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ຄ ານ າ 
 
 ເພ ໍ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລ ຸ3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດ າເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກ ຄ  3 ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020 
ໂດຍຖ ເອົານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລົງເທ ໍ່ອລະກ້າວ, ນ າພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດ້ຖ ເອົາວຽກງານ ການກ ໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜ ໍ່ງທີໍ່ມີຄວາມສ າຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ 
ການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ 
 ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົໍ່ວປະເທດ ຍັງບ ໍ່ທັນມີຄຸນນະພາບດີເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ ແລະ ມີຈ ານວນບ ໍ່ພຽງພ  ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິໍ່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກ ານົດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການສ ກ
ສາດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມແ້ຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິໍ່ງຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕ ຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພັດທະນາ
ສີມ ແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊ ໍ່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບລະບົບການ
ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານ, ການສ້າງຫ ັກສູດທີໍ່ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ, ການສິດສອນທີໍ່ເນັັ້ນເອົາຜູ້ຮຽນເປັນ
ສູນກາງ. ດັໍ່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈ ໍ່ງມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້
ມກີານປັບປຸງ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝ ກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ 
ເພ ໍ່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີໍ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊ ານານ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີໍ່ເໝາະສົມ. 
ເພ ໍ່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັໍ່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ 
ຈ ໍ່ງໄດ້ພັດທະນາຫ ັກສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂ ັ້ນ ເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັໍ່ນ: 
ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກ າ. ຫ ັກສູດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ເພ ໍ່ອກ ໍ່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກ
ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜ ອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂ ັ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫ ັກສູດແຫ່ງຊາດລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ 
 ເພ ໍ່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີໍ່ສ າຄັນຂອງຫ ັກສູດ ເຊັໍ່ນ: ເອກະສານຫ ັກສູດ, ຄ າອະທິບາຍເນ ັ້ອໃນຫຍ ັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ, 
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນ ັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫ   ເອີັ້ນວ່າ: ປ ັ້ມຄູ່ມ ການຮຽນ
ການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈ ໍ່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ຂອງແຕ່ລະວິຊາທີໍ່ມີໃນຫ ັກສູດດັໍ່ງກ່າວນີັ້ ເພ ໍ່ອຕອບສະໜ
ອງຈຸດປະສົງຂອງຫ ັກສູດ ທີໍ່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫ ັກດັໍ່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊ ານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ 
 ໃນການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ເຫ ົໍ່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫ ັກ ແລະ 
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂ ັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີໍ່ຈ າເປັນຕ່າງໆ ເຊັໍ່ນ: ການຝ ກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບຫ ັກການ, ການໄປທັດສະນະສ ກສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄ າຄິດເຫັນ ແລະ ຂ ຄ າປ ກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການສ ກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອ ໍ່ນໆ. ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ກ ໄດ້ມີການກວດແກ້ເນ ັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນ າ ແລະ ຄະນະກ າມະ 
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ການພັດທະນາຫ ັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄ າຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ 
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອ າໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ 
ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜ ໍ່ຄ າ ວິລະວົງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວົງແສນເມ ອງ, ທ່ານ 
ມຸນິຊາ ພົງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກ ຍັງມີ ທ່ານ 
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜ ອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີໍ່ປ ກສາທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈ ານວນໜ ໍ່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ 
 ວຽກງານພັດທະນາຫ ັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜ ໍ່ງທີໍ່ສ າຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີໍ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທ ນຈາກ
ອົງການຮ່ວມ  ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ, ແລະ ໄດ້
ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫ ັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ, 
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL) 
 ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູບຸ້ນຄຸນນ າທຸກ
ພາກສ່ວນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີໍ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທ ນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມສີ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ນີັ້ຂ ັ້ນ ເພ ໍ່ອນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ 
ເອກະສານດັໍ່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນ າໄປປັບໃຊໃ້ນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທົໍ່ວປະເທດ. ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນຂ ັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ສອດຄ່ອງເໝາະສົມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສົໍ່ງຂ ັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄ າຕ າໜິຕິຊົມໄປທີໍ່ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອຊາບ 
ເພ ໍ່ອຈະໄດ້ນ າໄປປັບປງຸແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກົໍ່າໃນອະນາຄົດ 
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 ປ ັ້ມຕ າລາຮຽນວິຊາກາຍຍະວິພາກ ແລະ ສາລິລະສາດສັດເຫ ັັ້ມນີັ້ ແມ່ນໄດ້ຄັດຈ້ອນເອົາເນ ັ້ອໃນມາ
ຈາກຫ າຍແຫ ໍ່ງເອກະສານ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ປ ັ້ມຄູ່ມ , ປ ັ້ມແບບຮຽນ, ປ ັ້ມແນະນ າ, ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມູນຈາກ
ອິນເຕີເນັດ, ປ ັ້ມຕ າລາເຫ ັັ້ມນີັ້ ຍັງໄດ້ຮວບຮວມເອົາປະສົບການຕົວຈິງ ທີໍ່ຂ້າພະເຈົັ້າເຄີຍໄດ້ດ າເນີນຈາກ
ກິດຈະກ າຕົວຈິງ ແລະ ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນນ າຜູ້ທີໍ່ມີປະສົບການຫ າຍໆທ່ານ ທີໍ່ປະຈ າຢູ່ຕາມອົງການຈັດຕັັ້ງ
ລັດ, ອົງການສາກົນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
 ການສ້າງປ ັ້ມຕ າລາຮຽນເຫ ັັ້ມນີັ້, ແມ່ນແນໃສ່ເພ ໍ່ອຊ່ວຍນັກສ ກສາວິທະຍາ ໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້
ພາກເໜ ອ ໄດ້ມີຄູ່ມ ການຮຽນວິຊາດັໍ່ງກ່າວ ໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈຂັັ້ນພ ັ້ນຖານກ່ຽວກັບກາຍະ
ວິພາກ ແລະ ສາລິລະສາດສັດ, ເຊິໍ່ງນັກສ ກສາຈະສາມາດນ າເອົາບົດຮຽນດັໍ່ງກ່າວໄປໝູນໃຊ້ ເຂົັ້າໃນການ
ປະຕິບັດຕົວຈິງຫ ັງຈາກທີໍ່ໄດ້ຮຽນຈົບ, ພ້ອມກັນນັັ້ນ ປ ັ້ມຕ າລານີັ້ ກ ຈະມີປະໂຫຍດສ າລັບທ່ານທີໍ່ດ າເນີນ
ວຽກງານກ່ຽວກັບກາຍະວິພາກ ແລະ ສາລິລະສາດສັດ 
 ເນ ັ້ອໃນຕົັ້ນຕ ທີໍ່ບັນຈຸໃນປ ັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເຫັນ ກ່ຽວກັບອົງປະກອບດ້ານສາລິລະວທິະຍາ
ຂອງບັນດາລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍສັດ, ພາລະບົດບາດຂອງບັນດາລະບົບຕ່າງໆ 
 ເນ ໍ່ອງຈາກວ່າປ ັ້ມຕ າລາເຫ ັັ້ມນີັ້ ເປັນເອກະສານທ າອິດ ເພ ໍ່ອໃຊ້ໃນການຮຽນການສອນລະດັບຊັັ້ນ
ສູງ ທີໍ່ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜ ອ ສະນັັ້ນ, ຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການປະກອບຄ າຄິດເຫັນ ແລະ 
ຄ າແນະນ າ ເພ ໍ່ອຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົັ້າໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງໃນຂັັ້ນຕ ໍ່ໄປ ພາຍຫ ັງມີການ
ຖອດຖອນບົດຮຽນຕົວຈິງແລ້ວ ພວກເຮົາຈະໄດ້ມີການປັບປຸງປ ັ້ມຕ າລາຮຽນດັໍ່ງກ່າວໃຫ້ດີຂ ັ້ນໄປເລ ັ້ອຍໆ 
 ຂ້າພະເຈົັ້າຂ ສະແດງຄວາມຄອບອົກຄອບໃຈເປັນຢ່າງຍິໍ່ງຕ ໍ່ໂຄງການ SURAFCO, SDC, 
SCA ປະເທດສະວິດເຊີແລນ, ທີໍ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທ ນຮອນ ໃນການສ້າງປ ັ້ມຄູ່ມ ດັໍ່ງກ່າວ
ນີັ້ໃຫ້ສ າເລັດຜົນເປັນຢ່າງດີ 
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ບດົທ ີ1 
ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງກາຍະວພິາກ ແລະ ສະລລິະສາດ 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ໍ່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 

1. ບອກຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຂອງກາຍະວິພາກ ແລະ ສະລິລະສາດ 
2. ບອກຄ າສັບທາງກາຍະວິພາກສາດໄດ້ 
3. ບອກທິດທາງຂອງໂຄງສ້າງຮ່າງກາຍໄດ ້

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
1.1 ຄວາມໝາຍຂອງກາຍະວພິາກ ແລະ ສະລລິະສາດ 

1.1.1 ກາຍະວພິາກ (Anatomy) 
 ໝາຍເຖິງການສ ກສາກ່ຽວກັບຮູບຮ່າງ, ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ສ່ວນຕ່າງໆຂອງ
ມັນ ວ່າສິໍ່ງເຫ ົໍ່ານັັ້ນ ມີລັກສະນະແນວໃດ ແລະ ມີຕ າແໜ່ງຢູ່ໃສ 

1.1.2 ສະລລິະສາດ (Physiology) 
 ໝາຍເຖິງການສ ກສາກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທີໍ່ຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ສ່ວນຕ່າງໆຂອງມັນວ່າ 
ສິໍ່ງເຫ ົໍ່ານັັ້ນ ມີການເຮັດວຽກ ຫ   ທ າງານແນວໃດ ແລະ ທ າງານໄປເພ ໍ່ອຫຍັງ, ດັໍ່ງນັັ້ນ ຈ ໍ່ງສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ: ກາຍະ
ວິພາກ ແລະ ສະລິລະສາດ ເປັນວິຊາທີໍ່ສ ກສາເຖິງຮ່າງກາຍຂອງສັດ, ສ່ວນປະກອບຂອງມັນ ແລະ ທັງໝົດສິໍ່ງ
ເຫ ົໍ່ານັັ້ນວ່າ ມີການເຮັດວຽກແນວໃດ ແລະ ເຮັດວຽກນັັ້ນເພ ໍ່ອຫຍັງ 
 
1.2 ຄວາມສ າຄນັຂອງກາຍະວພິາກ ແລະ ສະລລິະສາດ 
 ຮ່າງກາຍຂອງສັດປຽບເໝ ອນເຄ ໍ່ອງຈັກທີໍ່ມີການເຮັດວຽກທີໍ່ສັບສົນ ແລະ ໜ້າສົນໃຈ ເຊິໍ່ງໂດຍປົກ 
ກະຕິ ເຮົາຈະບ ໍ່ຄິດເຖິງສິໍ່ງເຫ ົໍ່ານີັ້, ແຕ່ການສ ກສາທາງກາຍະວພິາກ ແລະ ສະລິລະສາດ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ເຖິງສິໍ່ງ 
ດັໍ່ງກ່າວຄ ເປັນການສ ກສາເຖິງເຄ ໍ່ອງຈັກຂອງສັດ, ສ່ວນປະກອບຂອງມັນ ແລະ ສິໍ່ງທັງໝົດເຫ ົໍ່ານີັ້ວ່າ ມີການ 
ເຮັດວຽກແນວໃດ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ໄດ້ວ່າ ກາຍະວິພາກ ແລະ ສະລິລະສາດ ປົກກະຕິເປັນແນວໃດນັັ້ນ ກ ຄ 
ສຸຂະພາບຂອງສັດນັັ້ນເອງ. ນອກຈາກນີັ້ ຄວາມຮູ້ທາງກາຍະວພິາກ ແລະ ສະລິລະສາດ ຍັງເປັນພ ັ້ນຖານທີໍ່ສ າ
ຄັນຂອງຂະແໜງ ຫ   ສາຂາວິຊາຕ່າງໆໃນທາງຊີວະວິທະຍາ ໃນການສ ກສາກາຍະວິພາກ ແລະ ສະລິລະສາດ 
ນອກຈາກທີໍ່ເຮົາຈະຕ້ອງຮູ້ເຖິງຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຂອງວິຊານີັ້ແລ້ວ, ສິໍ່ງໜ ໍ່ງທີໍ່ເຮົາຕ້ອງຮູ້ ແລະ 
ທ າຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ອນຮຽນ ຄ : ຄ ານິຍາມຂອງຂ ັ້ຄວາມເຊັໍ່ນ: ຄ າສັບທາງກາຍະວິພາກ ແລະ ສະລິລະສາດ, 
ສ່ວນປະກອບຂອງຮ່າງກາຍ ຕະຫ ອດຈົນຊ່ອງຫວ່າງຂອງຮ່າງກາຍສັດລ້ຽງ ເປັນຕົັ້ນ 
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1.3 ຄ າສບັທາງກາຍະວພິາກ 
 ຄ າສັບຕ່າງໆທາງກາຍະວິພາກສາດ ນັບວ່າມີຄວາມສ າຄັນໃນການຮຽນວິຊານີັ້ ນອກຈາກນີັ້ຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົັ້າໃຈທີໍ່ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຄ ກັນແລ້ວ ເມ ໍ່ອມີການກ່າວເຖິງທິດທາງ ແລະ ຕ າແໜ່ງໃດຕ າ 
ແໜ່ງໜ ໍ່ງຂອງໂຄງສ້າງໃນຮ່າງກາຍ  

 
ຕາຕະລາງທີ 1  ຄ າສບັທີໍ່ໃຊອ້ະທບິາຍທດີທາງພ ັ້ນຖານທາງກາຍະວພິາກ ແລະ ການແບງ່ສວ່ນຕາ່ງໆຂອງ
  ຮາ່ງກາຍ 

 
ລ/ດ ຄ າສບັ ບ ລິເວນ/ຕ າແໜງ່ 

1 ເວທຣັລ  Ventral  ໃກ້ທ້ອງ ແລະ ຕິດຕ ໍ່ກັນກັບສ່ວນຜີວຂອງຫົວ, ຄ , ຊ່ວງ
ເອິກ ແລະ ຫາງ 

2 ດ ຣ໌ຊັລ   Dorsal ໃກ້ຫ ັງ ແລະ ຕິດຕ ໍ່ກັບສ່ວນຜີວຂອງຫົວ, ຄ , ເອິກ,  
ຫາງ 

3 ເຄຣນຽລ Cranial/anterior ໃກ້ຫົວ  
4 ຄ ດັລ  Caudal/posterior ໃກ້ຫາງ 
5 ຣອສທຣັລ  Rostral ໃກ້ດັງ 
6 ແລທເທີຣັລ  Lateral ໄກອອກໄປຈາກເຄິໍ່ງກາງຕົວ 
7 ມິດຽລ  Medial ໃກ້ກັບເຄິໍ່ງກາງຕົວ 
8 ພຣອກຊີມັລ  Proximal ໃກ້ລ າຕົວ 
9 ດິສທັລ    Distal ໄກອອກໄປຈາກລ າຕົວ 
10 ແພນລມາຣ໌   Palmar ດ້ານຫ ັງ ຫ   ດ້ານທີໍ່ງ ພັບໄດ້ຂອງຂາໜ້າ 
11 ແພນລທາຣ໌    Platar ດ້ານຫ ັງຂອງຂາໜ້າຢູ່ຕ ໍ່າກວ່າຂ ັ້ຕີນ 
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ຮບູທ ີ1 ທິດທາງພ ັ້ນຖານທາງກາຍະວພິາກ ແລະ ການແບງ່ສວ່ນຕາ່ງໆ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: https://www.tumblr.com/search/directional%20terms 

  
1.4 ການແບງ່ສວ່ນຂອງຮາ່ງກາຍ 
 ໃນການບອກທິດທາງ ແລະ ຕ າແໜ່ງຂອງໂຄງສ້າງໃນຮ່າງກາຍ ໃຫ້ມີຄວາມລະອຽດຫ າຍຂ ັ້ນ,  
ເຮົາຈະແບ່ງຮ່າງກາຍອອກເປັນສ່ວນຕ່າງ ໂດຍການຕັດຮ່າງກາຍໃນສ່ວນທີໍ່ຕ່າງກັນ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ສ່ວນຕ່າງໆ 4 
ສ່ວນ ດັໍ່ງນີັ້: 

1) ມດິຽນ ເພ ນ (Median plane)  
 ເປັນສ່ວນໃນທາງດິໍ່ງ ທີໍ່ແບ່ງຮ່າງກາຍອອກເປັນຊີກຊ້າຍ ແລະ ຊີກຂວາເທົໍ່າໆກັນ, ສ່ວນນີັ້ມີ
ພຽງສ່ວນດຽວ 

2) ແຊຈດິທລັ ເພ ນ (Sagittal plane)   
 ເປັນສ່ວນໃນທາງດິໍ່ງ ທີໍ່ແບ່ງຮ່າງກາຍອອກເປັນຊີກຊ້າຍ ແລະ ຊີກຂວາບ ໍ່ເທົໍ່າກັນ ໂດຍມີຕ າ 
ແໜ່ງຢູ່ຊີກຊ້າຍ ແລະ ຊີກຂວາຂອງມິດຽລ, ສ່ວນນີັ້ມີຫ າຍໆສ່ວນ 

3) ແທ ສເວຣີ ເພ ນ (Transverse plane) 
 -ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕັັ້ງສາກກັບມິດຽລ ເພ ນ (median plane) ແລະ ແຊຈິດທັລ ເພ ນ (sagittal 
plane), ໃນຮ່າງກາຍຄົນຈະແບ່ງອອກເປັນສ່ວນເທິງ ແລະ ສ່ວນລຸ່ມ; ໃນຮ່າງກາຍສັດຈະແບ່ງຮ່າງກາຍ 
ອອກເປັນສ່ວນຫົວ ແລະ ສ່ວນຫາງ 
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4) ດ ຣຊ໌ັລ ເພ ນ (Dorsal plane) 
 ເປັນສ່ວນທີໍ່ມີຕ າແໜ່ງເກີດຈາກ ແຊຈິດທັລ ເພ ນ (Sagittal plane) ແລະ ແທ ສເວີຣ ເພ ນ 
(Transverse plane) ຕັດກັນ, ໃນຮ່າງກາຍຄົນ ສ່ວນນີັ້ຈະແບ່ງອອກເປັນສ່ວນໜ້າ ແລະ ສ່ວນຫ ັງ ບ ໍ່ເທົໍ່າ
ກັນ, ສ່ວນໃນສັດຈະແບ່ງຮ່າງກາຍອອກເປັນສ່ວນເທິງ ແລະ ສ່ວນລຸ່ມບ ໍ່ເທົໍ່າກັນ, ການແບ່ງສ່ວນດັໍ່ງກ່າວ
ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ຈະແຈ້ງ ຖ້າສັດຢ ນຢູ່ໃນນ ັ້າ ເຊິໍ່ງຈະແບ່ງຮ່າງກາຍອອກເປັນ 2 ສ່ວນຄ : ສ່ວນທີໍ່ຈົມຢູ່ນ ັ້າ 
ແລະ ສ່ວນທີໍ່ຢູ່ເໜ ອນ ັ້າ 
 

 
ຮບູທີ 2 ການແບງ່ສວ່ນຕາ່ງໆຂອງຮາ່ງກາຍຂອງໝາ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: https://www.studyblue.com/notes/note/n/small-animal-positioning-

soft-tissue-forelimb-week-5-/deck/10407618 
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ຮບູທ ີ3 ການແບງ່ສວ່ນຕາ່ງໆຂອງຮາ່ງກາຍຂອງງົວ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://veterinarygrossanatomy1.blogspot.com/ 

 
1.5 ຊອ່ງຫວາ່ງຂອງຮາ່ງກາຍສດັລຽ້ງ ( Animal body cavity) 
 ຊ່ອງຫວ່າງຂອງຮ່າງກາຍສັດລ້ຽງເປັນບ່ອນຢູ່ ແລະ ປ້ອງກັນອະໄວຍະວະພາຍໃນຂອງຮ່າງກາຍ 
ເຊິໍ່ງແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊ່ອງ ຄ : ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານເທິງ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານລຸ່ມ 

1) ຊອ່ງຫວາ່ງດາ້ນເທິງ (Dorsal cavity) 
 ຊ່ອງຫວ່າງນີັ້ ມີຂະໜາດນ້ອຍ ມີຕ າແໜ່ງຢູ່ທາງເທິງຂອງຮ່າງກາຍສັດລ້ຽງ ຫ   ຢູ່ດ້ານຫ ັງຂອງ
ຄົນ ປະກອບດ້ວຍຊ່ອງກະໂຫ ກຫົວ (Craninal cavity)  ແລະ ຊ່ອງໄຂສັນຫ ັງ (Spinal cavity) ເຊິໍ່ງ
ຈະເປັນບ່ອນຢູ່ ແລະ ເກາະປ້ອງກັນສະໝອງ ແລະ ໄຂສັນຫ ັງ 

2) ຊອ່ງຫວາ່ງດາ້ນລຸມ່ (Ventral cavity) 
 ເປັນຊ່ອງຫວ່າງທີໍ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າຊ່ອງຫວ່າງດ້ານເທິງ ມີຕ າແໜ່ງຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງສັດ 
ລ້ຽງ ຫ   ຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງຄົນ; ຊ່ອງຫວ່າງນີັ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊ່ອງຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊິໍ່ງຂັັ້ນດ້ວຍກ້າມກະບັງລົມ 
(Diaphragm) ຄ : ຊ່ອງເອິກ (Thoracic cavity) ແລະ ຊ່ອງທ້ອງ (Abdominal cavity) 

 ຊ່ອງເອິກ (Thoracic cavity): ປະກອບດ້ວຍ ຫົວໃຈ, ປອດ ແລະ ໂຄງສ້າງອ ໍ່ນໆ
ອີກ ໂດຍມີເກາະປ້ອງກັນຊ່ອງດັໍ່ງກ່າວໄດ້ແກ:່ ກະດກູຂ້າງ, ກະດູກສັງຫ ັງ ແລະ ກະດູກໜ້າເອິກ   

 ຊ່ອງທ້ອງ (Abdominal cavity): ປະກອບດ້ວຍອະໄວຍະວະຂອງລະບົບຍ່ອຍ
ອາຫານ, ລະບົບຂັບຖ່າຍປັດສະວະ ແລະ ອະໄວຍະວະລະບບົສ ບພັນ, ນອກຈາກນີັ້ ຍັງມີເສັັ້ນເລ ອດ ແລະ 
ເສັັ້ນປະສາດທີໍ່ມາຫ ໍ່  ລ້ຽງອະໄວຍະວະເຫ ົໍ່ານີັ້ອີກດ້ວຍ 
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ຮບູທ ີ4 ຊອ່ງຫວາ່ງຕາ່ງໆຂອງຮາ່ງກາຍສດັລຽ້ງ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://bvetmed1.blogspot.com/2013/03/canine-abdomen-lecture-

140.html 
 

 
ຮບູທ ີ5  ຮບູຜາ່ຕດັຕາມທາງຍາວ ເພ ໍ່ອສະແດງຊອ່ງຫວາ່ງທງັ 3 ຊ່ອງໃນຮາ່ງກາຍສດັລຽ້ງ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://bvetmed1.blogspot.com/2013/03/canine-abdomen-lecture-

140.html
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ບດົທ ີ2 

ຈລຸງັ, ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອ ແລະ ອະໄວຍະວະ (Cells, Tissues and Organs) 
 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ໍ່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 

1. ອະທິບາຍກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງ ແລະ ການເຮັດວຽກພ ັ້ນຖານຂອງຈຸລັງ, ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອ ແລະ ອະ
ໄວຍະວະຂອງສັດລ້ຽງໄດ ້

2. ອະທິບາຍໜ້າທີໍ່ພາຍໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ລະບົບທີໍ່ສ າຄັນໃນຮ່າງກາຍໄດ ້
 

ເນ ັ້ອໃນ 
 
 ສັດທຸກຊະນິດປະກອບຂ ັ້ນດ້ວຍໂຄງສ້າງນ້ອຍທີໍ່ສຸດ ທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ: ຈຸລັງ ເຊິໍ່ງກຸ່ມຈຸລັງຈ ານວນຫ ວງ 
ຫ າຍຢູຮ່່ວມກັນ ເພ ໍ່ອເຮັດໜ້າທີໍ່ຢ່າງໃດຢ່າງໜ ໍ່ງຈະປະກອບຂ ັ້ນເປັນເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອ, ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອຕັັ້ງແຕ່ 2 ຊະນິດ
ຂ ັ້ນໄປມາຮວມກັນ ແລະ ເຮັດໜ້າທີໍ່ຄ ກັນເກີດຂ ັ້ນເປັນອະໄວຍະວະ, ອະໄວຍະວະຫ າຍໆອະໄວຍະວະມາ
ຮວມກຸ່ມກັນ ເພ ໍ່ອເຮັດວຽກຈະເກີດຂ ັ້ນເປັນລະບົບ ແລະ ຫ າຍລະບົບມາຮວມກັນ ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນ
ຮ່າງກາຍໃນທີໍ່ສຸດ 
 ດັໍ່ງນັັ້ນໃນການສ ກສາລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຂອງສັດລ້ຽງ ຈ າເປັນເຮົາຕ້ອງຮຽນຮູ ້ແລະ ເຂົັ້າໃຈ
ກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງ ແລະ ການເຮັດວຽກພ ັ້ນຖານຂອງຈຸລັງ, ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອ ແລະ ອະໄວຍະວະຂອງສັດລ້ຽງ 
 

2.1 ຈລຸງັ (Cells) 
 ຈຸລັງເປັນໜ່ວຍໂຄງສ້າງ ແລະ ເຮັດໜ້າທີໍ່ຂອງສິໍ່ງທີໍ່ມຊີີວິດ ເຊິໍ່ງມີຂະໜາດຮູບຮ່າງແຕກຕ່າງກັນ
ອອກໄປ ຂ ັ້ນຢູກ່ັບໜ້າທີໍ່ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງຈຸລັງຊະນິດນັັ້ນໆ 
 ຈຸລັງຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ ປະກອບດ້ວຍໂຄງສ້າງຫ ກັທີໍ່ສ າຄັນ 3 ສ່ວນຄ : 

1. ເຫຍ ໍ່ອຫຸ້ມຈຸລັງ (Cell membrane): ເປັນເຫຍ ໍ່ອບາງໆທີໍ່ຫຸ້ມລ້ອມຮອບຈຸລັງ ເພ ໍ່ອປ້ອງ
ກັນສິໍ່ງຕ່າງໆທີໍ່ຢູພ່າຍໃນຈຸລັງກະແຈກກະຈາຍອອກໄປ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຄົງຮູບຮ່າງຢູໄ່ດ້ 

2. ແກ່ນຈຸລັງ (Nucleus): ໃນຈລຸັງຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມທຸກຊະນິດ ຍົກເວັັ້ນຈຸລັງເມັດ
ເລ ອດແດງ, ພາຍໃນຈຸລັງປະກອບດ້ວຍນີວເຄ ຍສ ຖ ກຫຸ້ມດ້ວຍເຫຍ ໍ່ອຫຸ້ມນີວເຄ ຍສ (Nucleus 
membrane) ເຊິໍ່ງພາຍໃນນີວເຄ ຍສ ປະກອບດ້ວຍສິໍ່ງຕ່າງໆດັໍ່ງນີັ້: 

 Deoxyribonucleic acid, DNA: ມີໜ້າທີໍ່ຄວບຄຸມການທ າງານຂອງຈຸລັງ 
 Nucleolus: ມີໜ້າທີໍ່ໃນການສ້າງ rRNA ສົໍ່ງອອກນອກຈຸລັງ ເພ ໍ່ອເຮັດໃຫ້ເກີດການ

ສັງເຄາະໂປຣຕີນໃນທາດຈຸລັງ 
 ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ໜ້າທີໍ່ສ າຄັນຂອງນີວເຄ ຍສ ຄ : ຄວບຄຸມການສະແດງລັກສະນະກ າມະພັນ, 
ການແບ່ງຕົວຂອງຈຸລັງ ແລະ ການສັງເຄາະໂປຣຕີນ 
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3. ທາດຈຸລັງ (Cytoplasm): ເປັນຂອງແຫ ວໃສບັນຈຢຸູ່ພາຍໃນຈຸລັງ ເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍໂຄງ
ສ້າງຫ າຍຊະນິດທີໍ່ລອຍຢູກ່າງຂອງແຫ ວ ເອີັ້ນວ່າ: ອະນຸອົງປະກອບຂອງທາດຈຸລັງ (Cytoplasmic 
organelles) ເຊິໍ່ງຈະມີຄວາມສ າຄັນຕ ໍ່ການທ າງານຂອງຈຸລັງ 

 

ຮບູທ ີ6 ຮບູຕວົຢາ່ງຈລຸງັຂອງສດັລຽ້ງລກູດວ້ຍນມົ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://www.academyofone.org/eukaryotic-cells-introduction-to-biology 
 
2.2 ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອ  (Tissues) 
 ເປັນໂຄງສ້າງທີໍ່ເກີດຈາກກຸ່ມຂອງຈຸລັງມາຢູ່ຮວມກັນ ເພ ໍ່ອເຮັດໜ້າທີໍ່ຢ່າງໃດຢ່າງໜ ໍ່ງ ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອທີໍ່
ພົບທົໍ່ວໄປໃນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ ແບ່ງອອກເປັນ 4 ຊະນິດ ຄ : 

1. ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອບຸຜີວ (Epithelial tissue) 
2. ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກ້ຽວພັນ  (Connective tissue)                      
3. ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກ້າມເນ ັ້ອ (Muscular tissue) 
4. ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອປະສາດ (Nervous tissue) 
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ຮບູທ ີ7 ຮບູຕວົຢາ່ງເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອ 4 ຊະນດິຂອງສດັລຽ້ງລກູດວ້ຍນມົ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: https://www.pinterest.com/pin/217017275769076815/ 

 
 ໃນບົດນີັ້ເຮົາຈະເວົັ້າເຖິງສະເພາະເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອບຸຜີວ ແລະ ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກ້ຽວພັນເທົໍ່ານັັ້ນ ສ່ວນເນ ັ້ອ
ເຫຍ ໍ່ອກ້າມຊີັ້ນ ແລະ ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອປະສາດ ຈະເວົັ້າລະອຽດຢູບ່ົດທີ 4 ແລະ ບົດທີ 11 

2.2.1 ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອບຜຸວີ (Epithelial tissue) 
 ປະກອບດ້ວຍກຸ່ມຂອງຈຸລັງທີໍ່ມາຮຽງຕົວຢູຕ່ິດກັນເປັນແຖວຊັັ້ນດຽວ ຫ   ຫ າຍຊັັ້ນ, ມ ີ   
ລັກສະນະເຊ ໍ່ອມຕິດກັນເປັນແຜ່ນ ຖ ກຍ ດໄວດ້້ວຍຖານຮອງເຫຍ ໍ່ອບຸຜີວ (Base membrane)  
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ຮບູທ ີ8 ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອບຜຸວີ (Epithelial tissue) 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://www.alyvea.com/biologystudyguides/body-tissue-types. 
 

