກສະນະພາຍນອກທໍ່ເກັບອະສຸຈິ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ສ່ວນຄ: ສ່ວນ
ຫົວ, ລາຕົວ ແລະ ສ່ວນຫາງ . ສ່ວນຫົວຂອງທໍ່ເກັບອະສຸຈິມີຕາແໜ່ງຢູ່ບລິເວນດ້ານເທິງຂອງລູກອັນທະ ເຊິໍ່ງ
ເປັນບລິເວນເສັັ້ນເລອດ ແລະ ເສັັ້ນປະສາດຢູ່ເປັນຈານວນຫາຍ, ຫັງຈາກນັັ້ນ ຈະເປັນສ່ວນຕົວຂອງທໍ່ເກັບ
ອະສຸຈິ ເຊິໍ່ງຍາວໄປຕາມຄວາມຍາວຂອງລູກອັນທະ, ສ່ວນຫາງຂອງທໍ່ເກັບອະສຸຈິ ມີຕາແໜ່ງຢູ່ດ້ານທ້າຍ
ຂອງລູກອັນທະ ແລະ ໄປເຊໍ່ອມຕໍ່ກັບທໍ່ສົໍ່ງອະສຸຈິ (Vas Deferens) ທໍ່ເກັບຕົວອະສຸຈິເຮັດໜ້າທີໍ່ເປັນ
ບ່ອນພັກຂອງຕົວອະສຸຈິ ເພໍ່ອລໃຫ້ຕົວອະສຸຈິຈະເລີນເຕັມທີໍ່ກ່ອນທີໍ່ຈະປ່ອຍອອກໄປປະສົມພັນກັບໄຂ່
3) ທໍ່ສງົໍ່ ອະສຸຈິ (Vas Deferens)
ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕໍ່ຈາກສ່ວນຫາງຂອງທໍ່ເກັບອະສຸຈິ
ໂດຍທີໍ່ທໍ່ອະສຸຈິຈະອອກຈາກ
ສ່ວນຫາງຂອງທໍ່ເກັບ ແລ້ວຍາວຂະໜານໄປກັບສ່ວນຕົວຂອງທໍ່ເກັບ ແລະ ຕໍ່ຂັ້ນໄປ ລວມເປັນສ່ວນໜໍ່ງຂອງ
ສເປີເມທິສ, ເມໍ່ອຜ່ານຊ່ອງທາງຂາໜີບເຂົັ້າໄປໃນຊ່ອງທ້ອງ, ສ່ວນທໍ່ສົໍ່ງອະສຸຈິຈະກັບໄປທາງສ່ວນທ້າຍ
ແຍກຕົວອອກຈາກເສັັ້ນເລອດ ແລະ ເສັັ້ນປະສາດຂອງສເປີເມທິສ ແລະ ເປີດເຂົັ້າໄປສ່ວນຕົັ້ນຂອງທໍ່ປັດສະ
ວະ. ໃນສັດຫາຍຊະນິດ ທໍ່ອະສຸຈິມີການຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂັ້ນ ກ່ອນທີໍ່ມັນຈະລວມກັບທໍ່ປັດສະວະ ໂດຍສ່ວນ
ທີໍ່ຂະຫຍາຍອອກດັໍ່ງກ່າວ ເອີັ້ນວ່າ: Ampulla ເຊິໍ່ງອາດປະກອບດ້ວຍຕ່ອມຕ່າງ ທີໍ່ເຮັດໜ້າທີໍ່ຜະລິດຂອງ
ແຫວທີໍ່ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງນັ້າເຊັ້ອ (Semen). ທໍ່ສົໍ່ງອະສຸຈິມີໜ້າທີໍ່ທີໍ່ສາຄັນໃນການບີບໄລ່ຕົວອະສຸຈິ
ຈາກສ່ວນທໍ່ເກັບຕົວອະສູຈິໃຫ້ເຂົັ້າໄປໃນທໍ່ປັດສະວະ
4) ທໍ່ປດ
ັ ສະວະ (Urethra)
ເປັນສ່ວນທີໍ່ຢູ່ທ້າຍສຸດຂອງລະບົບສບພັນເພດຜູ້ທີໍ່ມີໜ້າທີໍ່ສາຄັນ 2 ຢ່າງຄ: ສົໍ່ງ
ປັດສະວະຈາກຖົງປັດສະວະອອກນອກຮ່າງກາຍ ແລະ ລັໍ່ງນັ້າເຊັ້ອອອກນອກຮ່າງກາຍ. ທໍ່ປັດສະວະ ສາມາດ
ແບ່ງອອກເປັນ 2 ສ່ວນ ດັໍ່ງນີັ້:
 Pelvic portion ເປັນສ່ວນທີໍ່ຢູ່ພາຍໃນຊ່ອງຂອງກະດູກຊາມ ໂດຍມີທໍ່ສົໍ່ງ
ອະສຸຈິ ແລະ ຕ່ອມຂອງລະບົບສບພັນເພດຜູ້ມາເປີດເຂົັ້າ
 Penile portion ເປັນສ່ວນທີໍ່ທອດຍາວຢູ່ພາຍໃນລິງໂຄ
5) ອົງຄະຊາດ ຫ ລິງໂຄ (penis)
ລິງໂຄເປັນອະໄວຍະວະທີໍ່ໃຊ້ໃນການປະສົມພັນຂອງສັດເພດຜູ້ ເຊິໍ່ງປະກອບຂັ້ນ
ດ້ວຍສ່ວນທີໍ່ສາຄັນ ຄ: ກ້າມຊີັ້ນເຫຍໍ່ອທີໍ່ຂະຫຍາຍຕົວແຂງໄດ້ ແລະ ເນັ້ອເຫຍໍ່ອກ້ຽວພັນ ໂດຍມີທໍ່ປດ
ັ ສະ
ວະທອດຍາວຢູ່ທາງກາງ, ພາຍໃນລິງໂຄມີເລອດ ແລະ ເສັັ້ນປະສາດມາລ້ຽງຢູ່ຫວງຫາຍ, ເມໍ່ອສັດເພດຜູ້ຖກ
ກະຕຸ້ນ ແລະ ເຣົັ້າຢ່າງພຽງພ ຈະເຮັດໃຫ້ເນັ້ອເຫຍໍ່ອທີໍ່ຂະຫຍາຍຕົວແຂງໄດ້ ເກີດການຄັໍ່ງເລອດມີຜົນເຮັດໃຫ້
ລິງໂຄຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂັ້ນ ແລະ ແຂງຕົວ, ຜົນທີໍ່ເກີດຂັ້ນນີັ້ເຮັດໃຫ້ສັດສາມາດສອດລິງໂຄເຂົັ້າໄປຫາຊ່ອງ
ຄອດຂອງໂຕແມ່ໄດ້
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6) ໂຄງສ້າງພາຍນອກຂອງລິງໂຄ
 ສ່ວນກົກເປັນສ່ວນທີໍ່ຢູ່ຕິດກັບຂອບຂອງກະດູກຊາມ ປະກອບດ້ວຍສ່ວນ
ຕົັ້ນຂອງແຖບເນັ້ອເຫຍໍ່ອກ້ຽວພັນ 2 ແຖບ ເອີັ້ນວ່າ: Crura ເຊິໍ່ງຖກຫຸ້ມດ້ວຍຊັັ້ນກ້າມຊີັ້ນອີກເທໍ່ອໜໍ່ງ
 ສ່ວນຕົວລິງໂຄ ເປັນສ່ວນທີໍ່ຢູ່ລະຫວ່າງສ່ວນກົກກັບສ່ວນປາຍສຸດຂອງລິງ
ໂຄ ໂດຍມີເອັນຢດລິງໂຄໃຫ້ຕິດກັບຊ່ອງຂອງກະດູກຊາມ, ສ່ວນລິງໂຄໃນສັດບາງຊະນິດ ເຊັໍ່ນ: ງົວ, ແບ້
ແລະ ໝູ ຍົກເວັັ້ນມ້າ ມີລັກສະນະຂົດເປັນຮູບຕົວ S ຫ Sigmoid Flexure ເຊິໍ່ງຢດຕົວເພໍ່ອເພີໍ່ມຄວາມ
ຍາວຂະນະປະສົມພັນ
 ສ່ວນປາຍສຸດເປັນສ່ວນປາຍສຸດຂອງລິງໂຄທີໍ່ເປັນອິດສະລະ
ມີໂຄງສ້າງ
ແລະ ລັກສະນະທີໍ່ເຫັນແຕກຕ່າງກັນອອກໄປໃນສັດແຕ່ລະຊະນິດ ເຊັໍ່ນ: ໃນມ້າ ທີໍ່ປາຍລິງໂຄເຫັນໄດ້ຊັດ
ເຈນ ຈະປະກອບດ້ວຍເນັ້ອເຫຍໍ່ອທີໍ່ຂະຫຍາຍຕົວແຂງໄດ້ (Electile Tissue) ຈານວນຫາຍ. ໃນສັດ
ຄ້ຽວເອັ້ອງປາຍລິງໂຄມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ເຫັນບໍ່ຊັດເຈນ ຂະນະທີໍ່ໃນໝາມີສ່ວນທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ: Bulbus
Glandis ເຊິງໍ່ ຂະໜາດໃຫຍ່ໃນເວລາປະສົມພັນ ເພໍ່ອຢດລິງໂຄໃຫ້ຕິດກັບຊ່ອງຄອດດົນຂັ້ນ, ໃນສັດທຸກ
ຊະນິດຜິວຂອງປາຍລິງໂຄມີເສັັ້ນເລອດ ແລະ ເສັັ້ນປະສາດມາລ້ຽງຈານວນຫາຍ ເຮັດໃຫ້ມັນໄວຕໍ່ການກະຕຸນ
້
ທາງສາລິລະເປັນຢ່າງຫາຍ
7) ໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງລິງໂຄ
ຖ້າເຮົາເອົາລິງໂຄງມາຕັດຕາມຂວາງພົບວ່າ ພາຍໃນປະກອບດ້ວຍມັດຂອງເນັ້ອ
ເຫຍໍ່ອທີໍ່ຂະຫຍາຍຕົວແຂງໄດ້ ຈານວນ 2 ມັດ ດັໍ່ງນີັ້:
1. Corpus Carvernosum Urethare ເປັນມັດເນັ້ອເຫຍໍ່ອຂະໜາດ
ນ້ອຍ ປຽບເໝອນແຂນເສັ້ອທີໍ່ຢູ່ຮອບໆທໍ່ປັດສະວະ ຂະນະທີໍ່ມັນທອດຍາວລົງໄປຕາມຕົວລິງໂຄ
2. Corpuscarver Nosum Penis ເປັນມັດເນັ້ອເຫຍໍ່ອທີໍ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່
ກວ່າເນັ້ອເຫຍໍ່ອມັດທາອິດ ໂດຍມັດວາງຕົວຢູ່ທາງຕອນເທິງຂອງທໍ່ປັດສະວະ
ພາຍໃນເນັ້ອເຫຍໍ່ອແຕ່ລະມັດ ຈະປະກອບດ້ວຍເນັ້ອເຫຍໍ່ອກ້ຽວພັນທີໍ່ສານກັນ
ເປັນດາງແຫຄ້າຍຟອງນັ້າ ໂດຍມີແອ່ງເລອດແຊກຢູ່ພາຍໃນ. ໃນພາວະທີໍ່ລິງໂຄບໍ່ມີການແຂງຕົວ ຈະມີ
ປະລິມານເລອດໄຫເຂົັ້າມາໃນເນັ້ອເຫຍໍ່ອເຫົໍ່ານີັ້ ຫາຍກວ່າປະລິມານເລອດທີໍ່ໄຫອອກ, ແຕ່ເມໍ່ອໃດກຕາມຖ້າ
ມີປະລິມານເລອດໄຫເຂົັ້າເນັ້ອເຫຍໍ່ອ ຫາຍກວ່າປະລິມານເລອດທີໍ່ໄຫອອກ, ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຄັໍ່ງຂອງ
ເລອດໃນແອ່ງເລອດ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ແອ່ງເລອດເກີດມີການຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຕາມມາ, ເຊິໍ່ງຜົນທີໍ່ເກີດຂັ້ນດັໍ່ງກ່າວ
ຖກຄວບຄຸມໂດຍເນັ້ອເຫຍໍ່ອທີໍ່ຢູ່ຮອງແອ່ງເລອດອີກເທໍ່ອໜໍ່ງ ໂດຍເນັ້ອເຫຍໍ່ອກ່ຽວພັນເຫົໍ່ານີັ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດ
ຄວາມດັນຂັ້ນພາຍໃນແອ່ງເລອດທີໍ່ມີໍ່ເລອດຄັໍ່ງ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ລິງໂຄບໍ່ມີການຂະຫຍາຍເກີນ ແລະ ມີຄວາມ
ແຂງຫາຍຂັ້ນ ເຊິໍ່ງເຮົາເອີັ້ນຂະບວນການທີໍ່ເກີດຂັ້ນນີັ້ວ່າ: ການແຂງຕົວຂອງລິງໂຄ (Cestion of the
penis)
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ຮູບທີ 65 ໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງລີງໂຄ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ: http://inovacaoitajuba.com.br/profiles/blogs/broken-penis
8) ໜັງຫຸມ
້ ລິງໂຄ
ເປັນປອກນອກຂອງຜິວໜັງທີໍ່ຫຸ້ມປິດລິງໂຄເອົາໄວ້ ເມໍ່ອບໍ່ມີການແຂງຕົວ ພະນັງ
ດ້ານນອກຂອງໜັງຫຸ້ມ ມີລັກສະນະເໝອຜິວໜັງປົກກະຕິທົໍ່ວໄປ ຂະນະທີໍ່ຜິວໜັງຊັັ້ນໃນທີໍ່ຢູ່ຕິດກັບສ່ວນ
ຂອງລິງໂຄ ເປັນເນັ້ອເຫຍໍ່ອທີໍ່ມີລັກສະນະລຽບ ແລະ ປຽກຊຸ່ມ, ນອກຈາກນີັ້ ໜັງຫຸ້ມລິງໂຄຂອງໝູຍັງມີ
ຖົງນ້ອຍໆ (Preputial Pouch) ຢູ່ພາຍໃນເຊິໍ່ງເປັນບລິເວນທີໍ່ມີການສະສົມນັ້າປັດສະວະ ແລະ ຈຸລັງທີໍ່
ອອກຫຼຸດ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ພໍ່ໝູມີກິໍ່ນສະເພາະ
9) ຕ່ອມຂອງລະບົບສບພັນເພດຜູ້ (Male Accessory Sex Organ)
ຕ່ອມເຫົໍ່ານີັ້ຜະລິດ ແລະ ລັໍ່ງຂອງແຫວທີໍ່ເປັນສ່ວນປະກອບທີໍ່ສາຄັນຂອງນັ້າເຊັ້ອ
ເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍຕ່ອມຊະນິດຕ່າງໆ ຄ: Seminal Vesicles, ຕ່ອມລູກໝາກ (Prostate Gland)
ແລະ ຕ່ອມ Cowper Glands ໂດຍຕ່ອມເຫົໍ່ານີັ້ ມີທໍ່ໄປເປີດເຂົັ້າຫາທໍ່ປັດສະວະຢູ່ສ່ວນແພລວິສ ພລ໌ຊັນ
ແລະ ສັດແຕ່ລະຊະນິດປະກອບດ້ວຍຕ່ອມທີໍ່ມີລັກສະນະ ແລະ ຈານວນແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ
 Seminal Vesicles ເປັນຕ່ອມຄູ່ທີໍ່ມີທໍ່ຢໍ່ນເຂົັ້າໄປໃນທໍ່ປັດສະວະ ເຊັໍ່ນ
ດຽວກັບທໍ່ອະສຸຈິ ໂດຍຢູ່ທາງສ່ວນປາຍຂອງທໍ່ອະສຸຈິບລິເວນຄຂອງຖົງປັດສະວະ, ໃນສັດຄ້ຽວເອັ້ອງ ແລະ
ໝູ. ຕ່ອມນີັ້ມີຮູບຮ່າງເປັນກີບອັດແໜ້ນກັນຢູ່ ແລະ ບໍ່ພົບຕ່ອມນີັ້ເລີຍໃນໝາ ແລະ ແມວ
 ຕ່ອມລູກໝາກ (Prostate Gland) ເປັນຕ່ອມດຽວຢູ່ຖັດຈາກເຊມີນັລ
ແລະ ຢູ່ອ້ອມຮອບທໍ່ປັດສະວະທາງສ່ວນ Pelvic ໃນສັດທົໍ່ວໄປຕ່ອມນີັ້ ຈະກະຈາຍຕົວທົວ
ໍ່ ໄປ ແລະ ກິນ
ບລິເວນໄປຕາມລວງຍາວຂອງ Pelvic ໃນໝາຕ່ອມນີັ້ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຫາຍ ເພາະເປັນຕ່ອມລະບົບສບພັນ
ຕ່ອມດຽວທີໍ່ພວກມັນມີຕ່ອມ Bulbo Urethral ຫ Cowper Glands ເປັນຕ່ອມຄູ່ທີໍ່ມີຕາແໜ່ງຢູ່ທາງ
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ດ້ານທ້າຍ ຫາຍກວ່າຕ່ອມຊະນິດອໍ່ນໆ, ທໍ່ຂອງຕ່ອມນີັ້ ຈະໄປເປີດເຂົັ້າທໍ່ປັດສະວະຕອນທ້າຍຂອງສ່ວນ
Pelvic, ຕອນນີັ້ພົບໄດ້ໃນສັດລ້ຽງທຸກຊະນິດ ຍົກເວັັ້ນໃນໝາ ແລະ ແມວ, ໃນໝູ ຕ່ອມນີັ້ມີຂະໜາດໃຫຍ່
ມີໜ້າທີໍ່ຜະລິດສານຄ້າຍວຸ້ນ ເຊິໍ່ງພົບໄດ້ໃນຊ່ວງທ້າຍຂອງການລັໍ່ງນັ້າເຊັ້ອຂອງໝູ ໂດຍມີລັກສະນະຄ້າຍເມັດ
ສະຄູ
 ຂອງແຫວທີໍ່ລັໍ່ງອອກມາຈາກຕ່ອມຂອງລະບົບສບພັນເພດຜູ້ ມີຄວາມສາຄັນ
ດັໍ່ງນີ:ັ້ ເປັນອາຫານລ້ຽງຕົວອະສຸຈິ, ຊ່ວຍໃນການເຄໍ່ອນຕົວຂອງອະສຸຈິ ໂດຍຂະນະທີໍ່ມີການປະສົມພັນ,
ຕ່ອມຂອງລະບົບສບພັນເພດຜູ້ ມີການລັໍ່ງຂອງແຫວອອກມາເພໍ່ອລໍ່ລໍ່ນທໍ່ປັດສະວະ ກ່ອນທີໍ່ຈະມີການລັໍ່ງ
ອະສຸຈິຕາມມາ, ຮັກສາຄວາມເປັນກົດ - ດ່າງ ໃຫ້ກັບນັ້າເຊັ້ອ ເນໍ່ອງຈາກຂອງແຫວເຫົໍ່ານີັ້ມີຄວາມເປັນດ່າງ ຈໍ່ງ
ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມເປັນກົດຂອງຂອງແຫວທີໍ່ມາຈາກຊ່ອງຄອດໄດ້
ຕາຕະລາງທີ 7

ສະແດງຂອງແຫວຈາກຕ່ອມຂອງລະບົບສຍພັນເພດຜູ້

ຊະນິດສັດ

Seminal Vesicles

Prostate Gland

Cowper Gland

ໝູ

+

+

+

ງົວ

+

+

+

ແມວ

_

+

+

ໝາ

_

+

+

ແກະ

+

+

+

ມ້າ

+

+

+

ຄົນ

+

+

+
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ຮູບທີ 66 ຕ່ອມຂອງລະບົບສບພັນເພດຜູ້
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ: http://www.slideshare.net/shilleary/4-7-livestock-reproduction
9.1.2