1) ໜາ້ທີໍ່ຂອງເຫຍ ໍ່ອບຜຸວີ 
 ໜ້າທີໍ່ຂອງເຫຍ ໍ່ອບຸຜີວ ຈະແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ໃນເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອແຕ່ລະຊະນິດ 
ເຊິໍ່ງຂ ັ້ນກັບລັກສະນະໂຄງສ້າງ ແລະ ຕ າແໜ່ງທີໍ່ຢູຂ່ອງເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອຊະນິດນັັ້ນໆ ເຊັໍ່ນ: 

 ຫຸ້ມຫ ໍ່ ແລະ ປ້ອງກັນຜີວໜັງທັງໝົດຂອງຮ່າງກາຍ ເຊັໍ່ນ: ເຫຍ ໍ່ອບຸຜີວຂອງ
ຜີວໜັງ 

 ສ້າງ ແລະ ປ່ອຍທາດຕ່າງໆ ເຊັໍ່ນ: ເຫ ໍ່ອ ແລະ ນ ັ້າຕາ ເປັນຕົັ້ນ 
2) ຊະນດິຂອງເຫຍ ໍ່ອບຜຸວີ 

 ເຫຍ ໍ່ອບຸຜີວທີໍ່ພົບໃນຮ່າງກາຍຂອງສັດລ້ຽງ ແບ່ງອອກໄດເ້ປັນ 3 ຊະນິດ ຄ : 
 ເຫຍ ໍ່ອບຸຜີວຊະນິດທີໍ່ເປັນຈຸລັງຊັັ້ນດຽວ: ປະກອບດ້ວຍກຸ່ມຈຸລັງຮຽງຕົວຊັັ້ນ

ດຽວຢູເ່ທິງຖານຮອງເຫຍ ໍ່ອບຸຜີວ ແລະ ມີຕ າແໜ່ງຢູ່ບ ລິເວນທີໍ່ມກີານແຜກ່ານດູດຊ ມ, ການຄັດລັໍ່ງ ຫ   ການ
ຕອງ ເຊັໍ່ນ: ຜີວຂອງຖົງລົມໃນປອດ, ຜີວດ້ານໃນຂອງເສັັ້ນເລ ອດ, ນ ັ້າເຫ  ອງ ແລະ ຜີວຂອງຊ່ອງຫວ່າງໃນ
ຮ່າງກາຍ 

 ເຫຍ ໍ່ອບຸຜີວຊະນິດທີໍ່ເປັນຈຸລັງຊັັ້ນດຽວນີັ້ ຍັງມເີຫຍ ໍ່ອບຸຜີວຊະນິດມີໂຄງ
ສ້າງຄ້າຍຂົນ ເອີັ້ນວ່າ: Cilia ຍ ໍ່ນອອກມາຈາກຜີວຂອງຈຸລັງ ເຊິໍ່ງຈະປະກອບດ້ວຍກຸ່ມຈຸລັງທີໍ່ສາມາດສ້າງ 
ແລະ ປ່ອຍນ ັ້າເມ ອກອອກມາ ເພ ໍ່ອປ້ອງກັນເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອທີໍ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ 

 ເຫຍ ໍ່ອບຸຜີວຊະນິດທີໍ່ເປັນຈຸລັງຫ າຍຊັັ້ນ: ປະກອບດ້ວຍຊັັ້ນຂອງຈຸລັງຫ າຍ
ກວ່າໜ ໍ່ງຊັັ້ນ ມີຄວາມສາມາດຫົດຍ ດໄດ້ ແລະ ມຄີວາມທົນທານຕ ໍ່ການຈີກຂາດ, ດັໍ່ງນັັ້ນ ເຫຍ ໍ່ອບຸຜີວຊະນິດ
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ນີັ້ ຈ ໍ່ງມຕີ າແໜ່ງຢູ່ໃນບ ລິເວນທີໍ່ມີການສຽດສີ ຫ   ການຮຸກຖູຫ າຍ, ສ່ວນໃຫຍ ່ຈະພົບຢູເ່ທິງຜີວໜັງ, ຊ່ອງ
ປາກ, ຊ່ອງຄອດ, ຮູທວານ ແລະ ເສັັ້ນທາງເດີນປັດສະວະ 

 ເຫຍ ໍ່ອບຸຜີວທີໍ່ເປັນຕ່ອມ: ເປັນເຫຍ ໍ່ອທີໍ່ປະກອບດ້ວຍກຸມ່ຂອງຈຸລັງທີໍ່ຢູ່
ຮວມກັນເປັນຕ່ອມ (Glands) ເຊິໍ່ງມີໜ້າທີໍ່ຜະລິດ ແລະ ປ່ອຍທາດຕ່າງໆອອກມາ ເຊັໍ່ນ: ນົມ, ເຫ ໍ່ອ, ຂີັ້ຫູ  
ເປັນຕົັ້ນ 
 ຕ່ອມ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊະນິດ ຄ : ຕ່ອມມີທ ໍ່ ແລະ ຕ່ອມບ ໍ່ມີທ ໍ່ 

 ຕ່ອມມີທ ໍ່ (Exocrine gland): ເປັນຕ່ອມທີໍ່ສ້າງທາດຄັດລັໍ່ງ ແລ້ວສົໍ່ງ
ອອກສູພ່າຍນອກ ໂດຍຜ່ານມາທາງທ ໍ່ ເຊັໍ່ນ: ຕ່ອມເຫ ໍ່ອ ແລະ ຕ່ອມນ ັ້າມັນ 

 ຕ່ອມບ ໍ່ມີທ ໍ່ (Endocrine gland): ເປັນຕ່ອມທີໍ່ສ້າງທາດຄັດລັໍ່ງແລ້ວສົໍ່ງ
ອອກສູພ່າຍນອກ ໂດຍຜ່ານເຂົັ້າກະແສເລ ອດ ຫ   ລະບົບນ ັ້າເຫ  ອງ ເຊິໍ່ງທາດດັໍ່ງກ່າວກ ຄ ຮອກໂມນ 
 

 
ຮບູທ ີ9 ເຫຍ ໍ່ອບຜຸີວທີໍ່ເປນັຕອ່ມຊະນດິມທີ ໍ່ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://www.mhhe.com/biosci/ap/histology_mh/glands.html 

http://www.mhhe.com/biosci/ap/histology_mh/glands.html
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ຮບູທ ີ10 ເຫຍ ໍ່ອບຜຸີວທີໍ່ເປນັຕອ່ມຊະນດິບ ໍ່ມທີ ໍ່ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: ttp://www.merckvetmanual.com/pethealth/dog_disorders_and 

_diseases/hormonal_disorders_of_dogs/introduction_to_hormonal_d
isorders_of_dogs.html 

 
2.2.2 ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກຽ້ວພັນ (Connective tissue) 

 ແມ່ນເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອ ທີໍ່ພົບແຊກຊ້ອນຢູລ່ະຫວ່າງເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອຊະນິດອ ໍ່ນໆ ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກ້ຽວ
ພັນຈະເຮັດໜ້າທີໍ່ຄ ັ້າຊູ ແລະ ຍ ດເກາະໃຫ້ຄົງຮູບຮ່າງຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ.້ ລັກສະນະຂອງເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກ້ຽວພັນປະ
ກອບດ້ວຍຈຸລັງຫ າຍຊະນິດ ແລະ ແຕ່ລະຊະນິດເຮັດໜ້າທີໍ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ, ຈຸລັງເຫ ົໍ່ານີັ້ຈະຮຽງຕົວຢູຫ່່າງກັນ 
ແລະ ມີພວກເສັັ້ນໄຍປະກອບຢູນ່ າ ເຊິໍ່ງຈະເປັນສ່ວນທີໍ່ເຮັດໃຫ້ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກ້ຽວພັນແໜ້ນໜາ ແລະ ແຂງແຮງ
ກວ່າເກົໍ່າ 
 ເສັັ້ນໄຍທີໍ່ພົບໃນເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກ້ຽວພັນ ມີ 3 ຊະນິດຄ : 

(1) ເສັັ້ນໄຍຄອລລາເຈນ (Collagen fiber): ເປັນເສັັ້ນໄຍທີໍ່ມີລັກສະນະໜຽວແຂງ
ແຮງຢູຮ່່ວມກັນເປັນມັດໃຫຍ່ 

(2) ເສັັ້ນໄຍອີລາສຕິກ (Elastic fiber):  ເປັນເສັັ້ນໄຍທີໍ່ມີລັກສະນະຫົດຍ ດໄດ້ດີ,
ແຕກເປັນແໜງຍ່ອຍ ສົໍ່ງໄປເຊ ໍ່ອມກັບແໜງຂອງເສັັ້ນໄຍອ ໍ່ນໆ 

(3) ເສັັ້ນໄຍຕາໜ່າງ (Reticular fiber): ເປັນເສັັ້ນໄຍທີໍ່ມລີັກສະນະຄ້າຍຄ ເສັັ້ນໄຍ
ຄອລລາເຈນ ແຕ່ບາງກວ່າແຈກຢາຍຢູ່ທົໍ່ວໄປ, ເສັັ້ນໄຍຕ່າງໆເຫ ົໍ່ານີັ້ ເຮັດໃຫ້ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກ້ຽວພັນສາມາດຢູ່
ຮ່ວມກັນເປັນແຜ່ນໄດ້ 
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ຮບູທ ີ11 ເສັັ້ນໄຍຄອລລາເຈນ (Collagen fiber) 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://www.northcoastfootcareblog.com/page/8/ 
 

 
 
ຮບູທ ີ12 ເສັັ້ນໄຍອລີາສຕກິ (Elastic fiber) 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/histolog 

 
 

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


14 

 
ຮບູທ ີ13 ເສັັ້ນໄຍຕາໜາ່ງ (Reticular fiber) 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://fat.surin.rmuti.ac.th/teacher/songchai/tissue%20web/collagenfiber. 

htm 
 
 ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກ້ຽວພັນ ແບ່ງອອກໄດ້ຫ າຍຊະນິດ ຕາມລັກສະນະພິເສດສະເພາະຂອງຈຸລັງ 
ແລະ ທາດລະຫວ່າງຈຸລັງ ເພິໍ່ນແບ່ງອອກໄດ້ ເປັນ 2 ຊະນິດຄ :   

1) ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກ້ຽວພັນທົໍ່ວໄປ (Connective tissue proper) 
2) ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກ້ຽວພັນພເິສດ (Specialized Connective tissue) ປະກອບ

ມີກະດູກອ່ອນ , ກະດກູ  ແລະ ເລ ອດ  
 
 
 

http://fat.surin.rmuti.ac.th/teacher/songchai/tissue%20web/collagenfiber
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ຮບູທ ີ14 ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກຽ້ວພນັທົໍ່ວໄປ ແລະ ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກຽ້ວພນັຊະນດິພິເສດ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://creationwiki.org/File:Connective_tissue.jpg 
 
 ໃນນີັ້ຈະເວົັ້າເຖິງແຕ່ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກ້ຽວພັນທົໍ່ວໄປເທົໍ່ານັັ້ນ, ສ່ວນເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກ້ຽວພັນ
ຊະນິດພິເສດ ຈະເວົັ້າໃນບົດຮຽນທີ 3 ແລະ ບົດຮຽນທີ 6.  ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກ້ຽວພັນທົໍ່ວໄປ ເພິໍ່ນແບ່ງອອກໄດ້ 
2 ຊະນິດ ຄ : 

1. ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກ້ຽວພັນຊະນິດຕາໜ່າງ (Reticular Connective tissue) ເປັນ
ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອທີໍ່ພົບແຈກຢາຍຢູຫ່່າງໆ ມີລັກສະນະບາງໃສ,  ສ່ວນຫ າຍເປັນເສັັ້ນໄຍຊະນິດຄອລລາເຈນ, ເສັັ້ນ
ໄຍອີລາສຕິກ ແລະ ເສັັ້ນໄຍຕາໜ່າງລວມຕົວ ເພ ໍ່ອເປັນໂຄງໃຫ້ອະໄວຍະວະນ ັ້າເຫ  ອງຍ ດເກາະ ເຊັໍ່ນ: ຕ່ອມ
ນ ັ້າເຫ  ອງ, ໄຂກະດູກ ແລະ ມ້າມ 

2. ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກ້ຽວພັນຊະນິດໜາແໜ້ນ (Dense Connective tissue) ຫ   
ເອີັ້ນວ່າ: ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອເສັັ້ນໄຍ (Fibrous Connective tissue) 
 ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອຊະນີດນີັ້ ສ່ວນຫ າຍເປັນເສັັ້ນໄຍຊະນິດຄອລລາເຈນ ແລະ ເສັັ້ນໄຍອີລາສ
ຕິກຮຽງຕົວບຽດກັນແໜ້ນ, ຈະມີຈຸລັງສ້າງເສັັ້ນໄຍ (fibroblast) ແຈກຢາຍຢູຫ່່າງກັນເປັນໄລຍະໆ 
 ຖ້າມີເສັັ້ນໄຍຊະນິດຄອລລາເຈນເປັນສ່ວນຫ າຍ ເອີັ້ນວ່າ: ເອັນຂາວ ພົບຢູເ່ຂດຂ ັ້ຕີນ, ຂ ັ້
ມ  ຖ້າມເີສັັ້ນໄຍຊະນິດອີລາສຕິກເປັນສ່ວນຫ າຍ ເອີັ້ນວ່າ: ເອັນເຫ  ອງ ພົບຢູເ່ອັນຍ ດຢູ່ລະຫວ່າງກະດູກສັນຫ ງັ  

http://creationwiki.org/File:Connective_tissue.jpg
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ຮບູທ ີ15 ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກຽ້ວພັນຊະນດິຕາໜາ່ງ ແລະ ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກຽ້ວພນັຊະນດິໜາແໜນ້ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: https://shandersen.wikispaces.com/Homeostasis 
 
2.3 ອະໄວຍະວະ (Organs) 
 ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອແຕລ່ະຊະນິດທີໍ່ຕ່າງກັນຈ ານວນຫ າຍມາຮຽງຕົວກນັ ກາຍເປັນອະໄວຍະວະ ເຊິໍ່ງເປັນ
ໜ່ວຍທີໍ່ເຮັດໜ້າທີໍ່ພາຍໃນຮ່າງກາຍ ອະໄວຍະວະສາມາດແບ່ງອອກໄດ້ເປັນ 2 ກຸ່ມໃຫຍ່ ຄ : ກຸ່ມອະໄວຍະ
ວະທີໍ່ເປັນທ ໍ່ລ່ວງ ແລະ ກຸ່ມອະໄວຍະວະທີໍ່ເປັນເນ ັ້ອແໜ້ນ 

2.3.1 ອະໄວຍະວະທີໍ່ເປນັທ ໍ່ລວ່ງ (Tubular organs) 
 ເປັນອະໄວຍະວະທີໍ່ມລີັກສະນະເປັນທ ໍ່ລ່ວງ, ອະໄວຍະວະຊະນິດນີັ້ ປະກອບດ້ວຍ
ພະນັງພາຍໃນ 3 ຊັັ້ນ ຄ :   

1. ພະນັງຊັັ້ນໃນ: ເປັນຊັັ້ນຂອງເຫຍ ໍ່ອບຸຜີວ 
2. ພະນັງຊັັ້ນກາງ: ເປັນຂອງກ້າມເນ ັ້ອກ້ຽງ ແລະ ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກ້ຽວພັນ 
3. ພະນັງຊັັ້ນນອກ: ປະກອບດ້ວຍເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກ້ຽວພັນ ແລະ ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອບຸຜີວ 

ຕົວຢ່າງຂອງອະໄວຍະວະກຸ່ມນີັ້ ໄດແ້ກ່: ຫົວໃຈ, ປອດ, ກະເພາະອາຫານ, ເສັັ້ນເລ ອດ ແລະ ລ າໄສ້ແກ່
ເປັນຕົັ້ນ 
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ຮບູທ ີ16 ບນັດາຊັັ້ນຕາ່ງໆຂອງອະໄວຍະວະທີໍ່ເປນັທ ໍ່ລວ່ງ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/10/82/20130109 
 

2.3.2 ອະໄວຍະວະທີໍ່ເປນັເນ ັ້ອແໜນ້ (Parenchyma organs) 
 ອະໄວຍະວະກຸ່ມນີັ້ ມີລັກສະນະເປັນເນ ັ້ອແໜ້ນ, ບ ໍ່ເປັນທ ໍ່, ມີຮູບຮ່າງແຕກຕ່າງກັນ
ອອກໄປ ໂດຍໂອບລ້ອມດ້ວຍເຫຍ ໍ່ອກ້ຽວພັນ ແລະ ບາງເທ ໍ່ອອາດມເີຫຍ ໍ່ອບາງໆຫຸ້ມຢູນ່ອກອີກຊັັ້ນໜ ໍ່ງ, ອະ
ໄວຍະວະຊະນິດນີັ້ ປະກອບດ້ວຍກຸ່ມຂອງເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກ້ຽວພັນຂະໜາດໃຫຍ ່ ແລະ ບາງຄັັ້ງເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກ້ຽວ
ພັນເຫ ົໍ່ານີັ້ ອາດແຜຍ່ ໍ່ນເຂົັ້າໄປເພ ໍ່ອແຍກອະໄວຍະວະອອກເປັນກີບໆ. ຕົວຢ່າງຂອງອະໄວຍະວະຊະນິດນີັ້ໄດ້
ແກ:່ ຕັບ ແລະ ຮັງໄຂ່ ເປັນຕົັ້ນ 
 ອະໄວຍະວະຫ າຍໆອະໄວຍະວະຈະປະກອບກັນເປັນລະບົບ (System) ເພ ໍ່ອເຮັດ
ໜ້າທີໍ່ພາຍໃນຮ່າງກາຍ, ລະບບົທີໍ່ສ າຄັນໃນຮ່າງກາຍສະແດງໄດ້ໃນຕາຕະລາງດັໍ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 
 
ຕາຕະລາງທີ 2 ບນັດາລະບບົທີໍ່ສ າຄນັໃນຮາ່ງກາຍ 
 
ລ/ດ ລະບບົ  (System) ອະໄວຍະວະທີໍ່ສ າຄນັ (Major organs) 
1 ລະບົບໂຄງຮ່າງ (Skeletal system) ກະດູກ 
2 ລະບົບກ້າມເນ ັ້ອ  

(Muscular system) 
ກ້າມເນ ັ້ອລາຍ, ກ້າມເນ ັ້ອກ້ຽງ, ກ້າມເນ ັ້ອຫົວໃຈ 

3 ລະບົບທາງເດີນອາຫານ  
(Digistive system) 

ທ ໍ່ອາຫານ, ກະເພາະອາຫານ, ລ າໄສ້ 

4 ລະບົບຫາຍໃຈ  
( Respiratory  system) 

ຄ ຫອຍ , ຫ ອດລົມ , ປອດ 
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5 ລະບົບໝູນວຽນເລ ອດ 
(Cadiovascular system) 

ຫົວໃຈ, ເສັັ້ນເລ ອດດ າ, ເສັັ້ນເລ ອດແດງ,  
ຕ່ອມນ ັ້າເຫ  ອງ, ນ ັ້າເຫ  ອງ 

6 ລະບົບ ຂັບຖ່າຍປັດສະວະ 
(Urinary system) 

ໄຂ່ຫ ັງ, ພົກປັດສະວະ, ຫ ອດປັດສະວະ,  
ທ ໍ່ປັດສະວະ 

7 ລະບົບສ ບພັນ  
( Reproductive system) 

ອັນທະ, ທ ໍ່ສົໍ່ງອະສຸຈ,ິ ລິງໂຄ 
ຮັງໄຂ່, ມົດລູກ, ຊ່ອງຄອດ 

8 ລະບົບຕ່ອມບ ໍ່ມີທ ໍ່  
( Endocrine system) 

ຕ່ອມໄທຣອຍດ໌  , ຕ່ອມເທິງໄຂ່ຫ ັງ 

9 ລະບົບປະສາດ  
( Nervous system) 

ສະໝອງ , ໄຂສັນຫ ັງ, ເສັັ້ນປະສາດ 

10 ລະບົບຮັບຄວາມຮູສ້ ກ  
(Sensory  system) 

ຫູ , ຕາ ,  ດັງ  , ລີັ້ນ ,  

11 ລະບົບຫຸ້ມຫ ໍ່ຮ່າງກາຍ
(Integumantary system) 

ຜີວໜັງ , ຕ່ອມເຫ ໍ່ອ, ຕ່ອມນ ັ້າມັນ 
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ບດົທ ີ3 
ລະບບົໂຄງກະດູກຂອງສດັລຽ້ງ ແລະ ການທ າງານ 

 The Skeletal System 
   
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ໍ່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 

1. ອະທິບາຍໜ້າທີໍ່ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຂອງກະດູກ 
2. ສາມາດຈ າແນກຊະນິດຂອງໂຄງກະດູກໄດ້ຖ ກຕ້ອງ 
3. ບອກສ່ວນປະກອບຂອງລະບົບໂຄງກະດູກໄດ ້
4. ອະທິບາຍລັກສະນະທາງກາຍະວິພາກ ແລະ ລັກສະນະທາງຈຸລະກາຍະວິພາກຂອງກະດູກ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
 ລະບົບໂຄງກະດູກຂອງສັດລ້ຽງ ເປັນລະບົບທີໍ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເກີດເປັນຮູບເປັນຮ່າງ ແລະ ຊົງຕົວ
ຢູໄ່ດ້ ລະບົບນີັ້ປະກອບດ້ວຍກະດູກ 2 ອັນ ທີໍ່ມາເຊ ໍ່ອມຕ ໍ່ກັນຢູ ່ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຂ ັ້ຕ ໍ່ໂດຍມີເອັນຍ ດຈ່ອງເອົາ
ໄວ້ຈ ໍ່ງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຄ ໍ່ອນໄຫວໄດ້ 

 

3.1 ລກັສະນະສະເພາະທີໍ່ສ າຄນັຂອງກະດກູ 
 ກະດູກເປັນສ່ວນທີໍ່ມີຄວາມແຂງແຮງຫ າຍທີໍ່ສຸດ, ຄຸນສົມບັດພິເສດທີໍ່ສ າຄັນຂອງກະດູກຄ ມັນສາ
ມາດສ້ອມແຊມຕົວເອງໄດພ້າຍຫ ັງທີໍ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ,  ຄຸນສົມບັດດັໍ່ງກ່າວ ມີຄວາມສ າຄັນໃນການປິໍ່ນປົວ
ກະດູກຫັກຂອງສັດໃຫ້ຫາຍດີເປັນປົກກະຕໄິດ້ 
 ກະດູກປະກອບດ້ວຍຈຸລັງສ້າງກະດູກ (Osteoblast)  ທີໍ່ຝັງຢູ່ໃນເນ ັ້ອກະດູກ (Bone 
matrix) ເຊິໍ່ງມີລັກສະນະອ່ອນນຸ້ມໃນໄລຍະຕົັ້ນ ແລະ ຕ ໍ່ມາຈະຄ່ອຍໆແຂງຂ ັ້ນເມ ໍ່ອມກີານສະສົມ
ແຄລຊຽມ ແລະ ຟົສຟ ຣັສ 
 ກະດູກແຂງປະກອບດ້ວຍທາດທີໍ່ສ າຄັນ 2 ຊະນິດ ຄ :  

1. ອນິຊວີັດຖ ຸ(Organic metter): ມີປະມານ 67 ຂອງສ່ວນທີໍ່ເປັນຂອງແຂງ, ປະກອບ
ດ້ວຍເສັັ້ນໄຍຄອນລາເຈນ, ໂປຣຕີນ ແລະ ໂປລີແຊກຄາໄຣດ໌  ເຊິໍ່ງທາດເຫ ົໍ່ານີັ້ ເຮັດໃຫ້ກະດກູມີຄວາມໜຽວ  
ບ ໍ່ແຕກງ່າຍ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ກະດູກຊົງຮູບຢູໄ່ດ້ 

2. ອະນນີຊວີັດຖ ຸ (Inorganic matter): ເປັນສ່ວນທີໍ່ເຫ  ອຂອງສ່ວນທີໍ່ເປັນຂອງແຂງ, 
ປະກອບດ້ວຍແຄລຊຽມຟອສເຟດ (Ca3(PO4)) ແລະ ແຄລຊຽມຄາຣ໌ບ ເນດ (CaCO3) ເປັນສ່ວນຫ າຍ 
ທາດເຫ ົໍ່ານີັ້ ເຮັດໃຫ້ກະດູກມີຄວາມແຂງແກ່ນ ແລະ ທົນທານ 
 
3.2 ໜາ້ທີໍ່ສ າຄນັຂອງກະດກູ 
 ກະດູກມີຄວາມສ າຄັນຫ າຍຢ່າງດັໍ່ງນີັ້: 

1. ຊ່ວຍຄ ັ້າຊູຮ່າງກາຍໃຫ້ຄົງຮູບຢູໄ່ດ້ ເຊິໍ່ງເປັນໜ້າທີໍ່ພ ັ້ນຖານອັນສ າຄັນຂອງກະດູກ 
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2. ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສາມາດເຄ ໍ່ອນໄຫວໄດ້ ໂດຍທ າງານຮ່ວມກບັກ້າມເນ ັ້ອລາຍ ເຊິໍ່ງຈະຍ ດ
ເກາະກັບກະດູກດ້ວຍເອັນ 

3. ຫຸ້ມຫ ໍ່ປ້ອງກັນອັນຕະລາຍອະໄວຍະວະທີໍ່ອງຂອງກະ ໍ່ອນນຸ້ມຢູພ່າຍໃນ ເຊັໍ່ນ: ສະໝອງ, ຫົວ
ໃຈ ແລະ ປອດ 

4. ກະດູກເປັນບ່ອນສະສົມແຄລຊຽມໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ 
5. ເປັນບ່ອນສ້າງຈຸລັງເມັດເລ ອດແດງ ເຊິໍ່ງພົບຢູໃ່ນໄຂກະດູກ (Bone marrow) 

 

3.3 ໂຄງສາ້ງຂອງກະດກູ (Bone structure)  
 ກະດູກແຕ່ລະອັນ ປະກອບດ້ວຍກະດູກ 2 ຊະນິດ ຄ :  

3.3.1 ຊະນດິທີໍ່ມເີນ ັ້ອກະດກູເປນັແບບຟອງນ ັ້າ (Spongy bone) 
 ກະດູກຊະນິດນີັ້ມີລັກສະນະເປັນຮູຄ້າຍຟອງນ ັ້າ, ປະກອບດ້ວຍກະດູກນ້ອຍໆຮຽງ
ຕົວຢ່າງບ ໍ່ເປັນລະບຽບໂດຍມີຊ່ອງຫວ່າງນ້ອຍໆຢູລ່ະຫວ່າງກະດູກເຫ ົໍ່ານີັ້, ພາຍໃນຊ່ອງຫວ່າງດັໍ່ງກ່າວຈະມໄີຂ
ກະດູກ (Bone marrow) ບັນຈຢຸູພ່າຍໃນ 

3.3.2 ຊະນດິທີໍ່ມເີນ ັ້ອກະດກູແໜນ້ ແລະ ແຂງ (Compact bone)  
 ກະດູກຊະນິດນີັ້ມີລັກສະນະເນ ັ້ອແໜ້ນ, ແຂງ ແລະ ມີນ ັ້າໜັກຫ າຍ, ເປັນສ່ວນປະກອບ
ທີໍ່ສ າຄັນຂອງກະດູກທີໍ່ເປັນແທ່ງຍາວ ແລະ ພະນັງດ້ານນອກຂອງກະດູກທັງໝົດ 
 

 
ຮບູທ ີ17 ລກັສະນະຂອງກະດກູທີໍ່ມເີນ ັ້ອກະດກູເປນັແບບຟອງນ ັ້າ ແລະ ກະດກູທີໍ່ແໜນ້-ແຂງ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ.  http://www.teachpe.com/anatomy/bone_structure.php 
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3.4 ລກັສະນະທາງກາຍະວພິາກຂອງກະດກູ (Macroscopic of bone)  
 ກະດູກທີໍ່ເປັນແທ່ງຍາວ ປະກອບດ້ວຍ 2 ສ່ວນ ຄ :  

1. ສ່ວນປາຍຂອງກະດູກທັງສອງດ້ານ (Epiphysis) 
 ພາຍໃນປະກອບດ້ວຍກະດູກຊະນິດເນ ັ້ອຟອງນ ັ້າ ເຊິໍ່ງຖ ກຫຸ້ມຫ ໍ່ດ້ວຍກະດູກ ຊະນິດເນ ັ້ອ     
ແໜ້ນ 

2. ສ່ວນຕົວກະດູກ (Diaphysis) 
 ເປັນສ່ວນທີໍ່ສ າຄັນຂອງແທ່ງກະດູກ, ພາຍໃນປະກອບດ້ວຍກະດູກຊະນິດເນ ັ້ອແໜ້ນ, ເຄິໍ່ງ
ກາງຂອງກະດູກສ່ວນນີັ້ຈະເປນັໂກນ ເອີັ້ນວ່າ: ເມດັລລາຣີ ແຄວີທີ (Medullary cavity) ເຊິໍ່ງບັນຈຸໄຂ
ກະດູກ (Bone marrow) ຢູພ່າຍໃນ ແລະ ມເີຫຍ ໍ່ອໜຽວບາງທີໍ່ເອີັ້ນວ່າເຫຍ ໍ່ອກະດູກຊັັ້ນໃນ 
(Endosteum) ຫຸ້ມອ້ອມຊັັ້ນໃນຂອງໂກນກະດູກດັໍ່ງກ່າວ, ສ່ວນຊັັ້ນນອກຂອງຕົວກະດູກ ຖ ກຫຸ້ມຫ ໍ່ດ້ວຍ 
ເຫຍ ໍ່ອໜຽວບາງທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ: ເຫຍ ໍ່ອກະດູກຊັັ້ນນອກ (Periosteum) ເຊິໍ່ງມຄີວາມສ າຄັນຕ ໍ່ການສ້າງເນ ັ້ອ
ກະດູກ ແລະ ສ້ອມແຊມກະດກູເມ ໍ່ອກະດູກຫັກ ເພາະມີຈຸລັງສ້າງກະດູກຢູ່ພາຍໃນ 
 

 
ຮບູທ ີ18 ລກັສະນະທາງກາຍະພາກຂອງກະດກູ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/pe/appliedanatomy/2_ 

anatomy_skeleton_rev4.shtml 
 
3.5 ລກັສະນະທາງຈລຸະກາຍະວພິາກຂອງກະດກູ  
 ເມ ໍ່ອເຮົາເອົາສ່ວນຂອງກະດູກຊະນິດເນ ັ້ອແຂງມາຕັດຕາມຂວາງ ຫ   ຕາມຍາວ ແລ້ວນ າໄປສ່ອງເບິໍ່ງ
ດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດ ຈະເຫັນໂຄງສ້າງນ້ອຍໆຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ເອີັ້ນວ່າ: ລະບົບຮາຣ໌ເວຣີ໌ຊຽນ (Harversian 
system) 
 ລະບົບຮາຣ໌ເວຣີ໌ຊຽນ (Harversian system) ປະກອບດ້ວຍໂຄງສ້າງທີໍ່ສ າຄັນ 5 ສ່ວນຄ : 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/pe/applie
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1. ສ່ວນທີໍ່ເປັນທ ໍ່ (Harversian canal): ສ່ວນນີັ້ເປັນທາງຜ່ານເຂົັ້າອອກຂອງເສັັ້ນເລ ອດ 
ເສັັ້ນນ ັ້າເຫ  ອງ ແລະ ເສັັ້ນປະສາດທີໍ່ຈະໄປລ້ຽງຈຸລັງກະດູກ ເຊິໍ່ງທ ໍ່ຮາຣ໌ເວຣີ໌ຊຽນ ແຕ່ລະທ ໍ່ຈະເຊ ໍ່ອມຕ ໍ່ຫາກັນ 

2. ສ່ວນຂອງເນ ັ້ອກະດູກ (Concentric lamellae): ສ່ວນນີັ້ເກີດຈາກການສະສົມຂອງພ ກ
ແຄລຊຽມ ແລະ ຟອສຟ ຣັສ ເຊິໍ່ງມີການຮຽງຕົວເປັນວົງກົມຊອ້ນກັນຫ າຍຊັັ້ນຢູລ່້ອມຮອບທ ໍ່ຮາຣເ໌ວີຣ໌ຊຽນ 

3. ລາຄູນາ (Lacuna): ສ່ວນນີັ້ມີລັກສະນະເປັນແອ່ງ, ຮຽງໂດຍຮອບເປັນວົງກົມຢູພ່າຍໃນ
ສ່ວນຂອງກະດູກແຕລ່ະວົງ 

4. ຈຸລັງກະດູກ (Osteocyte): ມີຕ າແໜ່ງຢູ່ພາຍໃນລາຄູນາ 
5. ທ ໍ່ລິຄີວໄລ (Canaliculi): ເປັນທ ໍ່ນ້ອຍໆຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ທີໍ່ຕິດຕ ໍ່ເຖິງກັນລະຫວ່າງລາຄູນາ 

ໂດຍທ ໍ່ເຫ ົໍ່ານີັ້ເປັນທາງເຂົັ້າອອກຂອງເສັັ້ນເລ ອດຝອຍ, ເສັັ້ນປະສາດ, ເສັັ້ນນ ັ້າເຫ  ອງ ໄປຍັງຈຸລັງກະດູກທີໍ່ຢູພ່າຍ
ໃນລາຄູນາ 
 

 
 
ຮບູທ ີ19 ລະບບົຮາຣເ໌ວຣີຊ໌ຽນ (Harversian system) 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://anatomy-medicine.com/musculoskeletal-system/11-osteology-

osteologia-the-science-of-the-bones.html 
 

3.6 ການເກດີ ແລະ ການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງກະດກູ (Bone formation) 
 ການເກີດຂອງກະດູກມີ 2 ລັກສະນະ ຄ :  

3.6.1 ກະດກູທີໍ່ມຕີົັ້ນກ າເນດີມາຈາກກະດກູອອ່ນ 
 ການເກີດຂອງກະດູກຊະນິດນີັ້ ເກີດຂ ັ້ນເນ ໍ່ອງຈາກການຈະເລນີຂອງກະດກູແຂງຂ ັ້ນມາ
ແທນທີໍ່ແມພີ່ມ ເຊິໍ່ງເປັນກະດູກອ່ອນ, ພົບໄດ້ໃນກະດູກທີໍ່ມຮີູບຮ່າງຍາວ ເຊັໍ່ນ: ກະດູກກົກຂາໜ້າ ແລະ ຂາ
ຫ ັງ ເປັນຕົັ້ນ. ເວລາລູກສັດເປັນຕົວອ່ອນຢູໃ່ນທ້ອງແມ່ ກະດູກທີໍ່ມີຮູບຮ່າງຍາວຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຈະເກີດ
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ເປັນແທ່ງ ກະດູກອ່ອນຊະນິດໄຮອາລີນ (Hyaline cartilage) ທັງໝົດ, ຈາກນັັ້ນຈະມີການສະສົມຂອງ
ພ ກແຄລຊຽມ ແລະ ຟອສຟ ຣັສ ໂດຍເກີດຂ ັ້ນໃນສ່ວນຂອງກະດູກອ່ອນຢູບ່ ລເິວນຕົວກະດູກ ແລ້ວຂະ 
ຫຍາຍອອກໄປຍັງປາຍທັງສອງຂ້າງຕາມອາຍຸຂອງສັດ 

 
 
ຮບູທີ 20 ກະດກູທີໍ່ມຕີົັ້ນກ າເນດີມາຈາກກະດກູອອ່ນ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ:   http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/pe/appliedanatomy/2_ 

anatomy_skeleton_rev4.shtml 
 

3.6.2 ກະດກູທີໍ່ມຕີົັ້ນກ າເນດີມາຈາກແຜນ່ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກຽ້ວພນັ 
 ການເກີດຂອງກະດູກຊະນິດນີັ້ ພົບໄດ້ໃນກະດູກຊະນິດແປ ເຊັໍ່ນ: ກະດູກກະໂຫ ກຫົວ 
ໂດຍຈຸລັງຂອງກະດູກອ່ອນຈະມາຮຽງຕົວອັດແໜ້ນເປັນແຜ່ນ ເຊິໍ່ງຕ ໍ່ມາຈະປ່ຽນແປງໄປເປັນຈຸລັງສ້າງກະດູກ 
ເຮັດໜ້າທີໍ່ສ້າງກະດູກອອກມາ ແລະ ເກີດການສະສົມຂອງພ ກແຄລຊຽມ ແລະ ຟອສຟ ຣັສ ຈົນໄດ້ກະດກູ
ແຂງ ແລະ ແຜ່ນບາງ 
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ຮບູທີ 21 ກະດກູທີໍ່ມຕີົັ້ນກ າເນດີມາຈາກແຜນ່ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກຽ້ວພນັ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: https://www.youtube.com/watch?v=p-3PuLXp9Wg 
 
3.7 ຮບູຮາ່ງຂອງກະດກູ (Bone shapes)  
 ກະດູກສາມາດແບ່ງຕາມຮູບຮ່າງພາຍນອກໄດ້ເປັນ 4 ຊະນິດ ຄ : 

3.7.1 ກະດກູຍາວ (Long bones)  
 ເປັນກະດູກທີໍ່ມີຄວາມຍາວຫ າຍກວ່າຄວາມກວ້າງ ເຊັໍ່ນ: ກະດູກຂາໜ້າ ແລະ  ກະດກູ
ຂາຫ ງັ 

3.7.2 ກະດກູສັັ້ນ (Short bones) 
 ເປັນກະດູກມຮີູບຮ່າງກົມ ແລະ ສັັ້ນ ພາຍໃນປະກອບດ້ວຍແກນຂອງກະດູກຟອງນ ັ້າ
ຈະຖ ກຫຸ້ມຫ ໍ່ດ້ວຍກະດກູຊະນິດເນ ັ້ອແໜ້ນ, ກະດູກຊະນິດນີັ້ ໄດ້ແກ່: ກະດູກຂ ັ້ຕີນໜ້າ ແລະ ກະດູກຂ ັ້ຕີນ
ຫ ັງ 

3.7.3 ກະດກູແປ (Flat bone)  
 ເປັນກະດູກທີໍ່ມີຮູບຮ່າງແປ, ແບນ,  ບາງ ແລະ ກົໍ່ງ ປະກອບດ້ວຍແຜ່ນກະດູກຊະນິດ
ເນ ັ້ອແໜ້ນ 2 ຊັັ້ນປະກົບກັນຢູ່ ໂດຍມີກະດູກຊະນິດຟອງນ ັ້າຢູເ່ຄິໍ່ງກາງ, ກະດູກຊະນິດນີັ້ໄດ້ແກ:່ ກະດູກກະ
ໂຫ ກຫົວ,  ກະດູກຊາມ ແລະ ກະດູກຂ້າງ  

3.7.4 ກະດກູທີໍ່ມຮີບູຮາ່ງອ ໍ່ນໆ (Irregular bone)  
 ເປັນກະດູກທີໍ່ມີຮູບຮ່າງແປກໆ ແລະ ມີລັກສະນະສະເພາະທີໍ່ແຕກຕ່າງອອກໄປຈາກກະ 
ດູກທັງສາມຊະນິດທີໍ່ກ່າວມາແລ້ວ ກະດູກຊະນິດນີັ້ ໄດແ້ກ່: ກະດູກສັນຫ ັງ ແລະ ກະດູກໝາກບ້າຫົວເຂົໍ່າ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p-3PuLXp9Wg
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ຮບູທ ີ22 ຮບູຮາ່ງຂອງກະດກູຊະນດິຕາ່ງໆ 
 
ແຫ ໍ່ງທມີາ: http://www.thunderboltkids.co.za/Grade5/01-life-and-

living/chapter2.html 
 
3.8 ລະບບົໂຄງກະດກູຂອງສດັລຽ້ງ (The skeletal sytem) 
 ລະບົບໂຄງກະດູກຂອງສັດລ້ຽງ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກສ່ວນ ຄ : ກະດູກແກນກາງ ແລະ ກະດູກ
ຂາ  

3.8.1 ກະດກູແກນກາງ (Axial skeleton) 
 ກະດູກແກນກາງປະກອບຂ ັ້ນເພ ໍ່ອເຮັດໜ້າທີໍ່ຄ ັ້າຊູຮ່າງກາຍ ແລະ ປ້ອງກັນລະບົບປະ 
ສາດສູນກາງ ຕະຫ ອດຈົນອະໄວຍະວະໃນຊ່ວງເອິກ. ກະດູກແກນກາງປະກອບດ້ວຍກະດູກກະໂຫ ກຫົວ 
(Skull), ກະດູກສັນຫ ງັ (Vertebral column), ກະດູກຂ້າງ (Ribs) ແລະ ກະດູກໜ້າເອິກ 
(Sternum) 
 ກະດກູກະໂຫ ກຫວົ (Skull)  ປະກອບດ້ວຍກະດູກ 2 ສ່ວນ ຄ : 

1) ກະດກູທີໍ່ຫ ໍ່ຫຸມ້ສະໝອງ: ປະກອບເປັນສ່ວນເທິງຂອງຫົວເປັນໂກນອັນໜ ໍ່ງ ທີໍ່
ບັນຈສຸະໝອງ, ກະດູກເຫ ົໍ່ານີັ້ ເປັນຊະນິດກະດູກແປ ແລະ ມັກມເີຂົາຈັບຝັງຢູກ່ະດູກໜ້າຜາກ 

2) ກະດກູສວ່ນໃບໜາ້: ປະກອບເປັນສ່ວນລຸ່ມຂອງຫົວມັນຈອດເຂົາກັນເປັນເຂດ
ໃຫ້ແກ່ປາກ,  ຮູດັງ, ໂກນດັງ.  ກະດູກສ່ວນໃບໜ້າ ແບ່ງເປັນ 2 ພາກສ່ວນ ຄ : 

 ຄາງກະໄຕເບ ັ້ອງເທິງ: ມີແຂ້ວຈັບຢູ່ເຊັໍ່ນ: ແຂ້ວກົກ, ແຂ້ວໂຄບ, ແຂ້ວແງ
ເບ ັ້ອງເທິງ ແລະ ແຂ້ວຍິໍ່ງ, ຍົກເວັັ້ນສັດຄ້ຽວເອ ັ້ອງ ເຊິໍ່ງແທນທີໍ່ຈະມີແຂ້ວຍີໍ່ງມແີຕ່ຟັນໜາໆ 

 ຄາງກະໄຕເບ ັ້ອງລຸມ່: ແບ່ງເປັນ 2 ງ່າມຄ ຮູບໂຕ V, ກະດູກອັນນີັ້ເປັນບ່ອນ 
ຈັບຂອງແຂ້ວທັງໝົດຄ : ແຂ້ວກົກ, ແຂ້ວແງ ແລະ ແຂ້ວຍິໍ່ງ 
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 ກະດກູສນັຫ ງັ (Vertebral column) 
 ເປັນກະດູກແກນກາງ ທີໍ່ປະກອບດ້ວຍກະດູກອັນດຽວຂະໜາດນ້ອຍ, ຮູບຮ່າງບ ໍ່ແນ ່
ນອນ ມາເຊ ໍ່ອມຕ ໍ່ກັນດ້ວຍຂ ັ້ຕ ໍ່ ເຮັດໃຫ້ກະດູກສັນຫ ັງໂຄ້ງ ແລະ ແອນໄດ້ 
 ກະດູກສັນຫ ັງແບ່ງອອກເປັນ 5 ສ່ວນ ດັໍ່ງນີັ້: 

 ສ່ວນທີ 1  ໄດ້ແກ ່ກະດູກສັນຫ ັງສ່ວນຄ   
 ສ່ວນທີ 2 ໄດແ້ກ່ ກະດູກສັນຫ ັງສ່ວນເອິກ 
 ສ່ວນທີ 3 ໄດແ້ກ່ ກະດູກສັນຫ ັງສ່ວນແອວ 
 ສ່ວນທີ 4 ໄດ້ແກ ່ກະດູກສັນຫ ັງສ່ວນກະໂພກ ຫ   ກະດູກກົັ້ນກົບ ໃນສັດບາງຊະນິດ

ເຊັໍ່ນ: ສັດປີກກະດູກສັນຫ ັງສ່ວນແອວຈະເຊ ໍ່ອມກັບກະດູກສັນຫ ັງສ່ວນກະໂພກ ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນກະດູກ
ໃຫ່ຍອັນດຽວ 

 ສ່ວນທີ 5 ໄດ້ແກກ່ະດູກສັນຫ ງັສ່ວນຫາງ ໃນສັດແຕ່ລະຊະນິດ ມີກະດູກສັນຫ ັງ
ຂອງແຕ່ລະສ່ວນທີໍ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປດັໍ່ງຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີັ້: 
 
ຕາຕະລາງທ ີ3 ສດັສ່ວນຂອງກະດກູສນັຫ ງັໃນສດັແຕລ່ະຊະນດິ 
 

ກະດກູສນັຫ ງັ ໝາ ໝູ ງວົ ແກະ ແລະ ແບ ້ ມາ້ 
ສ່ວນຄ  7 7 7 7 7 
ສ່ວນເອິກ 12-14 13-16 13 13 18 
ສ່ວນແອວ 6-7 5-7 6 6 5-7 
ສ່ວນກະໂພກ 3 4 5 4-5 5 
ສ່ວນຫາງ 20-30 20-30 18-20 13-14 15-21 
      

 
 ກະດກູໜ້າເອກິ (Sternum) 
 ເປັນກະດູກທີໍ່ເຊ ໍ່ອມຕ ໍ່ກັບກະດກູຂ້າງທີໍ່ເປັນກະດູກອ່ອນ, ມຕີ າແໜ່ງຢູ່ຊ ໍ່ກັບດ້ານລຸ່ມ
ຂອງຊ່ວງເອິກ, ເຮັດໜ້າທີໍ່ປ້ອງກັນອະໄວຍະວະພາຍໃນຊ່ວງເອິກ, ສ່ວນສຸດທ້າຍຂອງກະດກູໜ້າເອິກ ຈະມີ
ກະດູກອ່ອນຢູບ່ ລເິວນປາຍສຸດ 

 ກະດກູຂາ້ງ (Ribs) 
 ມີລັກສະນະເປັນຄູ ່ແລະ ໂຄ້ງຍາວຄຸມພະນັງດ້ານຂ້າງຊ່ວງເອິກ ເພ ໍ່ອເຮັດໜ້າທີໍ່ປ້ອງກັນ
ອະໄວຍະວະໃນຊ່ວງເອິກ. ໂດຍປົກກະຕຈິ ານວນຄູຂ່ອງກະດູກຂ້າງເທົໍ່າກັບຈ ານວນກະດູກສັນຫ ງັສ່ວນເອິກ
ຢູ່ສ່ວນປາຍເທິງສຸດຂອງກະດກູຂ້າງຈະເຊ ໍ່ອມຕ ໍ່ຢູກ່ັບກະດູກສັນຫ ັງສ່ວນເອິກ ເຮັດໃຫ້ເປັນຂ ັ້ຕ ໍ່ທີໍ່ມີການ
ເຄ ໍ່ອນໄຫວໄດ້ດີ ເຊິໍ່ງຊ່ວຍໃນການຫາຍໃຈເຂົັ້າ ແລະ ອອກ  

3.8.2 ກະດກູຂາ (Appendicular skeleton) 
 ເປັນກະດູກທີໍ່ຕ ໍ່ຈາກກະດູກແກນກາງ ໄດ້ແກ:່ ກະດູກຂາໜ້າ ແລະ ກະດູກຂາຫ ັງ 
 ກະດກູຂາໜ້າ (Pectoral limb) ແບ່ງອອກເປັນ 6 ພາກສ່ວນດັໍ່ງນີັ້:  

 ກະດກູບາ່ໄລ ່(Scapula): ຈະເຮັດໜ້າທີໍ່ເປັນຕົວຍ ດກັບກະດູກແກນກາງ ເພ ໍ່ອ
ໃຫ້ເປັນບ່ອນຍ ດ ເກາະກັບກະດູກຂາໜ້າ 



27 

 ກະດກູກກົຂາໜ້າ (Humerus): ເປັນກະດູກທີໍ່ມີຮູບຮ່າງຍາວ, ສ່ວນປາຍດ້ານ
ເທິງຕິດກັບກະດູກ ບ່າໄລ່ ແລະ ປາຍດ້ານລຸ່ມຕິດກັບກະດູກທ່ອນຂາໜ້າ 

 ກະດກູທ່ອນຂາໜາ້ (Radius): ມລີັກສະນະເປັນກະດູກຍາວ ສ່ວນປາຍດ້ານ
ເທິງ ຕິດກັບກະດູກກົກຂາໜ້າ ແລະ ປາຍດ້ານລຸ່ມຕິດກບັກະດູກຂ ັ້ຕີນໜ້າເກີດເປັນຂ ັ້ຕ ໍ່, ປະກອບດ້ວຍ
ກະດູກ 2 ອັນ ຄ : ກະດູກຄ ັ້າ (Radius) ແລະ ກະດູກປິໍ່ນ (Ulna)  

 ກະດກູຂ ັ້ຕນີໜ້າ (Capus): ກະດູກຊະນິດນີັ້ປະກອບດ້ວຍກະດູກສັັ້ນ 2 ແຖວ
ຮຽງຕົວຂະໜານກັນຢູ່ 

 ກະດກູປາຍຕນີໜ້າ (Metacarpal): ເປັນກະດູກທີໍ່ຕ ໍ່ມາຈາກກະດກູຂ ັ້ຕີນໜ້າ
ແຖວລຸ່ມສຸດ ແລະ ຍາວມາເຖິງກະດູກນີັ້ວຕີນຂ ັ້ເທິງສຸດ. ໂດຍທົໍ່ວໄປກະດູກຂ ັ້ຕີນໜ້າມີຈ ານວນທີໍ່ສ າພນັກັບ
ຈ ານວນນີັ້ວ ແລະ ໃນສັດລ້ຽງແຕ່ລະຊະນິດມກີະດູກຝາຕີນໜ້າທີໍ່ມລີັກສະນະ ແລະ ຈ ານວນທີໍ່ແຕກຕ່າງກັນ
ອອກໄປ 

 ກະດກູນີັ້ວຕີນໜາ້ (Phalanges): ໂດຍທົໍ່ວໄປພົບວ່າ ນີັ້ວຕີນແຕ່ລະຂ້າງ
ປະກອບດ້ວຍກະດູດນີັ້ວຈ ານວນ 2 - 3 ດູກ ຮຽງຕ ໍ່ກັນຢູ່ ເຊິໍ່ງໃນສັດແຕ່ລະຊະນິດມີຈ ານວນນີັ້ວແຕກຕ່າງ
ກັນອອກໄປ ຕັັ້ງແຕ່ 1 - 5 ນີັ້ວ 
 ກະດກູ ຂາຫ ັງ (Pelvic limb) ແບ່ງອອກເປັນ 6 ພາກສ່ວນດັໍ່ງນີັ້:  

 ກະດກູກະໂພກ (pelvis): ປະກອບດ້ວຍກະດູກ 2 ຂ້າງປະກົບກັນ ເຊິໍ່ງຈະ
ເຊ ໍ່ອມຕິດກັນ ເຄິໍ່ງກາງເປັນຂ ັ້ຕ ໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນກະດູກອັນດຽວກັນເອີັ້ນວ່າກະດູກຊາມ (pelvis) ເຊິໍ່ງເປັນ
ສ່ວນທີໍ່ມາເຊ ໍ່ອມຕ ໍ່ກັບສ່ວນຫົວຂອງກະດູກກົກຂາຫ ງັເກີດເປັນຂ ັ້ຕ ໍ່ກະໂພກ 

 ກະດກູກກົຂາຫ ັງ (Femur): ເປັນກະດູກທີໍ່ມຮີູບຮ່າງຍາວ ປະກອບດ້ວຍສ່ວນ 
ຕົວກະດູກ, ສ່ວນປາຍດ້ານເທິງໄປເຊ ໍ່ອມຕ ໍ່ກັບກະດກູກະໂພກ ແລະ ສ່ວນປາຍດ້ານລຸ່ມຈະເຊ ໍ່ອມຕ ໍ່ກັບ
ກະດູກຂາຫ ັງ 

 ກະດກູຂາຫ ັງ (Tibia): ເປັນກະດູກຍາວປະກອບດ້ວຍກະດູກ 2 ອັນ ຄ້າຍຄ ກັບ
ກະດູກຂາໜ້າຄ : ກະດູກໜ້າແຄ່ງ (Medial) ແລະ ກະດູກບີແຄ່ງ (Fibula), ສ່ວນເທິງຕິດກັບດູກກົກຂາ
ຫ ງັ, ສ່ວນລຸມ່ຂອງກະດູກນີັ້ຈະເຊ ໍ່ອມຕ ໍ່ກັບຂ ັ້ຕີນຫ ັງ ເກີດເປັນຂ ັ້ຕ ໍ່ຂ ັ້ເຂົໍ່າຫ ັງ 

 ກະດກູຂ ັ້ຕນີຫ ັງ (Tarsas): ປະກອບດ້ວຍກະດູກສັັ້ນ 2 ແຖວຮຽງຕົວກັນຢູ່
ເຊັໍ່ນດຽວກັບດູກຂ ັ້ຕີນໜ້າ 

 ກະດກູປາຍຕນີຫ ັງ (Metatarsal): ເປັນກະດູກມີລັກສະນະຄ ກັບກະດກູປາຍ
ຕນີໜ້າເກ ອບທັງໝົດຍົກເວັັ້ນສະເພາະໃນໝາ ແລະ ແມວ ເຊິໍ່ງໂດຍປົກກະຕພິົບວ່າຂາຫ ັງແຕ່ລະຂ້າງມີ
ນີັ້ວຕີນພຽງ 4 ນີັ້ວເທົໍ່ານັັ້ນ ຕາມຈ ານວນກະດູກປາຍຕີນທີໍ່ມພີຽງ 4 ອັນຄ ກັນ 

 ກະດກູນີັ້ວຕີນຫ ງັ (Phalanges): ກະດູກຊະນິດນີັ້ມີລັກສະນະຄ ກັບດູກ
ນີັ້ວຕີນໜ້າເກ ອບທັງໝົດ 
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ຮບູທີ 23 ຮບູສະແດງໂຄງກະດກູຂອງງວົ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://slideplayer.com/slide/5946297/ 
 
3.9 ຂ ັ້ຕ ໍ່ກະດກູ 
 ຂ ັ້ຕ ໍ່ຄ ຕ າແໜ່ງຂອງກະດູກ 2 ອັນ ມາເຊ ໍ່ອມ ຫ   ຕ ໍ່ເຂົັ້າກັນດ້ວຍກັນ, ຂ ັ້ຕ ໍ່ມີຄວາມສ າຄັນຄ : ເພ ໍ່ອໃຫ້
ກະດູກຫ າຍໆອັນມາຕ ໍ່ກັນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເກີດການເຄ ໍ່ອໄຫວ ແລະ ປະສານການທ າງານຂອງຮ່າງກາຍ 
 ຂ ັ້ຕ ໍ່ແບ່ງອອກເປັນ 3 ຊະນິດຄ : 

3.9.1 ຂ ັ້ຕ ໍ່ບ ໍ່ເຄ ໍ່ອນ (Immovable Joint) 
 ໄດ້ແກ່ຂ  ໍ່ຕ ໍ່ຂອງກະໂຫ ກຫົວ ເຊິໍ່ງຈະເປັນຂ ັ້ຕ ໍ່ທີໍ່ແຂງແຮງ ແລະ ຕ ໍ່ກັນຢ່າງແໜ້ນໜາທີໍ່
ສຸດ 

3.9.2 ຂ ັ້ຕ ໍ່ເຄິໍ່ງເຄ ໍ່ອນ (Imvable Joint) 
 ໄດ້ແກ່ຂ ັ້ຕ ໍ່ຂອງກະດູກສັນຫ ັງ, ຂ ັ້ມ , ຂ ັ້ຕີນ, ຂ ັ້ຕ ໍ່ຢູຫົ່ວເຂົໍ່າ ແລະ ຂ ັ້ສອກ ເປັນຕົັ້ນ 

3.9.3 ຂ ັ້ຕ ໍ່ເຄ ໍ່ອນໄຫວໄດ້ເສລ ີ(Ball and socket Joint)  
 ເປັນຂ ັ້ຕ ໍ່ທີໍ່ສາມາດເຄ ໍ່ອໄຫວໄດ້ຫ າຍທິດທາງ ໄດ້ແກ່: ຂ ັ້ຕ ໍ່ກະດູກກົກແຂນກັບກະດກູ
ບ່າໄລ,່ ກະດູກກົກຂາກັບກະດກູກະໂພກ  
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ຮບູທີ 24 ຮບູສະແດງຕ າແໜງ່ຂ ັ້ຕ ໍ່ຕາ່ງໆພາຍໃນຮາ່ງກາຍ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://health.howstuffworks.com/human-ody/systems/musculo 

skeletal/bone11.htm

http://health.howstuffworks.com/human-ody/systems/musculo%20skeletal/
http://health.howstuffworks.com/human-ody/systems/musculo%20skeletal/
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ບດົທ ີ4 

ລະບບົກ້າມຊີັ້ນ  (Muscular System) 
 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ໍ່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 

1. ອະທິບາຍ ແລະ ຈ າແນກຊະນດິຂອງກ້າມຊີັ້ນໃນຮ່າງກາຍສັດລ້ຽງໄດ້ 
2. ສາມາດບອກລັກສະນະໂຄງສ້າງທາງກາຍະວິພາກ ແລະ ສາລິລະວິທະຍາຂອງກ້າມຊີັ້ນແຕ່

ລະຊະນິດໄດ ້
 
ເນ ັ້ອໃນ  
 
 ກ້າມຊີັ້ນ ຈັດເປັນເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອທີໍ່ພົບຫ າຍທີໍ່ສຸດໃນຮ່າງກາຍຄ ປະມານ 45-50 ຂອງນ ັ້າໜັກຕົວ
ໜ້າທີໍ່ສ າຄັນຂອງກ້າມເນ ັ້ອຄ ການຫົດຕົວ ເພ ໍ່ອຕອບສະໜອງຕ ໍ່ສິໍ່ງທີໍ່ມາກະຕຸ້ນ ເຊິໍ່ງການຫົດຕົວຂອງກ້າມ
ເນ ັ້ອມີຜົນເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະ ຫ   ໂຄງສ້າງໃນຮ່າງກາຍເກີດການທ າງານໄດ້ເຊັໍ່ນ: ຮ່າງກາຍສາມາດເຄ ໍ່ອນທີໍ່
ໄປທາງໜ້າ, ກະເພາະອາຫານສາມາດຍ່ອຍອາຫານໄດ້, ຫົວໃຈສາມາດສູບສີດເລ ອດໄປລ້ຽງສ່ວນຕ່າງໆຂອງ
ຮ່າງກາຍໄດເ້ປັນຕົັ້ນ ເຊິໍ່ງການທ າງານເຫ ົໍ່ານີັ້ເກີດຂ ັ້ນເນ ໍ່ອງຈາກການຫົດ ແລະ ການມາຍຕົວຂອງກ້າມຊີັ້ນ 
 

4.1 ການຈ າແນກຊະນດິຂອງກາ້ມຊີັ້ນໃນຮາ່ງກາຍສດັລຽ້ງ 
 ກ້າມຊີັ້ນແບ່ງອອກເປັນ 3 ຊະນິດ ຕາມລັກສະນະໂຄງສ້າງ ແລະ ການເຮັດວຽກ ດັໍ່ງນີັ້:  

4.1.1 ກາ້ມຊີັ້ນລາຍ (Skeletal muscle) 
 ເປັນກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ມີລາຍຍ ດເກາະຕິດກັບກະດູກ ປະກອບຂ ັ້ນເປັນກ້າມຊີັ້ນສ່ວນໃຫຍ່
ຂອງຮ່າງກາຍເຊັໍ່ນ: ກ້າມຊີັ້ນຂາໜ້າ, ກ້າມຊີັ້ນຂາຫ ັງ ແລະ ກ້າມຊີັ້ນໂຄງສ້າງສ່ວນນອກຂອງຮ່າງກາຍທັງໝົດ 
 ການຫົດຕົວຂອງກ້າມຊີັ້ນລາຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຄ ໍ່ອນໄຫວຂອງຮ່າງກາຍ ໂດຍຢູພ່າຍ
ໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງລະບົບປະສາດທີໍ່ຢູໃ່ນອ ານາດຈິດໃຈ 

4.1.2 ກາ້ມຊີັ້ນຫວົໃຈ (Cardiac muscle) 
 ເປັນກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ມີລາຍ ແຕ່ບາງກວ່າກ້າມຊີັ້ນລາຍ ເຊິໍ່ງພົບຢູຫົ່ວໃຈບ່ອນດຽວ ເມ ໍ່ອ
ກ້າມຊີັ້ນຫົວໃຈຫົດຕົວ ຈະສູບສີດເລ ອດໄປລ້ຽງສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ, ກ້າມຊີັ້ນຫົວໃຈຫົດຕົວໄດເ້ອງ
ໂດຍອັດຕະໂນມັດ (Autonomicty) ແລະ ຖ ກປ່ຽນແປງ ໂດຍການຄວບຄຸມຂອງລະບົບປະສາດອັດຕະ
ໂນມັດ 

4.1.3 ກາ້ມຊີັ້ນກຽ້ງ (Smooth muscle)  
 ເປັນກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ບ ໍ່ມີລາຍ ພົບຢູຕ່າມໂຄງສ້າງທີໍ່ມລີັກສະນະເປັນທ ໍ່ ຂອງອະໄວຍະວະ
ພາຍໃນຮ່າງກາຍ ເຊັໍ່ນ: ກະເພາະອາຫານ, ລ າໄສ້ ແລະ ເສັັ້ນເລ ອດ ເປັນຕົັ້ນ 
 ການຫົດຕົວຂອງກ້າມຊີັ້ນກ້ຽງ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຄ ໍ່ອນທີໍ່ຂອງທາດທີໍ່ຢູໃ່ນອະໄວຍະ
ວະນັັ້ນໆ ກ້າມຊີັ້ນກ້ຽງຫົດຕົວໄດ້ເອງ ແລະ ການທ າງານຖ ກຄວບຄຸມໂດຍລະບົບປະສາດອັດຕະໂນມັດ 
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ຕາຕະລາງທີ 4 ສະແດງການປຽບທຽບລກັສະນະກາ້ມຊີັ້ນຊະນດິຕາ່ງໆ 
 

ລກັສະນະທີໍ່ພບົ ກາ້ມຊີັ້ນລາຍ ກາ້ມຊີັ້ນຫວົໃຈ ກາ້ມຊີັ້ນກຽ້ງ 
ຕ າແໜ່ງທີໍ່ຢູ່ ກ້າມຊີັ້ນຮ່າງກາຍ ຫົວໃຈ ອະໄວຍະວະພາຍໃນ, ເສັັ້ນ

ເລ ອດ 
ການທ າງານ ເຮັດໃຫ້ກະດູກ 

ເຄ ໍ່ອນທີໍ່ 
ສູບສີດເລ ອດ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍ ແລະ ອະໄວ

ຍະວະພາຍໃນເກີດການເຄ ໍ່ອນ
ໄຫວ 

ແກ່ນຈຸລັງ ມີເປັນຈ ານວນຫ າຍ ມອີັນດຽວ ມອີັນດຽວ 
ລາຍກ້າມຊີັ້ນ ມີລາຍ ມລີາຍ ບ ໍ່ມີລາຍ 
ຮູບຮ່າງຈຸລັງ ຍາວ ແລະ ແຄບ ແຕກແໜງ ຮູບກະສວຍ 
ເສັັ້ນປະສາດ 
ທີໍ່ມາລ້ຽງ 

ຈ າເປັນຕ ໍ່ 
ການເຮັດໜ້າທີໍ່ 

ປັບປ່ຽນການທ າງານ
ແຕ່ບ ໍ່ຈ າເປັນຕ ໍ່ການ
ເຮັດໜ້າທີໍ່ 

ຈ າເປັນຕ ໍ່ການເຮັດໜ້າທີໍ່ 

ການຄວບຄຸມ ພາຍໃຕ້ອ ານາດຈິດໃຈ ນອກເໜ ອອ ານາດຈິດ ນອກເໜ ອອ ານາດຈິດໃຈ 
 

 
ຮບູທ ີ25 ຮບູຮາ່ງຈລຸງັກາ້ມເນ ັ້ອຊະນດິຕາ່ງໆ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://student.nu.ac.th/u46410452/lesson2.htm 
 
4.2 ໂຄງສາ້ງທາງກາຍະວພິາກຂອງກາ້ມຊີັ້ນລາຍ 

4.2.1 ຮບູຮາ່ງຂອງກາ້ມຊີັ້ນ 
 ກ້າມຊີັ້ນໃນຮ່າງກາຍຂອງສັດມຮີູບຮ່າງແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂ ັ້ນຢູກ່ັບຕ າແໜ່ງທີໍ່ພົບໃນຮ່າງ 
ກາຍຄ : ມີຮູບຮ່າງເປັນແຜ່ນແບນໆເຊັໍ່ນ: ກ້າມຊີັ້ນທ້ອງ, ກ້າມຊີັ້ນກະບັງລົມ ຫ   ກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ມີຮູບຮ່າງເປັນມັດ 
ເຊັໍ່ນ: ກ້າມຊີັ້ນບ ລເິວນຂາໜ້າ ຫ   ຂາຫ ັງເປັນຕົັ້ນ 
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ຮບູທ ີ26 ຮບູຮາ່ງຂອງກາ້ມຊີັ້ນແຕລ່ະຊະນດິ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://www2.sluh.org/bioweb/bi100/tutorials/musclephysiology.htm 
 

4.2.2 ການຍ ດເກາະຂອງກາ້ມຊີັ້ນລາຍ  
 ໂດຍທົໍ່ວໄປ ຕ າແໜ່ງການຍ ດເກາະຂອງກ້າມຊີັ້ນໃນຮ່າງກາຍສັດ ປະກອບດ້ວຍ 2 ຈຸດ
ຄ : 

 ຈດຸເກາະຕົັ້ນ (Origin of the muscle): ເປັນຕ າແໜ່ງການຍ ດເກາະຂອງກ້າມ
ຊີັ້ນທີໍ່ຢູ່ກັບທີໍ່ ຫ   ເຄ ໍ່ອນທີໍ່ໄດໜ້້ອຍກວ່າຕ າແໜ່ງອ ໍ່ນໆ  ເມ ໍ່ອກ້າມຊີັ້ນມີການຫົດຕົວ 

 ຈດຸເກາະປາຍ (Insertion of the muscle): ເປັນຕ າແໜ່ງທີໍ່ກ້າມຊີັ້ນເຄ ໍ່ອນ
ທີໍ່ໄດ້ດີ ເມ ໍ່ອກ້າມຊີັ້ນຫົດຕົວ ເຊັໍ່ນ: ກ້າມຊີັ້ນເທິງດ້ານຫ ັງຂອງຂາໜ້າ 
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ຮບູທ ີ27 ການຍ ດເກາະຂອງກາ້ມຊີັ້ນລາຍ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://www2.sluh.org/bioweb/bi100/tutorials/musclephysiology.htm 
 

4.2.3 ໂຄງສາ້ງພາຍໃນຂອງກາ້ມຊີັ້ນລາຍ 
ກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ເກາະຍ ດຕິດກັບກະດູກແຕ່ລະມັດເອີັ້ນວ່າ: ເບລລີ (Belly) ເຊິໍ່ງຖ ກຫຸ້ມ

ດ້ວຍເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກ້ຽວພັນທີໍ່ມີລັກສະນະໜຽວສີຂາວ ເອີັ້ນວ່າ: ເອພິມີຊຽມ (Epimysium), ເມ ໍ່ອເຮົາເອົາ
ມັດກ້າມຊີັ້ນມາຕັດຕາມທາງຂວາງ ພົບວ່າ ພາຍໃນປະກອບດ້ວຍກ້າມຊີັ້ນມັດນ້ອຍໆ ເອີັ້ນວ່າ: ບັນເດິລ 
(Bundle) ຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ ເຊິໍ່ງແຕ່ລະມັດນ້ອຍຈະຖ ກຫຸ້ມໃຫ້ແຍກອອກຈາກກັນດ້ວຍເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກ້ຽວ
ພັນ ແລະ ພາຍໃນແຕ່ລະມັດນ້ອຍ ຈະປະກອບດ້ວຍຈຸລັງກາ້ມຊີັ້ນລາຍຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ, ນອກຈາກນີັ້ຍັງ
ພົບວ່າ ມີເສັັ້ນເລ ອດ, ເສັັ້ນນ ັ້າເຫ  ອງ ແລະ ເສັັ້ນປະສາດມາຫ ໍ່  ລ້ຽງ  
 
 



34 

 
 
ຮບູທ ີ28 ການຈດັຮຽງຕວົຂອງເສັັ້ນໄຍກາ້ມຊີັ້ນ ແລະ ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກຽ້ວພນັໃນກາ້ມຊີັ້ນລາຍ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://faculty.southwest.tn.edu/rburkett/A&P1%20Muscle 20P 

hysiology.htm 
 

4.2.4 ການຕັັ້ງຊ ໍ່ກາ້ມຊີັ້ນ (Muscle naming convention) 
 ກ້າມຊີັ້ນໃນຮ່າງກາຍຂອງສັດລ້ຽງມີເປັນຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ ເຊິໍ່ງຈະເປັນການຍາກ ທີໍ່
ເຮົາຈະຈ ໍ່ຈ າໄດ້ທັງໝົດ ດັໍ່ງນັັ້ນ ນັກກາຍະວິພາກສາດ ຈ ໍ່ງມີຫ ັກເກນຂ ັ້ນມາເພ ໍ່ອຕັັ້ງຊ ໍ່ກ້າມຊີັ້ນ ເພ ໍ່ອໃຫ້ເຮົາ
ສາມາດຈ ໍ່ຈ າຊ ໍ່ຂອງກ້າມຊີັ້ນໄດງ້່າຍຂ ັ້ນ ຫ ັກເກນທີໍ່ໃຊ້ໃນການຕັັ້ງຊ ໍ່ກ້າມຊີັ້ນ ມີດັໍ່ງນີັ້: 

1) ລກັສະນະການເຮດັວຽກ (Action):  ກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການງ ເຂົັ້າຂອງຂ ັ້ຕ ໍ່ 
ເອີັ້ນວ່າ: ກ້າມຊີັ້ນເຟ ັກຊ ຣ໌  (Flexor muscle) ກ້າມເນ ັ້ອທີໍ່ເຮັດໃຫ້ການຍ ດຂອງຂ ັ້ຕ ໍ່ ເມ ໍ່ອມີການຫົດຕົວ
ເອີັ້ນວ່າ: ກ້າມເນ ັ້ອເອຄເທນຊ ຣ໌ (Extensor muscle) 

2) ຮບູຮາ່ງ (Shape):  ຊ ໍ່ຂອງກ້າມຊີັ້ນ ສາມາດສະທ້ອນເຖິງຮູບຮ່າງທີໍ່ຈ າເພາະ
ຂອງກ້າມຊີັ້ນມັດນັັ້ນໆໄດ້ ເຊັໍ່ນ: ກ້າມຊີັ້ນເດລທອຍດ໌ (Deltoid muscle) ໂດຍຄ າວ່າ ເດລທອຍດ໌ 
(Deltoid) ໝາຍເຖິງຮູບສາມຫລ່ຽມ, ດັໍ່ງນັັ້ນ ກ້າມຊີັ້ນເດລທອຍດ໌ ກ ຄ ກ້າມຊີັ້ນຮູບສາມຫ ໍ່ຽມທີໍ່ມຕີ າແໜ່ງ 
ຢູບ່ ລເິວນບ່າໄລ່ 