ສາລິລະສາດລະບົບສບພັນເພດຜູ້
1) ຮໂມນທີກ
ໍ່ ຽ່ ວຂ້ອງໃນລະບົບສບພັນເພດຜູ້
ຮໂມນທີໍ່ສາຄັນໃນການຄວບຄຸມການທາງານ ຂອງລະບົບສບພັນເພດຜູ້ ໄດ້ແກ່:
ກຸ່ມຮໂມນຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນໜ້າ ທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ (Gonadotropins) ເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍ ຮໂມນທີໍ່ສາຄັນ
ຄ: ຮໂມນ (Luteinizing Hormone, LH) ແລະ ຮໂມນ (Follicle-stimulating Hormone,
FSH)
ນອກຈາກນີັ້ ຍັງມີຮໂມນທີໍ່ຜະລິດຈາກອັນທະ ໄດ້ແກ່: ເທສໂທສເຕີໂຣນ
(Testosterone) ແລະ ເອສໂຕຣເຈນ (Estrogen)
 ຮໂມນ LH ເປັນສານປະກອບໄກໂຄໂປຣຕິນ (Glycoprotein) ເຮັດໜ້າ
ທີໍ່ກະຕຸ້ນຈຸລັງເລດິກໃນອັນທະ ທີໍ່ສ້າງ ແລະ ລັໍ່ງເທສໂທສເຕີໂຣນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ເອສໂຕຣເຈນ
ຈານວນໜ້ອຍ
 ຮໂມນ FSH ເປັນສານໂກໂຄໂປຣຕິນ ທີໍ່ຜະລິດຈາກຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງ
ສ່ວນໜ້າ, ຮໂມນຊະນິດນີັ້ ມີບົດບາດສາຄັນຕໍ່ຂະບວນການສ້າງອະສຸຈິຂອງອັນທະໃນໄລຍະທາອິດ
 ເທສໂທສເຕີໂຣນ ເປັນຮໂມນຊະນິດໜໍ່ງຂອງແອນໂດຣເຈນ (Andro
gen) ເຊິໍ່ງຈັດຢູ່ໃນກຸ່ມສເຕີຣອຍຮໂມນ ເຊັໍ່ນດຽວກັບແອນໂດຣເຈນ ແລະ ໂປຣເຈສເຕີໂຣນ, ຮໂມນຊະນິດ
ນີັ້ ສ່ວນໃຫຍ່ສ້າງມາຈາກຈຸລັງລີດິກຂອງອັນທະ, ນອກຈາກນີັ້ ຕ່ອມເທິງໄຂ່ຫັງສ່ວນນອກ (Adrenal
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cortex) ຍັງສາມາດສ້າງຮໂມນນີັ້ໄດ້ເຊັໍ່ນກັນ ແຕ່ມີປະລິມານເລັກໜ້ອຍ. ເທສໂທສເຕີໂຣນ ມີບົບບາດ
ສາຄັນດັໍ່ງນີ:ັ້
 ມີຄວາມສາຄັນຕໍ່ຂະບວນການສ້າງອະສຸຈິຂອງອັນທະໃຫ້ສົມບູນ
 ກະຕຸ້ນການຈະເລີນ ແລະ ການເຮັດໜ້າທີໍ່ຂອງຕ່ອມຂອງລະບົບສບ
ພັນເພດຜູ້
 ກະຕຸ້ນໃຫ້ສັດສະແດງພດຕິກາທາງເພດ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການ
ປະສົມພັນ
 ເຮັດໃຫ້ສັດເພດຜູ້ມີຮູບຮ່າງລັກສະນະ ທີໍ່ສະແດງອອກເຖິງຄວາມເປັນ
ເພດຜູ້ ເຊິໍ່ງແຕກຕ່າງກັນໃນສັດແຕ່ລະຊະນິດ ເຊັໍ່ນ: ຄົນຈະມີສຽງໃຫຍ່, ມີກ້າມຊີັ້ນຕາມແຂນຂາ ຫ ມີໜວດ
ໃນໄກ່ມີຫອນໃຫຍ່ ແລະ ຮ່າງກາຍທີໍ່ໃຫຍ່ໂຕກວ່າເພດແມ່
 ເຮັດໃຫ້ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງກ້າມຊີັ້ນ ເນໍ່ອງຈາກມີການສະສົມ
ຂອງໂປຣຕີນ ແລະ ໄນໂຕຣເຈນ ຈໍ່ງເຮັດໃຫ້ສັດເພດຜູ້ມີລາຕົວຂະໜາດໃຫຍ່
2) ການສ້າງຕົວອະສຸຈິ (Spermatogenesis)
ເປັນຂະບວນການສ້າງຈຸລັງສບພັນເພດຜູ້ຈາກຈຸລັງ (Spermatogonia) ເຊິໍ່ງ
ເປັນຈຸລັງຕັັ້ງຕົັ້ນທີໍ່ເກີດຂັ້ນຕະຫອດເວລາ ໃນທໍ່ຜະລິດອະສຸຈິຂອງອັນທະທີໍ່ຈະເລີນເຕັມທີໍ່ແລ້ວ ເຊິໍ່ງຂະບວນ
ການນີັ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ໄລຍະ ຄ: ໄລຍະການແບ່ງຕົວ (Sermatocytogenesis) ແລະ ໄລຍະການ
ປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງ (Spermiogenesis)
ໄລຍະການແບ່ງຕົວ (Sermatocytogenesis)
ເມໍ່ອສັດເຂົັ້າສູ່ໄວສົມບູນຈຸລັງສເປີມມາໂຕໂກເນຍ (Spermatogonia) ເປັນຈຸ
ລັງຕັັ້ງຕົັ້ນທີໍ່ມີໂຄຣໂມໂຊມ 2 ຊຸດ (2n) ມີການແບ່ງຕົວແບບໄມໂຕຊີສ ເພໍ່ອສ້າງຈຸລັງສບຕົັ້ນແບບຂັ້ນມາ
ທົດແທນຕົວເກົໍ່າຢູ່ຕະຫອດເວລາ, ເຮັດໃຫ້ການຜະ ລິດຕົວອະສຸຈິ ດາເນີນຢູ່ໄດ້ຕະຫອດໄວຈະເລີນພັນ,
ໂດຍຈຸລັງສເປີມທີໍ່ຢຮ
ູ່ ອບໆຂອບທໍ່ຜະລິດຕົວອະສຸຈິມີການປ່ຽນແປງ ເພໍ່ອພັນທະນາມາເປັນຕົວອະສຸຈິໂດຍ
ມີຂັັ້ນຕອນສາຄັນດັໍ່ງນີັ້:
 ສະເປີມາໂຕໂກເນຍ (2n) ມີການແບ່ງຕົວແບບໄມໂຕຊິສຫາຍຄັັ້ງ ເພໍ່ອເພີມ
ໍ່
ຈານວນຈຸລັງ ໂດຍແຕ່ລະຈຸລັງມີໂຄງສ້າງເໝອນກັນຈຸລັງເດີມທຸກປະການ
 ຈຸລັງສະເປີມມາໂຕໄຊຂັັ້ນຕົັ້ນ (Pimary Spermatocyte) (2n) ເປັນຈຸ
ລັງທີໍ່ເກີດຈາກການຈະເລີນຂອງຈຸລັງຂັັ້ນຕົັ້ນ ຈະເຄໍ່ອນຍ້າຍໄປຢູ່ທາງກາງທໍ່ຜະລິດອະສຸຈິ ໂດຍຈຸລັງດັໍ່ງກ່າວ
ນັັ້ນໜໍ່ງຈຸລັງ ເກີດການແບ່ງຕົວແບບໄມໂອຊິສ ໄດ້ຈຸລັງສະເປີມມາໂຕໄຊຂັັ້ນທີສອງ (n) 2 ຈຸລັງ ເຊິໍ່ງແຕ່ລະ
ຈຸລັງມີຈານວນໂຄໂມໂຊມຫຼຸດລົງເຫອ 1n
 ຈຸລັງສະເປີມມາໂຕໄຊຂັນ
ັ້ ທີໍ່ສອງ (n) ແຕ່ລະຈຸລັງແບ່ງຕົວແບບໄມໂຕຊິສ
ໄດ້ເປັນສເປີມມາຕິດ (Spermatid) (n) 4 ຈຸລັງ
ໄລຍະການປ່ຽນຮູບຮ່າງ (Spermiogenesis)
ສເປີມມາຕິດແຕ່ລະຈຸລັງ ມີການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງຫາຍຂັັ້ນຕອນ ຈົນໄດ້ເປັນຕົວ
ອະສຸຈິ ໂດຍແຕ່ລະຈຸລັງມີການປ່ຽນແປງທັງນິວເຄຍສ ແລະ ໄຊໂຕພາສຊມ, ຈາກຈຸລັງທີໍ່ມີການເຄໍ່ອນໄຫວ
ກາຍເປັນຈຸລັງທີໍ່ມີການເຄໍ່ອນໄຫວວ່ອງໄວ ໂດຍມີຫາງຈະເລີນເຕີບໂຕຂັ້ນມາ ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຕົວອະສຸຈິ
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ຮູບທີ 67 ການສ້າງຕົວອະສຸຈິ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

https://apriliascience.wordpress.com/kelas-ix/sistem-reproduksipada-manusia/alat-reproduksi-manusia/

3) ນາັ້ ເຊອ
ັ້ (semen)
ເປັນຂອງແຫວ, ສີຂາວຂຸ້ນ ລັໍ່ງອອກມາຈາກອະໄວຍະວະສບພັນເພດຜູ້ເມໍ່ອມີ
ການປະສົມພັນ ຫ ຮີດນັ້າເຊັ້ອ, ນັ້າເຊັ້ອມີສ່ວນປະກອບທີໍ່ສາຄັນສອງສ່ວນຄ: ຕົວອະສຸຈິ ແລະ ນັ້າລ້ຽງ
ອະສຸຈ.ິ ປະລິມານຂອງນັ້າເຊັ້ອທີໍ່ລັໍ່ງອອກມາແຕ່ລະຄັັ້ງມີປະລິມານ ແລະ ຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນທີໍ່ແຕກຕ່າງກັນຕາມ
ຊະນິດຂອງສັດເຊັໍ່ນ: ໃນງົວມີການລັໍ່ງນັ້າເຊັ້ອຄັັ້ງລະປະມານ 2-8 ມິນລີລິດ ຫ ຊີຊີ ຈໍ່ງມີຈານວນອະສຸຈິ
ປະມານ 1200 ຕົວ/1 ມິນລີລິດ ແລະ ໃນໝູ ມີການລັໍ່ງນັ້າເຊັ້ອຄັັ້ງລະປະມານ 80-300 ມິນລີລິດໂດຍມີ
ຈານວນຕົວອະສຸຈິປະມານ 25 ລ້ານໂຕ/ມິນລີລິດ
4) ຕົວອະສຸຈິ (Spermatozoa)
ເປັນຈຸລັງທີໍ່ມີລັກສະນະຍາວ ແລະ ບາງ ເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍ 3 ສ່ວນທີໍ່ສາຄັນ ຄ:
ສ່ວນຫົວ, ສ່ວນກາງ ແລະ ສ່ວນຫາງ
 ສ່ວນຫົວ (Head) ເປັນສ່ວນທີໍ່ປະກອບດ້ວຍນິວເຄລຍຂອງຈຸລັງ ແລະ
ຖກຫໍ່ຫຸ້ມດ້ວຍໂຄງສ້າງທີໍ່ມີລັກສະນະຄ້າຍໝວກ ເອີັ້ນວ່າ: Acrosome ເຊິໍ່ງພາຍໃນມີເອັນໄຊມ໌ ສາລັບ
ການຍ່ອຍບັນຈຸຢູ່ ໂດຍເອັນໄຊມ໌ນີັ້ ຖກລັໍ່ງອອກມາຕອນອະສຸຈິເຂົັ້າໄປຫາພາຍໃນລະບົບສບພັນເພດແມ່
ເພໍ່ອຊ່ວຍຍ່ອຍພະນັງທີໍ່ຫຸ້ມຮອບໆໄຂ່ (Ovum) ເຮັດໃຫ້ຕົວອະສຸຈິເຂົັ້າໄປປະສົມພັນກັບໄຂ່ໄດ້
 ສ່ວນກາງ
(Mid
peice)
ປະກອບດ້ວຍ
ໄມໂຕຄອນເດຣຍ
(Mitochondria) ທີໍ່ເຮັດໜ້າທີໍ່ຜະລິດພະລັງງານໃຫ້ຈຸລັງອະສຸຈິ ມີການເຄໍ່ອນທີໍ່ໄດ້ດີ
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 ສ່ວນຫາງ (Tail) ເປັນສ່ວນທີໍ່ມີລັກສະນະຍາວລຽບຄ້າຍຫາງລອຍ, ພາຍ
ໃນປະກອບດ້ວຍໄຟບຣິລ (Fibril) ເຊິໍ່ງເປັນໜ່ວຍທີໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຫົດຕົວ ຄ້າຍກັບໃນຈຸລັງກ້າມຊີັ້ນ
ໂດຍໄຟບຣິລເຮັດໃຫ້ອະສຸຈິເຄໍ່ອນໄປມາຄ້າຍແສ້ ແລະ ພັກດັນໃຫ້ຈຸລັງມີການເຄໍ່ອນທີໍ່ໄປຂ້າງໜ້າ ເມໍ່ອມັນ
ຖກເຮັດໃຫ້ມີການເຄໍ່ອນໄຫວຢູ່ສະເໝີ
ສ່ວນຫົວ

ສ່ວນຫາງ

ສ່ວນກາງ
ຮູບທີ 68 ຕົວອະສຸຈິ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ: http://www2.nau.edu/gaud/bio301/content/spmtz.htm
5) ນາັ້ ລ້ຽງຕົວອະສຸຈິ
ສ່ວນໃຫຍ່ຜະລິດຈາກຕ່ອມຂອງລະບົບສບພັນເພດຜູ້ ທີໍ່ຢູ່ຕາມທາງຜ່ານອະສຸຈິ
ໂດຍເຮັດໜ້າທີໍ່ໃນການຜະລິດຂອງແຫວດັໍ່ງກ່າວ, ຢູ່ພາຍໃຕ້ການທາງານຂອງຮໂມນເພດຜູ້ ຫ ແອນໂດຣເຈນ
ຂອງແຫວຈາກຕ່ອມທີໍ່ສ້າງ ແລະ ລັໍ່ງມາກັບອະສຸຈິມີປະລິມານທີໍ່ແຕກຕ່າງກັນໄປໃນສັດແຕ່ລະຊະນິດ ເຊັໍ່ນ:
ໃນງົວ ຕ່ອມທີໍ່ຜະລິດຂອງແຫວຫາຍທີໍ່ສຸດໄດ້ແກ່: ຕ່ອມເຊີມີນັລ (Seminal Vesicles), ດັໍ່ງນັັ້ນ ຈໍ່ງສົໍ່ງ
ຜົນໃຫ້ປະລິມານສານຕ່າງໆ ທີໍ່ຢູ່ໃນນັ້າເຊັ້ອຂອງສັດແຕ່ລະຊະນິດແຕກຕ່າງກັນ. ຈາກຕົວຢ່າງຂ້າງຕົັ້ນ ງົວພົບ
ວ່າ ຕ່ອມເຊມີນັລ ຈະຜະລິດຂອງແຫວທີໍ່ປົນມາກັບອະສຸຈິຫາຍທີໍ່ສຸດ ເຊິໍ່ງຂອງແຫວຈາກຕ່ອມນີັ້ປະກອບ
ດ້ວຍນັ້າຕານຟຣຸູກໂຕສ ແລະ ຊອນຣ໌ບິຕອນ ດັໍ່ງນັັ້ນ ໃນນັ້າເຊັ້ອງົວ ຈໍ່ງມີນັ້າຕານຟຣູກໂຕສຫາຍກວ່າ
ສັດອໍ່ນໆ

9.2

ລະບົບສບພັນເພດແມ່ (Female Reproductive System)

ລະບົບສບພັນເພດແມ່ຂອງສັດລ້ຽງ ປະກອບດ້ວຍອະໄວຍະວະທີໍ່ສາຄັນ 2 ສ່ວນ ຄ: ຮັງໄຂ່ 1 ຄູ່
ແລະ ລະບົບທໍ່ ເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍທໍ່ສົໍ່ງໄຂ່ 2 ຂ້າງ, ມົດລູກ, ປາກມົດລູກ ແລະ ຊ່ອງຄອດ ໂດຍໄຂ່ທີໍ່ສຸກຕົກ
ຈາກຮັງໄຂ່ມາຮ່ວມຕົວກັບອະສຸຈິຢູ່ທໍ່ສົໍ່ງໄຂ່ ແລ້ວເຄໍ່ອນຕົວມາຝັງຢູ່ມົດ ເພໍ່ອຈະເລີນເປັນຕົວອ່ອນຈົນຮອດ
ການົດເກີດລູກ ສັດກຈະຖກຂັບອອກນອກຮ່າງກາຍຜ່ານທາງຊ່ອງຄອດ, ນອກຈາກນີັ້ ລະບົບສບພັນເພດແມ່
ຍັງປະກອບດ້ວຍອະໄວຍະວະສບພັນເພດແມ່ພາຍນອກ ຫ ທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ: ປາກຊ່ອງຄອດນັັ້ນເອງ
9.2.1 ກາຍຍະວິພາກສາດຂອງລະບົບສບພັນເພດແມ່
1) ຮັງໄຂ່ (Ovary) ມີຢູ່ 2 ຂ້າງ ເຮັດໜ້າທີໍ່ຜະລິດໄຂ່ ແລະ ສ້າງຮໂມນເພດແມ່
2) ທໍ່ສງົໍ່ ໄຂ່ (Oviduct or Fallopian Tube ) ມີຢູ່ 2 ຂ້າງ ເປັນຕາແໜ່ງທີໍ່ໄຂ່
ມາຮວມຕົວກັບອາສຸຈິ
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3) ມົດລູກ (Uterus) ເປັນທີໍ່ຢູ່ ແລະ ໃຫ້ອາຫານແກ່ຕົວອ່ອນ ແບ່ງອອກເປັນ 3
ສ່ວນ ຄ:
 ປີກມົດລູກ (Uterine horn) ມີຢູ່ສອງຂ້າງ
 ຕົວມົດລູກ (Body of uterus)
 ປາກຫຄມົດລູກ (Cervix)
4) ຊ່ອງຄອດ (Vagina) ເປັນສ່ວນທີໍ່ຮັບອະສຸຈິຈາກອະໄວຍະວະເພດຜູ້ ແລະ
ເປັນທາງທີໍ່ລູກສັດຄອດອອກມາ
5) ກະພຸ້ງຊ່ອງຄອດ (Vestibule) ປະກອບດ້ວຍຕ່ອມສ້າງນັ້າເມອກຈານວນຫາຍ
6) ອະໄວຍະວະສບພັນເພດແມ່ພາຍນອກ (External genitatia) ຫ ເອີັ້ນອີກ
ຢ່າງໜໍ່ງວ່າ: ປາກຊ່ອງຄອດ (Vulva). ລະບົບອະໄວຍະວະສບພັນເພດແມ່ເຫົໍ່ານີັ້ ມີຕາແໜ່ງຢູ່ພາຍໃນຊ່ອງ
ທ້ອງ ແລະ ຖກຍດໄວ້ດ້ວຍເອັນ Broad ligament 3 ສ່ວນຄ: ເອັນຍດຮັງໄຂ່ (Mesovarium),
ເອັນຍດທໍ່ສົໍ່ງໄຂ່ (Mesosalpinx) ແລະ ເອັນຍດມົດລູກ (Mesometium)