3) ຕ າແໜງ່ຂອງກາ້ມຊີັ້ນ (location): ຊ ໍ່ຂອງກ້າມຊີັ້ນສາມາດສະແດງເຖິງຕ າແໜ່ງ 
ການເຮັດວຽກໃນຮ່າງກາຍ ເຊັໍ່ນ: ກ້າມຊີັ້ນໄບເຊປຊ໌ເບ ຄ ີ(Bicepsbrachi muscle) ຈະມີຕ າແໜ່ງຢູ່ບ ລິ
ເວນຕົັ້ນຂາໜ້າ 

4) ທິດທາງຂອງໄຍກາ້ມເນ ັ້ອ (Direction of fiber) ຄ າວ່າ: Rectus ໝາຍເຖິງ
ຊ ໍ່ຕົງ, ກ້າມຊີັ້ນເຣກທັສ ເປັນກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ມລີັກສະນະຄ ສາຍຮັດ ຈ ານວນ 2 ມັດ ໂດຍມີຕ າແໜ່ງຢູ່ແຕ່ລະຂ້າງ
ຢູທ້່ອງດ້ານລຸ່ມ, ເສັັ້ນໄຍກ້າມຊີັ້ນຊະນິດນີັ້ ຈະແລ່ນຊ ໍ່ຕາມທາງຍາວໄປກັບແກນຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ຂະໜານ
ເຊິໍ່ງກັນ ແລະ ກັນ 

http://faculty.southwest.tn.edu/rburkett/A&P1%20Muscle
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5) ຈ ານວນຈຸດເກາະຕົັ້ນ (Number of origins): ເຊັໍ່ນ ກ້າມຊີັ້ນໄບເຊປຊ໌ເບ ຄ ີມີ 
ຈຸດເກາະຕົັ້ນ 2 ຕ າແໜ່ງ, ກ້າມຊີັ້ນໄຕຣເຊປຊ໌ (Triceps muscle)  ມຈີຸດເກາະຕົັ້ນ 3 ຕ າແໜ່ງ ແລະ 
ກ້າມເນ ັ້ອຄາໄດຣເຊປຊ໌ ຟີມ ຣິສ (Quadriceps femoris muscle) ມຈີຸດເກາະຕົັ້ນ 4 ຕ າແໜ່ງເປັນຕົັ້ນ 

6) ຕ າແໜງ່ການຍ ດເກາະ (Attachment site): ກ້າມຊີັ້ນບາງຊະນິດ ຈະມຊີ ໍ່ຕາມ
ຕ າແໜ່ງຈຸດເກາະຕົັ້ນ ແລະ ຈຸດເກາະປາຍເຊັໍ່ນ: ກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ມີຈຸດເກາະຕົັ້ນຢູທີ່ໍ່ກະດູກເອິກ ແລະ ມີຈຸດເກາະ
ປາຍຢູ່ບ ລເິວນດ້ານຫ ັງຂອງຫົວເອີັ້ນວ່າ: ກ້າມຊີັ້ນ ສເທີໂນເຊຟາລີຄັສ (Sternocephalicus muscle) 
 

4.3 ກາ້ມຊີັ້ນສວ່ນຕາ່ງໆຂອງຮາ່ງກາຍສດັລຽ້ງ 
 ກ້າມຊີັ້ນໃນຮ່າງກາຍສັດລ້ຽງມຈີ ານວນຫ າຍຮ້ອຍມັດ ແລະ ມີຕ າແໜ່ງ ທີໍ່ຢູ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ
ເຊິໍ່ງເປັນການຍາກທີໍ່ຈະສ ກສາຄົບທຸກມັດໃນເວລາອັນຈ າກັດ ດັໍ່ງນັັ້ນ ທີໍ່ຈະກ່າວເຖິງໃນທາງທິດສະດີເຮົາ
ສາມາດສັກຢາເຂົັ້າໃນກ້າມຊີັ້ນໄດ້ໃນທຸກມັດຂອງຮ່າງກາຍສັດລ້ຽງ ແຕ່ເຖິງແນວໃດກ ຕາມ ໃນທາງປະຕິບັດ 
ມພີຽງກ້າມຊີັ້ນ 3 ມັດເທົໍ່ານັັ້ນ ທີໍ່ມຄີວາມເໝາະສົມໃນສັດແຕ່ລະຊະນິດ ເພາະກ້າມຊີັ້ນຈ ານວນຫ າຍ ມີຂະ
ໜາດນ້ອຍ ຫ   ບາງເກີນໄປ ຫ   ມີໂຄງສ້າງອ ໍ່ນທີໍ່ສ າຄັນຢູ່ໃກ້ເຊັໍ່ນ: ເສັັ້ນປະສາດ ເຊິໍ່ງອາດໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ ຫ   
ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ຈາກການສັກຢາ ດັໍ່ງນັັ້ນ ເພ ໍ່ອໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຕ ໍ່ການສັກຢາເຂົັ້າກ້າມຊີັ້ນ, ກ້າມຊີັ້ນ
ທີໍ່ຈະສັກຢາຈ ໍ່ງຕ້ອງມີຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ມີຄວາມໜາພຽງພ ທີໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສະສົມຂອງຢາທີໍ່ສັກ
ເຂົັ້າໄປ. ກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ມີຄວາມສ າຄັນໃນຕ າແໜ່ງສັກຢາເຂົັ້າກ້າມເນ ັ້ອມີດັໍ່ງນີັ້ 

4.3.1 ກາ້ມຊີັ້ນຄ  (Neck muscle) 
 ກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ສ າຄັນມີດັໍ່ງນີັ້:  

1) ກາ້ມຊີັ້ນທຣາພເິຊຍສ ໌(Trapezius muscle) 
 ເປັນກ້າມຊີັ້ນເປັນແຜ່ນກວ້າງແບນ ລັກສະນະເປັນຮູບສາມຫ ໍ່ຽມ, ມີຈຸດເກາະຕົັ້ນ
ຕັັ້ງແຕ່ສ່ວນຫົວໄປຈົນເຖິງແອວ ແລະ ມີຈຸດເກາະປາຍຢູກ່ະດູກສະບັກ 

2)  ກາ້ມຊີັ້ນຣອມບອຍເດຍສ໌ (Rhomboideus muscle) 
 ວາງຕົວຢູໃ່ຕ້ກ້າມທ າພິເຊຍສ໌ ມີຈຸດເກາະຕົັ້ນຈາກບ ລເິວນລ າຄ  ໄປຍັງກະດູກສະ
ບັກ 

3) ກາ້ມຊີັ້ນເຊີຣາທສັ ເວນທ ັນລສິ (serratus ventralis muscle) 
 ເປັນກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ສ າຄັນຫ າຍທີໍ່ສຸດ ແລະ ຍັງມີຂະໜາດໃຫຍ ່ລັກສະນະຮູບໃບພັດ 
ຈຸດເກາະຕົັ້ນກິນບ ລິເວນກ້ວາງ ຈາກສ່ວນຍ ໍ່ນດ້ານຂ້າງສອງອັນຂອງກະດກູສັນຫ ັງສ່ວນຄ  ແລະ ຢູ່ເໜ ອຕ ໍ່
ກະດູກໜ້າເອິກ ແລະ ໄກໄປທາງດ້ານໜ້າເຖິງກະດູກຂ້າງຄູທີ່ 10, ຈຸດເກາະປາຍຢູດ່້ານໃນສ່ວນເທິງຂອງ
ກະດູກສະບັກ 

4) ກາ້ມຊີັ້ນສະເທໂີນເຊຟາລຄິສັ (Sternocephalicus) 
 ເປັນກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ມີຈຸດເກາະຕົັ້ນອອກຈາກກະດູກເອິກໄປຍ ດເກາະກັບຫົວ, ຢູບ່່ອນ
ຈຸດອອກມີລັກສະນະເປັນກ້າມຊີັ້ນມັດດຽວກັນ ຈົນເຖິງປະມານເຄິໍ່ງກາງຂອງມັດກ້າມຊີັ້ນຈະແຍກອອກເປັນ 
2 ມັດ ເຊິໍ່ງທັງ 2 ມັດພາດຢູໃ່ຕ້ເສັັ້ນເລ ອດດ າ 

5) ກາ້ມຊີັ້ນ ເບ ຄໂິອເຊຟາລຄິສັ (Brachiocephalicus muscle) 
 ເປັນກ້າມຊີັ້ນຂະໜາດໃຫຍ່ ລັກສະນະຄ້າຍກັບສາຍຫັດ ມຈີຸດເກາະຕົັ້ນຢູທີ່ໍ່
ກະດູກອອກຊີພິທັລ (Occipital bone) ຂອງກະດູກກະໂຫ ກຫົວ ແລະ ມີຈຸດເກາະປາຍເທິງດ້ານຂ້າງຂອງ
ສ່ວນເທິງຂອງກະດູກຕົັ້ນຂາໜ້າ 
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6) ກາ້ມຊີັ້ນຊເູປຣີຟ໌ຊີຽນລ ໌ເພກັທ ຣນັລ ໌(Superficial pectoral muscle) 
 ເປັນກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ວາງຕົວຢູໃ່ຕ້ຜີວໜັງບ ລິເວນຕອນລຸ່ມດ້ານໜ້າຂອງຊ່ວງເອິກ ໂດຍ
ມຈີຸດເກາະຕົັ້ນຢູປ່າຍຕອນໜ້າສຸດຂອງກະດກູເອິກ ຈົນເຖິງລະດັບກະດູກຂ້າງຄູທີ່ 3 ແລະ ມີຈຸດເກາະປາຍຢູ່
ກະດູກກກົຂາໜ້າ 

7) ກາ້ມຊີັ້ນດພີເພກັໂທຣນັລ໌ (Deep pectoral) 
 ເປັນກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ມີຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ຍາວຫ າຍກວ່າກ້າມເນ ັ້ອທີໍ່ 6 ໂດຍມຈີຸດ
ເກາະຕົັ້ນຢູຕ່ອນລຸ່ມຂອງກະດູກເອິກ ແລະ ມຈີຸດເກາະປາຍຢູ່ກະດູກກກົຂາໜ້າ 

4.3.2 ກາ້ມຊີັ້ນຕອນທາ້ຍຂອງກກົຂາໜາ້ (Caudal muscle of the arm) 
 ກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ສ າຄັນຄ : ກ້າມຊີັ້ນໄຕຣເຊປຊ໌ (Triceps muscle) ເປັນກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ຢູໃ່ນ
ພ ັ້ນທີໍ່ສາມຫ ໍ່ຽມ ລະຫວ່າງກະດູກສະບັກ ແລະ ກະດູກກກົຂາ, ກ້າມຊີັ້ນນີັ້ມີຈຸດເກາະຕົັ້ນ 3 ຕ າແໜ່ງ ໂດຍ
ແຜຢ່ ໍ່ນຈາກສ່ວນປາຍຂອງກະດູກສະບັກ ແລະ ສ່ວນຕົັ້ນຂອງຂອງກະດູກກົກຂາໜ້າ 

4.3.3 ກາ້ມຊີັ້ນກະໂພກ (Muscles of the rump) 
1) ກາ້ມຊີັ້ນ ຊເູປຟີຊີຽນລຄ໌ລູທຽນລ (Superficial gluteal muscle) 

 ເປັນກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ນ້ອຍປົກຄຸມຢູບ່າງສ່ວນ ຂອງກ້າມຊີັ້ນມິດເດີນ
ລຄລູທຽນລ (Middle gluteal muscle) ມີຈຸດເກາະຕົັ້ນຢູກ່ະດູກສັນຫ ັງສ່ວນກະໂພກ ແລະ ກະດກູຫາງ
ຂອງກະດູກກົກຂາຫ ັງ 

2) ກາ້ມຊີັ້ນ ມດິເດນີລ ຄລທູຽນລ (Middle gluteal muscle) 
 ເປັນກ້າມຊີັ້ນ ຂະໜາດໃຫຍ່ຮູບໄຂ່, ມີຈຸດເກາະຕົັ້ນຢູ່ກະດກູອິລຽມ (Ilium) 
ແລະ ມີຈຸດເກາະປາຍຢູ່ກະດກູກົກຂາຫ ັງ 
 ກ້າມຊີັ້ນດີພຄລູທຽນລ (Deep gluteal muscle): ເປັນກ້າມຊີັ້ນຮູບໃບພັດ
ຖ ກປົກຄຸມດ້ວຍກ້າມຊີັ້ນມິດເດີນລຄລູທຽນລ, ມີຈຸດເກາະຕົັ້ນຢູກ່ະດູກອີລຽມຂອງກະດູກກະໂພກ ແລະ ມີ
ຈຸດເກາະປາຍຢູກ່ະດູກກົກຂາຫ ັງ 

3) ກາ້ມເນ ັ້ອ ໄພຣຟິ ຣມ໌ສິ (Piriformis muscle): 
 ມີຕ າແໜ່ງຢູ່ຕິດກັບກ້າມຊີັ້ນມິດເດີລຄລູທຽນ ແລະ ຖ ກປົກຄຸມດ້ວຍກ້າມຊີັ້ນ
ມິດເດີນລຄລູທຽນ ໂດຍມີຈຸດເກາະຕົັ້ນຢູ່ສ່ວນຢ ໍ່ນທາງດ້ານຂ້າງສອງອັນຂອງກະດູກສັນຫ ັງອັນສຸດທ້າຍ ແລະ 
ມີຈຸດເກາະປາຍຢູ່ກະດູກກົກຂາຫ ັງ  

4) ກາ້ມຊີັ້ນທາງຕອນໜາ້ຂອງກກົຂາຫ ັງ (Cranial of the arm)   
 ກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ສ າຄັນ ຄ : ກ້າມຊີັ້ນຄວາໄດ ເຊປຊ໌ ຟີມ ຣິສ (Quadriceps 
femoris) ເປັນກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ປະກອບດ້ວຍ 4 ມັດຍ່ອຍ ເຊິໍ່ງມີຈຸດເກາະຕົັ້ນທີໍ່ແຕກຕ່າງກັນໄປດັໍ່ງນີັ້: 

 ກ້າມຊີັ້ນ ເຣັກທັສ ຟີມ ຣິສ (Rectus femoris muscle):  ເປັນກ້າມຊີັ້ນ
ທີໍ່ຢູກ່າງທາງໜ້າສຸດ ຂອງກ້າມຊີັ້ນຄວາໄດ ເຊປຊ໌ຟີມ ຣິສ (Quadriceps femoris), ມີຈຸດເກາະຕົັ້ນຈາກ
ກະດູກອິລຽມທາງຕອນໜ້າຂອງກະດູກກະໂພກ 

 ກ້າມຊີັ້ນວາສທັສ ແລດເທີຣາລສິ (Vatus lateralis muscle): ເປັນ
ກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ຢູ່ທາງດ້ານຂ້າງ ແລະ ຕອນທ້າຍຂອງກ້າມຊີັ້ນເຣັກທັສ ຟີມ ຣິສ (Rectus femoris muscle)  

5) ກາ້ມຊີັ້ນ ວາສທສັອນິເທມີດີຽດສ (Vatus intermedius muscle) 
 ເປັນກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ຢູ່ເຄິໍ່ງກາງເລິກລົງໄປຕ ໍ່ຈາກກ້າມເນ ັ້ອ ເຣັກທັສ ຟີມ ຣິສ (Rectus 
femoris muscle) 
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4.3.4 ກາ້ມຊີັ້ນຕອນທາ້ຍຂອງກກົຂາຫ ັງ (Cuadal muscle of the thight)  
 ປະກອບດ້ວຍກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ສ າຄັນ 3 ມັດ  ເຊິໍ່ງທັງ 3 ມັດນີັ້ເອີັ້ນວ່າ: ກ້າມຊີັ້ນແຮມສທຣງິ 
(Humstring muscle) 

1) ກາ້ມຊີັ້ນ ໄບເຊປຊ ໌ຟມີ ຣສິ (biceps femoris):  ເປັນກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ມຂີະໜາດ
ໃຫຍສຸ່ດຂອງກຸ່ມກ້າມຊີັ້ນນີັ້ ວາງຕົວຢູທ່າງດ້ານຂ້າງຂອງກະໂພກທາງຕອນທ້າຍ ແລະ ດ້ານຂ້າງຂອງກົກຂາ
ຫ ັງ 

2) ກາ້ມຊີັ້ນ ເຊມີເີທນດໂິນຊັສ (Semitendinosus muscle): ວາງຕົວຢູເ່ທິງ
ພ ັ້ນທີໍ່ສ່ວນໃຫຍບ່ ລເິວນຕອນທ້າຍຂອງກົກຂາຫ ັງ ໂດຍພາດຢູລ່ະຫວ່າງກ້າມເນ ັ້ອ ໄບເຊປຊ໌ ຟີມ ຣິສ 
(Biceps femoris) ກັບກ້າມຊີັ້ນ ເຊີມີເທນດິໂນຊັສ (Semitendinosus muscle) 

3) ກາ້ມຊີັ້ນ ເຊມີເີມມບ າໂນຊັສ (Semimembranosus muscle): ເປັນກ້າມ
ຊີັ້ນທີໍ່ຢູ່ທາງຕອນໃນ ແລະ ຕອນທ້າຍຂອງ ເຊີມເີທນດິໂນຊັສ (Semitendinosus muscle) 
 
ຕາຕະລາງທີ  5  ສະແດງຕ າແໜ່ງປກົກະຕທິີໍ່ໃຊໃ້ນການສກັຢາເຂົັ້າກາ້ມຊີັ້ນໃນສັດລຽ້ງ 

 
ຊະນດິສດັ ຕ າແໜງ່ບອ່ນສກັຢາເຂົັ້າ

ກາ້ມຊີັ້ນ 
ກາ້ມຊີັ້ນທີໍ່ສ າຄນັ 

ໝາ ແລະ 
ແມວ 

ຕອນທ້າຍຂອງກົກຂາໜ້າ - ກ້າມຊີັ້ນ ໄຕຣເຊປຊ໌ ເບ ກຄີໄອ (Triceps brachii ) 
ກະໂພກ - ກ້າມຊີັ້ນ ຄລູທຽລ (Gluteal) 
ຕອນໜ້າ 
ຂອງກົກຂາຫ ັງ 

- ກ້າມຊີັ້ນ ຄວາໄດຣເຊປຊ໌ ຟມີ ຣິສ (Quadriceps 
femoris)  

ຕອນທ້າຍ 
ຂອງກົກຂາຫ ັງ 

ກ້າມຊີັ້ນແຮມສທຣິງ (Humstring ) ໄດ້ແກ່: ກ້າມຊີັ້ນ ໄບ
ເຊປຊ໌ ຟມີ ຣິສ (Biceps femoris) 
ກ້າມຊີັ້ນ ເຊມີີເທດິໂຊນັສ(Semitendinosus), ກ້າມເນ ັ້ອ 
ເຊີມເີມມບຣາໂຊນັສ (Semimembranosus) 

ງົວ ຄວາຍ 
ແກະ ແລະ 

ແບ້ 

ຄ  - ກ້າມຊີັ້ນທຣາພິເຊຍສ໌ (Trapezius ) 
ຕອນທ້າຍ 
ຂອງກົກຂາໜ້າ 

- ກ້າມຊີັ້ນໄຕຣເຊປຊ໌ ເບຣຄີໄອ ( Triceps brachii) 

ກະໂພກ - ກ້າມຊີັ້ນ ຄລູທຽນລ (Gluteal) 
ຕອນທ້າຍ 
ຂອງກົກຂາຫ ັງ  
 

- ກ້າມຊີັ້ນ ແຮມສທຣິງ (Humstring ) ໄດ້ແກ:່ ກ້າມເນ ັ້ອ 
ໄບເຊປຊ໌ ຟີມ ຣິສ (Biceps femoris), 
 ກ້າມຊີັ້ນ ເຊີມເີທດິໂຊນັສ(Semitendinosus) , ກ້າມ
ເນ ັ້ອ ເຊມີີເມມບ າໂຊນັສ (Semimembranosus) 

ໝູ 

- ຄ  - ກ້າມຊີັ້ນເບຣຄິໂອເຊຟາລິຄັສ (Brachiocephalicus 
muscle) ແລະ ກ້າມຊີັ້ນ ທຣາພິຊຽດສ ໌(Trepezius) 

- ຕອນທ້າຍ 
ຂອງກົກຂາຫ ັງ 

- ກ້າມຊີັ້ນ ເຊີມເີທດິໂຊນັສ (Semitendinosus )  
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ຮບູທີ 29 ຕ າແໜ່ງບອ່ນສກັຢາເຂາົກາ້ມຊີັ້ນຂອງສດັລຽ້ງ (ໝາ) 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ:   http://caninemegaesophagusinfo.com/myasthenia-gravis/ 

 

 
ຮບູທີ 30 ຕ າແໜ່ງບອ່ນສກັຢາເຂາົກາ້ມຊີັ້ນຂອງສດັລຽ້ງ (ໝ)ູ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ:    http://www.dragoart.com/tuts/21511/1/1/cow-anatomy-drawing.htm 
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ຮບູທີ 31 ຕ າແໜ່ງບອ່ນສກັຢາເຂາົກາ້ມຊີັ້ນຂອງສດັລຽ້ງ (ງວົ) 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ:   http://www.dragoart.com/tuts/21511/1/1/cow-anatomy-drawing.htm 
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ບດົທ ີ5 

ລະບບົການຍອ່ຍອາຫານ (The Digestive System) 
 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ໍ່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 

1. ອະທິບາຍຄວາມສ າຄັນຂອງລະບົບການຍ່ອຍອາຫານໄດ້ຖ ກຕ້ອງ 
2. ບອກສ່ວນປະກອບຂອງເສັັ້ນທາງເດີນອາຫານໄດ້ຖ ກຕ້ອງ 
3. ບອກໜ້າທີໍ່, ຕ າແໜ່ງ ຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງເສັັ້ນທາງ ເດີນອາຫານໄດ້ຖ ກຕ້ອງ 
4. ບອກໜ້າທີໍ່, ຕ າແໜ່ງຂອງ ອະໄວຍະວະທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍ່ອຍອາຫານໄດ້ຖ ກຕ້ອງ 
5. ອະທິບາຍຂະບວນການຍ່ອຍອາຫານໄດ້ຖ ກຕ້ອງ 
6. ບອກໂຄງສ້າງທາງເດີນອາຫານ ຂອງສັດຄ້ຽວເອ ັ້ອງໄດ້ຖ ກຕ້ອງ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
   
 ໃນສັດຂັັ້ນສູງ ລະບົບທາງເດີນອາຫານຈະສັບຊ້ອນຫ າຍກວ່າໃນສັດບ ໍ່ມີກະດູກສັນຫ ັງ ຄ  ນອກ 
ຈາກຈະມີທາງເດີນອາຫານແລ້ວ ຍັງມີອະໄວຍະວະອ ໍ່ນ ທີໍ່ຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍອາຫານອີກດ້ວຍ ເຊັໍ່ນ: ແຂ້ວ, 
ຕ່ອມຕ່າງໆ, ຕັບ, ມ້າມ ແລະ ຕ່ອມນ ັ້າລາຍ 
 
5.1 ການຈ າແນກປະເພດສດັລຽ້ງ 
 ສັດລ້ຽງສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດ ຕາມນິໄສການກິນອາຫານ ດັໍ່ງນີັ້:  

5.1.1 ເຮບີວິວ ຣ ໌(herbivores)  
 ເປັນສັດກິນພ ດ ລະບົບທາງເດີນອາຫານຂອງສັດປະເພດນີັ້ມີການປັບປ່ຽນ ໃຫ້ສາມາດ
ຍ່ອຍສະເພາະສ່ວນທີໍ່ເປັນພ ດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ທ ໍ່ທາງເດີນອາຫານຂອງສັດຊະນິດນີັ້ ຂ້ອນຂ້າງຍາວ 
ແລະ ຮູບຮ່າງປ່ຽນແປງໄປ ໄດ້ແກ່: ສັດຄ້ຽວເອ ັ້ອງ 

5.1.2 ຄາຣນ໌ວິວ ຣ ໌(carnivores)  
 ເປັນສັດກິນຊີັ້ນ ສັດພວກນີັ້ລະບົບການທ າງານຂອງທາງເດີນອາຫານຂ້ອນຂ້າງຈະງ່າຍ 
ແລະ ສັັ້ນ ໄດ້ແກ່: ໜາ ແລະ ແມວ ເປັນຕົັ້ນ 

5.1.3 ອອມນິວວ ຣ ໌(omnivores) 
 ເປັນສັດປະເພດທີໍ່ກິນທັງພ ດ ແລະ ສັດ ທາງເດີນອາຫານຂອງສັດພວກນີັ້ ຈະຢູ່
ລະຫວ່າງສັດກິນຊີັ້ນ ແລະ ສັດກິນພ ດ ໂດຍທ ໍ່ທາງເດີນອາຫານຈະຍາວກວ່າ ຄາຣ໌ນິວ ຣ໌ ແຕ່ສັັ້ນກວ່າ ເຮີ
ບີວອຣ໌ ໄດ້ແກ່: ຄົນ ແລະ ໝູ ເປັນຕົັ້ນ 
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ຮບູທີ 32 ປະເພດສດັຊະນດິຕາ່ງໆ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ:  http://www.canstockphoto.com/images-photos/carnivores.html 

 
5.2 ສວ່ນປະກອບຂອງລະບບົຍອ່ຍອາຫານ 
 ລະບົບຍ່ອຍອາຫານປະກອບດ້ວຍສ່ວນທີໍ່ສ າຄັນ 2 ສ່ວນຄ : ທ ໍ່ທາງເດີນອາຫານ ແລະ ອະໄວຍະ
ວະຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ 

5.2.1 ທ ໍ່ທາງເດນີອາຫານ (Alimentary Canal) 
1) ປາກ (Mouth)   

 ປະກອບດ້ວຍໂຄງສ້າງທີໍ່ສ າຄັນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍ່ອຍອາຫານ ດັໍ່ງນີັ້:  
 ຮມີສບົ (Lips) ປະກອບດ້ວຍ: ຄາງກະໄຕເທິງ ແລະ ຄາງກະໄຕລຸ່ມ ແມ່ນ

ຖ ກຫຸ້ມດ້ວຍກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ຊ່ວຍໃນການຫຍ ັ້າ, ສ່ວນໃນສັດຄ້ຽວເອ ັ້ອງ ຄາງກະໄຕມີການເຄ ໍ່ອນໄຫວໄປທາງ
ດ້ານຂ້າງສະຫ ບັກັນໄປ ໂດຍການທ າງານຂອງກ້າມຊີັ້ນເຮັດໃຫ້ການຄ້ຽວເອ ັ້ອງເກີດຂ ັ້ນ 

 ແຂວ້ (Teeth) ເປັນໂຄງສ້າງທີໍ່ອອກຢູ່ເທິງກະດູກຄາງກະໄຕເທິງ ແລະ 
ກະດູກຄາງກະໄຕລຸ່ມ, ໃນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ ຈະມີແຂ້ວຢູ່ 2 ຊຸດ ຄ : ແຂ້ວນ ັ້ານົມ ແລະ ແຂ້ວແທ້, ທັງ
ແຂ້ວນ ັ້ານົມ ແລະ ແຂ້ວແທ້ ແບ່ງອອກໄດ້ 4 ຊະນິດຕາມຕ າແໜ່ງໜ້າທີໍ່ຄ :  
 ແຂ້ວໜ້າແງ (Incisors) ເປັນແຂ້ວທີໍ່ຢູ່ທາງໜ້າຂອງກະດູກຄາງກະໄຕ
ເບ ັ້ອງເທິງ ແລະ ກະດູກຄາງກະໄຕເບ ັ້ອງລຸ່ມໃຊ້ຕັດອາຫານໃຫ້ເປັນສິັ້ນສ່ວນ 
 ແຂ້ວຍິໍ່ງ (Canine) ເປັນແຂ້ວທີໍ່ຢູ່ຖັດຈາກແຂ້ວໜ້າແງໄປທາງດ້ານຂ້າງ
ເລັກນ້ອຍ ປົກກະຕິແລ້ວມີບ ໍ່ເກີນ 1 ຄູ ່ຂອງຄາງກະໄຕແຕລ່ະຂ້າງ (ໃນສັດຄ້ຽວເອ ັ້ອງອາດຈະບ ໍ່ມີແຂ້ວຍິໍ່ງ)  
ແຂ້ວຍິໍ່ງເຮັດໜ້າທີໍ່ເປັນອາວຸດໃນການຕ ໍ່ສູ້ກັນ 
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 ແຂ້ວກົກໜ້າ (Premolar) ເປັນແຂ້ວທີໍ່ພົບຖັດຈາກແຂ້ວຍິໍ່ງທັງ 2 ຂ້າງ
ຂອງກະດູກຄາງກະໄຕທາງເທິງ ແລະ ທາງລຸ່ມ; ແຂ້ວກັກໜ້າໃຊ້ບົດຄ້ຽວອາຫານ 
 ແຂ້ວກົກຫ ັງ (Molar) ແມ່ນຢູ່ຕ າແໜ່ງດຽວກັບແຂ້ວກົກໜ້າ, ຈະບ ໍ່ພົບໃນ
ຊຸດແຂ້ວນ ັ້ານົມ, ໃຊ້ບົດຄ້ຽວອາຫານໃຫ້ລະອຽດກ່ອນກ ນລົງສູ່ກະເພາະອາຫານ 

 ລີັ້ນ (Tongue)  ລີັ້ນເປັນອະໄວຍະວະທີໍ່ປະກອບດ້ວຍກາ້ມຊີັ້ນແຂງແຮງ
ທີໍ່ມີການຮຽງຕົວຂອງເສັັ້ນໄຍກ້າມຊີັ້ນ ແຕກຕ່າງຈາກກ້າມຊີັ້ນສ່ວນອ ໍ່ນໆຂອງຮ່າງກາຍ, ຈະເຮັດໃຫ້ລີັ້ນມີ
ການເຄ ໍ່ອນທີໍ່ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ນອກຈາກນີັ້ ລີັ້ນຍັງຖ ກປົກຫຸ້ມດ້ວຍເຫຍ ໍ່ອບຸຜີວ ທີໍ່ມີຕ່ອມນ້ອຍໆຢ່າງ
ຫ ວງຫ າຍ ເອີັ້ນວ່າ: ຕ່ອມຮັບລົດຊາດຕ່າງໆ, ນອກຈາກນີັ້ ລີັ້ນຍັງເຮັດໜ້າທີໍ່ຊ່ວຍແຂ້ວໃນການຫຍ ັ້າອາຫານ, 
ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ຈະສົໍ່ງອາຫານທີໍ່ຄ້ຽວແລ້ວໄປຫາຄ ຫອຍ. ໃນສັດບາງຊະນິດ ໃຊລ້ີັ້ນໃນການກ້ຽວດ ງອາຫານເຂົັ້າ
ປາກ ເຊັໍ່ນ: ງົວມີລີັ້ນຂະໜາດໃຫຍ ່ແລະ ແຂງແຮງ ເພ ໍ່ອຊ່ວຍໃນການກ້ຽວດ ງອາຫານເຂົັ້າປາກ  

2) ຄ ຫອຍ (Pharynx)  
 ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕ ໍ່ຈາກຊ່ອງປາກ ແລະ ເປັນທາງເປີດຮ່ວມກັນຂອງອາຫານ ແລະ 
ອາກາດ, ໂດຍມີຝາປດິກ່ອງສຽງ (Epiglottis) ເຮັດໜ້າທີໍ່ຊ່ວຍເປີດປິດໂດຍເວລາທີໍ່ມີການກ ນອາຫານຝາ
ປິດກ່ອງສຽງຈະປິດຊ່ອງຫ ອດລົມເຮັດໃຫ້ອາຫານຜ່ານໄປຍັງຫ ອດອາຫານໄດ້, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມເມ ໍ່ອສັດ
ຫາຍໃຈຝາປິດກ່ອງສຽງຈະປິດກ່ອງອາຫານເຮັດໃຫ້ອາຫານຈາກຊ່ອງດັງຜ່ານໄປຫ ອດລົມໄດ້ 

3) ທ ໍ່ອາຫານ (Esophagus) 
 ທ ໍ່ອາຫານເປັນສ່ວນທີໍ່ຕ ໍ່ຈາກຄ ຫອຍ, ເຮັດໜ້າທີໍ່ໃນການນ າອາຫານຈາກຄ ຫອຍ
ໄປຍັງກະເພາະອາຫານ   

4) ກະເພາະອາຫານ (Stomach) 
 ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕ ໍ່ຈາກທ ໍ່ອາຫານ, ເຮັດໜ້າທີໍ່ຍ່ອຍອາຫານທີໍ່ປຽກແລ້ວ ດ້ວຍນ ັ້າຍ່ອຍ
ທີໍ່ປ່ອຍອອກມາຈາກກະເພາະອາຫານ ລວມເຖິງການທ າງານຂອງຈຸລິນຊີໃນກະເພາະອາຫານອີກດ້ວຍ ກະ 
ເພາະອາຫານ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມ ຄ : ກະເພາະດ່ຽວ ແລະ ກະເພາະລວມ 
 ກະເພາະອາຫານຂອງສດັກະເພາະດຽ່ວ (Simple Stomach) 
 ເປັນສ່ວນທີໍ່ຢູ່ລະຫວ່າງທ ໍ່ອາຫານ ແລະ ລ າໄສ້ອ່ອນ ມີຕ າແໜ່ງຢູ່ທາງດ້ານຊ້າຍ 
ຫ ັງກະບັງລົມເລັກນ້ອຍ ແລະ ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄ ໂຕ J 

 ພະນັງກະເພາະອາຫານ ປະກອບດ້ວຍເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອຕ່າງໆ ນັບແຕ່ໃນອອກ
ນອກ ດັໍ່ງນີັ້: 1. ຊັັ້ນເຫຍ ໍ່ອເມ ອກ (mucosa), 2. ຊັັ້ນໃຕ້ເຫຍ ໍ່ອເມ ອກ (submucosa), 3. ຊັັ້ນກ້າມຊີັ້ນ 
(muscular layer) ແລະ 4. ຊັັ້ນເຫຍ ໍ່ອຫຸ້ມ (serosa) 

 ກະເພາະອາຫານຂອງສັດກະເພາະດ່ຽວແບ່ງອອກເປັນ 4 ສ່ວນ ຄ : 1. ສ່ວນ
ຕົັ້ນຂອງກະເພາະອາຫານ ທີໍ່ຕ ໍ່ຈາກທ ໍ່ອາຫານເອີັ້ນວ່າ: ຄາຣ໌ເດຍ (cardia), 2. ສ່ວນຢູ່ເທິງສຸດຢູ່ເໜ ອສ່ວນ 
ຄາຣ໌ເດຍ ເອີັ້ນວ່າ: ຟັນດັສ (fundus), 3. ສ່ວນກາງ: ເປັນສ່ວນທີໍ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ ເອີັ້ນວ່າ: ບ ດີ 
(body) ເຊິໍ່ງຕ ໍ່ຈາກສ່ວນຟັນດັສ (fundus) ມາທາງຊ້າຍ ແລະ 4. ສ່ວນທ້າຍຂອງກະເພາະອາຫານ ເອີັ້ນ
ວ່າ: ໄພໂຣລັສ (pyrolus) ເຊິໍ່ງຈະເຊ ໍ່ອມຕ ໍ່ກັບຕ່ອນຕົັ້ນຂອງລ າສ າໄສ້ອ່ອນ  

 ກະເພາະອາຫານຂອງສັດກະເພາະດ່ຽວມີໜ້າທີໍ່ມີດັໍ່ງນີັ້: ເປັນບ່ອນເກັບສະ
ສົມອາຫານ, ຍ່ອຍອາຫານ ແລະ ລ າລຽງອາຫານສົໍ່ງຕ ໍ່ໄປຍັງລ າໄສ້ອ່ອນ, ສ້າງນ ັ້າຍ່ອຍ ເພ ໍ່ອຍ່ອຍອາຫານບາງ
ຊະນິດ  
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 ກະເພາະອາຫານຂອງສດັກະເພາະລວມ (Ruminant Stomach) 
 ກະເພາະອາຫານຂອງສັດກະເພາະລວມ ຫ   ສັດຄ້ຽວເອ ັ້ອງມີຂະໜາດໃຫຍ່ຫ າຍ 
ຢູ່ອຽ່ງມາທາງຊ້າຍຂອງລ າຕົວໂດຍກິນພ ັ້ນທີໍ່ປະມານ ¾ ຂອງຊ່ວງທ້ອງທັງໝົດ ແລະ ມີລັກສະນະເປັນ
ກະເພາະລວມ ເຊິໍ່ງແບ່ງອອກເປັນ 4 ສ່ວນ ຄ : ກະເພາະໝັກ (rumen), ກະເພາະຕາເຂິງ (reticulum), 
ກະເພາະສາມສິບຫ  ບ (omasum)  ແລະ ກະເພາະແທ້ (abomasums) 

 ກະເພາະໝກັ (Rumen):  ເປັນສ່ວນທີໍ່ຮັບອາຫານຈາກທ ໍ່ອາຫານມລີັກ
ສະນະເປັນຖົງໃຫຍ,່ ບັນຈຸຢູໃ່ນຊ່ວງທ້ອງດ້ານຂ້າງຊ້າຍເກ ອບທັງໝົດ, ງົວທີໍ່ໃຫຍ່ແລ້ວກະເພາະໝັກກວມ
ເອົາ 80 ຂອງກະເພາະລວມທັງໝົດ, ແຕ່ງົວນ້ອຍປະມານ 30, ພະນັງພາຍໃນມີລັກສະນະຄ້າຍຄ ຜ້າ
ຂີັ້ຮິັ້ວ ແລະ ມີຕຸ່ມຢູ່ຕາມພະນັງພາຍໃນ, ກະເພາະໝັກປະກອບດ້ວຍຈຸລິນຊີພວກແບັກທີເຣຍ ແລະ ໂປຣໂຕ
ຊວາຈ ານວນຫ າຍ ເຊິໍ່ງຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານທີໍ່ເປັນເສັັ້ນໄຍສູງ (cellulose) ໂດຍບ ໍ່ມີການປ່ອຍນ ັ້າຍ່ອຍຊະນິດ
ໃດໆອອກມາເລີຍ. ກະເພາະໝັກມີໜ້າທີໍ່ດັໍ່ງນີັ້: ເກັບສະສົມອາຫານທີໍ່ກິນເຂົັ້າໄປ ເພ ໍ່ອລ ຖ້າການຍ້ອນກັບຄ ນ
ມາຄ້ຽວເອ ັ້ອງອີກ, ເຮັດໃຫ້ອາຫານອ່ອນ ແລະ ປຽກຊຸ່ມ, ບົດອາຫານໃຫ້ມຂີະໜາດນ້ອຍລົງ ໂດຍທາງກາຍ
ຍະພາບ, ໝັກອາຫານໂດຍຈຸລິນຊີ 

 ກະເພາະຕາເຂງິ (Reticulum): ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕ ໍ່ຈາກກະເພາະໝັກຕິດກັບ
ກະບັງລົມ ມີລັກສະນະເປັນຖົງນ້ອຍໆ ແລະ ມຂີະໜາດນ້ອຍທີໍ່ສຸດຂອງກະເພາະທັງໝົດໂດຍກວມເອົາ
ປະມານ 5 ຂອງກະເພາະລວມທັງໝົດ, ພະນັງພາຍໃນຍົກສູງຂ ັ້ນເປັນຕາໜ່າງ ມີລັກສະນະເປັນຮູບສີໍ່ຫ ຽມ 
ຢູ່ພະນັງຂອງກະເພາະຕາເຂິງນີັ້ ຈະບ ໍ່ມີການລັໍ່ງນ ັ້າຍ່ອຍໃດໆອອກມາເລີຍ. ກະເພາະຕາເຂິງມີໜ້າທີໍ່ເຮັດໃຫ້
ອາຫານທີໍ່ຜ່ານເຂົັ້າມາອ່ອນນຸ້ມຂ ັ້ນ ກ່ອນສົໍ່ງຜ່ານໄປຍັງກະເພາະສາມສິບຫ  ບ  ແລະ ຍັງເປັນບ່ອນເກັບກັກສິໍ່ງ
ແປກປອມທີໍ່ຕິດມາກັບອາຫານ ລວມທັງຂອງແຂງໆທີໍ່ສັດກິນເຂົັ້າໄປໂດຍບັງເອີນ ເພ ໍ່ອປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ມັນ
ຜ່ານລົງໄປໃນທາງເດີນອາຫານສ່ວນຕ ໍ່ໆໄປ 

 ກະເພາະສາມສບີຫ  ບ (Omasum): ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕ ໍ່ຈາກກະເພາະຕາເຂິງ ມີ
ລັກສະນະເປັນຖົງກົມຄ້າຍຮູບໄຂ່ ແຍກອອກຈາກສ່ວນອ ໍ່ນໆຢ່າງຊັດເຈນໂດຍກວມເອົາ 7 ຂອງກະເພາະ
ລວມທັງໝົດ, ພະນັງພາຍໃນມີລັກສະນະເປັນແຖບບາງໆ ແລະ ກວ້າງຄ້າຍໃບໄມ້ຈະມຈີ ານວນຫ າຍຮ້ອຍ
ແຖບຍ ໍ່ນເຂົັ້າໄປໃນຊ່ອງຫວ່າງຂອງກະເພາະ, ຢູຕ່າມແຖບເຫ ົໍ່ານີັ້ເຕັມໄປດ້ວຍຕຸ່ມ, ຢູ່ພະນັງຂອງກະເພາະ
ສາມສິບຫ  ບນີັ້ ບ ໍ່ມີການປ່ອຍນ ັ້າຍ່ອຍໃດໆອອກມາເລີຍ, ກະເພາະສ່ວນນີັ້ມີໜ້າທີໍ່ບົດອາຫານໃຫ້ມຂີະໜາດ
ນ້ອຍໆລົງ ກ່ອນທີໍ່ຈະຜ່ານໄປຫາກະເພາະແທ້, ນອກຈາກນີັ້ຍັງມີໜ້າທີໍ່ດູດຊ ມນ ັ້າອອກຈາກອາຫານອີກດ້ວຍ 

 ກະເພາະແທ້ (Abomasums): ກະເພາະເປັນສ່ວນທີໍ່ຕ ໍ່ຈາກກະເພາະສາມ
ສິບຫ  ບ, ມຮູີບຮ່າງເປັນຖົງຍາວໂດຍກວມເອົາ 8 ຂອງກະເພາະລວມທັງໝົດ, ກະເພາະສ່ວນນີັ້ມີໜ້າທີໍ່ຄ 
ກັນກັບກະເພາະອາຫານຂອງສັດກະເພາະດ່ຽວຄ : ມກີານປ່ອຍນ ັ້າຍ່ອຍຊະນິດຕ່າງໆ ແລະ ກົດເກ ອອອກມາ
ຍ່ອຍອາຫານແຕ່ລະຊະນິດໄດ້. ລູກງົວທີໍ່ເກີດໃໝ່ໆນັັ້ນກະເພາະໝັກ, ກະເພາະຕາເຂິງ ແລະ ກະເພາະສາມ
ສິບຫ  ບ ຍັງບ ໍ່ທັນຈະເລີນເຕັມທີໍ່ ແລະ ມີຂະໜາດນ້ອຍ. ເມ ໍ່ອງົວນ້ອຍມອີາຍຸປະມານ 2 ອາທິດ ຈ ໍ່ງເລີໍ່ມກິນ
ອາຫານໄດ້ ແລະ ສາມາດຄ້ຽວເອ ັ້ອງໄດ້ກ່ອນອາຍ ຸ3 ອາທິດ ຈະພົບວ່າ ອາຫານທີໍ່ງົວນ້ອຍກິນເຂົັ້າໄປນັັ້ນຈະ
ໄປຊ່ວຍກະຕຸ້ນການຈະເລນີຂອງກະເພາະຕາເຂິງ ແລະ ກະເພາະໝັກ, ເຊິໍ່ງໂດຍປົກກະຕິ ກະເພາະຈະພັດທະ
ນາມາເປັນກະເພາະທີໍ່ສົມບູນພາຍໃນ 8 ອາທິດ ຫາກສັດໄດຮ້ັບອາຫານທີໍ່ມລີັກສະນະເປັນຂອງແຂງ 

5) ລ າໄສອ້ອ່ນ (Small Intestine) 
 ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕ ໍ່ຈາກກະເພາະອາຫານໄປຈົນເຖິງລ າໄສ້ແກ່ ແລະ ມີຄວາມຍາວຫ າຍ
ກວ່າສ່ວນອ ໍ່ນໆຂອງທາງເດີນອາຫານ. ລ າໄສອ້່ອນແບ່ງອອກເປັນ 3 ສ່ວນຄ : ຕອນຕົັ້ນ (duodenum), 
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ຕອນກາງ (jejunum) ແລະ ຕອນທ້າຍ (ileum) ເຊິໍ່ງຈະມີໜ້າທີໍ່ໃນການຍ່ອຍ ແລະ ດູດຊ ມອາຫານທີໍ່
ຍ່ອຍແລ້ວ, ປ່ອຍນ ັ້າຍ່ອຍອອກມາຫ າຍຊະນິດ ເຊັໍ່ນ: ໄລເປສ (lipase), ແລກເຕສ (lactase), ເປບຊິນ 
(pepsin) 

 ລ າໄສ້ອ່ອນຕອນຕົັ້ນ (Duodenum) ມີລັກສະນະເປັນຮູບໂຕຢ ູ(U) ໂດຍ
ມມີ້າມຢູພ່າຍໃນ ຮູບໂຕຢູດັໍ່ງກ່າວ ແລະ ຖ ກຢ ດຕິດກັບພະນັງຊ່ວງທ້ອງດ້ວຍເຫຍ ໍ່ອຍ ດລ າໄສ້. ໃນລ າໄສ້
ອ່ອນຕອນຕົັ້ນຈະມີທ ໍ່ນ ັ້າຍ່ອຍຈາກມ້າມ ແລະ ທ ໍ່ນ ັ້າບີຈາກຕບັມາເປີດໃສ ່

 ລ າໄສ້ອ່ອນຕອນກາງ (Jejunum) ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕ ໍ່ຈາກຕອນຕົັ້ນ ແລະ 
ເຊ ໍ່ອມຕິດກັບລ າໄສ້ອ່ອນຕອນທ້າຍ ໂດຍມເີຫຍ ໍ່ອຍ ດລ າໄສ້ໃຫ້ຕິດກັບຊ່ອງທ້ອງ ເຊັໍ່ນດຽວກັບລ າໄສອ້່ອນ
ຕອນຕົັ້ນ 

 ລ າໄສ້ອ່ອນຕອນທ້າຍ ເປັນສ່ວນທ້າຍສຸດຂອງລ າໄສ້ອ່ອນທີໍ່ຕ ໍ່ກັບລ າໄສແ້ກ່ 
6) ລ າໄສແ້ກ ່(Large intestine) 

 ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕ ໍ່ຈາກລ າໄສອ້່ອນຕອນທ້າຍ, ລ າໄສ້ແກ່ແບ່ງອອກເປັນ 3 ສ່ວນຄ :
ຕອນຕົັ້ນ (cecum), ຕອນກາງ (colon)  ແລະ ຕອນທ້າຍ (rectum), ເຊິໍ່ງຈະມີໜ້າທີໍ່ສ າຄັນຄ : ດູດຊ ມ
ນ ັ້າ ແລະ ເກ ອແຮ່, ເປັນບ່ອນພັກຂອງກາກອາຫານກ່ອນຂັບອອກຈາກຮ່າງກາຍ, ສັດບາງຊະນິດ ເຊັໍ່ນ: ໝູ, 
ມ້າ ແລະ ສັດປີກ ສ່ວນຂອງໄສ້ຕິໍ່ງພົບວ່າ ມຈີຸລິນຊີອາໄສຢູ ່ ເຊິໍ່ງເຮັດໜ້າທີໍ່ໃນການຍ່ອຍອາຫານພວກທີໍ່ມີ
ເຍ ັ້ອໄຍ ແລະ ຊ່ວຍໃນການສັງເຄາະວິຕາມິນ B ລວມ ແລະ ວິຕາມິນ K 

 ລ າໄສແ້ກຕ່ອນຕົັ້ນ ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕ ໍ່ມາຈາກຕອນທ້າຍຂອງລ າໄສ້ອ່ອນ 
 ລ າໄສແ້ກຕ່ອນກາງ ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕ ໍ່ມາຈາກຕອນຕົັ້ນ ແລະ ປະກອບດ້ວຍ 3 

ພາກສວ່ນຄ : ສ່ວນທີໍ່ຂ ັ້ນໄປດ້ານເທິງ (ascending colon), ສ່ວນທີໍ່ໄປຕາມລວງຂວາງ  (transverse 
colon)  ແລະ ສ່ວນທີໍ່ລົງໄປດ້ານລຸ່ມ (descending colon)  

 ລ າໄສແ້ກຕ່ອນທາ້ຍ ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕ ໍ່ມາຈາກຕອນກາງເອີັ້ນວ່າ: ໄສສຸ້ດ ແລ້ວ
ຈະເປີດສູພ່າຍນອກດ້ວຍຮູທວານ (anus) 

7) ຮທູວານ (Anus) 
 ເປັນສ່ວນປາຍສຸດຂອງທາງເດີນອາຫານ ໂດຍຈະເປັນທາງຜ່ານໃຫ້ກາກອາຫານ
ອອກສູພ່າຍນອກຮ່າງກາຍ, ປາກຮູທວານມີກ້າມຊີັ້ນຍຸ້ມ (anal sphincter muscle) ໂດຍມີກ້າມຊີັ້ນ 2 
ຊັັ້ນຄ : ຊັັ້ນໃນເປັນກ້າມຊີັ້ນກ້ຽງ, ສ່ວນຊັັ້ນນອກເປັນກ້າມຊີັ້ນລາຍ ເພ ໍ່ອກັນບ ໍ່ໃຫ້ກາກອາຫານ ຫ   ມູນສັດ ໄຫ 
ອອກນອກຮ່າງກາຍສັດຕະຫ ອດເວລາ 
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ຮບູທີ 33 ສວ່ນປະກອບຂອງທາງເດນີອາຫານສດັປະເພດເຮບີວີວ ຣ໌ (herbivores)  
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ:  https://www.emaze.com/@AIQCTCIZ/RUMINANT-&-monogastric 
 

ຮບູທີ 34 ສວ່ນປະກອບຂອງທາງເດນີອາຫານສດັປະເພດຄາຣນ໌ວິວ ຣ ໌(carnivores)  
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ:  http://slideplayer.com/slide/4687656/# 
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ຮບູທີ 35 ສວ່ນປະກອບຂອງທາງເດນີອາຫານສດັປະເພດອອມນວີວ ຣ ໌(Omnivores) 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ:  http://slideplayer.com/slide/4687656/# 

 
5.2.2 ອະໄວຍະວະຊ່ວຍຍອ່ຍອາຫານ 

 ເປັນສ່ວນທີໍ່ຈ າເປັນຕ ໍ່ການທ າງານຂອງລະບົບຍ່ອຍອາຫານ ເຊິໍ່ງຢູ່ນອກຂອງທ ໍ່ທາງເດີນ
ອາຫານ ແລະ ຕິດຕ ໍ່ກັບທ ໍ່ທາງເດີນອາຫານ ໂດຍຜ່ານທາງທ ໍ່ ໄດ້ແກ່: ຕ່ອມນ ັ້າລາຍ (salivary gland), 
ມ້າມ (pancrease) ແລະ ຕັບ (liver).  

1) ຕອ່ມນ ັ້າລາຍ (salivary gland) 
 ໃນສັດຄ້ຽວເອ ັ້ອງ ຕ່ອມນ ັ້າລາຍເປັນຕ່ອມທີໍ່ສ າຄັນທີໍ່ສຸດ ເພາະວ່າ ຕ່ອມນີັ້ຈະມີ
ການຜະລິດ ແລະ ປ່ອຍນ ັ້າລາຍອອກມາຕະຫ ອດເວລາ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີໍ່ກິນອາຫານ ແລະ ຄ້ຽວ
ເອ ັ້ອງ, ປະລິມານນ ັ້າລາຍທີໍ່ປ່ອຍອອກມາໃນວັນໜ ໍ່ງ ຈະແຕກຕ່າງກັນໃນສັດແຕ່ລະຊະນິດ ເຊັໍ່ນ: ງົວ 80-
190 ລິດ/ວັນ, ແກະ 16 ລິດ/ວັນ ໂດຍອັດຕາການປ່ອຍນ ັ້າລາຍຊ້າທີໍ່ສຸດເມ ໍ່ອຢຸດກິນ ຫ   ໃນເວລາພັກຜ່ອນ 
 ນ ັ້າລາຍມີບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີໍ່ຄ : 

 ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຊ່ອງປາກມຄີວາມຊຸ່ມຊ ໍ່ນ 
 ຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍອາຫານທາງເຄມີ ໂດຍຕ່ອມນ ັ້າລາຍຈະຜະລິດນ ັ້າຍ່ອຍ

ໄທຍາລີນ (ptyalin) ແລະ ນ ັ້າຍ່ອຍອະໄມເລສ (amylase) ເຊິໍ່ງຈະຍ່ອຍອາຫານຈ າພວກຄາຣ໌ໂບໄຮ
ເດຣດ (carbohydrate) 

 ຊ່ວຍຫ ໍ່  ລ ໍ່ນອາຫານ ເຮັດໃຫ້ຫຍ ັ້າອາຫານໄດ້ງ່າຍ ແລະ ກ ນອາຫານກ 
ສະດວກ 

 ຊ່ວຍລະລາຍສານຕ່າງໆໃນອາຫານ ເຮັດໃຫ້ຮັບລົດຊາດອາຫານຕ່າງໆໄດດີ້ 
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 ຊ່ວຍທ າລາຍແບັກທີເຣຍໃນຊ່ອງປາກ ເພາະນ ັ້າລາຍເປັນດ່າງອ່ອນ 
 ຕ່ອມນ ັ້າລາຍທີໍ່ສ າຄັນຂອງສັດລ້ຽງມີ 3 ຄູ່ ຄ :  

  ຕ່ອມພາຣ ທິດ (parotid gland) ຕ່ອມນີັ້ມຕີ າແໜ່ງຢູ່ໃຕ້ຫູ ເຮັດໜ້າທີໍ່
ສ້າງນ ັ້າລາຍຊະນິດແຫ ວ ແລະ ໃສ ສົໍ່ງເຂົັ້າຊ່ອງປາກ ບ ລິເວນເຫຍ ໍ່ອເມ ອກຂອງຜົັ້ງປາກ 

 ຕ່ອມແມນດີບິວລາ (mandibular gland) ຕ່ອມນີັ້ ມຕີ າແໜ່ງຢູ່ຕ ໍ່ຈາກ
ຕ່ອມພາຣ ທິດ ເຮັດໜ້າທີໍ່ສ້າງນ ັ້າລາຍຊະນິດເມ ອກ ແລະ ໃສ ສົໍ່ງຜ່ານທ ໍ່ ໄປເປີດໃສ່ສ່ວນລຸ່ມຂອງລີັ້ນ 

 ຕ່ອມຊັບລິງກວນລ ໌(sublingual gland) ຕ່ອມນີັ້ມີຕ າແໜ່ງຢູ່ກ້ອງລີັ້ນ 
ເຮັດໜ້າທີໍ່ສ້າງນ ັ້າລາຍຊະນິດໜຽວ ແລະໃສ 
 

 
 
ຮບູທີ 36 ຕ າແໜ່ງຕອ່ມນ ັ້າລາຍຊະນດິຕາ່ງໆ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ:  https://www.studyblue.com/notes/note/n/head/deck/9706452 
 

2) ມາ້ມ (Pancrese) 
 ມ້າມເປັນຕ່ອມທີໍ່ມີຂະໜາດໃຫຍ ່ຮຽງຕົວຂະໜານກັນຢູໃ່ຕ້ກະເພາະອາຫານ ໃນ
ມ້າມປະກອບດ້ວຍຕ່ອມທີໍ່ສ າຄັນ 2 ຊະນິດຄ : ຕ່ອມມີທ ໍ່ ແລະ ຕ່ອມບ ໍ່ມທີ ໍ່ 
 ຕອ່ມມທີ ໍ່ (Exocrine gland): ຈະພົບເປັນສ່ວນຫ າຍໃນມ້າມ ເຮັດໜ້າທີໍ່
ຜະລິດນ ັ້າຍ່ອຍທີໍ່ສ າຄັນ ດັໍ່ງນີັ້: 
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 ອະໄມເລສ (Amylase) ຍ່ອຍອາຫານຈ າພວກຄາຣໂ໌ບໄຮເດຣດ 
 ໄລເປສ (Lypase) ຍ່ອຍອາຫານຈ າພວກໄຂມັນ 
 ທຣິປຊີນ(Trypsin) ຍ່ອຍອາຫານຈ າພວກໂປ ຕີນ 

 ຕອ່ມບ ໍ່ມທີ ໍ່ (Endocrine gland): ຕ່ອມນີັ້ເຮັດໜ້າທີໍ່ໃນການປ່ອຍຮ ໂມນທີໍ່
ສ າຄັນ ເຊັໍ່ນ: ຮ ໂມນອິນຊູລິນ (Insuline), ຮ ໂມນຄລູຄາກອນ (glucagon) 

3) ຕບັ (Liver) 
 ຕັບເປັນອະໄວຍະວະທີໍ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີໍ່ສຸດຂອງຮ່າງກາຍ ເຊິໍ່ງມຈີ ານວນກີບ 
ແລະ ຕ າແໜ່ງທີໍ່ຢູໃ່ນຊ່ວງທ້ອງແຕກຕ່າງກັນໄປໃນສັດແຕ່ລະຊະນິດ, ແຕໂ່ດຍທົໍ່ວໄປແລ້ວ ຕັບມັກຈະວາງຢູ່
ໃນຊ່ອງທ້ອງດ້ານເທິງເບ ັ້ອງຂວາ ຢູໃ່ຕ້ກະບັງລົມ, ຕັບຈະມໂີຄງສ້າງທີໍ່ສ າຄັນ ຜ່ານເຂົັ້າອອກຈາກຕັບດັໍ່ງນີັ້:  

 ເສັັ້ນເລ ອດແດງ: ເຮັດໜ້າທີໍ່ນ າເອົາເລ ອດທີໍ່ມີອົກຊີສູງໄປລ້ຽງເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອຕັບ 
 ເສັັ້ນເລ ອດດ າ: ເຮັດໜ້າທີໍ່ນ າເອົາເລ ອດທີໍ່ມທີາດອາຫານທີໍ່ຖ ກດູດຈາກລ າ

ໄສ້ອ່ອນເຂົັ້າສູຕ່ັບ, ນ າເອົາເລ ອດຈາກກະເພາະ, ມ້າມ, ລ າໄສ້ອ່ອນ ເພ ໍ່ອໄປກ າຈັດ ແລະ ປ່ຽນແປງໂດຍຕັບ  
 ທ ໍ່ນ ັ້າບີຂອງຕັບ (hepatic duct): ເປັນທ ໍ່ລ າລຽງນ ັ້າບທີີໍ່ສ້າງຈາກຕັບແລ້ວ

ໄປເປີດໃສ່ຕອນຕົັ້ນຂອງລ າໄສ້ອ່ອນ 
 ຕບັມີໜາ້ທີໍ່ສ າຄນັຄ :  

 ສ້າງນ ັ້າບີເພ ໍ່ອຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍອາຫານພວກໄຂມັນ 
 ຄວບຄຸມຂະບວນການເມຕາໂບລຊິ ມຂອງ protein, carbohydrate,

ໄຂມັນ, ກ າຈັດ ແລະ ທ າລາຍສານພິດ ແລະ ສິໍ່ງແປກປອມຕ່າງໆ 
 ເປັນບ່ອນເກັບສະສົມຂອງສານອາຫານບາງຢ່າງ ເຊັໍ່ນ: ກຼຸຍໂກ (Glucose)

ໄວ້ໃນຮູບໄກ ໂຄເຈນ (glycogen)  
 ທ າລາຍເມັດເລ ອດທີໍ່ໝົດອາຍຸ 

4) ຖົງນ ັ້າບ ີ(Gall bladder) 
 ໃນສັດລ້ຽງທຸກຊະນິດຍົກເວັັ້ນມ້າ ຈະມຖົີງນ ັ້າບີ ເຊິໍ່ງເຮັດໜ້າທີໍ່ໃນການເກັບກັກ
ນ ັ້າບທີີໍ່ຜະລິດຈາກຕັບ ໂດຍຈະຜ່ານອອກມາທາງທ ໍ່ນ ັ້າບີຂອງຕັບ (hepatic duct) ແລະ ເປີດເຂົັ້າສູທ່ ໍ່ນ ັ້າບີ
ຂອງຖົງນ ັ້າບີ (cystic duct) ເພ ໍ່ອເກັບນ ັ້າບີໄວ້ຊົໍ່ວຄາວໃນຖົງນ ັ້າບີ, ເມ ໍ່ອມກີານຍ່ອຍອາຫານພວກໄຂມັນ 
ຈະມີການປ່ອຍນ ັ້າບີໄປຍັງລ າໄສ້ອ່ອນຕອນຕົັ້ນ 
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ຮບູທີ 37 ຕ າແໜ່ງຂອງຕບັ ແລະ ມາ້ມ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ:  https://www.studyblue.com/notes/note/n/head/deck/9706452 
 
 
5.3 ສາລລິະວທິະຍາການຍອ່ຍອາຫານ 
 ຂະບວນການຍ່ອຍອາຫານຂອງສັດລ້ຽງ ແບ່ງເປັນ 3 ປະເພດໃຫຍ ່ຄ :  

5.3.1 ການຍອ່ຍອາຫານທາງກນົ 
 ຄ ການຫຍ ັ້າ, ການບົດຄ້ຽວ, ການບີບ ແລະ ການຫົດຕົວຂອງກ້າມຊີັ້ນທາງເດີນອາຫານ 

5.3.2 ການຍອ່ຍອາຫານດວ້ຍຈລຸນິຊ ີ
 ເປັນການຍ່ອຍໂດຍແບັກທີເຣຍ ແລະ ໂປຣໂຕຊົວ, ການຍ່ອຍອາຫານວິທີນີັ້ສ າຄັນຫ າຍ
ສ າລັບສັດຄ້ຽວເອ ັ້ອງ 

5.3.3 ການຍອ່ຍທາງເຄມ ີ
 ເປັນການຍ່ອຍອາຫານໂດຍອາໄສການທ າງານຂອງນ ັ້າຍ່ອຍ ທີໍ່ປະກອບດ້ວຍເອັນໄຊມ໌
ຊະນິດຕ່າງໆ ແລະ ສານອ ໍ່ນໆໃນຮ່າງກາຍ ເຊັໍ່ນ: ກົດເກ ອ ແລະ ນ ັ້າບ ີ ເຮັດໃຫ້ອາຫານມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ 
ສາມາດດູດຊ ມໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ ເຊິໍ່ງການຍ່ອຍວິທີນີັ້ສ າຄັນຫ າຍໃນສັດກະເພາະດ່ຽວ  

 
 
 
 



50 

5.4 ສາລລິະວທິະຍາການຍອ່ຍອາຫານຂອງສດັກະເພາະດຽ່ວ 
5.4.1 ການຍອ່ຍອາຫານໃນປາກ 

 ເກີດຂ ັ້ນຫ ັງຈາກທີໍ່ອາຫານຖ ກຫຍ ັ້າ, ບົດ, ຄ້ຽວເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ ແລ້ວປະສົມກັບນ ັ້າ 
ລາຍ ເພ ໍ່ອໃຫ້ມັນໝ ໍ່ນເຮັດໃຫ້ສະດວກໃນການກ ນອາຫານ ໂດຍນ ັ້າລາຍປະກອບດ້ວຍເອັນໄຊມ໌ອະໄມເລສ 
ຫ   ໄທຍາລິນ (ptyalin) ຈະຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍຄາຣ໌ໂບໄຮເດຣດທ໌ (carbohydrate)  ພວກແປ້ງບາງ
ສ່ວນ, ແຕ່ຍັງບ ໍ່ມີການດູດຊ ມນ າໄປໃຊ້ໄດເ້ທ ໍ່ອ 

5.4.2 ການຍອ່ຍອາຫານໃນກະເພາະ   
 ການຍ່ອຍໃນກະເພາະອາຫານ ເກີດຂ ັ້ນຫ ັງຈາກອາຫານຈາກປາກຜ່ານທ ໍ່ອາຫານເຂົັ້າສູ່
ກະເພາະອາຫານ. ອາຫານທີໍ່ເຂົັ້າສູ່ກະເພາະອາຫານຖ ກປະສມົກັບເອັນໄຊມ໌ ແລະ ກົດເກ ອໃນກະເພາະອາ 
ຫານ ໂດຍມີການປ່ຽນແປງທາງເຄມີດັໍ່ງນີັ້: 

 ນ ັ້າຍອ່ຍເປປຊນີ (pepsin) ໂດຍການຊ່ວຍເຫ  ອຂອງກົດເກ ອ ເຮັດໜ້າທີໍ່ຍ່ອຍ
ທາດອາຫານພວກໂປຣຕິນໃຫ້ກາຍເປັນໂພລີເປປໄຕດ໌ (polypeptide) ສາຍສັັ້ນໆ 

 ນ ັ້າຍອ່ຍເຣນນນິ (rennin) ເປັນນ ັ້າຍ່ອຍໃນລູກສັດກ າລັງດູດນົມເຮັດໃຫ້ເກີດ
ການຕົກຕະກອນຂອງໂປຣຕິນໃນນົມ 

 ກດົເກ ອ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການທ າງານຂອງເປບຊິນ (pepsin) ແລະ ເຣນນິນ 
(rennin) ນອກນັັ້ນຍັງຊ່ວຍປ່ຽນເປບຊີໂນເຈນ (pepsinogen) ທີໍ່ລັໍ່ງອອກມາໃໝ່ໃຫ້ເປັນເປບຊິນ 
(pepsin) 

 ນ ັ້າຍອ່ຍໄລເປສ (Lipase) ເຮັດໜ້າທີໍ່ໂດຍກົງຄ  ໄປເຮັດໃຫ້ໄຂມັນແຕກຕົວ 
ແລະ ເກີດການຍ່ອຍບາງສ່ວນໃຫ້ກົດອະມິໂນ ແລະ ໄກ ເຊຣອນ (glycerol) ແຕ່ການຍ່ອຍໄຂມັນໃນກະ
ເພາະອາຫານເກີດຂ ັ້ນໜ້ອຍຫ າຍ ເນ ໍ່ອງຈາກໃນກະເພາະອາຫານມສີະພາບຄວາມເປັນກົດສູງ ບ ໍ່ເໝາະກັບ
ການທ າງານຂອງໄລເປສ (lipase) 

 ອາຫານຈາກກະເພາະອາຫານທັງຖ ກຍ່ອຍແລ້ວ ແລະ ບ ໍ່ຖ ກຍ່ອຍ ບ ໍ່ມກີານດູດ
ຊ ມນ າໄປໃຊ້ ແລະ ຈະຖ ກສົໍ່ງຜ່ານໄປຍັງລ າໄສ້ອ່ອນຕອນຕົັ້ນຕ  ໍ່ໄປ 

5.4.3 ການຍອ່ຍອາຫານໃນລ າໄສອ້່ອນ (small intestine) 
 ລ າໄສ້ອ່ອນເປັນສ່ວນຂອງທາງເດີນອາຫານທີໍ່ມີການຍ່ອຍ ແລະ ການດູດຊ ມເກີດຂ ັ້ນ
ຫ າຍທີໍ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລ າໄສ້ອ່ອນຕອນຕົັ້ນ ທີໍ່ເປັນສ່ວນທີໍ່ມກີານຍ່ອຍຫ າຍທີໍ່ສຸດ, ຂະນະທີໍ່ລ າໄສ້
ອ່ອນຕອນກາງ ແລະ  ລ າໄສ້ອ່ອນຕອນທ້າຍເປັນໜ້າທີໍ່ຫ ັກໃນການດູດຊ ມອາຫານ  
 ການຍ່ອຍອາຫານໃນລ າໄສ້ອ່ອນ ໃຊ້ເອັນໄຊມ໌ທີໍ່ປະກອບດ້ວຍນ ັ້າຍ່ອຍຊະນິດຕ່າງໆ
ຈາກລ າໄສ້ອ່ອນເອງ ແລະ ຈາກມ້າມໃນການຍ່ອຍອາຫານຈ າພວກແປ້ງ, ໂປຣຕິນ ແລະ ໄຂມັນ ໃຫ້ເປນັທາດ
ອາຫານທີໍ່ມໂີມລະກູນນ້ອຍໆ ທີໍ່ຮ່າງກາຍສາມາດດູດຊ ມນ າໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ ໂດຍມີການປ່ຽນແປງທາງເຄ
ມດີັໍ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້:   