ຮັງໄຂ່

ປາກຊ່ອງຄອດ

ຊ່ອງຄອດ

ປາກມົດລູກ

ມົດລູກ

ທໍ່ສງົໍ່ ໄຂ່

ຮູບທີ 69 ອະໄວຍະວະສບພັນເພດແມ່
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ: http://www.slideshare.net/shilleary/4-7-livestock-reproduction
1) ຮັງໄຂ່ (Ovary)
ປົກກະຕິຮັງໄຂ່ພົບຢູ່ໃນດ້ານຫັງຂອງຊ່ອງທ້ອງ ໃກ້ກັບສ່ວນປາຍຂອງປີກມົດລູກ
ທັງສອງຂ້າງ ໂດຍຮັງໄຂ່ແຕ່ລະຂ້າງຖກຍດໄວ້ດ້ວຍເອັນຍດຮັງໄຂ່ (Mesovarium) ຕາມທາມະຊາດ ຮັງ
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ໄຂ່ທັງສອງຂ້າງມີຮູບຮ່າງຄ້າຍເຂັມຂັດ (Ellipsoidal shape) ແລະ ແຂງ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍທົໍ່ວໄປ
ຮັງໄຂ່ມີລັກສະນະທີໍ່ແປກໄປ ເພາະວ່າ ການຍໍ່ນອອກມາຈາກຜິວຂອງຟລິໂຄ (Folllicle) ຂະໜາດໃຫຍ່
ແລະ (Corpuslutium; CL) ໂດຍສະເພາະສັດທີໍ່ມີລູກເປັນຊອກ (Polytocous) ມີຮັງໄຂ່ທີໍ່ແປກໄປ
ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ຫາຍ ເຊັໍ່ນ: ໝູ ຮັງໄຂ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຄ້າຍພວງອະງ່ນ ເພາະວ່າ ພາຍໃນມີຟລິໂຄ
ທີໍ່ຈະເລີນເຕັມທີໍ່ຢູ່ເປັນຈານວນຫາຍ ສ່ວນໃນມ້າ ຮັງໄຂ່ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍໝາກໄຂ່ຫັງ
ເຫຍໍ່ອບຸຮັງໄຂ່ມີ 2 ຊັັ້ນຄ: 1) ເຫຍໍ່ອບຸຜິວຊັັ້ນນອກ (Germinal
epithelium) ປະກອບດ້ວຍຈຸລັງຮູບໝາກບານຊັັ້ນດຽວ, 2) ເຫຍໍ່ອບຸຊັັ້ນໃນ (Tunica albuginea)
ຢູ່ຖດ
ັ ເຂົັ້າໄປຈາກຂ້າງນອກ ແບ່ງໄດ້ເປັນ 2 ສ່ວນ ຄ: ສ່ວນໃນ (Medulla) ມີຕາແໜ່ງຢູ່ແກນກາງຂອງຮັງ
ໄຂ່ ປະກອບດ້ວຍເນັ້ອເຫຍໍ່ອກ່ຽວພັນ ເຊິໍ່ງເປັນບ່ອນລວມຂອງເສັັ້ນເລອດ ແລະ ເນັ້ອເຫຍໍ່ອປະສາດທີໍ່ມີ
ເສັັ້ນເລອດ ແລະ ເສັັ້ນປະສາດມາລ້ຽງອີກ
2) ທໍ່ສງົໍ່ ໄຂ່ (Oviduct or Fallopian Tube or Uterine Tube)
ເປັນທໍ່ຂະໜາດນ້ອຍທີໍ່ຂົດໄປມາ ທີໍ່ຍນ
ໍ່ ອອກມາຈາກສ່ວນປາຍຂອງປີກມົດລູກ
ແຕ່ລະຂ້າງ ໂດຍບໍ່ມີສ່ວນໃດຂອງທໍ່ສົໍ່ງໄຂ່ເກາະຕິດຢູ່ກັບຮັງໄຂ່ເລີຍ. ຮັງໄຂ່ມີໜ້າທີໍ່ຮັບໄຂ່ທີໍ່ຕົກຈາກຮັງໄຂ່
ມາຫາມົດລູກ ແລະ ເປັນຕາແໜ່ງປົກກະຕິທີໍ່ໄຂ່ ແລະ ອະສຸຈິມາຮວມຕົວກັນ ເຊິໍ່ງເອີັ້ນຂະບວນການນີັ້ວ່າ:
ການປະສົມພັນ (Fertilization) ແລະ ເມໍ່ອໃດກຕາມທີໍ່ເກີດການປະສົມພັນໃນບລິເວນດັໍ່ງກ່າວ ທໍ່ສົໍ່ງໄຂ່ກ
ຈະເປັນຕົວລາລຽງໄຂ່ທີໍ່ໄດ້ຮັບການປະສົມພັນ ເພໍ່ອສົໍ່ງຕໍ່ມາຫາມົດລູກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຝັງຕົວຕໍ່ໄປ
3) ມົດລູກ (Uterus)
ໃນສັດລ້ຽງສ່ວນໃຫຍ່ມົດລູກມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຕົວ Y ເຊິໍ່ງແບ່ງອອກເປັນ 3 ສ່ວນຄ:
ປີກມົດລູກ (Uterine horn) ມີ 2 ຂ້າງ ເປັນສ່ວນແຂນຂອງຕົວ Y, ໂຕມົດລູກ (Body of Uterus)
ເປັນສ່ວນຕົວຂອງຕົວ Y ແລະ ຄ ຫ ປາກມົດລູກ (Cervix) ເປັນສ່ວນຖານຂອງຕົວ Y ທີໍ່ມາຢູ່ດ້ານທ້າຍ
ສຸດຂອງຕົວມົດລູກ. ສັດແຕ່ລະຊະນິດມີຂະໜາດຂອງມົດລູກແຕກຕ່າງກັນໄປ ເຊັໍ່ນ: ໝູ, ໝາ ແລະ ແມວ ມີ
ມົດລູກຊະນິດ Bicornuate ຄ: ປີກມົດລູກທັງສອງຍາວ ແລະ ຈະເລີນໄດ້ດີ ໂດຍສະເພາະໃນໝູ ເພໍ່ອໃຫ້
ຕົວອ່ອນຝັງຕົວໄດ້ຢ່າງພຽງພ ຂະນະທີໍ່ຕົວມົດລູກມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ສັັ້ນຫາຍ, ສ່ວນໃນງົວ, ມ້າ ແລະ
ແກະບາງສາຍພັນ ມີມົດລູກຊະນິດ Bipartite ຄໂຕມົດລູກມີຂະໜາດໃຫຍ່ຊັດເຈນ ໂດຍສະເພາະໃນມ້າທີໍ່
ມີລັກສະນະມົດລູກໃກ້ຄຽງກັບຂອງຄົນ ແລະ ລີງ ເຊິໍ່ງມີມົດລູກໃຫຍ່ຫາຍ ແຕ່ປີກມົດລູກຈະຫາຍໄປ,
ພະນັງມົດລູກ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ຊັັ້ນ ລຽງຈາກດ້ານນອກໄປຫາດ້ານໃນ ດັໍ່ງນີັ້:
 ຊັັ້ນເຫຍໍ່ອຫຸ້ມ (Serosa) ປະກອບດ້ວຍຈຸລັງຊັັ້ນດຽວ ແລະ ຕິດຕໍ່ກັນເປັນ
ຜນດຽວກັບເຫຍໍ່ອບຸຊ່ອງທ້ອງ (Peritonium) ໂດຍມີເອັນຢກຕິດມົດລູກໃຫ້ຕິດກັບເຫຍໍ່ອບຸຊ່ອງທ້ອງ
 ຊັັ້ນກ້າມຊີັ້ນ (Myometrium) ເປັນຊັັ້ນທີໍ່ໜາທີໍ່ສຸດ ປະກອບດ້ວຍ
ກ້າມຊີັ້ນກ້ຽງ 3 ຊັັ້ນ ມີບົດບາດສາຄັນຕໍ່ການບີບຕົວຂອງມົດລູກລະຫວ່າງຊ່ວງເປັນສັດ ແລະ ເວລາທີໍ່ມີການ
ປະສົມພັນ ໃນກລະນີທີໍ່ສັດຕັັ້ງທ້ອງ ຊັັ້ນກ້າມຊີັ້ນຈະຫາຍກວ່າປົກກະຕິ ໂດຍມີການເພີໍ່ມທັງຈານວນ ແລະ
ຂະໜາດຂອງຈຸລັງກ້າມຊີັ້ນ
 ຊັນ
ັ້ ໃນສຸດ (Endometrium) ປະກອບເຫຍໍ່ອບຸພະນັງດ້ານໃນ ຕ່ອມພາຍ
ໃນເຫຍໍ່ອມົດລູກ (Uterine gland) ເຊິໍ່ງເຮັດໜ້າທີໍ່ເປັນແຫໍ່ງອາຫານໃຫ້ຕົວອ່ອນ ແລະ ເນັ້ອເຫຍໍ່ອປະ
ສາດຊັັ້ນນີັ້ມີຄວາມໜາຫາຍ ແລະ ມີເສັັ້ນເລອດມາລ້ຽງຫາຍກວ່າປົກກະຕິ. ພະນັງຊັັ້ນໃນຂອງມົດລູກເປັນ
ສ່ວນທີມ
ໍ່ ີການຍດເກາະກັບເຫຍໍ່ອຫຸ້ມຊັັ້ນນອກຂອງຄັບກະ (Chorion) ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນໂຄງສ້າງທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ
Placenta ເຊິໍ່ງເປັນບລິເວນທີໍ່ມີເສັັ້ນເລອດມາລ້ຽງຈາກແມ່ ແລະ ລູກຂ້າມຜ່ານໄປມາລະຫວ່າງກັນ. ການ
ແລກປ່ຽນຂອງສານອາຫານ ແລະ ຂອງເສຍລະຫວ່າງແມ່ ແລະ ລູກເກີດຂັ້ນໃນຊ່ອງນີັ້ ໂດຍສັດຊະນິດຕ່າງໆ
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ກມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນອອກໄປຕາມລັກສະນະການຍດເກາະ ເຊັໍ່ນ: ໃນມ້າ ແລະ ໝູ ຈະມີຖົງຊະນິດ
ກະຈາຍ (Diffuse placenta) ຄ: ສ່ວນທີໍ່ມີການຍດເກາະລະຫວ່າງພະນັງມົດລູກຊັັ້ນໃນ ກັບເຫຍໍ່ອຫຸ້ມ
ຊັັ້ນນອກສຸດຂອງຕົວມົດລູກຈະກະຈາຍຢູ່ທົໍ່ວໄປ, ໃນສັດຄ້ຽວເອັ້ອງຈະມີຖົງຄ້າຍເມັດກະດຸມ (Cotyle
donly Placenta) ພະນັງມົດລູກຊັັ້ນໃນ ມີສ່ວນທີໍ່ຍໍ່ນອອກໄປຄ້າຍກັບດອກເຫັດ (Caruncle) ຈານວນ
ຫາຍ ເຊິໍ່ງເປັນສ່ວນດຽວທີໍ່ມີການຍດເກາະກັບເຫຍໍ່ອຫຸ້ມຊັັ້ນນອກສຸດຂອງຕົວລູກ ແຕ່ບໍ່ພົບຕ່ອມພາຍໃນ
ມົດລູກຄກັບພະນັງມົດລູກສ່ວນອໍ່ນໆ, ໃນໝາ ແລະ ແມວ ມີຖົງຊະນິດເປັນແຖບ (Zonary placenta)
ເປັນສ່ວນທີໍ່ຢດເກາະກັນ ຈະມີລັກສະນະຄ້າຍກັບແຖບເຂັມຂັດລ້ອມຮອບຕົວລົດເອົາໄວ້ ແລະ ໃນຄົນມີຖົງ
ຊະນິດເປັນແຜ່ນກົມ (Discoidal Placenta) ເປັນບລິເວນທີໍ່ຍດເກາະກັນ ມີລັກສະນະເປັນແຜ່ນຄ້າຍ
ຈານ
ມົດລູກມີໜາ້ ທີດ
ໍ່ ງັໍ່ ນີັ້:
 ຂົນສົໍ່ງອະສຸຈິຈາກຈຸດທີໍ່ມີການປ່ອຍນັ້າເຊັ້ອຈາກຕົວຜູ້
ໄປຫາຕາແໜ່ງທີໍ່
ເກີດການປະສົມພັນໃນທໍ່ສົໍ່ງໄຂ່

ຜະລິດຮໂມນພອສຕາແກຣນດິນ ເອຟ ທູ ອັລຟາ (PGF2α) ເພໍ່ອສະລາຍ
ຄອຣ໌ປັສລູທຽມ ເມໍ່ອບໍ່ມີຕົວອ່ອນເກີດຂັ້ນ ເພໍ່ອໃຫ້ສັດເຂົັ້າສູ່ວົງຈອນການເປັນສັດຮອບຕໍ່ໄປ

ເປັນແຫໍ່ງອາຫານຂອງຕົວອ່ອນໃນໄລຍະຕົັ້ນກ່ອນການຝັງຕົວ ໂດຍຂອງ
ແຫວທີໍ່ຜະລິດຈາກຕ່ອມພາຍໃນເຫຍໍ່ອມົດລູກ

ຕຽມເພໍ່ອການຝັງຕົວຂອງຕົວອ່ອນ ຕະຫອດຈົນດູແລຄັບພະໃນຊ່ວງການ
ຕັັ້ງທ້ອງ ຈົນຮອດຄອດລູກ ໂດຍການກະຕຸ້ນຂອງຮໂມນໂປຣເຈສເຕີໂຣນຜະລິດຈາກຮັງໄຂ່

ບີບໄລ່ຕົວລູກ ແລະ ຖົງອອກຈາກມົດລູກໃນຂະບວນການຄອດ ແລະ ຫັງ
ຈາກການຄອດ ມົດລູກຈະຫົດຕົວເພໍ່ອໃຫ້ມີຂະໜາດໃກ້ຄຽງກັບຂະໜາດຂອງມົດລູກ ກ່ອນການຕັັ້ງທ້ອງໃນ
ຂະບວນການເຂົັ້າອູ່
4) ປາກມົດລູກ (Cervix)
ປຽບໄດ້ຄກັບລີັ້ນ ກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ຄອຍປິດມົດລູກຈາກດ້ານນອກ ເຊິໍ່ງເປັນໜ້າທີຂ
ໍ່ ອງ
ກ້າມຊີັ້ນກ້ຽງທີໍ່ມີລັກສະນະເປັນສາບຍຸ້ມແຂງແຮງ ຢູ່ລະຫວ່າງມົດລູກ ແລະ ຊ່ອງຄອດ ປົກກະຕິມົດລູກຈະ
ປິດຊະນິດ ຍົກເວັັ້ນໃນຊ່ວງຕົັ້ນ ແລະ ຊ່ວງປາຍຂອງການຕັັ້ງທ້ອງ, ປາກມົດລູກຈະເປີດໃນຊ່ວງໄລຍະທີໍ່ເປັນ
ສັດ ເພໍ່ອຈະຮັບອະສຸຈິເຂົັ້າລະຫວ່າງການປະສົມພັນ ແລ້ວປິດສະນິດໃນຊ່ວງໄລຍະການຕັັ້ງທ້ອງ ແລະ ເປີດ
ອີກຄັັ້ງ ເມໍ່ອມີການຄອດເກີດຂັ້ນ
ປາກມົດລູກມີໜາ້ ທີດ
ໍ່ ັໍ່ງນີ:ັ້
 ສົໍ່ງຜ່ານອະສຸຈິເຂົັ້າໄປໃນມົດລູກ
 ເກັບກັກຕົວອະສຸຈິ
 ຄັດເລອກຕົວອະສຸຈິທີໍ່ແຂງແຮງໃຫ້ເຂົັ້າຜ່ານໄປໃນມົດລູກໂດຍກັັ້ນບໍ່ໃຫ້ຕົວ
 ອະສຸຈິທີໍ່ຕາຍ ຫ ຜິດປົກກະຕິເຂົັ້າໄປ
5) ຊ່ອງຄອດ (Vagina)
ເປັນສ່ວນທີໍ່ເລີມ
ໍ່ ຈາກປາກມົດລູກ ຈົນເຖິງຕາແໜ່ງທີໍ່ມີຮູບເປີດຂອງທໍ່ຈາກຖົງ
ປັດສະວະ ມາເປີດເຂົັ້າພະນັງຊ່ອງຄອດ, ຊ່ອງຄອດມີລັກສະນະເປັນຫບ ແລະ ຢດຫຍຸ່ນໄດ້ດີ, ຊ່ອງຄອດຈະ
ມີຈຸລັງສ້າງນັ້າເມອກໃນຊ່ວງໜ້າຂອງຊ່ອງຄອດຈານວນຫາຍ
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ຊ່ອງຄອດມີໜາ້ ທີດ
ໍ່ ງັໍ່ ນີ:ັ້
 ເປັນສ່ວນຮອງຮັບອົງຄະຊາດຂອງເພດຜູ້ໃນລະຫ່ວງປະສົມພັນ ແລະ ສົໍ່ງ
ຜ່ານລູກຂະນະຄອດ
 ເປັນຕາແໜ່ງທີໍ່ມີການປ່ອຍນັ້າເຊັ້ອຂອງສັດເພດຜູ້ ເຂົັ້າອະໄວຍະວະສບພັນ
ເພດແມ່ ໃນສັດສ່ວນໃຫຍ່ ພ້ອມກັບເປັນທີໍ່ພັກຂອງອະສຸຈິ ຂະນະລທີໍ່ຈະເຄໍ່ອນເຂົັ້າໄປໃນປາກມົດລູກ
 ສ່ວນຂອງນັ້າລ້ຽງອະສຸຈິ ເຊິໍ່ງບໍ່ຖກສົໍ່ງຜ່ານເຂົັ້າໄປໃນມົດລູກ ຈະຖກຂັບ
ອອກ ຫ ຈະຖກດູດຊມຜ່ານພະນັງຊ່ອງຄອດ
6) ກະພຸງ້ ຊ່ອງຄອດ (Vestibule)
ເປັນສ່ວນທີໍ່ຖັດເຂົັ້າໄປຈາກປາກຊ່ອງຄອດ ໂດຍເລີມ
ໍ່ ຕົັ້ມມາຈາກຕໍ່າແໜ່ງທີໍ່ມີຮູ
ເປີດຂອງທໍ່ປັດສະວະ ມາເປີດເຂົັ້າຈົນເຖິງພາຍນອກ, ພາຍໃນກະພຸ້ງຊ່ອງຄອດມີຕ່ອມສ້າງນັ້າເມອກຈານວນ
ຫາຍ ສ່ວນມູນດ້ານລຸ່ມຂອງກະພຸ້ງຊ່ອງຄອດມີປຸ່ມທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ: Clitoris ເຊິໍ່ງທຽບໄດ້ກັບປາຍລິງໂຄຂອງເພດ
ຜູ້
7) ປາກຊ່ອງຄອດ (Vulva)
ເປັນອະໄວຍະວະສບພັນເພດແມ່ ສ່ວນທີໍ່ສາມາດເບິໍ່ງເຫັນຈາກພາຍນອກຕົວສັດ
ປະກອບດ້ວຍ: ແຄມໃຫຍ່ (Major labia) ມີລັກສະນະເປັນກີບຂອງກ້າມຊີັ້ນຂະໜາດໃຫຍ່ 2 ກີບ ປະ
ກົບກັນຢູ່ ໂດຍກີບທັງສອງຂອງມາເຊໍ່ອມກັນທາງດ້ານເທິງ ແລະ ລຸ່ມ, ໃນຊ່ວງທີໍ່ສັດສະແດງອາການເປັນສັດ
ກີບຈະບວມແດງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ແລະ ເມໍ່ອກ່າງກີບອອກຫາຍໆພົບວ່າ ມີກີບນ້ອຍອີກສອງກີບຢູ່ດ້ານໃນ
ເອີັ້ນກີບນ້ອຍໆນັັ້ນວ່າ: ແຄມນ້ອຍ (Minor labia)
8) ລະບົບເສັນ
ັ້ ເລອດທີມ
ໍ່ າລ້ຽງອະໄວຍະວະສບພັນເພດແມ່
ໃນບັນດາເສັັ້ນເລອດທີໍ່ມາລ້ຽງມົດລູກເຫົັ້ານີັ້ ເສັັ້ນເລອດແດງມີຄວາມສາຄັນທີໍ່ສຸດ
ເພາະສາມາດໃຊ້ກວດການຕັັ້ງທ້ອງໄດ້ ໂດຍສະເພາະໃນງົວ ເນໍ່ອງຈາກໃນຂະນະຕັັ້ງທ້ອງ ເສັັ້ນເລອດນີັ້ມີການ
ຂະຫຍາຍໃຫຍ່ ແລະ ກະແສການໄຫຂອງເລອດຈະແຮງຂັ້ນ, ຖ້າຄາຜ່ານທາງທວານໜັກ ສາມາດສາພັດເຖິງ
ຄວາມແຮງຂອງກະແສເລອດໄດ້ ເອີັ້ນລັກສະນະສາພັດນີັ້ວ່າ: Fremitus ເຊິໍ່ງເປັນຕົວບົໍ່ງຊີັ້ໄດ້ດີໃນການຕັັ້ງ
ທ້ອງ
9.2.2 ສລິລະວິທະຍາລະບົບສບພັນເພດແມ່
ໃນໄວສົມບູນພັນ (Puberty) ເປັນຊ່ວງ ຫ ອາຍຸທີໍ່ອະໄວຍະວະຂອງລະບົບສບພັນ
ເພດຜູ້ ຫ ເພດແມ່ສາມາດສ້າງ ແລະ ປ່ອຍຈຸລັງສບພັນອອກມາໄດ້ນັັ້ນ ຄອະສຸຈິໃນສັດເພດຜູ້ ແລະ ໄຂ່ໃນ
ສັດເພດແມ່ ໂດຍໃນສັດເພດແມ່ໄວສົມບູນພັນ ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການເປັນສັດ ແລະ ຂະບວນການຕົກ
ໄຂ່. ເນໍ່ອງຈາກຊ່ວງອາຍຸນີັ້ ສັດຕົວແມ່ຈະເປັນສັດຄັັ້ງທາອິດ ເຊິໍ່ງສາມາດສັງເກດເຫັນ ແລະ ກວດສອບໄດ້
ງ່າຍ, ສ່ວນໃນສັດເພດຜູ້ເຫດການທີໍ່ເກີດຂັ້ນໃນຊ່ວງດັໍ່ງກ່າວ ບໍ່ເກີດຂັ້ນທັນທີ ແລະ ບໍ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເໝອນ
ກັບສັດເພດແມ່ ແຕ່ມັນເປັນຜົນມາຈາກຂະບວນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງລະບົບສບພັນ ແລະ ຕ່ອມບໍ່ມີທໍ່
ຢ່າງຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ ເພໍ່ອສົໍ່ງໄປສູ່ປະຕິກິລິຍາທາງເພດຕໍ່ສັດຕົວແມ່ ແລະ ສາມາດທີໍ່ຈະສບພັນໄດ້ສາເລັດ
ປັດໃຈຕ່າງໆທີມ
ໍ່ ຜ
ີ ນ
ົ ຕກ
ໍ່ ານສົມບູນພັນມີດງັໍ່ ນີ:ັ້
1) ພັນສັດ: ໂດຍທົໍ່ວໄປໃນພັນສັດທີໍ່ມີຈະໜາດນ້ອຍ ຈະເຂົັ້າສູ່ໄວສົມບູນພັນໄວ
ກວ່າພັນທີໍ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ຕົວຢ່າງເຊັໍ່ນ: ໝາພັນນ້ອຍ ເປັນສັດຄັັ້ງທາອິດທີໍ່ອາຍຸນ້ອຍກວ່າໝາໃຫຍ່
2) ນາັ້ ໜັກຕົວ: ນັ້າໜັກຕົວຂອງສັດມີຄວາມສົມບູນພັນກັບການສົມບູນພັນ ຫາຍ
ກວ່າອາຍຸ ດັໍ່ງນັັ້ນ, ພົບວ່າ ສັດທີໍ່ໄດ້ຮັບສານອາຫານເຕັມທີໍ່ຕັັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍໆ ຈະເຂົັ້າສູ່ໄວສົມບູນພັນກວ່າ
ສັດທີໍ່ຂາດອາຫານ
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3) ລະດູການ ໃນສັດບາງຊະນິດ ເຊັໍ່ນ: ແບ້ ແລະ ແກະ ມີລະດູການປະສົມພັນຂັ້ນຢູ່
ກັບຄວາມສັັ້ນຍາວຂອງຊ່ວງກາງເວັນ, ນັັ້ນຄໄວສົມບູນພັນຂອງສັດພວກນີັ້ປ່ຽນແປງໄດ້ ເນໍ່ອງຈາກລະດູການ
ຕົວຢ່າງເຊັໍ່ນ: ໃນລູກແກະທີໍ່ເກີດໃໝ່ ໃນຊ່ວງລະດູໃບໄມ້ຫົໍ່ນ ອາດຈະສະແດງອາການເປັນສັດຄັັ້ງທາອິດໃນ
ຊ່ວງລະດູໃບໄມ້ຫົໍ່ນທີໍ່ຈະຕາມມາ ທັັ້ງໆທີໍ່ພວກມັນມີອາຍຸພຽງ 150 ວັນ ແຕ່ລູກສັດທີໍ່ເກີດໃນຊ່ວງລະດູໃບ
ໄມ້ປົໍ່ງ, ຊ່ວງຕົັ້ນລະດູອາດບສ
ໍ່ ະແດງອາການເປັນສັດຄັັ້ງທາອິດ ຈົນກວ່າລະດູປະສົມພັນຄັັ້ງທາອິດຈະມາເຖິງ
ນັັ້ນກຄໃນລະດູໃບໄມ້ຫົໍ່ນຂອງປີຖັດໄປ ເຊິໍ່ງແກະໂຕແມ່ເຫົໍ່ານີຈ
ັ້ ະມີອາຍຸ 400-500 ວັນ
9.2.3 ຮໂມນທີກ
ໍ່ ຽ່ ວຂ້ອງໃນລະບົບສບພັນເພດ
ສ່ວນໃຫຍ່ສ້າງ ແລະ ຫັງຈາກຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນໜ້າ ແລະ ສ່ວນຫັງ. ຮັງໄຂ່ ແລະ
ຖົງຮໂມນທີໍ່ສາຄັນໃນລະບົບສບພັນເພດແມ່ ມີດັໍ່ງນີ:ັ້
1) ຮໂມນ FSH (Follicle Stimulating Hormone)
FSH ເປັນສານປະກອບໄກລໂຄໂປຣຕິນ ທີໍ່ຜະລິດໂດຍຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນ
ໜ້າ. ໜ້າທີໍ່ຫັກໆຂອງ FSH ຄກະຕຸ້ນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຟອລລິເຄິລເທິງຮັງໄຂ່
2) ຮໂມນ LH (Lutienizing Hormone)
LH ເປັນສານປະກອບໄກລໂຄໂປຣຕິນ ທີໍ່ຜະລິດໂດຍຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນ
ໜ້າ, ມີໜ້າທີໍ່ຄ: ການເຮັດໃຫ້ເກີດການຕົກໄຂ່ (ovulation), ກະຕຸ້ນໃຫ້ຈຸລັງເທິງຮັງໄຂ່ປ່ຽນເປັນຄອຣ໌
ປັສລູທ່ຽມ (CL) ແລະ ສ້າງໂປຣເຈສເຕິໂຣນຕາມມາ
3) ໂປຣເຈສເຕິໂຣນ (Progesterone)
ເປັນຮໂມນໃນກຸ່ມສເຕິຣອຍຮໂມນ (Steroid hormone) ຜະລິດຈາກຄອຣ໌
ປັສລູທຽມເທິງຮັງໄຂ່, ຖົງ ແລະ ຕ່ອມເທິງໝາກໄຂ່ຫັງສ່ວນນອກ, ໜ້າທີສ
ໍ່ າຄັນຂອງໂປຣເຈສເຕິໂຣນ ຄ:
 ກະຕຸ້ນໃຫ້ພະນັງມົດລູກໜາຕົວຂັ້ນ ທັງຊັັ້ນກ້າມຊີນ
ັ້ ແລະ ຊັັ້ນໃນສຸດ ເພໍ່ອ
ການຝັງຕົວຂອງຕົວອ່ອນ ແລະ ການຈະເລີນຂອງຕົວອ່ອນ ຕະຫອດໄລຍະການຕັັ້ງທ້ອງ, ນອກຈາກນີັ້ ຍັງກະ
ຕຸ້ນໃຫ້ມີການຈະເລີນຂອງຕ່ອມພາຍໃນເຫຍໍ່ອມົດລູກ ເພໍ່ອຜະລິດສານອາຫານໃຫ້ແກ່ຕົວອ່ອນ ກ່ອນໄລຍະ
ຝັງຕົວ
 ການຕັັ້ງທ້ອງໂດຍຢັບຢັັ້ງການເຄໍ່ອນຕົວ ຫ ບີບຕົວຂອງມົດລູກ ໃນຂະນະທີໍ່
ມີການຕັັ້ງທ້ອງ
 ກະຕຸ້ນການຈະເລີນຂອງເຕົັ້ານົມ
 ຜົນໃນການຢັບຢັັ້ງການເປັນສັດ ແລະ ການລັໍ່ງສານ LH ຈາກຕ່ອມໃຕ້ສະ
ໝອງສ່ວນໜ້າ
4) ເອສໂຕຣເຈນ (Estrogen)
ເປັນຮໂມນໃນກຸ່ມສເຕິຣອຍຮໂມນ ເຊັນ
ໍ່ ດຽວກັນໂປຣເຈສເຕິໂຣນ, ຮໂມນທີໍ່
ສາຄັນໃນກຸ່ມນີັ້ ໄດ້ແກ່: ເອສຕາໄດອອລ (17 β-estradiol) ຮອງລົງມາຄເອສໂຕຣນ (Estrone) ແລະ
ເອສຕຣີອອລ (Estriol) ແຫໍ່ງຜະລິດເອສໂຕຣເຈນທີໍ່ສາຄັນ ໄດ້ແກ່: ຮັງໄຂ່, ຖົງ ແລະ ຕ່ອມເທິງໄຂ່ຫັງ
ເອສໂຕຣເຈນມີໜາ້ ທີດ
ໍ່ ງັໍ່ ນີ:ັ້
 ກະຕຸ້ນໃຫ້ສັດສະແດງອາການເປັນສັດ ເມໍ່ອເຖິງເວລາທີເໍ່ ໝາະສົມແກ່ການ
ປະສົມພັນ
 ເຮັດໃຫ້ສັດເພດແມ່
ມີຮູບຮ່າງລັກສະນະທີໍ່ສະແດງອອກເຖິງຄວາມເປັນ
ເພດແມ່ ເຊັໍ່ນ: ມີໂຄງຮ່າງກາຍຂະໜາດນ້ອຍ, ມີການຈະເລີນຂອງຕ່ອມນັ້ານົມ ແລະ ມີກ້າມໜ້ອຍກວ່າສັດ
ເພດຜູເ້ ປັນຕົັ້ນ
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 ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການບີບຕົວຂອງມົດລູກ ໂດຍໄປເສີມປະສິດທິພາບການທາ
ງານຂອງອອກຊີໂຕຊິນ ແລະ ພຣສຕາແກຣນດິນໃນການບີບຕົວຂອງມົດລູກ ແລະ ທໍ່ສົໍ່ງໄຂ່
 ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຂອງຈຸລັງເຫຍໍ່ອບຸຂອງຊ່ອງຄອດ
 ກະຕຸນ
້ ການຈະເລີນຂອງລະບົບທໍ່ພາຍໃນຕ່ອມນັ້ານົມໃນຂະບວນການສ້າງ
ນັ້ານົມ
 ຄວບຄຸມການລັໍ່ງຂອງໂກນາໂດໂຕຣປິນສ໌ ເທິງຮັງໄຂ່
5) ພຣສຕາແກຣນດິນ (Prostaglandin)
ເປັນສານປະເພດໄຂມັນບອ
ໍ່ ໍ່ມຕົວ ທີໍ່ຜະລິດໂດຍມົດລູກຂອງສັດທີໍ່ບໄໍ່ ດ້ຕັັ້ງທ້ອງ
ເຮັດໃຫ້ CL ສະລາຍຕົວ ເພໍ່ອເຮັດໃຫ້ສັດເຂົັ້າສູວ
່ ົງຮອບການເປັນສັດຮອບໃໝ່, ນອກຈາກນີັ້ ໃນຂັັ້ນຕອນ
ການເກີດລູກ PG ກຈະຖກລັໍ່ງອອກມາເພໍ່ອການເຄໍ່ອນຕົວ ແລະ ບີບຕົວຂອງມົດລູກດ້ວຍ
6) ອອກຊີໂຕຊິນ (Oxytocin)
ເປັນຮໂມນທີໍ່ຜະລິດຈາກສະໝອງສ່ວນໄຮໂປທາຣາມັສ (Hypothalamus)
ແລ້ວຖກສົໍ່ງໄປເກັບຢູທ
່ ີໍ່ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນຫັງ (Posterior Pituitary). ໜ້າທີໍ່ສາຄັນຂອງອອກຊີໂຕ
ຊິນ ມີດັໍ່ງນີ:ັ້ ຊ່ວຍໃນການບີບຕົວຂອງມົດລູກຂະນະຄອດ ຫ ຂະນະທີເໍ່ ກີດການເຄໍ່ອນຕົວຂອງທໍ່ອະສຸຈໃິ ນ
ລະບົບສບພັນ ແລະ ກະຕຸນ
້ ໃຫ້ເກີດການໄຫຂອງນັ້ານົມ