1) ຄາໂບໄຮເດຣດ (Carbohydrate)  
 ຈະຖ ກຍ່ອຍຈາກອະໄມເລສໃນນ ັ້າລາຍຢູ່ປາກເກ ອບທັງໝົດ ຖ້າມີຫ ົງເຫ  ອຈະ
ຖ ກຍ່ອຍຕ ໍ່ຈາກມ້າມໃຫ້ເປັນມອລໂຕສ (Maltose), ຈາກນັັ້ນຈະຖ ກຍ່ອຍຕ ໍ່ໂດຍນ ັ້າຍ່ອຍ Maltase, 
Lactase  ແລະ Sucrase ຈາກພະນັງລ າໄສ້ ຍ່ອຍໃຫ້ເປັນນ ັ້າຕານໂມໂນແຊກຄາໄຣດ໌ (Mono 
chaccaride) ຈາກນັັ້ນກ ຖ ກດູດຊ ມເຂົັ້າສູ່ເສັັ້ນເລ ອດຝອຍຢູ່ພະນັງລ າໄສ້ອ່ອນ 
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 ອາຫານທີໍ່ເຮົາກິນແຕ່ລະວັນໂດຍສະເລ່ຍຈະເປັນ  Carbohydrate  ປະມານ  
50 ທີໍ່ຮູ້ຈັກກັນດີຄ : ແປ້ງ ແລະ ນ ັ້າຕານຮ່າງກາຍສາມາດສັງເຄາະ Carbohydrate ຈາກທາດອ ໍ່ນໄດ້
ຈ າກັດ, ຖ້າຮ່າງກາຍມີ Carbohydrate ຫ າຍເກີນໄປກ ຈະຖ ກປ່ຽນໄປເປັນໄຂມັນແລ້ວສະສົມໄວ້ໃນບ່ອນ
ຕ່າງໆ  ໂດຍສະເພາະຢູ່ກ້ອງຫ  ບໜັງ. Carbohydrate  1  g ຈະໃຫ້ພະລັງງານປະມານ 4 Kcal, ຮ່າງກາຍ
ຕ້ອງການ Carbohydrate ວັນລະ 400 - 700 g 

2) ໂປຣຕນີ (Protein) 
 ໂມເລກູນຂອງ Protien ເລີໍ່ມຖ ກຍ່ອຍດ້ວຍກົດເກ ອ ແລະ Pepsin ຕັັ້ງແຕ່ຢູ່
ໃນກະເພາະອາຫານ,  ພາຍໃນລ າໄສ້ອ່ອນຈະມີການຍ່ອຍຕ ໍ່ດ້ວຍນ ັ້າຍ່ອຍທຣິປຊິນ (Trypsin), ຜົນສຸດ
ທ້າຍຈະໄດ້ເປບໄທດ໌ (Peptide) ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກົດອາມີໂນ (Amino) ບາງຊະນິດແລ້ວຈະຖ ກດູດ
ຊ ມເຂົັ້າສູ່ເສັັ້ນ ເລ ອດຝອຍຢູ່ພະນັງລ າໄສ້ອ່ອນຕ ໍ່ໄປ 
 ໂປຣຕີນເປັນສານອາຫານທີໍ່ມີຄວາມຈ າເປັນຢ່າງຍີໍ່ງສ າລັບຮ່າງກາຍ, ເພາະໂປຣ
ຕີນເປັນອົງປະກອບອະໄວຍະທຸກສ່ວນ, ໂປຣຕີນບາງຊະນິດເຮັດໜ້າທີໍ່ເປັນນ ັ້າຍ່ອຍຊ່ວຍເລັໍ່ງ ແລະ ຄວບ
ຄຸມປະຕິກິລິຍາເຄມີໃນຮ່າງກາຍ ໃຫ້ດ າເນີນໄປຢ່າງເປັນລະບົບ, ຊ່ວຍຮັກສາສະພາບເປັນກົດດ່າງໃນ
ຮ່າງກາຍໃຫເ້ໝາະສົມ, ຄົນທີໍ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍຕ້ອງການໂປຣຕີນທີໍ່ມີຄຸນນະພາບດີ ແລະ ປະລິມານຫ າຍ ເພ ໍ່ອ
ນ າໄປໃຊ້ໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຮ່າງກາຍ, ໂປຣຕີນ 1 ກຣາມ ຈະໃຫ້ພະລັງງານເທົໍ່າກັບ 4 ກິໂລກາລ ຣີ 
ຮ່າງກາຍຕ້ອງການໂປຣຕີນວັນລະປະມານ 80 ກຣາມ ຫ   1 ກຣາມ /ນ ັ້າໜັກຕົວ 1 ກິໂລກຣາມ 

3) ໄຂມນັ 
 ຈະຖ ກນ ັ້າຍ່ອຍໄລເປສຈາກມ້າມ ແລະ ເກ ອ ຂອງນ ັ້າບີລະລາຍໂມເລກູນໃຫ້ແຕກ
ຕົວອອກເປັນກົດໄຂມັນ ແລະ Glyceron ເຊິໍ່ງເປັນໂມເລກູນທີໍ່ນ້ອຍພ ທີໍ່ຈະຖ ກດູດເຂົັ້າໄປໃນເສັັ້ນເລ ອດ
ຝອຍຢູ່ພະນັງຂອງລ າໄສ້ອ່ອນຕ ໍ່ໄປ 
 ໜ້າທີໍ່ຂອງໄຂມັນຄ  ເປັນແຫ ໍ່ງພະລັງງານຂອງຮ່າງກາຍທີໍ່ໃຫ້ພະລັງງານສູງສຸດ ຄ : 
ໄຂມັນ 1 ກຣາມ ຈະໃຫ້ພະລັງງານ 9 ກິໂລກາລ ຣີ, ດ້ວຍເຫດນີັ້ເອງ ຮ່າງກາຍຈ ໍ່ງເກັບພະລັງງານໄວ້ໃນຮູບ
ຂອງໄຂມັນ, ເມ ໍ່ອຮ່າງກາຍຂາດອາຫານກ ຈະໃຊ້ໄຂມັນພວກນີັ້ມາປ່ຽນເປັນພະລັງງານ, ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ
ໄຂມັນວັນລະ 40 ກຣາມ  
 
5.5 ສະລລິະວທິະຍາການຍອ່ຍອາຫານຂອງສດັກະເພາະລວມ 

5.5.1 ການຍອ່ຍອາຫານໃນປາກ 
 ໃນປາກຂອງສັດຄ້ຽວເອ ັ້ອງບ ໍ່ມີການປ່ອຍນ ັ້າຍ່ອຍໃດໆອອກມາເລີຍ, ປາກເຮັດໜ້າທີໍ່
ບົດຄ້ຽວອາຫານຄ ກັບສັດກະເພາະດ່ຽວ, ແຕ່ການບົດຄ້ຽວອາຫານຂອງສັດຄ້ຽວເອ ັ້ອງ ຕ່າງຈາກສັດກະເພາະ
ດ່ຽວ ຄ : ສາມາດຢອ້ນອາຫານທີໍ່ກ ນລົງໄປແລ້ວກັບມາຄ້ຽວໄດ້ໃໝ່, ຈາກນັັ້ນ ຈ ໍ່ງຈະກ ນລົງໄປອີກເທ ໍ່ອໜ ໍ່ງ
ເອີັ້ນຂະບວນການນີັ້ວ່າ: ການຄ້ຽວເອ ັ້ອງ (rumination)  
 ການຄຽ້ວເອ ັ້ອງມປີະໂຫຍດຄ : 

 ເຮັດໃຫ້ການໝັກຍ່ອຍອາຫານເປັນໄປໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພາະການຄ້ຽວ 
ເອ ັ້ອງຊ່ວຍບົດອາຫານໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ ເຮັດໃຫ້ສາມາດປະສົມກັບຂອງແຫ ວໃນກະເພາະໄດ້ດີ 

 ເຮັດໃຫ້ອາຫານເດີນຜ່ານທາງເດີນອາຫານໄດ້ງ່າຍ ເພາະການຄ້ຽວເອ ັ້ອງຊ່ວຍກະ
ຕຸ້ນໃຫ້ມີການປ່ອຍນ ັ້າລາຍຫ າຍຂ ັ້ນ ເພ ໍ່ອປະສົມ ແລະ ຫ ໍ່  ລ ນອາຫານ 
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 ຊ່ວຍຮັກສາພາວະເໝາະສົມຕ ໍ່ການທ າງານຂອງຈຸລິນຊີໃນກະເພາະໝັກ ໂດຍນ ັ້າ
ລາຍທີໍ່ປ່ອຍອອກມາໃນເວລາຄ້ຽວເອ ັ້ອງ ຊ່ວຍຮັກສາລະດັບ pH ໃນກະເພາະໝັກໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາວະເໝາະ
ສົມ 

5.5.2 ການຍອ່ຍອາຫານໃນກະເພາະອາຫານ 
 ກະເພາະຕາເຂິງ (reticulum) ແລະ ກະເພາະສາມສິບຫ  ບ (omasum) ມີບົດບາດ
ໜ້ອຍຕ ໍ່ການຍ່ອຍອາຫານ, ກະເພາະແທ້ (abomasum) ມີໜ້າທີໍ່ຄ້າຍຄ ກັບສັດກະເພາະດ່ຽວ, ສ່ວນ
ກະເພາະໝັກ (rumen) ເປັນສ່ວນທີໍ່ມີບົດບາດສ າຄັນທີໍ່ສຸດໃນການຍ່ອຍອາຫານຂອງສັດຄ້ຽວເອ ັ້ອງ 

5.5.3 ການຍອ່ຍອາຫານໃນກະເພາະໝກັ (rumen) 
1) ການຍອ່ຍອາຫານປະເພດ carbohydrate 

 ເປັນການຍ່ອຍອາຫານເຍ ັ້ອໄຍທີໍ່ມີເຊລລູໂລສ (cellulose) ຢູ່ຫ າຍ, ຈຸລິນຊີໃນ
ກະເພາະໝັກສາມາດສ້າງເອັນໄຊມ໌ເຊລລູເລສ (cellulase) ທີໍ່ສາມາດຍ່ອຍອາຫານເຍ ັ້ອໄຍທີໍ່ມີເຊລລູໂລສ
(cellulose) ໃຫ້ເປັນ: (1) ກົດໄຂມັນທີໍ່ລະເຫີຍໄດ້ (volatile fatty acid), (2) ອາຍກາກໂບນິກ 
(CO2) ແລະ ອາຍເມຕານ (CH4). ເອີັ້ນຂະບວນການຍ່ອຍແບບນີັ້ວ່າ: ການໝັກ (Fermentation). 
ອາຍກາກໂບນິກ (CO2) ແລະ ອາຍເມຕານ (CH4) ທີໍ່ເກີດຂ ັ້ນໃນຂະບວນການໝັກ ສັດຕ້ອງປ່ອຍອາຍເຫ ົໍ່າ
ນີັ້ອອກຈາກຮ່າງກາຍ ໂດຍການຮ້ອງ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ທ້ອງອ ດ ແລະ ທາດອາຍບາງສ່ວນຈະຖ ກດູດຊ ມເຂົັ້າ
ສູກ່ະແສເລ ອດທີໍ່ຜ່ານໄປຈາກກະເພາະໝັກແລ້ວປ່ອຍອອກຈາກຮ່າງກາຍທາງລົມຫາຍໃຈໂດຍຜ່ານປອດ 

2) ອາຫານປະເພດໄຂມນັ 
 ຈຸລິນຊີໃນກະເພາະໝັກຈະປ່ຽນໄຂມັນໃຫ້ເປັນກົດໄຂມັນ ແລະ glycerol ຈາກ
ນັັ້ນ glycerol ຈະປ່ຽນໄປເປັນກົດ propionic ເຊິໍ່ງຜ່ານລົງໄປຖ ກດູດຊ ມຢູ່ລ າໄສ້ອ່ອນ 

3) ອາຫານປະເພດໂປຣຕນິ  
 ການຍ່ອຍຂອງໂປຣຕິນໃນກະເພາະໝັກ ຂ ັ້ນຢູ່ກັບຄຸນສມົບັດໃນການລະລາຍນ ັ້າ
ໄດ້ຂອງອາຫານໂປຣຕິນນັັ້ນໆ ເຊິໍ່ງສາມາດແບ່ງໄດ້ເປັນ 2 ພວກຄ : ໂປຣຕິນທີໍ່ບ ໍ່ລະລາຍໃນນ ັ້າ ແລະ ໂປຣຕິນ
ທີໍ່ລະລາຍໃນນ ັ້າໄດ້ 
 ເມ ໍ່ອອາຫານພວກ ຄາຣໂ໌ບໄຮເດ ດ ໄຂມັນ ແລະ ໂປ ຕີນທີໍ່ຜ່ານ ແລະ ບ ໍ່ຜ່ານການຍ່ອຍ
ຈາກກະເພາະໝັກຖ ກສົໍ່ງຜ່ານກະເພາະອ ໍ່ນມາເຖິງກະເພາະແທ້ (Abomasum) ຂອງສັດຄ້ຽວເອ ັ້ອງ, ໃນ
ກະເພາະສ່ວນນີັ້ຈະມີການຜະລິດນ ັ້າຍ່ອຍທີໍ່ມຄີວາມເປັນກົດສູງເຊັໍ່ນດຽວກັບນ ັ້າຍ່ອຍຂອງສັດກະເພາະດ່ຽວ 
ເຮັດໃຫ້ຈຸລິນຊີທີໍ່ຕິດມານ າອາຫານຕາຍ ແລະ ຖ ກຍ່ອຍໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດແກສ່ັດຕ ໍ່ໄປ, ສ່ວນອາຫານປະ
ເພດຕ່າງໆຈະຄ້າຍຄ ກັບສັດກະເພາະດ່ຽວ 

5.5.4 ການຍອ່ຍອາຫານໃນລ າໄສອ້ອ່ນ ແລະ ລ າໄສແ້ກ ່ 
 ມີການຍ່ອຍ ແລະ ການດູດຊ ມ ຄ ກັບສັດກະເພາະດ່ຽວ 
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ບດົທ ີ6 
ລະບບົການຫາຍໃຈ (The Respiratory System) 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ໍ່ອໃຫນ້ກັສ ກສາສາມາດ: 

1. ບອກໂຄງສ້າງຂອງລະບົບການຫາຍໃຈໄດ້ຖ ກຕ້ອງ 
2. ອະທິບາຍກົນໄກການຫາຍໃຈໄດ້ຖ ກຕ້ອງ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
 ລະບົບຫາຍໃຈ ເປັນລະບົບທີໍ່ເຮັດໜ້າທີໍ່ໃນການນ າອາກາດດີ (O2) ເຂົັ້າສູ່ກະແສເລ ອດ ແລະ ນ າ
ອາກາດບ ໍ່ດີ (CO2) ອອກຈາກນອກຮ່າງກາຍ 
 ລະບົບຫາຍໃຈ ປະກອບດ້ວຍ: ປອດ ແລະ ລະບົບທ ໍ່ຕ່າງໆ ເຊັໍ່ນ: ກ່ອງສຽງ, ຫ ອດປອດ, ຫ ອດ
ລົມ ເຊິໍ່ງເປັນທາງເດີນອາກາດເຊ ໍ່ອມຕິດຕ ໍ່ລະຫວ່າງປອດກັບສິໍ່ງແວດລ້ອມພາຍນອກ 
 
6.1 ໂຄງສາ້ງຂອງລະບບົຫາຍໃຈ 
 ໂຄງສ້າງຂອງລະບົບຫາຍໃຈປະກອບດ້ວຍ ປອດ (Lungs) ແລະ ລະບົບທ ໍ່ທີໍ່ເຊ ໍ່ອມຕ ໍ່ປອດກັບ
ສິໍ່ງ ແວດລ້ອມພາຍນອກ, ສ າລັບໃນທີໍ່ນີັ້ ເຮົາຈະແບ່ງໂຄງສ້າງຂອງລະບົບຫາຍໃຈອອກເປັນ 2 ພາກສ່ວນ
ໃຫຍ່ ຄ : ທາງເດີນຫາຍໃຈສ່ວນເທິງ ເປັນວ່ວນທີໍ່ຢູ່ພາຍນອກປອດ ແລະ ທາງເດີນຫາຍໃຈສ່ວນລຸ່ມ ເປັນ
ສ່ວນທີໍ່ຢູ່ພາຍໃນປອດ 

6.1.1 ໂຄງສາ້ງທາງເດນີຫາຍໃຈສວ່ນເທງິ (Upper Respiratory Tract) 
 ທາງເດີນຫາຍໃຈສ່ວນເທິງປະກອບດ້ວຍ: ດັງ (Nose), ຄ ຫອຍ (Pharynx), ກ່ອງ
ສຽງ (Larynx) ແລະ ຫ ອດລົມ (Trachea) ອາກາດທັງໝົດທີໍ່ເຂົັ້າ ແລະ ອອກຈາກປອດ ຈະຜ່ານທາງ
ເດີນຫາຍໃຈສ່ວນເທິງ (ຮູບທີ 38) 
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ຮບູທ ີ38 ທາງເດນີຫາຍໃຈສວ່ນເທງິ (Upper Respiratory tract) 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ:  http://www.merckvetmanual.com/media/pet/figures/  
 

1) ດງັ (Nose)  
 ດັງເປັນໂຄງສ້າງທາງເດີນຫາຍໃຈສ່ວນທ າອິດ ທີໍ່ນ າອາກາດຈາກພາຍນອກເຂົັ້າມາ
ຫາປອດ ໂດຍມັນຈະເລີໍ່ມຕົັ້ນຈາກດັງ ເຊິໍ່ງເປັນທາງເປີດດ້ານນອກຂອງທ ໍ່ທາງເດີນຫາຍໃຈ ເພ ໍ່ອນ າອາກາດ 
ເຂົັ້າໄປຍັງຊ່ອງດັງອີກຄັັ້ງໜ ໍ່ງ 

2) ຊອ່ງດງັ (Nasal cavity 
 ເປັນສ່ວນທີໍ່ມີຕ າແໜ່ງຢູ່ລະຫວ່າງຮູດັງກັບຄ ຫອຍ, ຊ່ອງດັງມີພະນັງກັັ້ນ ຢູ່ລະ 
ຫວ່າງກາງ, ເຮັດໜ້າທີໍ່ແຍກຊ່ອງດັງອອກເປັນຊ້າຍ ແລະ ຂວາ, ມີເພດານອ່ອນ ແລະ ເພດານແຂງແຍກຊ່ອງ
ດັງ ໃຫ້ອອກຈາກຊ່ອງປາກ. ຊ່ອງດັງເປັນທ ໍ່ທີໍ່ມີໂຄງສ້າງສັບຊ້ອນ, ພະນັງຂອງມັນຈະຂົດມ້ວນ ແລະ ມີ
ລັກສະນະທີໍ່ບິດບ້ຽວໄປມາ ເພາະວ່າ ມີກະດູກເທີບິເນທ (Turbinate Bone) ຢູ່ພາຍໃນ ກະດູກດັໍ່ງກ່າວ
ມລີັກສະນະບາງ ແລະ ຖ ກປົກຄຸມດ້ວຍເຫຍ ໍ່ອບຸຊ່ອງດັງ ເຊິໍ່ງເປັນສ່ວນທີໍ່ຄຸມພ ັ້ນທີໍ່ທັງໝົດຂອງຜົັ້ງຊ່ອງດັງ, 
ຊ່ອງດັງແຕ່ລະຂ້າງ ຈະມ້ວນກະດູກຢູ່ 2  ມ້ວນ ຄ : ມ້ວນທີໍ່ຢູ່ດ້ານເມິງ ແລະ ມ້ວນທີໍ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ ເຊິໍ່ງກະດູກ
ທັງສອງມ້ວນ ຈະແບ່ງເດີນອາກາດພາຍໃນຊ່ອງດັງອອກເປັນ 3 ສ່ວນ ຄ : 

 ທາງເດນີອາກາດດາ້ນລຸມ່ (Ventral Nasal Meatus): ມີຕ າແໜ່ງຢູ່
ລະຫວ່າງມ້ວນກະດູກເທີບິເນທ (Turbinate Bone) ທີໍ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ ແລະ ສ່ວນພ ັ້ນຂອງຊ່ອງດັງ 
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 ທາງເດນີອາກາດທີໍ່ຢູທ່າງກາງ (Middle Nasal Meatus): ມີຕ າແໜ່ງຢູ່
ລະຫວ່າງມ້ວນກະດູກເທີບິເນທ (Turbinate) ທັງສອງອັນ 

 ທາງເດນີອາກາດສວ່ນເທິງ (Dorsal Nasal Meatus): ມີຕ າແໜ່ງຢູ່
ລະຫວ່າງມ້ວນກະດູກເທີບິເນທ (Turbinate) ທີໍ່ຢູ່ດ້ານເທິງ ແລະ ສ່ວນຫ ັງຄາຂອງຊ່ອງດັງ 
 ໂຄງສ້າງພາຍໃນພະນັງໃນຊ່ອງດັງປະກອບດ້ວຍ ເຫຍ ໍ່ອບຸຜີວຊະນິດມີໂຄງສ້າງ
ຄ້າຍຂົນ ເຊິໍ່ງໂຄງສ້າງຄ້າຍຂົນ (Cilia) ຈະຍ ໍ່ນອອກມາຈາກສ່ວນຜິວຂອງຈລຸັງເຫຍ ໍ່ອບຸຜີວ ເພ ໍ່ອເຂົັ້າໄປຍັງ 
ຊັັ້ນເຫຍ ໍ່ອເມ ອກ (Mucous Layer) ເຊິໍ່ງຊັັ້ນດັໍ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍຕ່ອມນ ັ້າເມ ອກຈ ານວນຫ າຍທີໍ່ເຮັດ
ໜ້າທີໍ່ຜະລິດນ ັ້າເມ ອກ, ນອກຈາກນີັ້ ບ ລິເວນດ້ານໃຕ້ລົງໄປ ຕ ໍ່ຈາກເຫຍ ໍ່ອບຸຜີວຍັງພົບກຸ່ມຂອງເສັັ້ນເລ ອດ
ເປັນຈ ານວນຫ າຍ 
 ບົດບາດໜ້າທີໍ່ສ າຄັນຂອງຊ່ອງດັງ: ເປັນສ່ວນທີໍ່ສ າຄັນຕ ໍ່ການປັບສະພາບຂອງ 
ອາກາດທີໍ່ຫາຍໃຈເຂົັ້າໄປຈາກພາຍນອກ ໃຫ້ມີສະພາວະເໝາະສົມ, ມີຄວາມອົບອຸ່ນ, ມີຄວາມຊຸ່ມຊ ໍ່ນ ແລະ 
ໄດ້ຮັບການກັໍ່ນຕອງສິໍ່ງແປກປອມຕ່າງໆ ທີໍ່ປົນມາກັບອາກາດເພ ໍ່ອບ ໍ່ໃຫ້ຜ່ານເຂົັ້າໄປຫາປອດໄດ້ 
 

 
 
ຮບູທ ີ39 ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອພາຍໃນຊອ່ງດງັ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ:  http://www.merckvetmanual.com/media/pet/figures/ 
 

3) ຜົັ້ງອາກາດ (Sinuses or Paranasal Sinus) 
 ເປັນຖົງດ້ານນອກຊ່ອງດັງ ມີຕ າແໜ່ງຢູ່ພາຍໃນຊ່ອງຫວ່າງໃນກະດູກກະໂຫ ກ 
ຫົວ ຜົັ້ງອາກາດແຕ່ລະບ່ອນມີຊ ໍ່ເອີັ້ນຕາມກະດູກກະໂຫ ກຫົວ ທີໍ່ມັນບັນຈຸ, ຢູ່ໃນສັດສ່ວນຫ າຍ ມີຜົັ້ງອາກາດ
ຢູ່ 2 ຄູ່ຄ : ຜົັ້ງອາກາດຢູ່ທາງໜ້າຜາກ (Frontal Sinuses) 1 ຄູ່ ແລະ ອີກ 1 ຄູ່ ຢູ່ຄາງກະໄຕເບ ັ້ອງເທິງ 
(Maxillary Sinuses), ຜົັ້ງອາກາດ ມີໂຄງສ້າງຄ້າຍຂົນ ເຊັໍ່ນດຽວກັບຊ່ອງດັງ ໂດຍຂົນເຫ ົໍ່ານີັ້ຈະກວາດເອົາ 
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ນ ັ້າເມ ອກທີໍ່ຜະລິດໄວ້ໃນຜົັ້ງອາກາດໃຫ້ລົງໄປໃນຊ່ອງດັງ ເຊິໍ່ງການເຮັດວຽກຂອງຂົນນີັ້ ເປັນສິໍ່ງສ າຄັນທີໍ່ຊ່ວຍ 
ປົກປ້ອງບ ໍ່ໃຫ້ມີການສະສົມຂອງແຫ ວ ແລະ ເສດຈຸລັງທີໍ່ຫຼຸດລອດພາຍໃນໂພງອາກາດ ອີກທັງຍັງປ້ອງກັນບ ໍ່ 
ໃຫ້ທາງເປີດທີໍ່ຜ່ານຈາກຜົັ້ງດັງໄປຫາຊ່ອງດັງເພ ໍ່ອບ ໍ່ໃຫ້ເກີດການອຸດຕັນ   

4) ຄ ຫອຍ (Phalynx) 
 ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕ ໍ່ຈາກຊ່ອງດັງ ເຊິໍ່ງເປັນທາງເປີດຮ່ວມຂອງລະບົບຫາຍໃຈ ແລະ 
ລະບົບຍ່ອຍອາຫານ, ປາຍສຸດດ້ານໜ້າຂອງຄ ຫອຍມີເພດານອ່ອນ ເຮັດໜ້າທີໍ່ແບ່ງຄ ຫອຍອອກເປັນ 2 ສ່ວນ 
ຄ : ຄ ຫອຍສ່ວນເທິງເອີັ້ນວ່າ: ທາງເດີນອາກາດ (Nasopharynx) ແລະ ຄ ຫອຍສ່ວນລຸ່ມ ເອີັ້ນວ່າ: ທາງ
ເດີນອາຫານ (Oropharynx) ລັກສະນະດັໍ່ງກາ່ວເຮັດໃຫ້ບ ລິເວນຫ ັງຈຸດແບ່ງ ກາຍເປັນສ່ວນທີໍ່ສ າຄັນຂອງ
ຄ ຫອຍ ເຊິໍ່ງເປັນບ ລິເວນເປີດຮ່ວມຂອງລະບົບທັງສອງ, ປາຍສຸດດ້ານຫ ັງທາງ ຕອນເທິງຂອງຄ ຫອຍຈະເປີດ
ເຂົັ້າໄປຫາຫ ອດອາຫານ ແລະ ດ້ານລຸ່ມເປັນສ່ວນຂອງກ່ອງສຽງ (ຮູບທີ 40) ພົບວ່າ ທາງເດີນຫາຍໃຈ ແລະ 
ທາງເດີນອາຫານແຍກກັນຢູ່ທີໍ່ຄ ຫອຍ ໂດຍທີໍ່ສ່ວນຕົັ້ນດ້ານໜ້າຂອງທາງເດີນຫາຍໃຈ (ຊ່ອງດັງ) ມີຕ າແໜ່ງຢູ່
ດ້ານເທິງຂອງທາງເດີນອາຫານ (ປາກ) ແຕ່ໄກອອກໄປທາງຕອນທ້າຍຂອງທາງເດີນອາກາດ (ກ່ອງສຽງ) ມີ
ຕ າແໜ່ງຢູ່ທາງດ້ານລຸ່ມຂອງທາງເດີນອາຫານ, ເນ ໍ່ອງຈາກຄ ຫອຍເປັນທາງເປີດລວມຂອງການຫາຍໃຈ ແລະ 
ການກ ນ, ດັໍ່ງນັັ້ນ ຮ່າງກາຍຕ້ອງມີກົນໄກບາງຢ່າງປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ການຫາຍໃຈເກີດຂ ັ້ນພ້ອມກັບການກ ນ ໂດຍ
ກ່ອງສຽງ ແລະ ຄ ຫອຍ ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພ ໍ່ອບ ໍ່ໃຫ້ຂະບວນການທັງສອງເກີດຂ ັ້ນພ້ອມກັນ (ຮູບທີ 
40) 
 

 
 
ຮບູທ ີ40 ຄ ຫອຍ (Phalynx) 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ:  http://www.merckvetmanual.com/media/pet/figures/ 
 

5) ກອ່ງສຽງ (Larynx) 
 ເປັນທ ໍ່ຮູບຮ່າງແປກໆ, ຂະໜາດສັັ້ນມີຕ າແໜ່ງຢູ່ລະຫວ່າງຄ ຫອຍ ກັບຫ ອດລົມ 
ກ່ອງສຽງປະກອບດ້ວຍກະດູກອ່ອນເປັນສ າຄັນ ໂດຍກະດູກອ່ອນແຕ່ລະອັນ ເຊ ໍ່ອມຕ ໍ່ກັບເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອ
ທີໍ່ຢູ່ຮອບໆ ແລະ ກະດູກອ່ອນດ້ວຍກັນເອງໂດຍກ້າມຊີັ້ນ. ຮູບແບບ ແລະ ຈ ານວນກະດູກອ່ອນໃນກ່ອງສຽງ

A B 
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ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປໃນສັດແຕ່ລະຊະນິດ ແຕ່ໂດຍທົໍ່ວໄປແລ້ວ ໃນສັດສ່ວນໃຫຍ່ກ່ອງສຽງປະກອບດ້ວຍ
ກະດູກອ່ອນ 5 ອັນຄ : 

 ກະດກູອອ່ນເອພກິ ອທທສິ (Epiglottis Cartilage) ມີ 1 ອັນ ພົບຢູ່ທາງ
ຫ ັງຕ ໍ່ຈາກກົກລີັ້ນ, ກະດູກອ່ອນອັນນີັ້ ເຮັດໜ້າທີໍ່ເປີດປິດກ່ອງສຽງໃນຂະນະກ ນອາຫານ ຫ   ຫາຍໃຈ 

 ກະດກູອອ່ນໄທຣອຍດ ໌ (Thyroid Cartilage) ມີ 1 ອັນ ກະດູກອ່ອນ
ອັນນີັ້ເຮັດໜ້າທີໍ່ເປັນບ່ອນຢ ດເກາະຂອງກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກ ນ ແລະ ການອອກສຽງ 

 ກະດກູອອ່ນອະຣທິນິອຍດ໌ (Arytenoid cartilage) ມີ 2 ອັນ, ຮູບຮ່າງ
ບ ໍ່ແນ່ນອນ ກະດູກອ່ອນອັນນີັ້ເຮັດໜ້າທີໍ່ຄວບຄຸມລະດັບສຽງທີໍ່ຮ້ອງ 

 ກະດກູອອ່ນໄຄຣຄອຍດ໌ (Cricoid cartilage) ມີ 1 ອັນ ຮູບຮ່າງຄ້າຍວົງ 
ແຫວນ ຊ່ວຍໃນການຮັກສາ ຫ   ຄົງຮູບຮ່າງຂອງກ່ອງສຽງໄວ້ ເພ ໍ່ອໃຫ້ອາກາດຜ່ານໄປໄດ້ 
 

 
 
ຮບູທ ີ41 ກອ່ງສຽງ (Larynx) 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://www.merckvetmanual.com/media/pet/figures/ 
 

6) ຫ ອດລມົ (Trachea) 
 ຫ ອດລົມເປັນທ ໍ່ກວ້າງ ແລະ ສັັ້ນທີໍ່ແຜ່ຍາວຈາກກ່ອງສຽງລົງໄປໃນສ່ວນຄ  ເພ ໍ່ອ 
ເຂົັ້າໄປຫາຊ່ອງເອິກ ເຊິໍ່ງບ ລເິວນນີັ້ຫ ອດລົມຈະແຕກແໜງໃຫ້ເປັນຫ ອດປອດ (Bronchi) ຈ ານວນ 2 ອັນ 
ໂດຍແຕ່ລະອັນ ຈະຍ ໍ່ນເຂົັ້າໄປໃນປອດແຕ່ລະຂ້າງ. ໂຄງສ້າງຂອງຫ ອດລົມ ມີລັກສະນະເປັນທ ໍ່ຂອງກະດູກ
ອ່ອນວົງແຫວນຮູບໂຕ C ຫ າຍໆອັນຮຽງຂະໜານຕິດກັນຕາມທາງຍາວ, ໂດຍມກີ້າມຊີັ້ນກ້ຽງຍ ດຕິດກັນໄວ້
ຕະຫ ອດຄວາມຍາວຂອງຫ ອດລົມ. ກະດກູອ່ອນວົງແຫວນແຕ່ລະວົງ ມີບ່ອນເປີດຢູ່ທາງດ້ານເທິງເຊິໍ່ງ
ບ ລິເວນດັໍ່ງກ່າວ ມີກ້າມຊີັ້ນກ້ຽງມາເຊ ໍ່ອມຕ ໍ່ສ່ວນປາຍສຸດທັງສອງດ້ານຂອງວົງກະດູກອ່ອນ ເຮັດໃຫ້ກະດູກ
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ອ່ອນວົງແຫວນຄົບເຕັມວົງ ເຊິໍ່ງກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ຢ ດປິດສ່ວນເປີດຂອງຫ ອດລົມ,    ເຮັດໜ້າທີໍ່ປ້ອງກັນຫ ອດລົມ
ແຟບໃນເວລາທີໍ່ສັດຫາຍໃຈເຂົັ້າ 
 ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອບຸຜິວຊະນິດມີໂຄງສ້າງຄ້າຍຂົນຂອງຜິວ, ພາຍໃນຫ ອດລົມ ມີລັກສະ 
ນະເຊັໍ່ນດຽວທີໍ່ພົບໃນຊ່ອງດັງ ໂດຍຊັັ້ນເຫຍ ໍ່ອເມ ອກຊ່ວຍກ າຈັດເສດຈຸລັງທີໍ່ຫຼຸດລອດຂະໜາດນ້ອຍ ທີໍ່ຜ່ານ
ເຂົັ້າໄປຫາທ ໍ່ທາງເດີນຫາຍໃຈ ຂະນະທີໍ່ໂຄງສ້າງຄ້າຍຂົນທີໍ່ຢ ໍ່ນເຂົັ້າໄປໃນຊັັ້ນເຫຍ ໍ່ອເມ ອກ ຊ່ວຍດັກຈັບສິໍ່ງ
ເສດເຫ  ອຕ່າງໆທີໍ່ເຂົັ້າໄປໃນກ່ອງສຽງ ເຊິໍ່ງຖ້າສິໍ່ງຕ່າງໆເຫ ົໍ່ານັັ້ນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີຈ ານວນຫ າຍເຊັໍ່ນ ໃນ
ສິໍ່ງແວດລ້ອມທີໍ່ມີຝຸ່ນເປັນຈ ານວນຫ າຍ ຕ່ອມນ ັ້າເມ ອກຈະຜະລິດເຫຍ ໍ່ອເມ ອກໃນປະລິມານຫ າຍຂ ັ້ນ ເພ ໍ່ອ
ຊ່ວຍຈັບຝຸ່ນລະອອງທີໍ່ປົນມາກັບອາກາດ. ເຫດຜົນດັໍ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ພາຍໃນຫ ອດລົມມີການສະສົມຂອງນ ັ້າ
ເມ ອກເປັນຈ ານວນຫ າຍ ເຊິໍ່ງໄປເຮັດໃຫ້ຫ ອດລົມເກີດການລະຄາຍເຄ ອງ ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການໄອ ເພ ໍ່ອ
ຊ່ວຍໃຫ້ທາງເດີນຫາຍໃຈໂລ່ງຂ ັ້ນ 