ຮູບທີ 70 ຮທີກ
ໍ່ ຽ່ ວຂ້ອງກັບລະບົບສບພັນເພດແມ່
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ: https://neuroendoimmune.wordpress.com/2013/10/25/the-rollercoaster-of-female-hormones-are-you-enjoying-the-ride/

108

9.2.4

ຂະບວນການສ້າງໄຂ່ (Oogenesis)
ຄຂະບວນການປ່ຽນແປງຂອງໂອໂອໂກເນຍ (Oogonia) ຕັັ້ງແຕ່ເລີໍ່ມຕົັ້ນ ຈົນເຖິງຂັັ້ນ
ຕອນສຸດທ້າຍ ຈົນໄດ້ຈຸລັງສບພັນ (ໄຂ່) ທີໍ່ພ້ອມສາລັບການປະສົມພັນ ເຊິໍ່ງສາພັນກັບການປ່ຽນແປງຂອງ
ຟອລລິເຄິລ ໂດຍມີຂັັ້ນຕອນດັໍ່ງນີ:ັ້
 ໃນໄລຍະຄັບພະຂອງສັດເພດແມ່ ໂອໂອໂກເນຍ (ມີ 46 ໂຄຣໂມໂຊມ) ເຊິໍ່ງເປັນ
ຈຸລັງສບພັນເບັ້ອງຕົັ້ນ ມີການແບ່ງຈຸລັງແບບໄມໂອຊິສຫາຍຄັັ້ງ ເພໍ່ອເພີມ
ັ້ ຈານວນຈຸລັງ ໂດຍແຕ່ລະຈຸລັງມີໂຄງ
ສ້າງຄຈຸລັງເດີມທຸກປະການ
 ໂອໂອໂກເນຍແຕ່ລະຈຸລັງ ມີການພັດທະນາເປັນຈຸລັງ ທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ: ໂອໂອໄຊຂັັ້ນຕົັ້ນ
(Primary Oocyte) (n= 23) ເຊິໍ່ງເມໍ່ອເຖິງຂັັ້ນນີັ້ແລ້ວ ຈຸລັງສບພັນຈະຍຸດແບ່ງຕົວ ຈົນກວ່າຈະເຖິງໄວ
ສົມບູນພັນ, ດັໍ່ງນັັ້ນ ຮັງໄຂ່ຂອງສັດທີໍ່ເກີດທາອິດເຕັມໄປດ້ວຍໂອໂອໄຊຂັັ້ນຕົັ້ນເປັນຈານວນຫາຍ ແລະ ມີໂອ
ໂອໄຊບາງສ່ວນຕາຍລົງໄປ ເຮັດໃຫ້ຈານວນໂອໂອໄຊຫຼຸດລົງ
 ເມໍ່ອສັດເຂົັ້າສູໄ່ ວສົມບູນພັນຂະບວນການສ້າງໄຂ່ດາເນີນຕໄໍ່ ປ ໂດຍກ່ອນການຕົກ
ໄຂ່ເລັກນ້ອຍ, ການແບ່ງຕົວຂອງຈຸລັງທີຢ
ໍ່ ຸດສະງັກກຈະດາເນີນຕໄໍ່ ປ ໂດຍໂອໂອໄຊຂັັ້ນຕົັ້ນ 1 ຈຸລັງເກີດມາ
ແບ່ງຕົວແບບໄມໂອຊິສໄດ້ໂອໂອໄຊ ຂັັ້ນສອງ (n=23) 1 ຈຸລັງ ສ່ວນອີກຈຸລັງໜໍ່ງນ້ອຍກວ່າ ເອີັ້ນວ່າ: ໂພ
ລາບດີ ທີໜໍ່ງ (First polar body)
 ໂອໂອໄຊຂັັ້ນທີສອງ (ມີ 23 ໂຄຣໂມໂຊມ) ແຕ່ລະຈຸລັງແບ່ງຕົວແບບໄມໂອຊິສ
ໄດ້ເປັນຈຸລັງສບພັນ (ໄຂ່) ( n=23) 1 ຈຸລັງ ແລະ ໂພລາບດີ ທີສອງ 2 ຈຸລັງ ເຊິໍ່ງທັງໂພລາບດີທໜ
ີ ໍ່ງ ແລະ
ໂພລາບດີ ທີສອງ ຈະມີການເຊໍ່ອມສະລາຍໃນທີໍ່ສຸດ
 ດັໍ່ງນັັ້ນ ເມໍ່ອປຽບທຽບຂະບວນການສ້າງກັບການສ້າງອະສຸຈິ ພົບວ່າ ໂອໂອໄຊຂັັ້ນ
ໜໍ່ງ 1 ຈຸລັງ ຈະແບ່ງຈຸລັງໃກ້ຈລ
ຸ ັງສບພັນ (ໄຂ່) ພຽງອັນດຽວ ຂະນະທີສ
ໍ່ ະເປີມມາໂຕໄຊຂັັ້ນຕົັ້ນແບ່ງຕົວ ໄດ້
ຈຸລັງສບພັນ (ຕົວອະສຸຈິ) ເຖິງສີຕ
ໍ່ ົວ
9.2.5 ການຈະເລີນຂອງຟອລລິເຄີລ (Folliculogenesis)
ການຈະເລີນຂອງຟອລລິເຄິລ ເກີດຂັ້ນພາຍໃຕ້ອິນທິພົນຂອງ FSH ຈາກຕ່ອມໃຕ້ສະ
ໝອງ ເຊິໍ່ງແບ່ງອອກເປັນ 4 ໄລຍະ ດັໍ່ງນີ:ັ້
 ຟອລລິເຄິລຂັັ້ນຕົັ້ນ (Primary follicle) ຄຈຸລັງຮູບຮ່າງແປ (Follicular cell)
ພຽງຊັັ້ນດຽວ ທີໍ່ອ້ອມຮອບໂອໂອໄຊໄວ້ພາຍໃນ, ສັດທົໍ່ວໄປຈະພົບຟອລລິເຄິລຂັັ້ນຕົັ້ນຈານວນຫາຍ
 ຟອລລິເຄິລຂັັ້ນທີສອງ (Secondary follicle) ເປັນຈຸລັງຮູບຮ່າງແປທີໍ່ເກີດ
ຈາກການເຊິໍ່ງແບ່ງຕົວເພີໍ່ມຈານວນຈຸລັງ ເກີດເປັນຈຸລັງຊ້ອນກັນຫາຍຊັັ້ນ ແລະ ມີການຈະເລີນໃຫຍ່ຂັ້ນ ເຮັດ
ໃຫ້ເກີດເປັນເຫຍໍ່ອທີໍ່ໜາ ເອີັ້ນວ່າ: ໂຊນາ ເພລລິວຊິດາ (Zona Pellucida) ອ້ອມຮອບໂອໂອໄຊພາຍໃນ
ຟອລລິເຄິລ ຊັັ້ນທີສອງ
 ຟອລລິເຄິລຊັັ້ນທີສາມ (Tertiary Follicle) ເປັນຈຸລັງຮູບຮ່າງແປທີໍ່ເກີດການ
ແຍກຕົວໃຫ້ເກີດຊ່ອງຫວ່າງ ໂດຍມີຂອງແຫວເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍໂປຣຕິນ ແລະ ເອສໂຕຣເຈນຢູພ
່ າຍໃນຊ່ອງ
ຫວ່າງ ຈຸລັງບຸຊ່ອງຫວ່າງທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ: ເມມບຣານາ ແກຣນິວໂລຊາ (Membrana granulose) ຈະເພີມ
ໍ່
ຈານວນຊັັ້ນຂັ້ນ ໄລຍະນີຟ
ັ້ ອລລິເຄິລມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂັ້ນ
 ຟອລລິເຄິລຈະເລີນເຕີມທີໍ່ (Graaffian follicle) ເປັນຟອລລິເຄິລທີໍ່ສົມບູນ
ແລະ ມີຂະໜາດໃຫຍ່ເຕັມທີໍ່ ຊ່ອງຫວ່າງພາຍໃນມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີຂອງແຫວຫາຍຂັ້ນ ຂະນະທີໍ່ໂອໂອ
ໄຊຈະເຂົັ້າໄປໃນຊ່ອງຫວ່າງ ໂດຍມີຈຸລັງກຸ່ມໜໍ່ງຢດໄວ້ກັບພະນັງດ້ານໃນຂອງຟອລລິເຄິລ ແລະ ຟອລລິເຄິລ
ຍນ
ໍ່ ຂັ້ນມາຈາກຜິວຂອງຮັງໄຂ່ຄ້າຍຖົງນັ້າ ເຊິໍ່ງໃນສັດບາງຊະນິດສາມາດສາພັດໄດ້
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9.2.6

ການຕົກໄຂ່ (Ovulation) ແລະ ຄປັສລູທຽມ (Corpus Luteum; CL)
ການຕົກໄຂ່ ຄການທີໄໍ່ ຂ່ຖກປ່ອຍອອກຈາກຟອລລິເຄິລທີໍ່ຈະເລີນເຕັມທີໍ່ ໂດຍມີການ
ຈີກຂາດຂອງພະນັງຟອລລິເຄິລ ໄຂ່ທີໍ່ຖກປ່ອຍຈະຕົກໄປເທິງສ່ວນອິນຟັນດີບິວລາມຂອງທໍ່ສົໍ່ງໄຂ່ ແລະ ຖກ
ສົໍ່ງໄປສ່ວນທ້າຍຂອງທໍ່ສົໍ່ງໄຂ່ເພໍ່ອໄປພົບກັບອະສຸຈຕ
ິ ໄໍ່ ປ
ໃນສັດລ້ຽງສ່ວນຫາຍ ການຕົກໄຂ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການເປັນສັດ ເນໍ່ອງຈາກມີການ
ດູດຊມຂອງຮໂມນເອສໂຕຣເຈນຈານວນຫາຍ ເຂົັ້າສູກ
່ ະແສເລອດ ກ່ອນໜ້າທີໍ່ຈະມີການຕົກໄຂ່ເລັກນ້ອຍ
ພາຍຫັງການຕົກໄຂ່ ຊ່ອງຫວ່າງພາຍໃນຂອງຟອລລິເຄິລເຕັມໄປດ້ວຍເລອດ ແລະ ນັ້າເຫອງ ກາຍເປັນ
ຄອຣ໌ປັສ ຮີໂມຣາຈິຄັມ (Corpus Haemorrhagicum) ເຊິໍ່ງຕມ
ໍ່ າຈຸລັງບຸຜິວທີໍ່ຢູ່ຕາມຊ່ອງຫວ່າງຂອງ
ຟອລລິເຄິລ ຈະແບ່ງຕົວ ແລະ ຂະຫຍາຍຂະໜາດຂອງຈຸລັງໃຫຍ່ຂັ້ນ ຈົນເຕັມຊ່ອງຫວ່າງພາຍໃນ ກາຍເປັນ
CL, ໃນສັດສ່ວນຫາຍ CL ມັກຍນ
ໍ່ ອອກຈາກຜິວຂອງຮັງໄຂ່ຫາຍກວ່າ, ຟອລລິເຄິລສາມາດຮັບຄວາມຮູ້ສກ
ໄດ້ຜ່ານທາງລາໄສ້ໃຫຍ່ທາງຮູທວານໄດ້ ໂດຍປົກກະຕິ ຟອລລິເຄິລ ແລະ CL ສາມາດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້
ໂດຍການເບິໍ່ງດ້ວຍຕາ ແລະ ການສາພັດ ເຖິງຈະມີຂະໜາດເທົໍ່າກັນກຕາມ ຟອລລິເຄິລ ເປັນຖົງທີມ
ໍ່ ີຂອງ
ແຫວບັນຈຸຢູ່ ເຮັດໃຫ້ເບິໍ່ງຄ້າຍຄກັບຕຸ່ມເມັດໃສ ຂະນະທີໍ່ CL ມີລັກສະນະແຂງກວ່າ
ໃນກລະນີທີໍ່ມີການປະສົມພັນ ແລະ ການຕັັ້ງທ້ອງເກີດຂັ້ນ CL ຍັງຄົງຢູຕ
່ ະຫອດໄລຍະ
ການຕັັ້ງທ້ອງ ເພໍ່ອຍັງເຮັດໜ້າທີສ
ໍ່ ້າງຮໂມນໂປຣເຈນເຕິໂຣນ ສາລັບຄວບຄຸມການຕັັ້ງທ້ອງ ແຕ່ຖ້າບມ
ໍ່ ີການ
ປະສົມພັນສົມພັນ ຫ ສິັ້ນສຸດໄລຍະການຕັັ້ງທ້ອງ CL ຈະເຊອ
ໍ່ ມ ແລະ ກາຍເປັນຄອຣ໌ປັສ ແອລບິແຄນ
(Corpus Albican) ເຊິໍ່ງມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ສີຂາວ ເພໍ່ອສັດຈະໄດ້ເຂົັ້າວົງຈອນການເປັນສັດຕໄໍ່ ປ ແຕ່
ໃນບາງຄັັ້ງ CL ບມ
ໍ່ ີການເຊອ
ໍ່ ມໜ້ອຍລົງ ເຮັດໃຫ້ CL ຍັງຄົງຢູໃ່ ນຮັງໄຂ່ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ສັດບສ
ໍ່ ະແດງອາການ
ເປັນສັດຢ່າງຊັດເຈນໃນໄລຍະເປັນສັດ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະທ້ອງທຽມ ເຊິໍ່ງການຄົງຢູຂ
່ ອງ CL ທີໍ່
ເກີດຂັ້ນດັໍ່ງກ່າວ ເປັນເຫດສາຄັນຢ່າງໜໍ່ງໃນການເຮັດໃຫ້ງົວປະສົມພັນບຕ
ໍ່ ິດຊົໍ່ວຄາວ
9.2.7 ວົງຈອນການເປັນສັດ (Estrus Cycle)
ໝາຍເຖິງຊ່ວງໄລຍະການສະແດງອາການເປັນສັດຄັັ້ງໜໍ່ງ ຈົນເຖິງການເປັນສັດຄັັ້ງຕໄໍ່ ປ
ເຊິໍ່ງຖກຄວບຄຸມໂດຍຮໂມນຈາກຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນໜ້າ, ຮັງໄຂ່ ແລະ ມົດລູກ ໂດຍທົໍ່ວໄປວົງຈອນເປັນ
ສັດຢູໃ່ ນຊ່ວງ 16 ເຖິງ 24 ວັນ ຂັ້ນຢູກ
່ ັບຊະນິດຂອງສັດ ແບ່ງໄດ້ອອກເປັນ 4 ໄລຍະ ຕາມລາດັບກ່ອນຫັງ
ຄ: ໄລຍະກ່ອນການເປັນສັດ (Proestrus), ໄລຍະເປັນສັດ (Estrus), ໄລຍະຫັງການເປັນສັດ
(Mertestrus) ແລະ ໄລຍະການທາງານຂອງ CL (Diestrus)
1) ໄລຍະກ່ອນການເປັນສັດ
ເປັນໄລຍະທີໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການທາງານຂອງຮໂມນ FSH ທີໍ່ໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ຟອລລິ
ເຄິລມີການຈະເລີນ ຂະນະດຽວກັນ ຈຸລັງພາຍໃນກຈະຜະລິດເອສໂຕຣເຈນເພີໍ່ມຂັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນ
ແປງຂອງອະໄວຍະວະສບພັນ ໂດຍມີເລອດມາລ້ຽງພະນັງຊັັ້ນໃນຂອງມົດລູກຫາຍຂັ້ນ, ປາກຊ່ອງຄອດເລີມ
ໍ່
ບວມແດງຂະຫຍາຍໃຫຍ່, ເຫຍໍ່ອຫຸ້ມຂ້າງໃນເປັນສີຊົມພູ-ແດງຫາຍຂັ້ນ, ໃນງົວຈະມີນັ້າເມອກໃສໆໄຫ
ອອກມາຈາກຊ່ອງຄອດ ໂດຍສະເພາະ ເວລາທີໍ່ງົວນອນ ອາການກຈະພົບໄດ້ ເຊັໍ່ນ: ກິນອາຫານໜ້ອຍລົງ, ສັດ
ໂຕແມ່ສະແດງອາການບາງຢ່າງອອກມາ ເພໍ່ອໃຫ້ໂຕຜູສ
້ ົນໃຈ ແຕ່ບຍ
ໍ່ ອມໃຫ້ປະສົມພັນ ແລະ ບາງຄັັ້ງສົໍ່ງສຽງ
ຮ້ອງດັງ ເປັນຕົັ້ນ
2) ໄລຍະເປັນສັດ
ໄລຍະນີັ້ຢພ
ູ່ າຍໃຕ້ການທາງານຂອງຮໂມນເອສໂຕຣເຈນ ແລະ LH ເປັນສ່ວນ
ໃຫຍ່ ໂດຍຮໂມເອສໂຕຣເຈນໃນເລອດຈະສູງຂັ້ນ, ການຕົກໄຂ່ເກີດຂັ້ນຕາມມາລະຫວ່າງທີໍ່ສະແດງອາການ
ເປັນສັດ ຫ ຫັງໄລຍະເວລາເລັກນ້ອຍ ແລະ ມີຮໂມນ LH ສູງຂັ້ນໃນເລອດ ກ່ອນການຕົກໄຂ່ເລັກນ້ອຍ,
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ສ່ວນ FSH ໃນເລອດຈະຕໍ່າລົງ, ການປ່ຽນແປງຂອງອະໄວຍະວະສບພັນທີໍ່ພົບໃນຊ່ວງນີຄ
ັ້ ປາກຊ່ອງຄອດ
ມັກຈະແຮ່ວລົງໜ້ອຍໜໍ່ງ, ມີນັ້າເມອກຂຸ້ນ ແລະ ໜຽວໄຫອອກມາຈາກປາກຊ່ອງຄອດ, ສ່ວນອາການທີໍ່ສັງ
ເກດໄດ້ໃນສັດ ເຊັໍ່ນ: ຍອມຮັບການປະສົມພັນຈາກສັດໂຕຜູ,້ ຮ້ອງຫາຍຂັ້ນ ເປັນຕົັ້ນ. ໄລຍະເປັນສັດສິັ້ນສຸດ
ລົງ ເມໍ່ອມີການຕົກໄຂ່ເກີດຂັ້ນ
3) ໄລຍະຫງັ ການເປັນສັດ
ເປັນໄລຍະຫັງການຕົກໄຂ່, ໄລຍະນີັ້ ລະດັບຮໂມນເອສໂຕຣເຈນຈະຕໍ່າລົງ ແຕ່
ຈະມີລະດັບຂອງໂປຣເຈສເຕິໂຣນເພີໍ່ມຂັ້ນ ໂດຍຟອລລິເຄິລປ່ຽນແປງໄປເປັນ CL ເລີໍ່ມມີການຜະລິດໂປຣ
ເຈສເຕິໂຣນຫາຍຂັ້ນ ເພໍ່ອຕຽມຮອງຮັບການຝັງຕົວຂອງຕົວອ່ອນ, ການປ່ຽນແປງຂອງອະໄວຍະວະສບພັນທີໍ່
ພົບຄ ປາກຊ່ອງຄອດເລີມຍຸບແຮ່ວລົງ, ນັ້າເມອກທີໍ່ໄຫອອກຈາກຊ່ອງຄອດຫຼຸດລົງ, ໃນງົວບາງໂຕມີເລອດໃສ
ໄຫອອກມາທາງຊ່ອງຄອດ, ເນໍ່ອງຈາກມີເລອດມາລ້ຽງພະນັງມົດລູກຊັນ
ັ້ ໃນຫາຍ ຈົນບາງຄັັ້ງອາດຈະຈີກຂາດ
ອາການສາຄັນທີໍ່ພົບໃນສັດ ຄ: ສັດຢຸດ ແລະ ບຍ
ໍ່ ອມໃຫ້ສັດຕົວຜູຂ
້ ັ້ນປະສົມພັນໄດ້ ແລະ ເລີໍ່ມກັບມາກິນ
ອາຫານຕາມປົກກະຕິ
4) ໄລຍະການທາງານຂອງ CL
ເປັນໄລຍະສັັ້ນໆຂອງວົງຈອນເປັນສັດ ໄລຍະນີັ້ CL ມີການຈະເລີມເຕັມທີໍ່ ແລະ
ສ້າງຮໂມນໂປຣເຈສເຕິໂຮນຈານວນຫາຍ ການປ່ຽນແປງຂອງລະບົບສບພັນທີໍ່ພົບຄ ປາກຊ່ອງຄອດຍຸບແຮ່ວ
ລົງ, ມົດລູກອ່ອນນຸ້ມ ແລະ ບມ
ໍ່ ີນັ້າເມອກໄຫອອກຈາກຊ່ອງຄອດ, ໃນກລະນີທີໍ່ສັດບມ
ໍ່ ີການປະສົມພັນ ຫ
ຕັັ້ງທ້ອງ CL ເລີໍ່ມສະລາຍ ເຮັດໃຫ້ໂປຣເຈສເຕິໂຣນຫຼຸດລົງ ເຊິໍ່ງມີຜົນເຮັດໃຫ້ FSH ເພີໍ່ມປະລິມານຫາຍຂັ້ນ
ເພໍ່ອເຂົັ້າສູໄ່ ລຍະກ່ອນການເປັນສັດຂອງວົງຈອນໃໝ່ຕໄໍ່ ປ
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ຮູບທີ 71 ຂະບວນການສ້າງຕົວອະສຸຈິ ແລະ ຂະບວນການສ້າງໄຂ່
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

http://www.majordifferences.com/2014/04/difference-betweenspermatogenesis-and.html#.
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ບົດທີ 10
ລະບົບຕ່ອມບມ
ໍ່ ທ
ີ ໍ່ (The Endocrine System)
ຈຸດປະສົງ
ເພໍ່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ບອກຊະນິດຕ່ອມບມ
ໍ່ ີທໍ່ໄດ້ຖກຕ້ອງ
2. ອະທິບາຍຄວາມສາຄັນຂອງຕ່ອມບມ
ໍ່ ີທໍ່ຕສ
ໍ່ ັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມໄດ້ຖກຕ້ອງ

ເນອ
ັ້ ໃນ
ລະບົບຕ່ອມບໍ່ມີທໍ່ ປະກອບດ້ວຍຕ່ອມບໍ່ມີທໍ່ຊະນິດຕ່າງໆທີໍ່ເຮັດໜ້າທີໍ່ຕ່າງກັນ, ລະບົບນີັ້ ມີໜ້າທີໍ່
ກ່ຽວກັບການປັບການທາງານຂອງຮ່າງກາຍ ຮ່ວມກັບລະບົບປະສາດ ໂດຍຕ່ອມທີໍ່ບໍ່ມີທໍ່ຈະຜະລິດສານເຄມີ
ທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ: ຮໂມນ (Hormone) ແລ້ວຖກລາລຽງໂດຍອາໄສລະບົບໝູນວຽນເລອດໄປຫາຈຸລັງ ແລະ ອະ
ໄວຍະວະເປົັ້າໝາຍ ເຮັດໃຫ້ຈຸລັງ ຫ ອະໄວຍະວະດັໍ່ງກ່າວ ເກີດການທາງານໄດ້ ໂດຍມີການຕອບສະໜອງ
ແລະ ເປັນໄປໂດຍຊ້າໆແຕ່ຄົງຢູ່ນານ
ຕ່ອມບໍ່ມີທໍ່ (Endocrine Gland)
ປະກອບຂັ້ນຈາກກຸ່ມຂອງຈຸລັງຮຽງຕົວກັນຫາຍແບບ
ເຊັໍ່ນ: ເປັນແຖວ, ເປັນຖົງ ຫ ເປັນກຸ່ມກ້ອນ ໂດຍມີຮ່າງແຫຂອງເສັັ້ນເລອດຝອຍແຊກຊ້ອນຢູ່ທົໍ່ວໄປ, ຕ່ອມ
ນີັ້ຜະລິດ ແລະ ລັໍ່ງສານເຄມີທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ: ຮໂມນ ເຂົັ້າສູ່ລະບົບໝູນວຽນເລອດໂດຍບໍ່ຜ່ານທໍ່ໃດໆເລີຍ, ແຕ່ມີ
ຕ່ອມບາງຊະນິດຂອງຮ່າງກາຍທີໍ່ໂຄງສ້າງພາຍໃນ ສາມາດເປັນໄດ້ທັງຕ່ອມທີໍ່ມີທໍ່ ແລະ ຕ່ອມບໍ່ມີທໍ່ ເຊັໍ່ນ: ຕັບ
ມ້າມ ແລະ ຕ່ອມເພດ (ອັນທະ ແລະ ຮັງໄຂ່) ໂດຍສ່ວນນີັ້ເປັນທໍ່ຈະສ້າງຮໂມນເຂົັ້າສູ່ກະແສເລອດ ຂະນະທີໍ່
ສ່ວນທີໍ່ເປັນທໍ່ຈະສ້າງນັ້າຍ່ອຍ ຫ ຈຸລັງເພດຜ່ານໄປຕາມທໍ່ໂດຍສະເພາະ
ດັໍ່ງນັັ້ນ ຖ້າເບິໍ່ງຈາກໂຄງສ້າງພາຍໃນ ເຮົາສາມາດແບ່ງຕ່ອມບໍ່ມີທໍ່ອອກເປັນ 3 ຊະນິດຄ:
 ຊະນິດທີໍ່ເປັນຕ່ອມດຽວຕ່າງຫາກ ໄດ້ແກ່: ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງ (Pituitary gland), ຕ່ອມ
ໄທຣອຍ (Thyroid gland), ຕ່ອມພາຣາໄທຣອຍ (Parathyroid gland), ຕ່ອມໝວກໝາກໄຂ່ຫັງ
(Adrenal gland), ຕ່ອມໄທມັສ (Thymus gland) ແລະ ຕ່ອມໄພນຽນ (Pineal gland)
 ຊະນິດທີໍ່ຢູ່ຮ່ວມກັບຕ່ອມມີທໍ່ ໄດ້ແກ່: ຮັງໄຂ່, ໝາກໄຂ່ຫັງ, ຖົງ ແລະ ຕັບອ່ອນ
 ເປັນຈຸລັງທີໍ່ແຈກຍາຍຢູ່ຕາມອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໂດຍຈຸລັງເຫົໍ່ານັັ້ນ ສ້າງສານຮໂມນທີໍ່ເປັນ
ສ່ວນປະກອບພວກເປບໂຕດ໌ (Peptide) ແລະ ອະມີນ (Amine) ພົບໄດ້ໃນຈຸລັງຂອງເນັ້ອເຫຍໍ່ອທີໍ່ຢູ່ໃນ
ທາງເດີນອາຫານ

10.1

ຮໂມນ (Hormone)

ຮໂມນເປັນສານເຄມີຊະນິດໜໍ່ງ ທີໍ່ສ້າງຈາກຕ່ອມບໍ່ມີທໍ່, ສານເຄມີເຫົໍ່ານີັ້ ເມໍ່ອລັໍ່ງອອກມາຈະຊມ
ເຂົັ້າສູກ
່ ະແສເລອດໄປຫາຈຸລັງ ຫ ອະໄວຍະວະເປົັ້າໝາຍ ເພໍ່ອໃຫ້ຈຸລັງ ແລະ ອະໄວຍະວະເຫົໍ່ານັັ້ນ ເກີດການ
ທາງານໄປຢ່າງປົກກະຕິ, ຮໂມນແຕ່ລະຊະນິດມີໜ້າທີໍ່ສະເພາະ ແລະ ມີອິດທິພົນຕໍ່ອະໄວຍະວະຕ່າງໆແຕກ
ຕ່າງກັນ ຕາມໜ້າທີໍ່ຂອງຮໂມນນັັ້ນໆ
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10.1.1 ປະເພດຂອງຮໂມນ
1) ໂປຣຕິນ ຫ ເປບໄທດ໌ ຮໂມນ (Protein or peptide hormone)
ຮໂມນຊະນິດນີັ້ ປະກອບດ້ວຍກົດອະມິໂນທີໍ່ຮຽງຕໍ່ກັນເປັນສາຍ (Peptide
chain) ໄດ້ແກ່: ຮໂມນທີໍ່ໄດ້ຈາກມ້າມ, ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງ, ຕ່ອມໄຮໂປທາຣາມັສ ແລະ ຈາກຕ່ອມພາຣາ
ໄທຣອຍ
2) ສເຕີຣອຍຮໂມນ (Steroid hormone)
ເປັນຮໂມນທີໍ່ມີໂຄງສ້າງທາງເຄມີ ປະກອບດ້ວຍ ສານໃນກຸ່ມສເຕິຣອຍໄດ້ແກ່ ຮ
ໂມນຈາກຕ່ອມເທິງໄຂ່ຫັງ (Adrenal gland ) ຮັງໄຂ່, ໝາກໄຂ່ຫັງ ແລະ ອັນທະ
3) ອະມິນຮໂມນ (Amine hormone)
ເປັນຮໂມນທີໍ່ໄດ້ຈາກການຕັດເອົາກຸ່ມຄາບອກຊີລ (Carboxyl group) ອອກ
ຈາກສານຂອງກົດອະມິໂນທີໍ່ເຊໍ່ອມກັນຢູ່ ຈົນໄດ້ສ່ວນທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ: ອະມິນ. ຮໂມນກຸ່ມນີັ້ໄດ້ແກ່: ໄທຣອກຊິນ
(Thyroxine) ແລະ ເຄທີໂຄລາມິນ (Catecholamine)
10.1.2 ກົນໄກການອອກລິດຂອງຮໂມນ
ການທີໍ່ຮໂມນຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງ ຫ ອະໄວຍະວະເປົັ້າໝາຍທາງານ ມັນຕ້ອງມີວິທີການໄປ
ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາບາງຢ່າງໃນຈຸລັງ ຫ ອະໄວຍະວະໃນເປົັ້າໝາຍນັັ້ນໆ, ເພິໍ່ນໄດ້ແບ່ງກົນໄກການ
ອອກລິດຂອງຮໂມນອອກເປັນ 3 ວິທີ ດັໍ່ງນີ:ັ້
1) ອອກລິດໂດຍການສັງເຄາະສານສັນຍານ (Second Messenger)
ການອອກລິດຂອງຮໂມນປະເພດນີັ້
ເກີດຈາກການທີໍ່ຮໂມນໄປຈັບກັບຕົວຮັບ
(Receptor) ເທິງພະນັງຈຸລັງດ້ານນອກ ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງທາງປະຕິກິລິຍາຂອງເອັນໄຊເທິງພະນັງ
ຈຸລັງ ເພໍ່ອຜະລິດສານສັນຍານຂັ້ນຢູ່ພາຍໃນຈຸລັງ ຄ: C-AMP (Cyclic Adenosine Monophos
phate) ເຊິໍ່ງເປັນສານທີໍ່ເກີດຈາກ ATP, ຈາກນັັ້ນ ສານດັໍ່ງກ່າວຈະໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ໂປຣຕິນໄຄນັສ (Protein
kinase) ເຮັດໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາ ຟອສໂຟຣີເລຊັນ (Phosphorylation) ຂອງໂປຣຕິນພາຍໃນຈຸລັງ
ເຊິໍ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການຕອບສະໜອງຕໍ່ລິດຂອງຮໂມນນັັ້ນໆ. ຮໂມນທີໍ່ອອກລິດດ້ວຍກົນໄກດັໍ່ງກ່າວ ໄດ້ແກ່:
ພວກໂປຣຕິນ ຫ ເປບໄທດ໌ ຮໂມນ ແລະ ແຄທີໂຄລາມິນ (Catecholamine)
2) ອອກລິດໂດຍຄວບຄຸມການສ້າງໂປຣຕິນ
ການອອກລິດຂອງຮໂມນວິທີນີັ້ ເກີດຂັ້ນໂດຍຮໂມນຈະຊມຜ່ານເຫຍໍ່ອຫຸ້ມຈຸລັງ
ເພໍ່ອໄປຮວມກັບຕົວຮັບ ເຊິໍ່ງເປັນໂປຣຕິນທີໍ່ຢູ່ໃນໄຊໂຕພລາສຊມ, ຈາກນັັ້ນ ຈະພາກັນເຂົັ້າໄປຫານີວເຄຍສ
ຂອງຈຸລັງ ແລ້ວໄປກະຕຸ້ນ DNA ໃຫ້ສັງເຄາະ mRNA ເພີໍ່ມຂັ້ນ, ຫັງຈາກນັັ້ນ mRNA ຈະອອກຈາກນິວ
ເຄຍສ ໄປຫາໄຊໂຕພລາສຊມ ແລ້ວໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ໄຣໂບໂຊມສັງເຄາະໂປຣຕິນຊະນິດໃໝ່ (ເອັນໄຊ) ເຊິໍ່ງສົໍ່ງ
ໄປສູ່ການປ່ຽນແປງໜ້າທີໍ່ຂອງຈຸລັງນັັ້ນໆ. ຮໂມນທີໍ່ອອກລິດດ້ວຍວິທີດັໍ່ງກ່າວ ໄດ້ແກ່: ກຸ່ມສເຕິຣອຍຮໂມນ
3) ອອກລິດໂດຍການຄວບຄຸມການຄັດເລອກສານຕ່າງໆ ຜ່ານເຫຍອ
ໍ່ ຫຸມ
້ ຈຸລງັ
ການອອກລິດຂອງຮໂມນວິທີນີັ້ ເກີດຈາກຮໂມນທີໍ່ມີຜົນໄປປ່ຽນຄຸນສົມບັດການ
ຄັດລັໍ່ງສານຕ່າງໆ ຜ່ານເຫຍໍ່ອຫຸ້ມຈຸລັງ ເຮັດໃຫ້ຮໂມນສາມາດຄວບຄຸມການຜ່ານເຂົັ້າອອກຂອງສານຕ່າງໆ
ພາຍໃນຈຸລັງໄດ້ ຮໂມນດັໍ່ງກ່າວ ໄດ້ແກ່: ຮໂມນອິນຊູລິນ
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10.2