 

 
 
ຮບູທ ີ42 ຮບູຕດັຕາມທາງຂວາງຂອງຫ ອດລມົ 
 
ແຫ ໍ່ງທມີາ:  http://pathology4pas.blogspot.com/2013/01/welcome-back-time-for-

lungs.html?view=classic 
 
6.1.2 ໂຄງສາ້ງທາງເດນີຫາຍໃຈສວ່ນລຸມ່ (Lower Respiratory Tract) 

 ທາງເດີນຫາຍໃຈສ່ວນລຸ່ມ ເລີໍ່ມຈາກຫ ອດປອດ (Bronchi) ແລະ ໄປສິັ້ນສຸດທີໍ່ຖົງ
ລົມ (Alveoli) ໂຄງສ້າງທັງໝົດຂອງທາງເດີນຫາຍໃຈສ່ວນລຸ່ມນີັ້ ມີຕ າແໜ່ງຢູ່ພາຍໃນປອດ ຍົກເວັັ້ນຫ ອດ
ປອດ 2 ອັນ ທີໍ່ແຕກແໜງອອກມາຈາກຫ ອດລົງ  
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ຮບູທ ີ43 ໂຄງສາ້ງທາງເດນີອາຫານສວ່ນລຸມ່ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ:  http://www.merckvetmanual.com/pethealth/dog_disorders_and_disea 
 

1) ແໜງຫ ອດປອດ (Bronchial Tree) 
 ເປັນສ່ວນທີໍ່ນ າອາກາດຈາກປອດໄປຫາຖົງລົມ, ແໜງຫ ອດປອດ ມີການແຕກ     
ແໜງເປັນແໜງຍ່ອຍໆລົງໄປອີກຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ ເຊິໍ່ງຄ້າຍຄ ການແຕກແໜງຂອງກິໍ່ງໄມ້ ຖ້າເຮົານ ກເຖິງພຸ່ມ 
ໄມ້ ເຮົາຈະພົບວ່າ ກິໍ່ງໄມ້ຂະໜາດໃຫຍ່ ກ ໍ່ຄ ກິໍ່ງທີໍ່ແຕກແໜງຈາກລ າຕົັ້ນ ຫ ອດປອດ 2 ອັນ ທີໍ່ແຜ່ຢ ໍ່ນເຂົັ້າໄປ 
ໃນປອດແຕ່ລະຂ້າງ ແລະ ມັນມີການແຕກແໜງລົງໄປອີກເປັນຈ ານວນຫ າຍ ຈົນໃນທີໍ່ສຸດກາຍເປັນກິໍ່ງຂອງ 
ໃບໄມ້ ເຊິໍ່ງປຽບທຽບກັບຖົງລົມທີໍ່ຢູ່ເທິງປາຍສຸດຂອງແໜງຍ່ອຍທີໍ່ນ້ອຍທີໍ່ສຸດຂອງແໜງຫ ອດປອດ 

2) ຖົງລມົ (Alveoli) 
 ຖົງລົມ ເປນັທາງຕິດຕ ໍ່ສຸດທ້າຍຂອງລະບົບຫາຍໃຈ ເຊິໍ່ງເປັນສ່ວນທີໍ່ເກີດຈາກ
ການຫາຍໃຈໂດຍປອດ (External Respiration) ເຊິໍ່ງເປັນບ ລິເວນທີໍ່ມີການແລກປ່ຽນອາຍ O2 ກບັ 
CO2 ລະຫວ່າງເລ ອດກັບອາກາດ ໂດຍມີໂຄງສ້າງທາງເດີນຫາຍໃຈທີໍ່ເຮັດໜ້າທີໍ່ນ າອາກາດເຂົັ້າ ແລະ ອອກ 
ຈາກຖົງລົມ, ຖ້າເບິໍ່ງຕາມໂຄງສ້າງຂອງຖົງລົມພົບວ່າ ຖົງເປັນສ່ວນທີໍ່ມີພະນັງບາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍຫ າຍ 
ເຊິໍ່ງຖ ກອ້ອມຮອບດ້ວຍກຸ່ມເສັັ້ນເລ ອດຝອຍ ທີໍ່ມີການຮຽງຕົວທີໍ່ມີລັກສະນະເປັນຕາໜ່າງ, ພະນັງຂອງຖົງ
ລົມ ແລະ ເສັັ້ນເລ ອດຝອຍ ປະກອບດ້ວຍເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອຊະນິດທີໍ່ເປັນຈຸລັງຊັັ້ນດຽວຮູບຮ່າງແປ ເຊິໍ່ງຈັດວ່າເປັນ
ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອບຸຜີວທີໍ່ມີຂະໜາດນ້ອຍທີໍ່ສຸດໃນຮ່າງກາຍ. ດັໍ່ງນັັ້ນ ສິໍ່ງກັັ້ນລະຫວ່າງອາກາດພາຍໃນຖົງລົມ (ພະ 
ນັງເສັັ້ນເລ ອດຝອຍ ແລະ ພະນັງຖົງລົມ) ຈ ໍ່ງມີລັກສະນະບາງຫ າຍ ເຮັດໃຫ້ອາກາດພາຍໃນຖົງລົມ ແລະ 
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ເລ ອດໃນເສັັ້ນເລ ອດຝອຍ ເກີດການແລ່ນຜ່ານໄປມາລະຫວ່າງໂຄງສ້າງທັງສອງ ຂະບວນການດັໍ່ງກ່າວກ ຄ  
ການແລກປ່ຽນທາດອາຍນັັ້ນເອງ 

3) ປອດ (Lung) 
 ປອດເປັນອະໄວຍະວະທີໍ່ສ າຄັນໃນການຫາຍໃຈ ມີຢູ່ 2 ຂ້າງ ຊ້າຍ ແລະ ຂວາ 
ນອນຢູ່ໃນຊ່ວງເອິກ ເຊິໍ່ງເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງຫົວໃຈ, ເສັັ້ນເລ ອດແດງໃຫຍ່ ແລະ ທ ໍ່ອາຫານ ສ່ວນພ ັ້ນຂອງປອດ
ຈະວາງຕິດກັບສ່ວນໜ້າຂອງກະບັງລົມ. ປອດເປັນເຫຍ ໍ່ອຖົງທີໍ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຟອງນ ັ້າ ເນ ໍ່ອງຈາກເນ ັ້ອປອດ
ປະກອບດ້ວຍຖົງລົມຈ ານວນຫ າຍ. ດັໍ່ງນັັ້ນ ມັນຈ ໍ່ງສາມາດບັນຈຸຢູ່ໃນຊ່ວງເອິກໄດ້ ບ ໍ່ວ່າຈະຂະຫຍາຍໃຫຍ່
ອອກໃນເວລາຫາຍໃຈເຂົັ້າ ແລະ ນ້ອຍລົງ ໃນເວລາຫາຍໃຈອອກກ ຕາມ 

4) ເຫຍ ໍ່ອຫຸມ້ປອດ (Pleura) 
 ເຫຍ ໍ່ອຫຸ້ມປອດປະກອບດ້ວຍເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອ 2 ຊັັ້ນ ຄ : ເຫຍ ໍ່ອຫຸ້ມປອດ ເຊິໍ່ງຫຸ້ມຕິດ
ກັບເນ ັ້ອປອດ (Visceral Pleura) ແລະ ເຫຍ ໍ່ອຫຸ້ມປອດເຊິໍ່ງຫຸ້ມຕິດກັບພະນັງຊ່ວງເອິກ (Parietal 
Pleura) ຊ່ອງລະຫວ່າງເຫຍ ໍ່ອຫຸ້ມປອດທັງສອງຊັັ້ນ ບັນຈທຸາດຫ ໍ່  ລ ໍ່ນທີໍ່ເຮດັໜ້າທີໍ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຮຸກຖູ
ຂອງປອດໃນເວລາຫາຍໃຈ 
 

 
 

ຮບູທ ີ44 ແໜງຫ ອດປອດ, ຖົງລມົ ແລະ ເຫຍ ໍ່ອຫຸມ້ປອດ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ:  http://animalpetdoctor.homestead.com/respiratory.html 

 
5) ກາ້ມຊີັ້ນທີໍ່ຊວ່ຍໃນການຫາຍໃຈ 

 ກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ຊ່ວຍໃນການຫາຍໃຈເຂົັ້າ ແລະ ອອກ ປະກອບດ້ວຍ 2 ຊະນິດ ຄ :
ກ້າມຊີັ້ນກະບັງລົມ ແລະ ກ້າມຊີັ້ນລະຫວ່າງກະດູກ. ໃນລະຫວ່າງການຫາຍໃຈເຂົັ້າ ກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ຊ່ວຍໃນການ
ຫາຍໃຈຈະຫົດຕົວ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ຊ່ອງເອິກຂະຫຍາຍອອກ,  ໃນຂະນະດຽວກັນໃນລະຫວາ່ງການຫາຍໃຈ
ອອກ ປົກກະຕິຊ່ອງເອິກຈະຫົດຕົວລົງ ຍ້ອນວ່າຄວາມສາມາດຫົດຢ ດໄດຂ້ອງເນ ັ້ອປອດເອງ 
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ຮບູທ ີ45 ກາ້ມຊີັ້ນທີໍ່ຊວ່ຍໃນການຫາຍໃຈ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: https://en.wikibooks.org/wiki/Anatomy_and_Physiology_of_Animals/ 

Respiratory_System 
 
6.2 ສະລລິະວທິະຍາຂອງການຫາຍໃຈ 
 ກົນໄກການຫາຍໃຈ (Mechanicsm of breathing) ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຂະບວນການ ຄ : ກົນ
ໄກການຫາຍໃຈເຂົັ້າ ແລະ ກົນໄກການຫາຍໃຈອອກ 

6.2.1 ກນົໄກການຫາຍໃຈເຂົັ້າ (Mechanism of inspiration) 
 ການຫາຍໃຈເຂົັ້າ ໝາຍເຖິງການຂະຫຍາຍຂອງຊ່ອງເອິກ ແລະ ປອດ ພ້ອມກັບນ າ 
ອາກາດເຂົັ້າໄປເນ ໍ່ອງຈາກປອດຢູ່ໃນຊ່ອງເອິກ. ດັໍ່ງນັັ້ນ ຖ້າຊ່ອງເອິກຂະຫຍາຍອອກ ປອດກ ຈະຂະຫຍາຍ 
ອອກນ າ. ການທີໍ່ຊ່ອງເອິກຂະຫຍາຍອອກໄດ້ ຕ້ອງອາໄສການຫົດຕົວຂອງກະບັງລົມ ແລະ ການເຄ ໍ່ອນໄຫວ 
ຂອງກະດູກຂ້າງ ໂດຍການຫົດຕົວຂອງກ້າມຊີັ້ນລະຫວ່າງກະດູກຂ້າງ 

 ການຫດົຕວົຂອງກະບງັລມົ:   ກະບັງລົມ (Diaphragm) ເປັນຕົວກັັ້ນລະຫວ່າງ
ຊ່ອງເອິກກັບຊ່ອງທ້ອງ, ເປັນກ້າມຊີັ້ນຫ ັກໃນການຫາຍໃຈເຂົັ້າ. ກະບັງລົມມລີັກສະນະເປັນແຜ່ນເອັນດ້ານທີໍ່
ຕິດກັບຊ່ອງເອິກຈະໂຄ້ງສວດ, ສ່ວນດ້ານທີໍ່ຕິດກັບຊ່ອງທ້ອງຈະຫຼຸບເຂົັ້າ ບ່ອນເຄິໍ່ງກາງເປັນແຜ່ນເອັນຂອບ
ເປັນກ້າມນ ັ້ອລາຍ,  ເມ ໍ່ອກະບັງລົມຫົດຕົວ ສ່ວນທີໍ່ໂຄ້ງສວດຈະຫຼຸດລົງ ແລ້ວໄປດັນເອົາອະໄວຍະວະໃນ
ຊ່ອງທ້ອງໃຫ້ໄປທັງດ້ານທ້າຍ, ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ຊ່ອງເອິກຂະຫຍາຍໃຫຍ່ອອກ ຕາມຄວາມຍາວປອດຂະ 
ຫຍາຍຕາມມາ ເຮັດໃຫ້ຮັບອາກາດຈາກການຫາຍໃຈເຂົັ້າເພີໍ່ມຂ ັ້ນ 

 ການເຄ ໍ່ອນໄຫວຂອງກະດກູຂາ້ງ: ການເຄ ໍ່ອນໄຫວຂອງກະດູກຂ້າງຂະນະຫາຍໃຈ
ເຂົັ້າ ຈະອາໄສກ້າມຊີັ້ນຕິດກະດູກຂ້າງຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກ. ການເຄ ໍ່ອນໄຫວຂອງກະດູກຂ້າງເປັນໄປໃນ
ຮູບແບບການໝູນຮອບແກນກາງ ໂດຍການເຄ ໍ່ອນໄຫວຂອງກະດູກຂ້າງໜ້າມີຈ າກັດ, ແຕ່ກະດູກຂ້າງຫ ັງ
ເຄ ໍ່ອນໄຫວໄດ້ຫ າຍກວ່າ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເຄ ໍ່ອນທີໍ່ໄປທາງນອກ ແລະ ດ້ານໜ້າ ເຮັດໃຫ້ເສັັ້ນຜ່ານສູນກາງ 
ຕາມລວງຂວາງຊ່ອງເອິກເພີໍ່ມຂ ັ້ນ  
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6.2.2 ກນົໄກການຫາຍໃຈອອກ (Mechanism of expiration) 
 ການຫາຍໃຈ ອອກໝາຍເຖິງການຫຼຸດຂະໜາດຂອງຊ່ອງເອິກ ແລະ ປອດ ພ້ອມທັງນ າ 
ອາກາດອອກມາ ເພ ໍ່ອໃຫ້ປອດ ແລະ ຊ່ອງເອິກກັບເຂົັ້າສູ່ຕ າແໜ່ງປົກກະຕິ. ໃນການຫາຍໃຈອອກປົກກະຕ ິ
ນັັ້ນ ເກີດຂ ັ້ນຕາມມາຫ ັງຈາກການຫາຍໃຈເຂົັ້າເຕັມທີໍ່ແລ້ວ ເນ ໍ່ອງຈາກການຫົດກັບເຂົັ້າຕ າແໜ່ງເດີມຂອງປອດ 
ໂດຍເກີດການມາຍຕົວຂອງກ້າມຊີັ້ນກະບັງລົມ ແລະ ກ້າມຊີັ້ນຕິດກະດູກຂ້າງ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ບ ລິມາດຂອງ 
ຊ່ອງເອິກຫຼຸດລົງ ໂດຍບ ໍ່ມີການຫົດຕົວຂອງກ້າມຊີັ້ນໃດໆທັງສິັ້ນ. ການຫາຍໃຈອອກແບບນີັ້ເອີັ້ນວ່າ: ແພສຊິ
ພ ເຣສໄພເຣເຊີນ (Passive Respiration) ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ກ ລະນີການຫາຍໃຈອອກໃນຂະນະທີໍ່ສັດ
ກ າລັງແລ່ນ ຫ   ອ ໍ່ນໆ ເຊິໍ່ງສະພາບດັໍ່ງກ່າວ ຈ າເປັນຕ້ອງມີການຫາຍໃຈໄວ ແລະ ເລິກກວ່າປົກກະຕິ ຈ າເປັນ
ຕ້ອງອາໄສການຫົດຕົວຂອງກ້າມຊີັ້ນລາຍອ ໍ່ນໆຢູໜ້່າທ້ອງຕ ໍ່ມອີກ 
 

 
 
ຮບູທ ີ46 ກນົໄກການຫາຍໃຈເຂົັ້າ ແລະ ກນົໄກການຫາຍໃຈອອກ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ:  http://simplebiologyy.blogspot.com/2015/01/mechanism-and-events 
 
6.3 ການແລກປຽ່ນທາດອາຍໃນຖງົລມົ (Exchange of gases in alveoli) 
 ການແລກປ່ຽນທາດອາຍໃນຖົງລົມເປັນສິໍ່ງງ່າຍ ແລະ ນຸ້ມນວນໂດຍການແຜ່ແຈກຄ : ບ ລເິວນ
ອາກາດທີໍ່ມີຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສູງ ໄປຫາບ ລິເວນທີໍ່ມີຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ມຕ ໍ່າ. ບັນຍາກາດພາຍໃນປະກອບດ້ວຍກາສ 
ອອກຊີເຈນສູງ (O2) ປະມານ 21 ແລະ ກາສຄາບອນໄດອັອກໄຊພຽງເລັກນ້ອຍ %(CO2) ປະມານ 
03.0  ເມ ໍ່ອອາກາດເຫ ົໍ່ານີັ້ຖ ກຫາຍໃຈເຂົັ້າໄປໃນຖົງລົມ ເຊິໍ່ງເປັນສ່ວນທີໍ່ມີພະນັງບາງຫ າຍ ທີໍ່ແຍກອອກມາ

ຈາກເລ ອດໃນເສັັ້ນເລ ອດຝອຍທີໍ່ຢູ່ຮອບໆ ໂດຍທີໍ່ເລ ອດໃນເສັັ້ນລເອດຝອຍຂອງຖົງລົມປະກອບດ້ວຍ (O2)  
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ພຽງເລກັນ້ອຍ ແຕ່ມີລະດັບຂອງ CO2 ສູງ ເພາະວ່າເລ ອດຕ້ອງນ າເອົາ O2 ໄປຫາສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ 
ແລະ ຮັບເອົາ CO2 ຂະນະທີໍ່ມັນໄຫ ຜ່ານລະບົບໝູນວຽນເລ ອດ. ດັໍ່ງນັັ້ນ ໃນຂະນະທີໍ່ເລ ອດມີ O2 ຕ ໍ່າ ແລະ 
CO2 ສູງ ມັນຈະໄຫ ໄປຫາຖົງລົມປອດທີໍ່ປະກອບດ້ວຍອາກາດທີໍ່ມີ O2 ສູງ ແລະ ມີ CO2 ບາງບ່ອນທີໍ່ມີ
ການປ່ຽນແປງເກີດຂ ັ້ນ ໂດຍ O2 ຈະແຜ່ຈາກອາກາດໃນຖົງລົມ (ບ ລິເວນທີໍ່ມີຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສູງ) ເຂົັ້າໄປໃນ
ເລ ອດ (ບ ລິເວນທີໍ່ມີຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນຕ ໍ່າ) ໃນເວລາດຽວກັນ CO2 ຈະແຜ່ຈາກເລ ອດ (ບ ລິເວນທີໍ່ມີຄວາມ
ເຂັັ້ມຂຸ້ນຕ ໍ່າ) ເຂົັ້າໄປໃນຖົງລົມ (ບ ລິເວນທີໍ່ມີຄວາມເຂັັ້ັ້ມຂຸ້ນສູງ) ຄວາມແຕກຕ່າງໃນຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນຂອງກາສ
ຈະຄົງລະດັບທີໍ່ສະໝ ໍ່າສະເໝີ ເພາະວ່າ ຂະນະທີໍ່ເລ ອດຮັບເອົາ O2 ແລະ ປ່ອຍ CO2 ອອກໄປມັນຈະໄຫ 
ອອກ ແລະ ຖ ກແທນທີໍ່ດ້ວຍເລ ອດທີໍ່ມີ O2 ຕ ໍ່າກວ່າ ແລະ O2 ສູງກວ່າ ຂະນະດຽວກັນອາກາດໃນຖົງລົມ
ຈະມີຄວາມບ ລິສດຸດ້ວຍການຫາຍໃຈແຕ່ລະຄັັ້ງ 
 

 
 
ຮບູທ ີ47 ການແລກປຽ່ນທາດອາຍໃນຖງົລມົ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://www.dreamstime.com/stock-illustration-alveolus-gas-

exchange-pulmonary-alveoli-capillaries-lungs-image48200122 
 

6.3.1 ການຂນົສົໍ່ງກາສອອກຊີເຈນໃນເລ ອດ (O2 transport in blood) 
 O2 ຖ ກລ າລຽງຈາກປອດ ໂດຍເລ ອດໄປລ້ຽງເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ດັໍ່ງນີັ້:  

1) O2 ຈບັກບັຮໂີມໂກລບນີຂອງເມດັເລ ອດແດງ 
 ເຊິໍ່ງຖ ວ່າເປັນທາງລ າລຽງຂອງ O2 ທີໍ່ສ າຄັນທີໍ່ສຸດ ດັໍ່ງປະຕິກິລິຍາຕ ໍ່ໄປນີັ້: ການຈັບ
ກັນຂອງ O2 ກັບ Hb (ອົກຊີຮີໂມໂກລບິນ) ເຮັດໃຫ້ເກີດມີສີແດງສົດ ແຕ່ຖ້າ Hb ປ່ອຍ O2 ມີຜົນເຮັດໃຫ້
ເລ ອດມີສີຊ ັ້າລົງ ໂດຍທີໍ່ Hb 1ໂມເລກຸນ ສາມາດບັນຈຸ O2  ໄດ້ເຖິງ 4 ໂມເລກຸນ ເຮັດໃຫ້ການຂົນສົໍ່ງ O2 

ເປັນໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບ 
2) O2 ລະລາຍຢູໃ່ນນ ັ້າເລ ອດ (Plasma) 

 ຊ ໍ່ງຈະມີ O2 ປະລິມານໜ້ອຍຫ າຍທີໍ່ຈະຖ ກລ າລຽງດ້ວຍວິທີນີັ້ 
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ຮບູທ ີ48 ການຂນົສົໍ່ງ O2  ໃນເລ ອດ 
  
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://www.slideshare.net/karthinava/mrs-abrey-lesson-14-blood- 

 
6.3.2 ປດັໃຈຕາ່ງໆທີໍ່ມອີດິທິພນົຕ ໍ່ການຈບັຂອງຮໂີມໂກລບນີກບັທາດອາຍອກົຊເີຈນ 

1) ອດິທິພນົຂອງຄວາມເປນັກດົ ແລະ ທາດອາຍຄາບອນໄດອອັກໄຊ 
 ການປ່ຽນ pH ທີໍ່ເກີດຈາກກົດໃນຂະບວນການເມຕາໂບລິຊ ມ ຈະເຮັດໃຫ້
ປະລິມານ CO2 ເພີໍ່ມຂ ັ້ນ ແລະ pH ຂອງເລ ອດຫຼຸດລົງ ດັໍ່ງນັັ້ນ ຈ ໍ່ງເປັນຜົນໄປປ່ຽນຄວາມສາມາດຂອງຮີໂມ
ໂກລບິນໃນການຈັບກັບ O2 ໄດ້ຫຼຸດລົງ 

2) ອນຸຫະພມູ 
 ເມ ໍ່ອອຸນຫະພູມຂອງເລ ອດເພີໍ່ມສູງຂ ັ້ນ ກ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດຂອງຮີໂມ
ໂກລບິນຈັບກັນ O2 ໄດຫ້ຼຸດລົງ 

3) ປດັໃຈອ ໍ່ນໆ 
 ທາດອາຍກາກບອນໂມໂນອົກຊີ (CO) ເປັນທາດອາຍທີໍ່ສ າຄັນອີກອັນໜ ໍ່ງ ທີໍ່ໄປ
ທ າລາຍໜ້າທີໍ່ການລ າລຽງອົກຊີໃນເລ ອດ, ເຊິໍ່ງ CO2 ຈະສາມາດຈັບກັບຮີໂມໂກ]ບິນໄດດ້ີກວ່າ O2 ເຖິງ 
210-250 ເທົໍ່າ 

6.3.3 ການຂນົສົໍ່ງ CO2 ໃນເລ ອດ 
 ການຂົນສົໍ່ງ CO2 ບ ໍ່ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ເທົໍ່າກັບການຂົນສົໍ່ງ O2 ເພາະວ່າ ໃນພາວະ
ປົກກະຕິ ເລ ອດສາມາດຂົນສົໍ່ງ CO2 ໄດດ້ີກວ່າ O2 ເຖິງແນວໃດກ ຕາມ ປະລິມານ CO2 ໃນເລ ອດຈະເຮັດ
ໜ້າທີໍ່ຮັກສາພາວະຄວາມເປັນກົດ-ເປັນດ່າງໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ມີຄວາມສົມດູນ CO2 ທີໍ່ຖ ກລ າລຽງໂດຍເລ ອດ 
ມີຢູ່ 3 ທາງຄ : 

1) ລວມກັບນ ັ້າໃນເມັດເລ ອດແດງປ່ຽນໄປເປັນຄາບອນໄດອັອກໄຊ ແລ້ວປ່ຽນເປັນ 
ກາກໂບເນຕ (HCO3) 64 
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2) ລວມກັບຮີໂມໂກລບິນໃນເມັດເລ ອດແດງ ກາຍເປັນ ກາກບາມີໂນຮີໂມໂກລບີນ 
24 

3) ລະລາຍໃນນ ັ້າເລ ອດ (Plasma) 9 ດັໍ່ງປະຕິກິລິຍາລຸ່ມນີັ້: 
 

 
 

6.3.4 ການຄວບຄມຸການຫາຍໃຈ 
 ການຄວບຄຸມການຫາຍໃຈ ເປັນໄປໂດຍອັດຕະໂນມັດຢູນ່ອກເໜ ອອ ານາດຈິດໃຈ 
ການຄວບຄຸມການຫາຍໃຈ ແບ່ງອອກເປັນ  2 ຂະບວນການຄ : 

1) ການຄວບຄມຸການຫາຍໃຈໂດຍລະບບົປະສາດ 
 ລະບົບນີັ້ຈະຄວບຄຸມການຫາຍໃຈໃຫ້ເປັນໄປໂດຍອັດຕະໂນມັດ (Automatic 
Control) ພົບຢູໃ່ນສະໝອງສ່ວນທ້າຍ, ຂະໜາດຂອງຊ່ວງເອິກຂ ັ້ນຢູ່ກັບການທ າງານຂອງກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງກັບການຫາຍໃຈ ເຊິໍ່ງຖ ກຄວບຄຸມໂດຍລະບົບປະສາດອີກເທ ໍ່ອໜ ໍ່ງ ນັັ້ນແມ່ນສູນຄວບຄຸມການຫາຍໃຈ
ທີໍ່ຢູສ່ະໝອງສ່ວນທ້າຍ ເຊິໍ່ງຈະແຍກເປັນ 2 ສູນ ຄ : 

 ສນູຄວບຄມຸການຫາຍໃຈເຂົັ້າ: ມີໜ້າທີໍ່ກະຕຸ້ນການຫົດຕົວຂອງກ້າມຊີັ້ນທີໍ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫາຍໃຈ 

 ສນູຄວບຄມຸການຫາຍໃຈອອກ: ມີໜ້າທີໍ່ຫ້າມການທ າງານ ຂອງສູນການ
ຄວບຄຸມການຫາຍໃຈເຂົັ້າ ນອກຈາກນີັ້ ຍັງມີສູນຄວບຄຸມຈັງຫວະການຫາຍໃຈໃຫ້ສະໝ ໍ່າສະເໝີອີກ 
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ຮບູທ ີ49 ການຫາຍໃຈຄວບຄມຸໂດຍລະບບົປະສາດ  
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: https://www.pinterest.com/pin/305470787201873774/ 
 

2) ການຄວບຄມຸການຫາຍໃຈທາງເຄມ ີ
 ປະລິມານຂອງ CO2, O2, H+ ໃນເລ ອດທີໍ່ເກີດຈາກການແຕກຕົວຂອງ 
H2CO3 ມີຜົນຄວບຄຸມການຫາຍໃຈ, ສານເຄມີທີໍ່ສ າຄັນຄ : ລະດັບ  CO2  ໃນເລ ອດ, ຖ້າລະດັບ  CO2  
ໃນເລ ອດມີຫ າຍ ຈະເປັນຕົວກະຕຸ້ນສູນຫາຍໃຈການຄວບຄຸມເຂົັ້າ ເລັໍ່ງໃຫ້ມີການຫາຍໃຈໂດຍມເີສັັ້ນປະສາດ 
ຟີຣນິກ (Phrenic nerve) ໄປກະຕຸ້ນກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫາຍໃຈ ແລະ ເມ ໍ່ອຖົງລົມຂະຫຍາຍ
ໃຫ່ຍຂ ັ້ນ ຈະມີເສັັ້ນປະສາດຮັບຄວາມຮູສ້ ກຢູ່ພະນັງຂອງຖົງລົມ ນ າກະແສຄວາມຮູ້ສ ກຂອງຖົງລົມ ໄປຍັງ
ສູນຫາຍໃຈເຂົັ້າ ໃຫ້ຢຸດສົໍ່ງສັນຍານໄປຍັງກ້າມຊີັ້ນ. ກ້າມຊີັ້ນດັໍ່ງກ່າວ ກ ຈະຍ ດຕົວແລ້ວອາກາດໃນປອດກ ຈະ
ຖ ກນ າອອກມາ (ຫາຍໃຈອອກ).  ກົງກັນຂ້າມ ເມ ໍ່ອຖົງລົມຫົດຕົວສູນຫາຍໃຈກ ບ ໍ່ຖ ກຫ້າມ CO2 ໃນເລ ອດ
ກ ເຮັດໜ້າທີໍ່ກະຕຸ້ນໄດ້ອີກ ຈ ໍ່ງມີການຫາຍໃຈຄັັ້ງໃໝ່ອີກເປັນວົງຈອນດັໍ່ງນີັ້ຕະຫ ອດໄປ 
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ຮບູທ ີ50  ການຫາຍໃຈຄວບຄມຸໂດຍທາງເຄມ ີ
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://antranik.org/peripheral-nervous-system-spinal-nerves-and-

plexuses/ 
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ບດົທ ີ7 
ລະບບົໝນູວຽນຂອງເລ ອດ (The Blood Criculation System) 

 

ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ໍ່ອໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດ: 

1. ບອກອະໄວຍະວະຕ່າງໆທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບໝູນວຽນເລ ອດໄດ້ຖ ກຕ້ອງ 
2. ເຂົັ້າໃຈໂຄງສ້າງ ແລະ ໜ້າທີໍ່ຂອງສ່ວນຕ່າງໆຂອງຫົວໃຈ 
3. ຈ າແນກໜ້າທີໍ່ ຂອງລະບົບເສັັ້ນລ ອດໄດ້ຖ ກຕ້ອງ 
4. ບອກສ່ວນປະກອບຂອງເລ ອດ ແລະ ບົດບາດໜ້າທີໍ່ຂອງເລ ອດໄດ້ຖ ກຕ້ອງ 
5. ບອກສ່ວນປະກອບ ແລະ ໜ້າທີໍ່ຂອງລະບົບນ ັ້າເຫ  ອງໄດ ້

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
 ລະບົບໝູນວຽນເລ ອດປະກອບດ້ວຍລະບົບສ າຄັນ 2 ສ່ວນ ຄ :  

1) ລະບົບຫົວໃຈ ແລະ ເສັັ້ນເລ ອດ (Cardiovascular system) ໂດຍມີຫົວໃຈທີໍ່ເຮັດໜ້າ
ທີໍ່ສູບສີດເລ ອດດີ (ເລ ອດທີໍ່ມີອອກຊີເຈນສູງ) ໄຫ ຜ່ານເສັັ້ນເລ ອດໄປລ້ຽງພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ 
ນ າເລ ອດເສຍ (ເລ ອດທີໍ່ມີກາສ໌ຄາບອນໄດອອກໄຊສູງ) ທີໍ່ເກີດຈາກການເຜົາໄໝ້ຂອງອາຫານຜ່ານເສັັ້ນເລ ອດ
ດ າກັບສູ່ຫົວໃຈ 

2) ລະບົບນ ັ້າເຫ  ອງ (Lamphatic system) ເຮັດໜ້າທີໍ່ນ າຂອງແຫ ວບາງສ່ວນນອກຈາກ
ເສັັ້ນເລ ອດຝອຍ ເຂົັ້າສູ່ຊ່ອງວ່າງລະຫວ່າງຈຸລັງ ເພ ໍ່ອເຂົັ້າສູ່ເສັັ້ນນ ັ້າເຫ  ອງ ແລະ ທ ໍ່ນ ັ້າເຫ  ອງ ເຊິໍ່ງຕ ໍ່ກັບເສັັ້ນເລ ອດ
ດ າແລ້ວຈ ໍ່ງກັບເຂົັ້າສູ່ຫົວໃຈ. 