ຊະນິດຕ່ອມບມ
ໍ່ ທ
ີ ທ
ໍ່ ສ
ີໍ່ າຄັນຂອງສັດລ້ຽງ

ຕາຕະລາງທີ 8
ລ/ດ
1
2
3
4
5
6
7
8

ຊະນິດຕ່ອມບມ
ໍ່ ທ
ີ ໍ່ທສ
ີໍ່ າຄັນຂອງສັດລ້ຽງ
ຊຂ
ໍ່ ອງຕ່ອມ

ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງ
(Pituitary gland)
ຕ່ອມເທິງໄຂ່ຫັງ
(Adrenal gland)
ຕ່ອມໄທຣອຍ
ຕ່ອມພາຣາໄທຣອຍ
ຕັບມ້າມ
ຕ່ອມໄພນ່ຽນ
ຕ່ອມໄທມັສ
ຕ່ອມຮັງໄຂ່ ແລະ ອັນທະ

ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນໜ້າ (Anterior Pituitary)
ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນຫັງ (Posterior Pituitary)
ຕ່ອມເທິງໄຂ່ຫັງສ່ວນນອກ (Adrenal Cortex)
ຕ່ອມເທິງໄຂ່ຫັງສ່ວນໃນ (Adrenal Medulla)
Thyroid
Parathyroid gland
Pancrease
Pineal gland
Thymus gland
Ovary and Testis

ຮູບທີ 72 ຊະນິດຕ່ອມບມ
ໍ່ ທ
ີ ໍ່ທສ
ີໍ່ າຄັນຂອງສັດລ້ຽງ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

http://wikieducator.org/The_Anatomy_and_Physiology_of_
Animals/Endocrine
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10.2.1 ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງ (Pituitary gland)
ເປັນຕ່ອມທີໍ່ມີຄວາມສາຄັນຫາຍທີໍ່ສຸດພາຍໃນຮ່າງກາຍ ເພາະວ່າ ຮໂມນຈະສ້າງຮໂມນ
ທີມ
ໍ່ ີຜົນໂດຍກົງຕຕ
ໍ່ ່ອມບມ
ໍ່ ີທໍ່ຊະນິດອໍ່ນໆ. ຂະໜາດຂອງຕ່ອມເທົໍ່າກັບເມັດຖົໍ່ວນ້ອຍໆ ໂດຍມັນຕິດຕກ
ໍ່ ັບສະ
ໝອງສ່ວນໄຮໂປທາລາມັສທີໍ່ຢູ່ດ້ານຫັງ ໂດຍກ້ານຈ່ອຍນ້ອຍ ແລະ ວາງຕົວຢູໃ່ ນແອໍ່ງນ້ອຍໆຂອງກະດູກສຟີ
ນອຍ (sphenoid bone) ໃນກະໂຫກຫົວ ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສາມາດແບ່ງອອກເປັນສອງພາກສ່ວນໃຫຍ່
ຕາມຕົັ້ນກາເນີດ ແລະ ໜ້າທີໍ່ ຄ: ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນໜ້າ ແລະ ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນຫັງ ໂດຍຕ່ອມທັງ
ສອງສ່ວນມີໜ້າທີໍ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຊັດເຈນ ຄ: ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນໜ້າ ຈະຜະລິດຮໂມນເມໍ່ອມັນຖກ
ກະຕຸ້ນດ້ວຍສະໝອງສ່ວນໄຮໂປທາລາມັສ ແລະ ສັໍ່ງມາຫາຈຸລັງ ຫ ອະໄວຍະວະເປົັ້າໝາຍ, ຂະນະທີຕ
ໍ່ ່ອມ
ໃຕ້ສະໝອງສ່ວນຫັງ ບໍ່ໄດ້ຜະລິດຮໂມນໃດໆເລີຍ, ແຕ່ເປັນສ່ວນທີໍ່ເກັບ ແລະ ລັໍ່ງຮໂມນທີຜ
ໍ່ ະລິດຈາກສະ
ໝອງສ່ວນໄຮໂປທາຣາມັສ ແລະ ມີການສກ
ໍ່ ັບຈາກເນັ້ອເຫຍໍ່ອ ຫ ອະໄວຍະວະເປົັ້າໝາຍມາຫາຕ່ອມ ແລະ
ສະໝອງສ່ວນດັໍ່ງກ່າວເທໍ່ອໜໍ່ງເພໍ່ອຫຼຸດ ຫ ເພີໍ່ມຮໂມນ
ຕາຕະລາງທີ 9
ລ/ດ
1

2

3

4

ຮໂມນທີລ
ໍ່ ງັໍ່ ຈາກຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນໜ້າ (Posterior pituitary)

ຊຮ
ໍ່ ໂມນ
ACTH
Adeno
Cortrophic
Hormone

ໜ້າທີສ
ໍ່ າຄັນ

ຮໂມນນີມ
ັ້ ີຜົນໂດຍກົງຕໍ່ການກະຕຸ້ນຕ່ອມໝວກໄຕສ່ວນນອກ ໂດຍມັນໄປ
ເຮັດໃຫ້ຕ່ອມໝວກໄຕສ່ວນນອກເກີດການປ່ຽນແປງ ດັໍ່ງນີ:ັ້
 ເກີດການຈະເລີນຂອງຕ່ອມເທິງໄຂ່ຫັງສ່ວນນອກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມກ
ີ ານ
ສ້າງ ແລະ ລັໍ່ງຮໂມນ Cortisol ໃນໂຄງສ້າງດັໍ່ງກ່າວ
 ຫຼຸດປະລິມານໄຂມັນ ແລະ ວິຕາມິນໃນຈຸລັງທີໍ່ຢູ່ໃນຕ່ອມເທິງໄຂ່ຫັງ
ສ່ວນນອກ
MSH
ຮໂມນຊະນິດນີມ
ັ້ ີບົດບາດສາຄັນໃນສັດຂັັ້ນສູງເຊັໍ່ນ:
ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ
Melanocyte ແລະ ນົກ MSH ທີໍ່ລັໍ່ງອອກມາຈະໄປກະຕຸ້ນຈຸລັງ ເມລາໂມໄຊ ໃຫ້ສ້າງເມັດສີ
Stimulating
ເມລາມິນ (melanin pigment) ເມໍ່ອເມັດສີເຫົໍ່ານີກ
ັ້ ະຈາຍຕົວເຮັດໃຫ້ຜິວ
Hormone
ສີເຂົັ້ມ ແຕ່ຖ້າຮວມກັນເປັນກຸ່ມເຮັດໃຫ້ຜິວສີຈດຈາງເຊິໍ່ງການກະຈາຍຕົວຂອງ
ເມັດສີນຂ
ີັ້ ັ້ນກັບການປ່ຽນແປງຂອງແສງສະຫວ່າງ
GH ຫ STH
ເປັນຮໂມນທີໍ່ສົໍ່ງເສີມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຮ່າງກາຍໃນສັດອາຍຸນ້ອຍ ໂດຍ
Growth or
ສະເພາະການຈະເລີນເຕິບໂຕຂອງກະດູກ ແລະ ກ້າມຊີນ
ັ້ ຢ່າງໃດກຕາມມັນຍັງ
Soma
ມີບົດບາດສາຄັນອໍ່ນໆຕໍ່ສັດທຸກຊ່ວງອາຍຸ, ຮໂມນຊະນິດນີັ້ ຊ່ວຍຄວບຄຸມຂະ
Trophic
ບວນການເມຕາໂບລິຊີມຂອງໂປຣຕິນ, ຄາໂບໄຮເດຣດ ແລະ ໄຂມັນ ໃນຈຸລັງ
Hormone
ຮ່າງກາຍທັງໝົດ
PRH ຫ LTH ຮໂມນຊະນິດນີມີບົດບາດໂດຍກົງໃນສັດເພດແມ່ ດັໍ່ງນີ:ັ້
Prolactin
 ກະຕຸ້ນການຈະເລີນຂອງຕ່ອມນັ້ານົມ ເຮັດໃຫ້ເຕົັ້ານົມມີຂະໜາດໃຫຍ່
Luteotropic
ຂັ້ນ ເພໍ່ອໃຫ້ສ້າງ ແລະ ລັໍ່ງນັ້ານົມໃນລະຫວ່າງການລ້ຽງລູກ ໂດຍຮໂມນ
or
ນີມ
ັ້ ີການລັໍ່ງອອກມາຫາຍໃນຊ່ວງທີໍ່ສັດຕັັ້ງທ້ອງຈົນກະທັັ້ງຄອດລູກ
Lactogenic
Hormone
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ຮັກສາສະພາບ ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ CL ລັໍ່ງຮໂມນໂປຣເຈສເຕິໂຣນ, ສ່ວນ
ໃນສັດເພດຜູຮ
້ ໂມນໂຕນີັ້ໄປຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ຕ່ອມມີການຈະເລີນ ຫ ໄປ
ເສີມປະສິດທິພາບຂອງເທສໂທສເຕິໂຣນ
ຮໂມນຊະນິດນີມີບົດບາດສາຄັນດັໍ່ງນີ:ັ້
 ໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ຟອລລິເຄິລ ໃນຮັງໄຂ່ມກ
ີ ານຈະເລີນ ແລະ ໃນຂະນະດຽວ
ກັນ ຈະມີການສ້າງເອສໂຕຣເຈນຈາກຈຸລັງໄປຟອລລິເຄິລເພີມ
ໍ່ ຂັ້ນ
 ໃນສັດເພດຜູ້ FSH ໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການສ້າງອະສຸຈິ ແລະ ຮໂມນໃນ
ອັນທະ
ຮໂມນຊະນິດນີ ມີບົດບາດສາຄັນ ດັໍ່ງນີ:ັ້
 ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການຈະເລີນຂອງໄຂ່, ຫັງຈາກກະຕຸ້ນດ້ວຍ FSH ເຮັດໃຫ້
ໄຂ່ສຸກ ແລະ ເກີດການຕົກໄຂ່
 ເຮັດໃຫ້ເກີດ CL ໃນຮັງໄຂ່ ແລະ ເກີດການສ້າງຮໂມນໂປຣເຈສເຕິໂຣນ
 ຕຽມຕ່ອມນັ້ານົມສາລັບການລັໍ່ງນັ້ານົມ
 ໃນສັດເພດຜູ້ LH ໄປກະຕຸ້ນຈຸລັງ (Leydig’ s cell) ໃນອັນທະໃຫ້ຈະ
ເລີນ ແລະ ມີການສ້າງຮໂມນເທສໂທສເຕິໂຣນ
ຮໂມນຊະນິດນີມ
ັ້ ີຜົນໂດຍກົງຕຕ
ໍ່ ່ອມໄທຣອຍ
ໂດຍໄປກະຕຸ້ນການຈະເລີນ
ຂອງຕ່ອມ ເຮັດໃຫ້ເກີດການສ້າງ ແລະ ລັໍ່ງຮໂມນໄທຣອຍດ໌


5

FSH
Follicle
Stimulating
Hormone

6

LH
Luteinizing
Hormone

7

TSH
Thyroid
Stimulating
Hormone
ການຄວບຄຸມ
ການລັງໍ່ ຮໂມນ
ຂອງຕ່ອມໃຕ້ສະ
ໝອງສ່ວນໜ້າ

8

ຄວບຄຸມດ້ວຍລະບົບປະສາດ ໂດຍຜ່ານທາງສະໝອງສ່ວນໄຮໂປທາລາມັສ,
ສະໝອງສ່ວນໄຮໂປທາລາມັສນີັ້ ຈະສ້າງ ແລະລັໍ່ ງຮໂມນຊະນິດທີໍ່ເປັນຕົວ
ກະຕຸ້ນ ແລະ ຢັບຢັັ້ງ (Releasing and inhibiting hormone) ອອກ
ມາຫາກະແສເລອດ ເຊິໍ່ງຖກລາລຽງໄປຫາຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນໜ້າ ເພໍ່ອ
ອອກລິດກະຕຸ້ນ ແລະ ຢັບຢັັ້ງການສ້າງ ແລະ ລັໍ່ງຮໂມນຂອງຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງ
ສ່ວນໜ້າ

ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນຫັງ (Posterior Pituitary)
ຕ່ອມນີບ
ັ້ ມ
ໍ່ ີການຜະລິດຮໂມນຊະນິດໃດໆອອກມາເລີຍ ແຕ່ມັນເປັນສ່ວນທີເໍ່ ກັບ ແລະ
ລັໍ່ງຮໂມນທີໍ່ສ້າງອອກມາຈາກຈຸລັງປະສາດໃນສະໝອງສ່ວນໄຮໂປທາລາມັສ, ຮໂມນທີໍ່ພົບໃນສະໝອງສ່ວນ
ຫັງມີ 2 ຊະນິດຄ: ອອກຊີໂຕຊິນ (Oxytocin) ແລະ ຮໂມນອັງຕິເດຍເຣັກຕິກ ADH (Antidiuretic
Hormone)
ຕາຕະລາງທີ 10 ຮໂມນທີລ
ໍ່ ງັໍ່ ຈາກຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນຫງັ (Posterior pituitary)
ລ/ດ
1

ຊຮ
ໍ່ ໂມນ

ໜ້າທີສ
ໍ່ າຄັນ

ອອກຊີໂຕຊິນ
Oxytocin

ເປັນຮໂມນທີອ
ໍ່ ອກລິດຕກ
ໍ່ ້າມຊີນ
ັ້ ກ້ຽງໃນມົດລູກ ແລະ ເຕົັ້ານົມ ມີບົດບາດ
ສາຄັນ ດັໍ່ງນີ:ັ້
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ການຄວບຄຸມການ
ລັງໍ່ ຂອງຮໂມນ
ອອກຊີໂຕຊິນ

2

ADH
Antidiuretic
Hormone

ການຄວບຄຸມການ
ລັງໍ່ ຂອງຮໂມນ
ADH
Antidiuretic
Hormone

ກະຕຸ້ນການຫົດຕົວຂອງມົດລູກ ເພໍ່ອຊ່ວຍບີບໄລ່ຕົວອະສຸຈິ ໃຫ້ໄປໃນ
ມົດລູກໃຫ້ປະສົມກັບໄຂ່
ຊ່ວຍໃນການເກີດລູກ ໂດຍກະຕຸ້ນການບີບຕົວຂອງຈຸລັງກ້າມຊີນ
ັ້ ຂອງ
ມົດລູກຢ່າງແຮງ ເພໍ່ອໃນການຂັບດັນເອົາລູກອອກ
ຊ່ວຍໃນການລັໍ່ງນັ້ານົມໃນສະພາວະຫັງເກີດ ແລະ ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ໂປຣ
ແລກຕິນລັໍ່ງອອກມາອີກດ້ວຍ

ການກະຕຸ້ນທີໍ່ເຕົັ້ານົມ ເຊັໍ່ນ: ການດູດ ຫ ສາພັດເຕົັ້ານົມ ເຮັດໃຫ້ເກີດ
ການລັໍ່ງນັ້ານົມເປັນຣີເຟລຄຊ໌
 ການຢດຕົວຂອງປາກຊ່ອງຄອດ ແລະ ພະນັງຊ່ອງຄອດ ເກີດຂັ້ນຂະນະ
ທີໍ່ເລີມ
ໍ່ ມີການຄອດລູກ ໂດຍທີສ
ໍ່ ່ວນຫົວຂອງລູກສັດ ໄປເຮັດໃຫ້ປາກ
ມົດລູກຢດອອກ ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດການລັໍ່ງຂອງອອກຊີໂຕຊິນ
ເປັນຮໂມນທີໍ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນໃນການຂັບປັດສະວະ ເຊິໍ່ງໄປລົດການສູນເສຍ
ນັ້າຫາຍໃນຮູບປັດສະວະ ຫ ເອີັ້ນວ່າ ຮໂມນນີຊ
ັ້ ່ວຍຮ່າງກາຍສະສົມນັ້າເອົາ
ໄວ້ ໂດຍມັນອອກລິດຕໄໍ່ ຂ່ຫັງ ເຮັດໃຫ້ມີການດູດຊມນັ້າຈາກປັດສະວະທີໍ່
ກາລັງຜະລິດເພໍ່ອເຂົັ້າສູ່ກະແສເລອດ ຜົນດັໍ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ປັດສະວະມີຄວາມ
ເຂັັ້ມຂຸ້ນຫາຍຂັ້ນ (ມີສີ ແລະ ກິໍ່ນແຮງ)


ການລັໍ່ງຮໂມນຊະນິດນີັ້ ເກີດຂັ້ນເມໍ່ອສະໝອງສ່ວນໄຮໂປທາລາມັສ ໄດ້ຮັບ
ສັນຍານການຂາດນັ້າຂອງຮ່າງກາຍ ຄ ເມໍ່ອສັດຂາດນັ້າພຽງເລັກນ້ອຍ ມີຜົນ
ເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນອອສໂມຊິສເພີໍ່ມຂັ້ນ (ເລອດຂຸ້ນຂັ້ນ) ເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະ
ທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ: Hemoconcertration ຊ່ໍ່ງຕົວຮັບໃນສະໝອງສ່ວນໄຮໂປ
ທາລາມັສ ຈະຄອຍຮັບການປ່ຽນແປງດັງໍ່ ກ່າວ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ກະແສປະສາດ
ສົໍ່ງໄປຫາຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນຫັງ ເພໍ່ອທີມ
ໍ່ ີການລັໍ່ງ ADH ອອກມາ ແລະ
ເມໍ່ອມັນເດີນທາງໄປເຖິງອະໄວຍະວະເປົັ້າໝາຍ (ໄຂ່ຫັງ) ໄຂ່ຫັງຈະເກີດ
ການສະສົມນັ້າເອົາໄວ້ ໂດຍການຜະລິດປັດສະວະທີໍ່ມີຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນຫາຍ
ຂນ
ັ້
ຖ້າຮ່າງກາຍຂາດ ADH ມີຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດເບົາຈດ (Diabetes
inspidus) ເຊິໍ່ງຜົນຂອງພະຍາດນີັ້ ເຮັດໃຫ້ສັດຜະລິດນັ້າປັດສະວະທີໍ່ເຈອ
ຈາງຈານວນຫາຍ (Polyuria) ແລະ ກິນນັ້າຫາຍຂັ້ນ (Polydipsia)
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ຮູບທີ 73 ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

http://pituitary.asn.au/GetInformed/OverviewofPituitaryGland.aspx

10.2.2 ຕ່ອມເທິງໄຂ່ຫັງ (Adrenal gland)
ເປັນຕ່ອມຄູທ
່ ີໍ່ມີຕາແໜ່ງຢູ່ຕອນເທິງດ້ານໜ້າຂອງໄຂ່ຫັງທັງສອງຂ້າງ. ຕ່ອມເທິງໄຂ່ຫງັ
ແບ່ງອອກເປັນ 2 ສ່ວນ ຄ: ສ່ວນອກ ແລະ ສ່ວນໃນ, ເຊິໍ່ງແຕ່ລະສ່ວນເຮັດໜ້າທີສ
ໍ່ ້າງ ແລະ ລັໍ່ງຮໂມນຊະ
ນິດຕ່າງກັນ ດັໍ່ງນີັ້:
ຕາຕະລາງທີ 11 ຮໂມນທີລ
ໍ່ ງັໍ່ ຈາກຕ່ອມເທິງໄຂ່ຫັງສ່ວນໃນ (Adrenal Medulla)
ລ/ດ

ຊຮ
ໍ່ ໂມນ

ໜ້າທີສ
ໍ່ າຄັນ

1

ອະດິຣນາລິນ
(Adrenaline)

ຮໂມນຊະນິດນີຖ
ັ້ ກລັໍ່ງອອກມາ ເມໍ່ອສັດຢູໃ່ ນພາວະການຕໍ່ສູ້ ຫ ໜີ ໂດຍ
ຮໂມນຊະນິດນີັ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຂອງຮ່າງກາຍ ດັໍ່ງນີ:ັ້
 ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຕັັ້ນຂອງຫົວໃຈ,
ປະລິມານຂອງເລອດທີໍ່
ອອກຈາກຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມດັນເລອດເພີໍ່ມຂັ້ນສູງ, ດັໍ່ງນັັ້ນ
ການສີດອະດິຣນາລິນ (Adrenaline) ໃຫ້ກັບສັດທີໍ່ຢໃູ່ ນພາວະ
ຫົວໃຈລົັ້ມເຫວ ເຊັໍ່ນ: ຂະນະຊັອກ ຈໍ່ງໄປຊ່ວຍໃຫ້ຫົວໃຈເຮັດ
ວຽກດີຂັ້ນ
 ໄປຂະຫຍາຍການເດີນອາກາດພາຍໃນປອດ
 ຫຼຸດການທາງານຂອງລະບົບທາງເດີນອາຫານ

2

ນອຣ໌ເອພິເນບຟຣິນ
Norepinephrine

ຮໂມນຊະນິດນີັ້ ມີຜົນຕກ
ໍ່ ານເຜົັ້າໄໝ້ອາຫານໜ້ອຍກວ່າອາດິຣນາລິນ,
ມີຜົນໜ້ອຍຕກ
ໍ່ ານເພີໍ່ມການເຕັັ້ນຂອງຫົວໃຈ ແລະ ປະລິມານເລອດ
ແຕ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລອດສູງຂັ້ນຫາຍ,
ເພາະມັນໄປເຮັດໃຫ້ເສັັ້ນ
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ການຄວບຄຸມການລັງໍ່
ຮໂມນຈາກຕ່ອມເທິງ
ໄຂ່ຫັງ

ເລອດຫົດຕົວນ້ອຍລົງ. ຄົນເຮົາມີການສ້າງ ແລະ ລັໍ່ງ ອາດິຣນາລິນ ຫາຍ
ກວ່ານອຣ໌ເອພິເນບຟຣິນ, ແຕ່ໃນສັດທີໍ່ຮ້າຍ ແລະ ລ່າເຫຍໍ່ອ ຈະມີການ
ລັໍ່ງ ນອຣ໌ເອພິເນບຟຣິນ ຫາຍກວ່າສັດທີບ
ໍ່ ດ
ໍ່ ຸຮ້າຍ ເຊັໍ່ນ: ໝາ ມີນອຣ໌ເອ
ພິເນບຟຣິນ ປະມານ 50 ຂະນະທີໍ່ງົວ, ມ້າ ແລະ ແກະ ມີປະລິມານ
ຮໂມນພຽງ 30, 20 ແລະ 35 ຕາມລາດັບ
ການສ້າງ ແລະ ລັໍ່ງຮໂມນຈາກຕ່ອມເທິງໄຂ່ຫັງທັງສອງສ່ວນ ຖກຄວບ
ຄຸມໂດຍຮໂມນ ACTH ຈາກຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງ ໂດຍສະໝອງສ່ວນ
ໄຮໂປທາລາມັສຈະລັໍ່ງ CRH ເພໍ່ອໄປກະຕຸ້ນຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນ
ໜ້າເຮັດໃຫ້ລັໍ່ງ ACTH , ໄປກະຕຸ້ນຕ່ອມເທິງໄຂ່ຫັງ ເພໍ່ອເຮັດໃຫ້ລັໍ່ງ
ຮໂມນຊະນິດຕ່າງໆ ໃນຂະນະດຽວກັນຮໂມນເຫົໍ່ານັັ້ນ ຈະສົໍ່ງຜົນຍ້ອນ
ກັບໄປຢັບຢັັ້ງການທາງານຂອງຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງ ແລະ ໄຮໂປທາລາມັສ

ຮູບທີ 74 ຕ່ອມເທິງໄຂ່ຫງັ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

https://en.wikipedia.org/wiki/Adrenal_gland

10.2.3 ຕ່ອມໄທຣອຍ (Thyroid gland)
ເປັນຕ່ອມທີໍ່ບມ
ໍ່ ີທໍ່ທີໍ່ມຂ
ີ ະໜາດໃຫຍ່ທີໍ່ສຸດໃນຮ່າງກາຍ ຕ່ອມນີມ
ັ້ ີ 2 ກີບ ໂດຍແຕ່ລະ
ກີບມີຕາແໜ່ງຢູ່ແຕ່ລະຂ້າງຂອງຫອດລົມທັງສອງກີບ ອາດມາເຊໍ່ອມຕໍ່ກັບທາງກາງດ້ວຍແຖວນ້ອຍໆ ເອີັ້ນ
ວ່າ: ອີສມັສ (Isthmus) ເຊິໍ່ງອາດມີ ຫ ບມ
ໍ່ ກ
ີ ະໄດ້ ຂັ້ນຢູກ
່ ັບຊະນິດຂອງສັດ
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ຕ່ອມໄທຣອຍຜະລິດຮໂມນ 2 ຊະນິດ ຄ: ໄທຣອຍຮໂມນ ແລະ ແຄລຊິໂຕນິນ
ຕາຕະລາງທີ 12 ຮໂມນທີລ
ໍ່ ງັໍ່ ຈາກຕ່ອມໄທຣອຍ (Thyroid gland)
ລ/ດ

ຊຮ
ໍ່ ໂມນ

ໜ້າທີສ
ໍ່ າຄັນ

1

ໄທຣອຍ

ຜະລິດໄທຣອຍຮໂມນອອກມາກຕໍ່ເມໍ່ອມັນຖກກະຕຸ້ນດ້ວຍຮໂມນ TSH
ຈາກຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນໜ້າ ເຊິໍ່ງຈະມີໜ້າທີໍ່ ແລະ ບົດບາດດັໍ່ງນີັ້:
 ຄວບຄຸມອູນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍຄ ຮໂມນຊະນິດນີັ້ ໄປຄວບຄຸມການ
ເຜົາໄໝ້ຂອງອາຫານຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ, ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນ ແລະ
ໃຊ້ພະລັງງານເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມອົບອຸນແກ່ຮ່າງກາຍ
ເຊິໍ່ງເປັນການ
ປັບຕົວໃຫ້ເຂົັ້າກັບຄວາມຮ້ອນ- ໜາວ
 ມີຜົນຕຂ
ໍ່ ະບວນການເມທາບລິຊມຂອງໂປຣຕີນ,
ຄາໂບໄຮເດຣດ
ແລະ ໄຂມັນ ເຊັໍ່ນດຽວກັບ GH ໂດຍໄປເພີໍ່ມການສັງເຄາະໂປຣຕີນ
ຖ້າອາຫານທີໍ່ສັດໄດ້ຮັບໄປ ປະກອບດ້ວຍສ່ວນທີໍ່ໃຫ້ພະລັງງານພຽງພ,
ແຕ່ຖ້າອາຫານທີໍ່ຮັບເຂົັ້າໄປບໍ່ມີສ່ວນທີໍ່ໃຫ້ພະລັງງານ ຫ ມີປະລິມມານ
ໄທຣອຍຮໂມນຫາຍເກີນໄປ ຈະໃຫ້ຜົນກົງກັນຂ້າມກຄ ເກີດການສະ
ລາຍຕົວຂອງໂປຣຕີນ

2

ແຄລຊິໂຕນິນ
(Calcitonin)

ຮໂມນຊະນິດນີັ້ ສ້າງມາຈາກຈຸລັງຊະນິດໜໍ່ງຂອງຕ່ອມໄທຣອຍ ມີຄວາມ
ສາຄັນໃນການຮັກສາສົມດຸນຂອງແຄລຊຽມໃນເລອດ ໂດຍມັນໄປຊ່ວຍປ້ອງ
ກັນການເກີດພາວະໄຮເປີແຄລຊີມຽມ (Hypercalcemia) (ລະດັບ
ແຄລຊຽມໃນເລອດສູງເກີນໄປ) ດ້ວຍການລຸດລະດັບແຄລຊຽມໃນເລອດ
ຖ້າມັນມີປະລິມານສູງເກີນໄປ ເຊິໍ່ງເຮັດໄດ້ໂດຍການດງເອົາແຄລຊຽມທີຫ
ໍ່ າຍ
ເກີນໄປໃນເລອດໄປເກັບສະສົມໄວ້ໃນສ່ວນຂອງກະດູກ

10.2.4 ຕ່ອມພາຣາໄທຣອຍ (Parathyroid gland)
ເປັນຕ່ອມຂະໜາດນ້ອຍຈານວນຫາຍ, ຕ່ອມມີລັກສະນະເປັນກ້ອນສີຈດ, ໂດຍມີຕາ
ແໜ່ງຢູ່ເທິງ ຫ ຢູໃ່ ກ້ກັບຕ່ອມໄທຣອຍ ເຊິງໍ່ ຕາແໜ່ງທີໍ່ຢູ່ຂອງຕ່ອມແຕກຕ່າງກັນອອກໄປໃນສັດແຕ່ລະຊະນິດ
ຕ່ອມພາຣາໄທຣອຍ ເຮັດໜ້າທີໍ່ຜະລິດ ແລະ ລັໍ່ງຮໂມນທີສ
ໍ່ າຄັນຂອງຮ່າງກາຍຄພາຣາໄທຣອຍຮໂມນ
ຕາຕະລາງທີ 13 ຮໂມນທີລ
ໍ່ ງັໍ່ ຈາກຕ່ອມພາຣາໄທຣອຍ (Parathyroid gland)
ລ/ດ
1

ຊຮ
ໍ່ ໂມນ

ໜ້າທີສ
ໍ່ າຄັນ

ພາຣາໄທຣອຍ
PTH
(Parathyroid
Hormone)

ເປັນຮໂມນທີໍ່ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງແຄລຊຽມໃນເລອດ ໂດຍອອກ
ລິດກົງກັນຂ້າມກັບຮໂມນແຄລຊິໂຕນິນ, ຮໂມນຊະນິດນີັ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນການ
ເກີດພາວະໄຮເປີແຄລຊີມຽມ ໂດຍການເພີໍ່ມປະລິມານແຄລຊຽມໃນເລອດ
ຖ້າມັນມີປະລິມານທີໍ່ຕໍ່າເກີນໄປ ເຊິໍ່ງໄປມີຜົນຕລ
ໍ່ າໄສ້ອ່ອນ ແລະ ກະດູກ
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ເຮັດໃຫ້ໄຂ່ຫັງສະສົມແຄລຊຽມເອົາໄວ້,
ລາໄສ້ດູດຊມແຄລຊຽມຈາກ
ອາຫານ ແລະ ການດງເອົາແຄລຊຽມຈາກກະດູກເຂົັ້າສູກ
່ ະແສເລອດ

ຮູບທີ 75 ຕ່ອມໄທຣອຍດ ແລະ ຕ່ອມພາຣາໄທຣອຍດ໌
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

http://www.vcahospitals.com/main/pet-health-information/article/animalhealth/allergy-inhalant-allergy-in-dogs/427

10.2.5 ຕ່ອມມ້າມ (Pancrease)
ເປັນອະໄວຍະວະໃນຊ່ອງທ້ອງທີໍ່ມຮ
ີ ູບຮ່າງຍາວ ແລະ ແປ, ວາງຕົວຢູໃ່ ກ້ລາໄສ້ອ່ອນ
ສ່ວນຕົັ້ນ ຕ່ອມນີເັ້ ຮັດໜ້າທີໍ່ເປັນທັງຕ່ອມມີທໍ່ ແລະ ບມ
ໍ່ ີທໍ່ ໂດຍເນັ້ອຕ່ອມສ່ວນໃຫຍ່ທປ
ີໍ່ ະກອບຂັ້ນດ້ວຍ
ເນັ້ອເຫຍໍ່ອທີໍ່ເປັນຕ່ອມມີທໍ່ ເຮັດໜ້າທີໍ່ໃນການຜະລິດເອັນໄຊໃນການຍ່ອຍທີໍ່ສາຄັນ ຂະນະທີເໍ່ ນັ້ອເຫຍໍ່ອທີໍ່
ເປັນຕ່ອມບມ
ໍ່ ີທໍ່ມີພຽງເລັກນ້ອຍເທົໍ່ານັັ້ນ ແຕ່ຮໂມນອິນຊູລິນທີໍ່ຜະລິດໄດ້ຈາກຕ່ອມນີມ
ັ້ ີຄວາມສາຄັນຕກ
ໍ່ ານ
ດາລົງຊີວິດຂອງສັດ
ຕາຕະລາງທີ 14 ຮໂມນທີລ
ໍ່ ງັໍ່ ຈາກຕ່ອມມ້າມ (Pancrease)
ລ/ດ
1

ຊຮ
ໍ່ ໂມນ

ໜ້າທີສ
ໍ່ າຄັນ

ອິນຊູລິນ
(Insulin)

ເປັນຮໂມນທີຈ
ໍ່ າເປັນຕໍ່ຊີວິດ ໂດຍມັນໄປເຮັດໃຫ້ກລູໂຄສ, ກົດອະມີໂນ
ແລະ ກົດໄຂມັນໃນກະແສເລອດຖກດູດຊມຜ່ານເຫຍໍ່ອຫຸ້ມຈຸລັງ ເຂົັ້າໄປ
ຫາຈຸລັງຕ່າງໆ ເພໍ່ອໃຊ້ເປັນແຫໍ່ງພະລັງງານຂອງຈຸລັງ ແລະ ດ້ວຍຄຸນສົມບັດ
ຂອງຮໂມນຊະນິດນີັ້ ເຮັດໃຫ້ກລູໂຄສໃນກະແສເລອດ ຖກຈຸລັງດງໄປໃຊ້
ດັໍ່ງນັັ້ນສະຫຼຸບວ່າ ອິນຊູລິນເປັນຮໂມນທີໍ່ມຜ
ີ ົນເຮັດໃຫ້ລະດັບນັ້າຕານໃນ
ກະແສເລອດຫຼຸດລົງ
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ກລູຄາກອນ
(Glucagon

ຮໂມນຊະນິດນີັ້ ອອກລິດກົງກັນຂ້າມກັບອິນຊູລິນ ໂດຍຂະນະທີໍ່ອິນຊູລິນ
ມີຜົນເຮັດໃຫ້ລະດັບນັ້າຕານໃນກະແສເລອດຕໍ່າລົງ ແຕ່ກລູຄາກອນເຮັດ
ໃຫ້ລະດັບນັ້າຕານກລູໂຄສໃນກະແສເລອດສູງຂັ້ນ (hyperglycermia)
ເຊິໍ່ງຜົນທີເໍ່ ກີດຂັ້ນ ຈະສາເລັດໄດ້ດ້ວຍຂະບວນການທີສ
ໍ່ າຄັນ 2 ຢ່າງດ້ວຍ
ກັນສູງຂັ້ນຄ:
1) ກລູຄາກອນໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ຈຸລັງຕັບປ່ຽນໄກໂຄເຈນ ເປັນກລູໂຄສ
ແລະ
2) ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຂະບວນການກລູໂຄນິໂອເຈນິຊິສ
(Gluconeogenesis) (ໄຂມັນ ແລະ ໂປຣຕິນ ເກີດການສະລາຍ
ຕົວໃຫ້ນັ້າຕານກລູໂຄສ)

ຮູບທີ 76 ຕ່ອມມ້າມ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

http://medicineworld.org/stories/lead/3-2010/synthetic-compound-for
pancreatic-cancers.html

10.2.6 ຕ່ອມໄພເນຍລ (Pineal Gland)
ເປັນຕ່ອມທີໍ່ມີຂະໜາດນ້ອຍແປ, ລັກສະນະເປັນຮູບກວຍ, ຕັັ້ງຢູ່ເໜອສະໝອງສ່ວນ
ໄຮໂປທາລາມັສ ແລະ ຖດຢດຕິດຢູກ
່ ັບຫັງຄາຂອງຊ່ອງວ່າງໃນສະໝອງສ່ວນທີ 3 (Third ventricle)
ຕ່ອມນີເັ້ ຮັດໜ້າທີໍ່ສ້າງ ແລະ ລັໍ່ງຮໂມນເມລາໂທນິນ (Melatonin)
ຮໂມນເມລາໂທນິນ
(Melatonin)
ນີຖ
ັ້ ກປ່ຽນມາຈາກສານຊີໂຣໂທນິນ
(Serotonin) ເຊິໍ່ງມີຈານວນຫາຍໃນຕ່ອມໄພເນຍ ມີໜ້າທີໍ່ ແລະ ບົດບາດສາຄັນ ຄ ໃນສັດທີມ
ໍ່ ີກະດູກສັນ
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ຫັງຊັັ້ນຕໍ່າ ເຊັໍ່ນ: ກົບ ແລະ ຂຽດ ຮໂມນນີຈ
ັ້ ະເຮັດໃຫ້ເມັດສີ (Melanophroes) ທີໍ່ກະຈາຍຢູໃ່ ນຈຸລັງເມ
ລາໂມໄຊ (Melanocytes) ເຂົັ້າມາຮວມກັນເປັນກຸ່ມຢູໃ່ ນນິວເຄລຍສ ເຮັດໃຫ້ສີຜີວສັດຈາງລົງ ເຊິໍ່ງອອກ
ລິດກົງກັບຂ້າມ MSH (Melanocyte stimulating hormone) ແລະ ຖ້າເຮົາຕັດຕ່ອມນີຂ
ັ້ ອງໝູອອກ
ພົບວ່າ ຈະມີການລັໍ່ງໂກນາໂດໂທຣພິນ (Gonadotrophins) ອອກມາຫາຍຂັ້ນ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ອັນທະ
ແລະ ຕ່ອມສບພັນຂອງລະບົບສບພັນເພດຜູຂ
້ ອງໝູຊ້າລົງ ສ່ວນໃນໝູເພດແມ່ພົບວ່າ ນັ້າໜັກຂອງຮັງໄຂ່ເພີໍ່ມ
ຂັ້ນ ແລະ ມີການຕົກໄຂ່ໄວຂັ້ນ

ຮູບທີ 77 ຕ່ອມໄພເນຍລ (Pineal Gland)
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

http://toliveconsciously.com/blog/index.php/tag/pineal/

10.2.7 ຕ່ອມໄທມັສ (Thymus gland)
ຕ່ອມໄທມັສ ເປັນອະໄວຍະວະທີຊ
ໍ່ ່ວຍເລີໍ່ມລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ ຕອນທາອິດໃນຊ່ວງ
ຊີວິດຂອງສັດ ໂດຍມັນຈະຫົດສັັ້ນລົງ ແລະ ເກອບຫາຍໄປເມໍ່ອສັດຈະເລີນເຕິມທີໍ່ ໃນສັດອາຍຸນ້ອຍ ຕ່ອມນີັ້
ມີຂະໜາດຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່ ເຊິໍ່ງແຜ່ຍນ
ໍ່ ອອກໄປທາງຕອນໜ້ າຈາກລະດັບຂອງຫົວໃຈໃນຊ່ອງເອິກ ເຂົັ້າໄປໃນ
ສ່ວນຄຕາມຄວາມຍາວທັງສອງຂ້າງຂອງຫອດລົມ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຫັງຈາກທີໍ່ສັດມີການຈະເລີນເຕັມທີໍ່
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ຕ່ອມໄທມັສຈະເລີໍ່ມຫາຍໄປ ແລະ ເຫອພຽງຕິໍ່ງນ້ອຍໆ, ດັໍ່ງນັັ້ນ ຕ່ອມນີໃັ້ ນສັດຈໍ່ງມີບົດບາດນ້ອຍໃນການ
ສ້າງ ແລະ ລັໍ່ງຮໂມນ

ຮູບທີ 78 ຕ່ອມໄທມັສ (Thymus gland)
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ

http://biology-forums.com/index.php?action=gallery;sa=view;id=9314
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ຮູບທີ 79 ຕ່ອມບມ
ໍ່ ີທທ
ໍ່ ສ
ີໍ່ າຄັນໃນຄົນເຮົາ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ: http://captain-nitrogen.tumblr.com/post/3525263548/coming-of-age
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ບົດທີ 11
ລະບົບປະສາດ (The Nervous System)
ຈຸດປະສົງ
ເພໍ່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ອະທິບາຍຄວາມສາຄັນຂອງລະບົບປະສາດໄດ້
2. ບອກຊະນິດຂອງຈຸລັງປະສາດແຕ່ລະຊະນິດໄດ້
3. ອະທິບາຍການທາງານຂອງລະບົບປະສາດໄດ້
4. ຈາແນກໜ້າທີໍ່ຂອງລະບົບປະສາດໄດ້
5. ບອກອະໄວຍະວະຮັບຄວາມຮູສ
້ ກໄດ້ຖກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ

ເນອ
ັ້ ໃນ
ລະບົບປະສາດ ເປັນລະບົບໜໍ່ງຂອງຮ່າງກາຍທີໍ່ໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມການທາງານ ຂອງລະບົບຕ່າງໆ
ຂອງຮ່າງກາຍ ໃຫ້ມີລະດັບການທາງານທີໍ່ເໝາະສົມຕໍ່ການດາລົງຊີວິດ. ການທາງານຂອງລະບົບປະສາດຈະມີ
ຕົວຮັບຄວາມຮູ້ສກຂອງຈຸລັງປະສາດ ເປັນຕົວຮັບຄວາມຮູ້ສກຈາກສິໍ່ງກະຕຸ້ນ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສິໍ່ງແວດ
ລ້ອມທັງພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນຮ່າງກາຍ
ເຊິໍ່ງການປ່ຽນແປງດັໍ່ງກ່າວ ຖກປ່ຽນແປງເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃນຮູບຂອງກະແສປະສາດໂດຍຕົວ
ຮັບຄວາມຮູ້ສກ ແລ້ວຖກຖ່າຍທອດໂດຍຈຸລັງປະສາດຮັບຄວາມຮູ້ສກ (Sensory neuron) ທີໍ່ຮຽງຕິດຕໍ່
ກັນຄ້າຍສາຍໂສ້ ເພໍ່ອໄປຍັງລະບົບປະສາດສູນກາງ ຄ ສະໝອງ ແລະ ໄຂສັນຫັງ ແລ້ວແປຜົນໃຫ້ເປັນ
ສັນຍານປະສາດ ນາຄາສັໍ່ງອອກຈາກສະໝອງ ແລະ ໄຂສັນຫັງ ໂດຍຜ່ານຈຸລັງປະສາດນາຄາສັໍ່ງ (Motor
neuron) ເພໍ່ອສົໍ່ງອອກໄປຍັງອະໄວຍະວະເປົັ້າໝາຍ (Effector) ເຊັໍ່ນ: ກ້າມຊີັ້ນ, ຕ່ອມ ແລະ ອະໄວຍະ
ວະຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ເກີດການທາງານຕໍ່ໄປ

11.1

ໜ່ວຍໂຄງສ້າງພນ
ັ້ ຖານຂອງລະບົບປະສາດ

ໜ່ວຍໂຄງສ້າງພັ້ນຖານຂອງລະບົບປະສາດສາຄັນທີໍ່ສຸດ ຄ: ຈຸລັງປະສາດ (Neuron), ເຮັດໜ້າທີໍ່
ຖ່າຍທອດຂັ້ມູນ ຫ ການນາກະແສປະສາດຕະຫອດທົໍ່ວຮ່າງກາຍ
ໂຄງສ້າງພັ້ນຖານຂອງຈຸລັງເຫົໍ່ານີັ້ ແມ່ນຄ້າຍຄກັນ ແລະ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 3 ພາກສ່ວນ ດັໍ່ງນີ:ັ້
ຕົວຈຸລັງປະສາດ (Cell body), ງ່າປະສາດ (Dendrite) ແລະ ຫາງປະສາດ (Axon)
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ຮູບທີ 80 ຈຸລງັ ປະສາດ (Neuron)
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

11.2

https://www.tes.com/lessons/twg3YqM-7vjRnA/chapter-7-thenervous-system

ຊະນິດຂອງຈຸລງັ ປະສາດ

ຈຸລັງປະສາດແບ່ງອອກເປັນ 3 ຊະນິດຕາມໜ້າທີໍ່ ຄ:
1) ຈຸລັງປະສາດຮັບຄວາມຮູສ
້ ກ (Sensory neuron)
ເປັນຈຸລັງທີໍ່ມີໜ້າທີໍ່ນາກະແສປະສາດ ຫ ຮັບຄວາມຮູ້ສກຈາກການກະຕຸ້ນພາຍນອກເຂົັ້າສູ່
ລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ
2) ຈຸລັງປະສາດຄາສັງໍ່ (Motor Neuron)
ຈຸລັງປະສາດຄາສັໍ່ງມີໜ້າທີໍ່ນາກະແສປະສາດຈາກສູນກາງປະສາດ ຜ່ານແອກຊອນ ໄປຍັງອະ
ໄວຍະວະຕ່າງໆເຊັໍ່ນ: ກ້າມຊີັ້ນພາໃຫ້ເກີດການຫົດຕົວ
3) ຈຸລັງປະສາດລະຫວ່າງກາງ (Inter Neuron)
ເປັນຈຸລັງປະສາດ ທີໍ່ຢູ່ພາຍໃນຈຸລັງປະສາດສ່ວນກາງເທົໍ່ານັັ້ນ, ມີໜ້າທີໍ່ຖ່າຍທອດກະແສ
ປະສາດລະຫວ່າງຈຸລັງປະສາດຮັບຄວາມຮູ້ສກ ແລະ ຈຸລັງປະສາດນາຄາສັໍ່ງໃນລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ
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ຮູບທີ 81 ຊະນິດຈຸລງັ ປະສາດ
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

11.3

http://www.differencebetween.com/difference-between-sensoryand-motor-neurons/

ປົມປະສາດ (Ganglion)

ປົມປະສາດ ເກີດຈາກການລວມກຸ່ມຂອງຕົວປະສາດຂອງຈຸລັງປະສາດ ໃນລະບົບປະສາດສ່ວນ
ປາຍ ແລະ ແບ່ງອອກໄດ້ 2 ຊະນິດ ຄ:
11.3.1 ປົມປະສາດຮັບຄວາມຮູສ
້ ກ (Sensory Ganglion)
ໄດ້ແກ່ຈຸລັງປະສາດໃນປົມປະສາດໄຂສັນຫັງ
11.3.2 ປົມປະສາດອັດຕະໂນມັດ (Automatic Ganglion)
ມີ 2 ຊະນິດ ຄ ປົມປະສາດຊີມພາເທຕິກ ແລະ ປົມປະສາດພາຣາຊີມພາເທຕິກ
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ຮູບທີ 82 ຊະນິດຂອງປົມປະສາດ (Ganglion)
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

11.4

http://slideplayer.com/slide/4993817/

ໄຍປະສາດ (Nerver Fiber)

ຄສ່ວນຂອງແອກຊອນທີໍ່ລວມຢູ່ກັບເປອກຫຸ້ມ ເຊັໍ່ນ: ປອກໄມອີລີນ (Myelin sheath) ໂດຍ
ເສັັ້ນໄຍຫາຍໆເສັັ້ນລວມກັນເປັນມັດໆ ຈໍ່ງເອີັ້ນວ່າ: ເສັັ້ນປະສາດ (Nerver); ໄຍປະສາດແບ່ງອອກໄດ້ 2
ຊະນິດ ຄ:
1) ໄຍປະສາດທີມ
ໍ່ ປ
ີ ອກໄມອີລນ
ີ ຫຸມ
້ (Myelinated nerve fiber)
ໄຍປະສາດຊະນິດນີັ້ພົບໃນປະສາດສ່ວນກາງ ໂດຍໄມອີລີນຈະພັນຮອບແອກຊອນຫາຍໆ
ຊັັ້ນ ເປັນຊ່ວງໆ
2) ໄຍປະສາດທີບ
ໍ່ ມ
ໍ່ ປ
ີ ອກໄມອີລນ
ີ ຫຸມ
້ (Unmyelinated nerve fiber)
ໄຍປະສາດຊະນິດນີັ້ ນາກະແສປະສາດໄດ້ຊ້າກວ່າພວກທີໍ່ມີປອກໄມອີລີນຫຸ້ມ
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ຮູບທີ 83 ໄຍປະສາດທີມ
ໍ່ ປ
ີ ອກໄມອີລນ
ີ ຫຸມ
້ (Myelinated nerve fiber)
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

11.5

http://classes.midlandstech.edu/carterp/Courses/bio210/chap11/

ເສັນ
ັ້ ປະສາດ (Nerver)

ເສັັ້ນປະສາດ ເປັນກຸ່ມໄຍປະສາດທີໍ່ຢູ່ນອກລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ ມາລວມກັນເປັນມັດມີເນອ
ັ້
ເຫຍໍ່ອກ້ຽວພັນຫຸ້ມ ເຊິໍ່ງສາມາດເບິໍ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົໍ່າ; ເສັັ້ນປະສາດໃນຮ່າງກາຍມີ 3 ຊະນິດ ຄ:
1) ເສັນ
ັ້ ປະສາດຮັບຄວາມຮູສ
້ ກ (Sensory nerve)
ປະກອບດ້ວຍໄຍປະສາດຮັບຄວາມຮູ້ສກຈານວນຫວງຫາຍລວມຢູ່ນາກັນ, ເຮັດໜ້າທີໍ່ນາ
ຄວາມຮູ້ສກພາຍນອກຮ່າງກາຍເຂົັ້າສູ່ລະບົບປະສາດສູນກາງ
2) ເສັນ
ັ້ ປະສາດນາຄາສັງໍ່ (Motor nerve)
ປະກອບດ້ວຍໄຍປະສາດນາຄາສັໍ່ງຈານວນຫວງຫາຍລວມຢູ່ນາກັນ,
ເຮັດໜ້າທີໍ່ນາຄວາມ
ຮູ້ສກ ຫ ນາຄາສັໍ່ງຈາກລະບົບປະສາດສູນກາງໄປຍັງສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ
3) ເສັນ
ັ້ ປະສາດປະສົມ (Mixed nerve)
ປະກອບດ້ວຍໄຍປະສາດຮັບຄວາມຮູ້ສກ ແລະ ໄຍປະສາດນາຄາສັໍ່ງມາລວມກັນຢູ່ ເຊັໍ່ນ:
ເສັັ້ນປະສາດໄຂສັນຫັງ
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ຮູບທີ 84 ເສັນ
ັ້ ປະສາດ (Nerve)
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

11.6

http://www.apsubiology.org/anatomy/2010/2010_Exam_Reviews/
Exam _3_Review/CH_11_Types_of_Neurons.htm

ຊິນແນປຊ໌ (Synapse)

ຊິນແນປຊ໌ ເປັນຈຸດເຊໍ່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຈຸລັງປະສາດສອງຈຸລັງ ໂດຍປາຍຂອງແອກຊອນຂອງຈຸລງັ
ປະສາດຕົວໜໍ່ງ ຈະມາສາພັດກັບຕົວຈຸລັງປະສາດ ຫ ແອກຊອນຂອງຈຸລັງສາດອີກຕົວໜໍ່ງ ຫ ສາພັດກັບຈຸ
ລັງເປົັ້າໝາຍ ເຊັໍ່ນ: ກ້າມຊີັ້ນ, ເຊິໍ່ງບລິເວນນີັ້ຈະມີການຖ່າຍທອດກະແສປະສາດ ລະຫວ່າງຈຸລັງປະສາດທັງ
ສອງ

ຮູບທີ 85 ຊິນແນປຊ໌ (Synapse)
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ: https://www.premedhq.com/synapses
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11.7

ການຈັດລະບົບຂອງລະບົບປະສາດ
ລະບົບປະສາດປະກອບດ້ວຍ 2 ສ່ວນໃຫຍ່ໆ: ລະບົບປະສາດສູນກາງ ແລະ ລະບົບປະສາດຮອບ

ນອກ
1) ລະບົບປະສາດສູນກາງ (Center Nervous System, CNS)
ເຮັດໜ້າທີໍ່ຄວບຄຸມ ແລະ ປະສານງານກັບລະບົບປະສາດຮອບນອກ, ລະບົບປະສາດນີັ້
ປະກອບດ້ວຍ 2 ພາກສ່ວນ ຄ: ສະໝອງ ແລະ ໄຂສັນຫງັ
ສະໝອງ (Brain) ສະໝອງບັນຈຸຢພ
ູ່ າຍໃນກະໂຫກຫົວ ມີເຫຍໍ່ອຫຸ້ມ 3 ຊັັ້ນ ເຊິໍ່ງຈະຫຸ້ມ
ຕະຫອດໄປຈົນເຖິງໄຂສັນຫັງ, ສະໝອງເປັນສ່ວນທີໃໍ່ ຫຍ່ກວ່າສ່ວນອໍ່ນໆ ຂອງລະບົບປະສາດສູນກາງເປັນ
ສູນຄວບຄຸມການທາງານຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ, ຄວາມຄິດ, ຄວາມສະຫຽວສະຫາດ. ສະໝອງແບ່ງອອກ
ເປັນ 4 ພາກສ່ວນ ດັໍ່ງນີັ້:
 ເຊຣິບຣັມ (Cerebrum) ເປັນສະໝອງທີໍ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່, ໜ້າທີໍ່ຫັກຂອງສະໝອງ
ສ່ວນນີັ້ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທາງານຂອງຮ່າງກາຍພາຍໃຕ້ອານາດຈິດໃຈ, ລວມທັງຄວາມຄິດຄວາມສະຫາດ
ການຮັບຮູ,້ ປະສາດສາພັດ ແລະ ພດຕິກາອັນສັບຊ້ອນ
 ເຊຣິເບລລັມ(Cerebellum) ເປັນສ່ວນຂອງສະໝອງທີໍ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຖັດຈາກຊີຣີບຣັມ
ທີໍ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ມີໜ້າທີໍ່ຄວບຄຸມການເຄໍ່ອນໄຫວ, ການຊົງຕົວ ແລະ ການຈັດທ່າທາງຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້
ເປັນໄປຢ່າງປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມສົມດູນ
 ໄດເອນເຊຟາລອນ (Diencephalon) ມີໂຄງສ້າງຫັກທີໍ່ສາຄັນ 2 ສ່ວນດ້ວຍກັນຄ:
ທາລາມັສ ແລະ ໄຮໂປທາລາມັສ ເຊິໍ່ງຈະມີໜ້າທີໍ່ໃນການຄວບຄຸມອຸນນະພູມ, ຄວາມຫີວ, ອາລົມຕ່າງໆ
 ໄຂສັນຫັງ (Spinal cord) ເປັນສ່ວນທີໍ່ເຊໍ່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ສະໝອງ ກັບ ໄຂສັນຫັງ
ເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍ 3 ພາກສ່ວນຄ: ມິດເບຣນ (mid brain), ພອນສ໌ (pons) ແລະ ເມດັນລາອອບລອງ
ກາທາ (medulla oblongata), ມີໜ້າທີໍ່ຄວບຄຸມການທາງານຂອງລະບົບປະສາດອັດຕະໂນມັດ ທີໍ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວໃຈ, ການຫາຍໃຈ
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ຮູບທີ 86 ສະໝອງ (Brain)
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

http://www.slideshare.net/ananthatiger/cns-12

ໄຂສັນຫງັ ( Spinal Cord )
ໄຂສັນຫັງເປັນສ່ວນໜໍ່ງຂອງລະບົບປະສາດສູນກາງ ທີໍ່ຈະເລີນເຕີບໂຕມານ້ອຍກ່ວາສະໝອງ
ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕໍ່ມາຈາກກ້ານສະໝອງຢູ່ພາຍໃນຊ່ອງກະດູກສັນຫັງ
ໄຂສັນຫັງ ກົງກັນຂ້າມກັນສະໝອງຄ: ມີເນັ້ອສີຂາວ ເຊິໍ່ງເປັນໄຍປະສາດທີໍ່ມີເຫຍໍ່ອໄມອີລິນຫຸ້ມຢູ່
ດ້ານນອກ, ເນັ້ອສີເທົາເຊິໍ່ງເປັນເຂດທີໍ່ມີຕົວຈຸລັງປະສາດຢູ່ຫາຍຢູ່ດ້ານໃນ; ບ່ອນເຄິໍ່ງກາງຂອງເນັ້ອສີເທົາມີ
ຊ່ອງກາງໄຂສັນຫັງ ເຊິໍ່ງມີນາຫໍ່ລ້ຽງບັນຈຸຢ,ູ່ ສ່ວນທີໍ່ເປັນເນັ້ອສີເທົາມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄປີກແມງກະເບັ້ອ ມີເສັັ້ນ
ປະສາດຈານວນ 31 ຄູ່ ແຍກອອກມາ ເອີັ້ນວ່າ: ເສັັ້ນປະສາດໄຂສັນຫັງ, ກົກຂອງເສັັ້ນປະສາດເຫົໍ່ານີັ້ ເຊິໍ່ງຕິດ
ກັບໄຂສັນຫັງແຕກອອກເປັນ 2 ຮາກ ຄ: ຮາກເທິງ ແລະ ຮາກລຸ່ມ
ໄຂສັນຫັງມີເຫຍໍ່ອຫຸ້ມ 3 ຊັັ້ນ ເປັນຊະນິດດຽວກັນກັບເຫຍໍ່ອຫຸ້ມສະໝອງ ມີການຮຽງຕົວ
ຂອງເນັ້ອສີເທົາ ແລະ ເນັ້ອສີຂາວ
ໄຂສັນຫັງ ແບ່ງອອກເປັນ 4 ລະດັບຄ: ໄຂສັນຫັງລະດັບຄ, ໄຂສັນຫັງລະດັບເອິກ, ໄຂ
ສັນຫັງລະດັບແອວ ແລະ ໄຂສັນຫັງລະດັບກະໂພກ
ກະແສປະສາດຈາກໜ່ວຍຮັບຄວາມຮູ້ສກ (ອິນຊີທັງ 5) ຕ່າງໆ ເຂົັ້າສູ່ໄຂສັນຫັງທາງຮາກເທິງ
ເຊິໍ່ງມີປົມປະສາດ ເອີັ້ນວ່າ: ປົມປະສາດຮາກເທິງ
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ໃນປົມປະສາດມີຈຸລັງປະສາດຮັບຄວາມຮູ້ສກ (Sensory neuron) ເຊິໍ່ງມີງາ່ ປະສາດຢູ່
ໃນເສັັ້ນປະສາດໄຂສັນຫັງ, ຫາງປະສາດຢູ່ໃນຮາກ ເຊິໍ່ງເປັນເນັ້ອໄຂສັນຫັງ. ກະແສປະສາດຈະຖກນາສົໍ່ງໄປສູ່
ຈຸລັງປະສາດປະສານງານ (Associaitionneuron) ໃນໄຂສັນຫັງ ແລະ ຖກນາສົໍ່ງໄປສູ່ສະໝອງ ເພໍ່ອແປ
ແລ້ວສົໍ່ງກະແສປະສາດທີໍ່ເປັນຄາສັໍ່ງ ກັບມາສູ່ໄຂສັນຫັງ ເພໍ່ອສົໍ່ງອອກທາງຮາກລຸ່ມ ເຊິໍ່ງເປັນຈຸລັງປະສາດນາ
ຄາສັໍ່ງ (Moterneuron) ສົໍ່ງໄປຍັງກ້າມຊີັ້ນ ແລະ ຕ່ອມຕ່າງໆທາການຕອບສະໜອງຕໍ່ໄປ

ຮູບທີ 87 ໄຂສັນຫງັ (Spinal Cord)
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ:

https://www.urmc.rochester.edu/highland/departments-centers/
neurosurgery/spine-care.aspx

2) ລະບົບປະສາດຮອບນອກ (Peripheral nervous system, PNS)
ປະກອບດ້ວຍເນັ້ອເຫຍໍ່ອປະສາດອໍ່ນໆ ທີໍ່ຢູ່ນອກຂອງລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ ເຊິໍ່ງປະກອບ
ດ້ວຍເສັນ
ັ້ ປະສາດທັງໝົດ ທີໍ່ຜ່ານອອກມາຈາກສະໝອງ ແລະ ໄຂສັນຫັງ ເພໍ່ອໄປຍັງກ້າມຊີັ້ນ ແລະ ອະໄວ
ຍະວະອໍ່ນໆ ແລະ ສິໍ່ງເຫົໍ່ານັັ້ນ ຈະນາກະແສປະສາດກັບເຂົັ້າໄປໃນລະບົບປະສາດສູນກາງ ເພໍ່ອທາການແປຜົນ
ອີກຄັັ້ງໜໍ່ງ
ລະບົບປະສາດຮອບນອກ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ສ່ວນຕາມໜ້າທີໍ່ການທາງານໄດ້ດັໍ່ງນີ:ັ້
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 ລະບົບກາຍປະສາດ (Somatic nervous system): ເປັນລະບົບທີໜ
ໍ່ ່ວຍຮັບຄວາມ
ຮູສ
້ ກຢູຜ
່ ີວໜັງ ສົໍ່ງກະແສປະສາດໄປຕາມປະສາດຮັບຄວາມຮູສ
້ ກ ໄປຍັງຈຸລັງປະສາດນາຄາສັໍ່ງໂດຍກົງ ຫ
ຜ່ານຈຸລັງປະສາດປະສານງານຂອງສະໝອງກໄດ້
ເພໍ່ອນາໄປສູໜ
່ ວ
່ ຍປະຕິບັດງານເຊິໍ່ງເປັນກ້າມເນັ້ອລາຍ
ການຕອບສະໜອງລະບົບນີັ້ ໄດ້ແກ່: ການຕອບສະໜອງທີໍ່ຢໃູ່ ຕ້ອານາດຈີດທຸກຊະນິດ
3) ລະບົບປະສາດອັດຕະໂນມັດ (Autonomic nervous system)
ລະບົບປະສາດອັດຕະໂນມັດ ເປັນລະບົບຄວບຄຸມສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ທີໍ່ເປັນສ່ວນ
ຂອງປະຕິກິລິຍາແບບບໍ່ຮູ້ສກຕົວຂອງສັດ ໂດຍສິໍ່ງເຫົໍ່ານີັ້ເປັນສ່ວນທີໍ່ຈາເປັນຕໍ່ຊີວິດ
ລະບົບປະສາດອັດຕະໂນມັດ ແບ່ງ ອອກເປັນ 2 ສ່ວນ ຄ:
 ລະບົບປະສາດຊີມພາເທຕິກ (Sympathetic Nervous System)
 ລະບົບປະສາດພາຣາຊີມພາເທຕິກ (Parasympathetic Nervous System)
ໂດຍປົກກະຕິທັງສອງສ່ວນນີັ້ ມີຜົນກົງກັນຂ້າມກັນຄສ່ວນໜໍ່ງໄປກະຕຸ້ນ ແລະ ອີກສ່ວນໜໍ່ງໄປຢັບຢັັ້ງ, ໃນ
ສະພາບປົກກະຕິ ຮ່າງກາຍມັກຖກຄວບຄຸມໂດຍລະບົບປະສາດພາຣາຊີມພາທິຕິກ, ແຕ່ຖ້າການທາງານຂອງ
ມັນຫາຍເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເມໍ່ອຍຊາ, ເມໍ່ອມີເຫດການຕົກໃຈ ແລະ ອອກກາລັງ ລະບົບປະສາດຊີມ
ພາທິຕິກ ຈະເຮັດໜ້າທີໍ່ເລັໍ່ງໃຫ້ອະໄວຍະວະຕ່າງໆທາງານຢ່າງວ່ອງໄວມີແຮງສູ້, ຫາກໃນສະພາບປົກກະຕິ
ການທາງານຂອງລະບົບປະສາດຊີມພາທິຕິກຫາຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍນັັ້ນກະວົນກະວາຍ ແລະ
ຕົກໃຈງ່າຍ.

ຮູບທີ 88 ລະບົບປະສາດອັດຕະໂນມັດ ( Autonomic nervous system)
ແຫໍ່ງທີມ
ໍ່ າ: http://wiki.bethanycrane.com/somaticautonomicnervoussystems