 
7.1 ລະບບົຫວົໃຈ ແລະ ເສັັ້ນເລ ອດ 
 ລະບົບຫົວໃຈ ແລະ ເສັັ້ນເລ ອດປະກອບດ້ວຍເລ ອດ (Blood), ຫົວໃຈ (Heart) ແລະ ເສັັ້ນ 
ເລ ອດ (Blood vessels) ລະບົບນີັ້ ເຮັດໜ້າທີໍ່ໃນການສົໍ່ງກາສ໌ອອກຊີເຈນ ແລະ ຄາບອນໄດອອກໄຊ 
ລະຫວ່າງເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ຖົງລົມຢູ່ປອດF ປ້ອງກັນການສູນເສຍເລ ອດ ໂດຍຂະບວນ
ການແຂງຕົວເລ ອດ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນຮ່າງກາຍຈາກພະຍາດ ແລະ ສິໍ່ງແປກປອມຕ່າງໆ 
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ຮບູທ ີ51 ລະບບົຫວົໃຈ ແລະ ເສັັ້ນເລ ອດຂອງສດັລຽ້ງ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://www.dogdomain.com/vetBBT.htm 
 
7.2 ເລ ອດ (Blood) 
 ເລ ອດເປັນເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກ່ຽວພັນຊະນິດໜ ໍ່ງທີໍ່ມີລັກສະນະເປັນຂອງແຫ ວສີແດງຂຸ້ນ ເຊິໍ່ງໄຫ ຜ່ານໄປ
ທົໍ່ວຮ່າງກາຍ ໃນເສັັ້ນເລ ອດຂອງຫົວໃຈ ແລະ ລະບົບເສັັ້ນເລ ອດ  
 ສ່ວນປະກອບຂອງເລ ອດ (Composition of blood): ເລ ອດເປັນຂອງແຫ ວທີໍ່ມີຈຸລັງ ແລະ 
ເສດຈຸລງັແຂວນລອຍຢູ່ພາຍໃນ ນອກຈາກນີັ້ ຍັງປະກອບດ້ວຍສານຕ່າງໆ ເຊັໍ່ນ: ອອກຊີເຈນ, ອີເລກັໂຕຣໄລ 
ຮ ໂມນ ແລະ ຢາຕ່າງໆລະລາຍ ຫ   ແຂວນລອຍຢູ່ຄ ກັນ ໂດຍສ່ວນທີໍ່ເປັນຂອງແຫ ວຂອງເລ ອດ ຄ : ນ ັ້າເລ ອດ 
(Plasma) ຂະນະທີໍ່ສ່ວນທີໍ່ເປັນຈຸລັງຂອງເລ ອດປະກອບດ້ວຍຈຸລັງເມັດເລ ອດແດງ (Erythrocyte/red 
blood cell; RBCs), ຈຸລັງເມັດເລ ອດຂາວ (Leukocyte or white blood;EBCs) ແລະ ເກັດເລ ອດ 
(Platelets or thrombocytes) 
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ຮບູທ ີ52 ສວ່ນປະກອບຂອງເລ ອດ (Composition of blood) 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://www.slideshare.net/karthinava/mrs-abrey-lesson-14-blood 
 

7.2.1 ນ ັ້າເລ ອດ (Plasma) 
 ນ ັ້າເລ ອດເປັນຂອງແຫ ວຂອງເລ ອດມີປະລິມານ 55 ຂອງປະລິມານເລ ອດ ຂ ັ້ນຢູ່ກັບ
ຊະນິດຂອງເລ ອດສັດ ແລະ ຂະໜາດຂອງຈຸລັງເມັດເລ ອດ ໂດຍສັດທີໍ່ມີຈຸລັງເມັດເລ ອດແດງຂະໜາດນ້ອຍ
ເຊັໍ່ນ: ແກະ ແລະ ແມວ, ນ ັ້າເລ ອດຈະມີປະລິມານທີໍ່ສູງ ເມ ໍ່ອທຽບກັບປະລິມານຂອງເລ ອດ, ແຕ່ສັດທີໍ່ມີເມັດ
ເລ ອດແດງຂະໜາດໃຫຍ່ເຊັໍ່ນ: ໝາ, ປະລິມານຂອງນ ັ້າເລ ອດຈະຕ ໍ່າເມ ໍ່ອທຽບກັບປະລິມານຂອງເລ ອດ 
 ນ ັ້າເລ ອດປະກອບດ້ວຍນ ັ້າ 91 ສ່ວນທີໍ່ເຫ  ອເປັນສານອ ໍ່ນໆທີໍ່ລະລາຍ ຫ   ແຂວນ
ລອຍຢູ່ພາຍໃນ ໂດຍມີໂປຣຕິນຕ່າງໆ ເຊັໍ່ນ: ອັນບູມິນ (Albumin), ໂກລບລູິນ (Globulin) ແລະ ໄຟບຣິ
ໂນເຈນ (Fibrinogen) ເປັນສ່ວນປະກອບທີໍ່ສ າຄັນຂອງສານເຫ ົໍ່ານີັ້. ນອກຈາກນີັ້ ນ ັ້າເລ ອດຍັງອຸດົມໄປ
ດ້ວຍທາກອາຍຕ່າງໆເປັນຈ ານວນຫ າຍ ເຊັໍ່ນ: ອັອກຊີເຈນ, ຄາບອນໄດອອັກໄຊ ແລະ ໄນໂຕຣເຈນ ທັງຍັງມີ
ໄຂມັນ ແລະ ກົດອະມີໂນ. ຂອງເສຍທີໍ່ເກີດຈາກຂະບວນການເມຕາໂບລິຊ ມ ແລະ ສານອິເລັກໂຕຣໄລ ເຊັໍ່ນ: 
ໂຊດຽມ,ໂປຕາຊຽມ, ແຄລຊຽມ, ແມກນີຊຽມ, ຄລ ໄຣ ແລະ ໄບຄາໂບເນັດໄອອອນ 
 ໃນເລ ອດທັງໝົດມີລັກສະນະເປັນສີແດງ, ເພາະວ່າ ມີຈຸລັງເມັດເລ ອດແດງຢູ່ເປັນ
ຈ ານວນຫ ວງຫ າຍແຂວນລອຍຢູ່ໃນນ ັ້າເລ ອດ, ແຕ່ຖ້າເຮົານ າເອົາຈຸລັງເຫ ົໍ່ານີັ້ອອກໄປຈາກເລ ອດ ຈະເຮັດໃຫ້
ນ ັ້າເລ ອດທີໍ່ເຫ  ອກາຍມາເປັນຂອງແຫ ວທີໍ່ໃສ ແລະ ມີລະດັບຄວາມເຂັັ້ມຂອງສີເຫ  ອງແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ 
ເຊິໍ່ງຂ ັ້ນຢູ່ກັບຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນຂອງຜົນຜະລິດ ທີໍ່ເກີດຈາກເຮໂມໂກລບິນສະລາຍຕົວໃນພາສມາ, ເຮໂມໂກລ
ບິນ ເປັນໂປຣຕິນຊະນິດໜ ໍ່ງຂອງຈຸລັງເມັດເລ ອດ ທີໍ່ເຮັດໃຫ້ຈຸລັງເມັດເລ ອດແດງເປັນສີແດງ ແລະ ເຮັດໜ້າທີໍ່
ຂົນສົໍ່ງອອກຊີເຈນຈ ານວນຫ າຍ. ເມ ໍ່ອຈຸລັງເມັດເລ ອດໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານ ຈຸລັງດັໍ່ງກ່າວຈະຖ ກເຄ ໍ່ອນຍ້າຍ
ອອກຈາກລະບົບໄຫ ວຽນເລ ອດ ແລະ ເຮໂມໂກລບິນເກີດການສະລາຍຕົວ ແລ້ວປ່ອຍຜົນຜະລິດທີໍ່ໄດ້ຈາກ
ການເຜົາຜານດັໍ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍບິລິຣູບິນ (Bilirubin) ທີໍ່ມີລັກສະນະເປັນສີເຫ  ອງ 

7.2.2 ສວ່ນທີໍ່ເປັນຈລຸງັ:  
 ຈະແຂວນລອຍຢູ່ໃນນ ັ້າເລ ອດ, ສ່ວນທີໍ່ເປັນຈຸລັງ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ຊະນິດ ຄ : 

1) ຈລຸັງເມດັເລ ອດແດງ (Erythrocyte/red blood cell; RBCs) 
 ເປັນຈຸລັງທີໍ່ພົບຫ າຍທີໍ່ສຸດໃນເລ ອດ, ຈຸລັງເມັດເລ ອດແດງນີັ້ ສ້າງມາຈາກໄຂ
ກະດູກ, ຈຸລັງເມັດເລ ອດແດງຂອງສັດລ້ຽງດ້ວຍນ ັ້ານົມ ທີໍ່ຈະເລີນເຕັມທີໍ່ມີຮູບຮ່າງລັກສະນະເປັນຮູບແບນ
ກົມ ເຄິໍ່ງກາງທັງສອງດ້ານຫຼຸບວ ັ້າເຂົັ້າ, ບ ໍ່ມີນິວເຄຍສຢ໌ູ່ພາຍໃນ, ເມ ໍ່ອເຮົາຍ້ອມສີຈຸລັງເມັດເລ ອດແດງເຫ ົໍ່ານີັ້ 
ຈະຕິດເປັນສີແດງ ເນ ໍ່ອງຈາກເຮໂມໂກລບິນເປັນອົງປະກອບຢູ່ພາຍໃນ, ເຊິໍ່ງຈຸລັງເມັດເລ ອດແດງເຮັດໜ້າທີໍ່

http://www.slideshare.net/karthinava/mrs-abrey-lesson-14-blood
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ລ າລຽງ O2 ຈາກປອດໄປຫາຈຸລັງ, ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ນ າເອົາ CO2 ອອກຈາກຈຸລັງໄປຫາ
ປອດ ໂດຍເກາະຈັບເຮໂມໂກລບິນ (Hb) ພາຍໃນເມັດເລ ອດແດງ ແລ້ວກາຍເປັນຄາບາມີໂນຄອມພາວ 
(Carbamino Compound) 

2) ເກດັເລ ອດ (Platelets or thrombocytes) 
 ເປັນສ່ວນທີໍ່ສ າຄັນຕ ໍ່ການແຂງຕົວຂອງເລ ອດ (Hemostasis), ໂດຍໄປຊ່ວຍ
ປ້ອງກັນຮອຍຮົໍ່ວຈາກເສັັ້ນເລ ອດທີໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ເຊິໍ່ງບົດບາດນີັ້ ຂ ັ້ນຢູ່ກັບຈ ານວນຂອງເກັດເລ ອດ
ທີໍ່ພົບຢູ່ໃນບ ລິເວນນັັ້ນໆ. ເກັດເລ ອດບ ໍ່ແມ່ນຈຸລັງທີໍ່ສົມບູນ ແຕ່ເປັນພຽງຊິັ້ນສ່ວນຂອງໄຊໂຕພລາສຊ ມທີໍ່
ແຍກສະລາຍອອກມາຢູ່ໃນກະແສເລ ອດ ໂດຍຊິັ້ນສ່ວນດັໍ່ງກ່າວ ເກີດມາຈາກການເຊ ໍ່ອມສະລາຍຂອງຈຸລັງທີໍ່
ມີນິວເຄ ຍຈ ານວນຫ າຍ ເຊິໍ່ງເປັນຈຸລັງທີໍ່ສ້າງຈາກຈຸລັງຕົັ້ນຕ ໃນໄຂກະດູກ ເຖິງວ່າເກັດເລ ອດຈະບ ໍ່ແມ່ນຈຸລັງທີໍ່
ສົມບູນ ແຕ່ຫ າຍຄັັ້ງທີໍ່ເຮົານັບເອົາເກັດເລ ອດເປັນຈຸລັງຊະນິດໜ ໍ່ງຂອງເລ ອດ. ເກັດເລ ອດໃນກະແສເລ ອດ
ເປັນໄຊໂຕພລາສຊ ມຮູບຮ່າງກົມ ທີໍ່ມີເມັດສີມ່ວງ (Purple granule) ຂະໜາດນ້ອຍຈ ານວນຫ າຍ 
ກະຈາຍຕົວຢູ່ພາຍໃນເມັດນ້ອຍໆເຫ ົໍ່ານັັ້ນ ປະກອບດ້ວຍສານສ າຄັນທີໍ່ມີຄວາມຈ າເປັນ ຕ ໍ່ການແຂງຕົວຂອງ
ເລ ອດ, ໂດຍປົກກະຕິເກັດເລ ອດມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າເມັດເລ ອດແດງ  

3) ຈລຸັງເມດັເລ ອດຂາວ 
 ເປັນຈຸລັງທີໍ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີໍ່ສຸດໃນເລ ອດ  ເຖິງວ່າມັນຈະມີຈ ານວນໜ້ອຍກວ່າ
ເກັດເລ ອດ ຫ   ຈຸລັງເມັດເລ ອດແດງກ ຕາມ, ເມ ໍ່ອຈຸລັງເມັດເລ ອດຂາວເກີດການສະສົມໃນບ່ອນໃດໜ ໍ່ງ ເຮົາ
ສາມາດເບິໍ່ງເຫັນໄດ້ມັນຈະມີສີຂາວ ຫ   ສີຄີມ. ຕົວຢ່າງເຊັໍ່ນ: ໜອງເປັນສ່ວນທີໍ່ມີການສະສົມຂອງເມັດເລ ອດ
ຂາວຈ ານວນຫ າຍ, ນອກຈາກນີັ້ຍັງພົບວ່າ ຈຸລັງທີໍ່ມີນິວເຄ ຍທີໍ່ພົບປົກກະຕິໃນເລ ອດ ກ ຄ ຈຸລັງເມັດເລ ອດຂາວ
ນັັ້ນເອງ. ຈຸລັງເມັດເລ ອດຂາວສ້າງມາຈາກຈຸລັງຕົັ້ນຕ ໃນໄຂກະດູກ ເຊັໍ່ນດຽວກັບຈຸລັງເມັດເລ ອດແດງ ໂດຍຈຸ
ລັງເມັດເລ ອດຂາວທັງໝົດມີການເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາເຕັມທີໍ່ໃນໄຂກະດູກ ກ່ອນທີໍ່ຈະປ່ອຍເຂົັ້າມາ
ກະແສເລ ອດໃນພາຍຫ ັງ, ຍົກເວັັ້ນລິມໂຟໄຊ ເຊິໍ່ງເປັນຈຸລັງຊະນິດດຽວຂອງເມັດເລ ອດຂາວທີໍ່ສ້າງມາຈາກຈຸ
ລັງໃນໄຂກະດູກ ແຕ່ມີການຈະເລີນ ແລະ ພັດທະນາໃນອະໄວຍະວະອ ໍ່ນໆໄດ ້
 ຈຸລັງເມັດເລ ອດຂາວປະກອບດ້ວຍ 5 ຊະນິດ ແລະ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມໃຫຍ່ໆ
ຕາມລັກສະນະການຍ້ອມຕິດສີ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງນິວເຄ ຍສ ຄ : ກຸ່ມມີເມັດ (Granulocyte) ແລະ ກຸ່ມບ ໍ່
ມີເມັດ (Agranulocyte), ເຊິໍ່ງຈຸລັງເຫ ົໍ່ານີັ້ມີໂຄງສ້າງ ແລະ ການທ າງານທີໍ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ 

 ກຸມ່ທີ 1: ກຸມ່ມີເມດັ (Granulocyte): ເປັນກຸ່ມຈຸລັງທີໍ່ມີເມັດນ້ອຍໆ 
(Granule) ຢູ່ພາຍໃນໄຊໂຕພາສຊ ມ ແລະ ພົບຫ າຍທີໍ່ສຸດຂອງຈຸລັງເມັດເລ ອດຂາວ ໂດຍຄິດເປັນປະລິ 
ມານ 70 ຂອງຈຸລັງເມັດເລ ອດຂາວທີໍ່ນັບໄດ້. ຈຸລັງກຸ່ມນີັ້ມີ 3 ຊະນິດຄ :  ນິວໂທຣຟິລ (Neutrophil), 
ອິໂອຊີໂນຟິນ (Eosinophil) ແລະ ເບໂຊຟິລ (Basophil) 

 ກຸມ່ທ ີ2: ກຸມ່ບ ໍ່ມີເມດັ (Agranulocyte): ເປັນກຸ່ມຈຸລັງເມັດເລ ອດຂາວ
ທີໍ່ບ ໍ່ມີເມັດນ້ອຍໆຢູ່ພາຍໃນໄຊໂຕພາສຊ ມ, ເປັນເມັດເລ ອດຂາວທີໍ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີໍ່ສຸດ ພົບປະມານ 5
ຂອງປະລິມານເມັດເລ ອດຂາວທັງໝົດ, ຈຸລັງກຸ່ມນີັ້ໄດ້ແກ:່ ໂມໂນໄຊ (Monocyte) ແລະ ລິມໂຟໄຊ 
(Lymphocyte) 
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ຮບູທ ີ53 ຊະນດິເມດັເລ ອດຂາວ ( Leukocyte) 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://www.disabilitylawmichigan.com/leukemia/ 

 
7.3 ຫວົໃຈ (Heart) 
 ຫົວໃຈ ເປັນອະໄວຍະວະທີໍ່ມີຮູບຮ່າງຄ ດອກບົວ, ພະນັງຫົວໃຈປະກອບດ້ວຍກ້າມຊີັ້ນຫົວໃຈ 
ມີຕ າແໜ່ງຢູ່ພາຍໃນຊ່ວງເອິກ ໂດຍຢູ່ລະຫວ່າງກາງຂອງປອດທັງສອງຂ້າງ, ຊ່ອງຫວ່າງນີັ້ ເອີັ້ນວ່າ: ມີດິແອສ
ໄທນັມ (Mediastinum) ແລະ ຢູ່ຕ ໍ່ໜ້າກະບັງລົມ 
 ຫົວໃຈເຮັດໜ້າທີໍ່ສູບສີດເລ ອດ ໂດຍນ າເອົາອອກຊີເຈນ ແລະ ອາຫານໄປຍັງເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອຂອງ
ຮ່າງກາຍ  ແລະ ນ າອົາຂອງເສຍທີໍ່ເກີດຈາກຂະບວນການເມຕາໂບລິຊ ມອອກຈາກເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອ ແລະ ກ າຈັດ
ອອກນອກຮ່າງກາຍ 

7.3.1 ເຫຍ ໍ່ອຫຸມ້ຫວົໃຈ (Pericardium) 
 ຫົວໃຈມີເຫຍ ໍ່ອຫຸ້ມສອງຊັັ້ນ ຄ :  

 ເຫຍ ັ້ອຫຸ້ມຫົວໃຈຊັັ້ນນອກ (Parietal pericardium): ມີລັກສະນະເປັນແຜ່ນ
ບາງໃສ 

 ເຫຍ ໍ່ອຫຸ້ມຫົວໃຈຊັັ້ນໃນ (Visceral pericardium) ລະຫວ່າງເຫຍ ໍ່ອຫຸ້ມທັງ
ສອງຊັັ້ນມຊີ່ອງວ່າງແຄບໆ ເອີັ້ນວ່າ: ເພີລິຄາເດຍ ແຄວິຕີ (Pericardial carvity) ເຊິໍ່ງພາຍໃນມີຂອງແຫ ວ 
(Peri fluid) ບັນຈຸຢູ່, ເຮັດໜ້າທີໍ່ຫ ໍ່  ລ ໍ່ນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສຽດສີຂະນະທີໍ່ຫົວໃຈຫົດຕົວ 
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ຮບູທ ີ54 ເຫຍ ໍ່ອຫຸມ້ຫວົໃຈ (Pericardium) 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ:  https://drsvenkatesan.files.wordpress.com/2008/09/pericardium.jpg 
 

7.3.2 ຫ້ອງຫວົໃຈ (Heart chambers) 
 ຫົວໃຈຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມມີ 4 ຫ້ອງ ເຊິໍ່ງແຕ່ລະຫ້ອງແຍກກັນຢ່າງສົມບູນ ຄ : 
ສອງຫ້ອງເທິງ (Atrium) ຊ້າຍ-ຂວາ ແລະ ສອງຫ້ອງລຸ່ມ (Ventricle) ຊ້າຍ-ຂວາ    

1) ຫົວໃຈຫອງ້ເທິງຂວາ (right atrium ຫ   right  article) ມີຂະໜາດນ້ອຍ, 
ພະນັງກ້າມຊີັ້ນບາງ, ເຮັດໜ້າທີໍ່ຮັບເລ ອດທີໍ່ໃຊ້ແລ້ວ ຈາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ 

2) ຫົວໃຈຫອ້ງເທິງຊາ້ຍ (Left atrium) ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ພະນັງກ້າມຊີັ້ນບາງ, 
ເຮັດໜ້າທີໍ່ຮັບເລ ອດທີໍ່ຟອກແລ້ວຈາກປອດ 

3) ຫົວໃຈຫອ້ງລຸມ່ຂວາ (Right ventricle) ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ຊ່ອງພາຍໃນມີ
ລັກສະນະເປັນຮູບສາມຫ ໍ່ຽມ, ເຮັດໜ້າທີໍ່ຮັບເລ ອດຈາກຫ້ອງເທິງຂວາ ແລ້ວສົໍ່ງໄປຟອກຢູ່ປອດ 

4) ຫົວໃຈຫອ້ງລຸມ່ຊາ້ຍ (Left ventricle)  ມີພະນັງກ້າມຊີັ້ນໜາທີໍ່ສຸດ, ມີໜ້າທີໍ່
ຮັບເລ ອດຈາກຫ້ອງເທິງຊ້າຍແລ້ວສູບສີດເລ ອດ ເຂົັ້າສູ່ເສັັ້ນເລ ອດແດງໃຫ່ຍ (Aorta) ເພ ໍ່ອສົໍ່ງໄປລ້ຽງສ່ວນ
ຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ 
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ຮບູທ ີ55 ຫ້ອງຫວົໃຈ (Heart chambers) 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ:  https://drsvenkatesan.files.wordpress.com/2008/09/pericardium.jpg 
 

7.3.3 ລີັ້ນຫວົໃຈ (Heart valve) 
 ລີັ້ນຫົວໃຈເປັນກ້າມຊີັ້ນຫົວໃຈຊັັ້ນໃນ (Endocardium) ທີໍ່ພັດທະນາໄປ ເພ ໍ່ອເຮັດ
ໜ້າທີໍ່ປິດເປີດການໄຫ ຜ່ານເລ ອດໃນຫົວໃຈ ມີທັງໝົດ 4 ອັນຄ :  

1) ລີັ້ນຫວົໃຈໄຕຄສັປດິ (Ticuspid) ຢູ່ດ້ານຂວາ ມີລັກສະນະເປັນ 3 ແສກ ກັັ້ນ
ລະຫວ່າງຫົວໃຈຫ້ອງເທິງຂວາກັບຫ້ອງລຸ່ມຂວາ, ມໜ້ີາທີໍ່ກັນບ ໍ່ໃຫ້ເລ ອດຈາກຫ້ອງລຸ່ມຂວາ ໄຫ ກັບສູ່ຫ້ອງ
ເທິງຂວາ 

2) ລີັ້ນຫວົໃຈໄບຄສັປດິ (Bicuspid) ຢູ່ດ້ານຊ້າຍ ມີລັກສະນະເປັນ 2 ແສກ ກັັ້ນ
ລະຫວ່າງຫົວໃຈຫ້ອງເທິງຊ້າຍກັບລຸ່ມຊ້າຍ, ມໜ້ີາທີໍ່ກັນບ ໍ່ໃຫ້ເລ ອດຈາກຫ້ອງລຸ່ມຊ້າຍ ໄຫ ກັບສູ່ຫ້ອງເທິງ
ຊ້າຍ 

3) ລີັ້ນຫວົໃຈເອອ ຣຕກິ (Aortic) ສ່ວນທີໍ່ຕິດກັບເສັັ້ນເລ ອດແດງໃຫຍ່ Aortic 
ເປັນລິັ້ນ 3 ແສກ ກັັ້ນລະຫວ່າງຫົວໃຈຫ້ອງລຸ່ມຊ້າຍກັບເສັັ້ນເລ ອດແກງໃຫຍ,່ ມີໜ້າທີໍ່ຄວບຄຸມການໄຫ ຂອງ
ເລ ອດທີໍ່ອອກຈາກຫົວໃຈຫ້ອງລຸ່ມຊ້າຍ 
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4) ລີັ້ນຫວົໃຈພລັໂມນາຣ ີ (Pulmonary) ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕິດກັບເສັັ້ນເລ ອດກັບໃຫຍ່
ທີໍ່ນ າເລ ອດໄປປອດ ມີລັກສະນະເປັນລິັ້ນ 3 ແສກ ກັັ້ນລະຫວ່າງຫົວໃຈຫ້ອງລຸ່ມຂວາ ກັບເສັັ້ນເລ ອດກັບ
ໃຫຍ,່ ເຮັດໜ້າທີໍ່ຄວບຄຸມການໄຫ ວຽນຂອງເລ ອດທີໍ່ອອກຈາກຫົວໃຈຫ້ອງລຸ່ມຂວາ 

 

 
 
ຮບູທ ີ56 ລີັ້ນຫວົໃຈ (Heart valve) 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ:    https://drsvenkatesan.files.wordpress.com/2008/09/pericardium.jpg 

 
7.4 ລກັສະນະທາງຈລຸະກາຍຍະວພິາກຂອງຫວົໃຈ 
 ຖ້າເຮົາເອົາເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອຂອງຫົວໃຈມາສ່ອງເບິໍ່ງດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດພົບວ່າ ພະນັງຂອງຫົວໃຈແບ່ງ
ອອກໄດ້ເປັນ 3 ຊັັ້ນ (ນັບຈາກຊັັ້ນໃນຫາຊັັ້ນນອກ) ຄ :  

1) ພະນງັຊັັ້ນໃນ (Endocardium) ເປັນກ້າມຊີັ້ນກ້ຽງ, ປະກອບດ້ວຍເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອບຸຜີວ ແລະ 
ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກ້ຽວພັນຢ່າງຫ ວງຫ າຍ 

2) ພະນງັຊັັ້ນກາງ (Myocardium) ເປັນຊັັ້ນກ້າມຊີັ້ນຫົວໃຈສະເພາະ ທີໍ່ສາມາດຢ ດຫົດໄດ້ 
ແລະ ເປັນຊັັ້ນທີໍ່ໜາທີໍ່ສຸດ 

3) ພະນງັຊັັ້ນນອກ (Epicardium) ເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງເສັັ້ນເລ ອດທີໍ່ມາລ້ຽງຫົວໃຈ ລວມທັງ
ເສັັ້ນປະສາດ ແລະ ໄຂມັນ 
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ຮບູທ ີ57 ລກັສະນະທາງຈລຸະກາຍຍະວພິາກຂອງຫວົໃຈ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ:   http://www.knowyourbody.net/serous-pericardium.html 
 
7.5 ເສັັ້ນເລ ອດ (Blood vessels) 
 ໃນຮ່າງກາຍຂອງສັດ ເສັັ້ນເລ ອດປະກອບດ້ວຍ 2 ລະບົບຄ : 

7.5.1 ລະບບົເສັັ້ນເລ ອດໄປ (Arterial system) 
 ເປັນເສັັ້ນເລ ອດທີໍ່ອອກຈາກຫົວໃຈໄປຍັງປອດ ແລະ ສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ (ຮຽງ
ຈາກໃຫຍໄ່ປຫານ້ອຍ) ປະກອບດ້ວຍ: ເສັັ້ນເລ ອດໄປໃຫຍ່, ເສັັ້ນເລ ອດໄປປອດ ແລະ ເສັັ້ນເລ ອດໄປຝອຍ 

7.5.2 ລະບບົເສັັ້ນເລ ອດກບັ (Veinous system) 
 ເປັນເສັັ້ນເລ ອດທີໍ່ອອກຈາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ປອດກັບເຂົັ້າຫາຫົວໃຈ 
(ຮຽງຈາກນ້ອຍໄປຫາໃຫຍ່) ປະກອບດ້ວຍ: ເສັັ້ນເລ ອດກັບຝອຍ, ເສັັ້ນເລ ອດກັບປອດ  ແລະ ເສັັ້ນເລ ອດ
ກັບໃຫຍ ່
 
7.6 ເສັັ້ນເລ ອດຝອຍ (Capillary) 
 ເສັັ້ນເລ ອດຝອຍມີຂະໜາດນ້ອຍຫ າຍ, ເສັັ້ນເລ ອດຝອຍນີັ້ ຈະແຊກເຂົັ້າໄປໃນເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອຕ່າງໆ, 
ພະນັງເສັັ້ນເລ ອດຝອຍ ຈະຍອມໃຫ້ສານທີໍ່ມໂີມລະກູນນ້ອຍໆທີໍ່ລະລາຍໃນນ ັ້າເລ ອດ ແລະ ໃນຂອງແຫ ວ
ລະຫວ່າງຈຸລັງຊ ມຜ່ານໄດ້. ເສັັ້ນເລ ອດຝອຍເປັນເສັັ້ນເລ ອດທີໍ່ຢູລ່ະຫວ່າງເສັັ້ນເລ ອດແດງຝອຍ ແລະ ເສັັ້ນ
ເລ ອດກັບຝອຍ, ເນ ໍ່ອງຈາກເສັັ້ນເລ ອດຝອຍມຂີະໜາດນ້ອຍ ແລະ ພະນັງບາງຫ າຍ ປະກອບກັບມີຈ ານວນ
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ຫ ວງຫ າຍ ຈະເປັນການເພີໍ່ມເນ ັ້ອທີໍ່ໃນການສ າພັດ, ເຮັດໃຫ້ການລ າລຽງທາດອາຫານ, ທາດອາຍ ແລະ  ຂອງ
ເສຍ ລະຫວ່າງເລ ອດ ແລະ ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອຕ່າງໆເກີດຂ ັ້ນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ 
 

 
 
ຮບູທ ີ58 ລະບບົເສັັ້ນເລ ອດ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ:   http://teachmeanatomy.info/the-basics/ultrastructure/blood-vessels/ 
 

 
7.7 ລະບບົໝນູວຽນຂອງເລ ອດ 
 ການໝູນວຽນຂອງເລ ອດໃນຮ່າງກາຍແບ່ງອອກເປັນ 2 ວົງຈອນ ຄ : 

1) ການໝນູວຽນຂອງເລ ອດຜາ່ນປອດ (Pulmonary circulation) ເປັນວົງຈອນການ
ໝູນວຽນຂອງເລ ອດລະຫວ່າງຫົວໃຈ ແລະ ປອດ ເພ ໍ່ອແລກປ່ຽນ CO2 ແລະ O2ໃນເລ ອດ 

2) ການໝນູວຽນຂອງເລ ອດໄປລຽ້ງຮາ່ງກາຍ (Systemic criculation) ເປັນວົງຈອນການ
ໝູນວຽນເລ ອດທີໍ່ນ າເລ ອດແດງຈາກຫົວໃຈຫ້ອງລຸ່ມຊ້າຍ ໄປລ້ຽງອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ແລ້ວນ າ
ເລ ອດກັບສູ່ຫົວໃຈຫ້ອງເທິງຂວາ ໂດຍຜ່ານເສັັ້ນເລ ອດ 
 ການໜູນວຽນຂອງເລ ອດ ນີັ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ລະບົບດ້ວຍກັນ ຄ : ລະບົບເສັັ້ນເລ ອດໄປ ແລະ 
ລະບົບເສັັ້ນເລ ອດກັບ, ເຊິໍ່ງໃນສັດຊະນິດຕ່າງໆ ຈະມີລະບົບເລ ອດນີັ້ຄ້າຍຄ ກັນໂດຍພ ັ້ນຖານ 
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ຮບູທ ີ59 ລະບບົໝນູວຽນເລ ອດໃນຮາ່ງກາຍ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ:  https://www.pinterest.com/pin/222787512790528887/ 
 
7.8 ສາລລິະວທິະຍາລະບບົໝນູວຽນເລ ອດ 

7.8.1 ວງົຈອນການທ າງານຂອງຫວົໃຈ (Cardiac cycle) 
 ການທ າງານຂອງຫົວໃຈຂ ັ້ນເປັນຈັງຫວະຕິດຕ ໍ່ກັນ ມີການບີບຕົວ (Sytole) ແລະ 
ການຄາຍຕົວ (Disstole) ເກີດຂ ັ້ນສະຫ ັບກັນໄປເປັນວົງຈອນຊ ັ້າກັນເລ ັ້ອຍໆ. ການບີບ ແລະ ຄາຍຕົວຂອງ
ຫົວໃຈໜ ໍ່ງຄັັ້ງເອີັ້ນວ່າ ໜ ໍ່ງວົງຈອນການທ າງານຂອງຫົວໃຈ 
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7.8.2 ສຽງເຕັັ້ນຂອງຫວົໃຈ (Heart sound) 
 ສຽງເຕັັ້ນຂອງຫົວໃຈມີດັໍ່ງນີັ້: 

 ສຽງທ າອິດ ຄ ສຽງຂອງການຫົດຕົວ ໂດຍສຽງທີໍ່ເກີດຂ ັ້ນ ຈະມີຄວາມດັງທຸ້ມ ແລະ 
ກິນເວລາດົນກວ່າສຽງອ ໍ່ນໆ 

 ສຽງທສີອງ ຄ ສຽງຂອງການມາຍຕົວ, ສຽງນີັ້ມີຄວາມຖີໍ່ສູງ ແຕຊ່່ວງເວລາທີໍ່ໄດ້ຍິນ
ສັັ້ນກວ່າສຽງທ າອິດ 

7.8.3 ອດັຕາການເຕັັ້ນຂອງຫົວໃຈ (Heart beat) 
 ຄວາມຖີໍ່ການເຕັັ້ນຂອງຫົວໃຈ ວັດແທກເປັນຈ ານວນຄັັ້ງຕ ໍ່ນາທີ, ຕາມປົກກະຕກິານ
ເຕັັ້ນຂອງຫົວໃຈມີຄວາມສ າພັນກົງກັນຂ້າມກັບຂະໜາດຂອງສັດ, ເຊິໍ່ງສັດທີໍ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ມີອັດຕາການ
ເຕັັ້ນຂອງຫົວໃຈສູງກວ່າສັດຂະໜາດໃຫຍ່. ໃນຂະນະດຽວກັນ ສັດທີໍ່ມີອາຍຸນ້ອຍມີອັດຕາການເຕັັ້ນຂອງ
ຫົວໃຈສູງກວ່າສັດອາຍຸຫ າຍ ນອກຈາກນີັ້ ສະພາວະຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈມີຜົນຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງອັດຕາການ
ເຕັັ້ນຂອງຫົວໃຈດ້ວຍ ອັດຕາການເຕັັ້ນຂອງຫົວໃຈໃນສັດຊະນິດຕ່າງໆໃນສະພາວະປົກກະຕິ ມີດັໍ່ງນີັ້: 
 
ຕາຕະລາງທີ 6 ສະແດງອດັຕາການເຕັັ້ນຂອງຫົວໃຈຂອງສດັຊະນດິຕາ່ງໆ 
 

ຊະນດິສດັ ອດັຕາການເຕັັ້ນຫວົໃຈ (ຄັັ້ງ/ນາທ)ີ 

ງົວນົມ 60-70 
ແກະ ແລະ ແບ້ 70-80 

ໝູ 60-80 
ມ້າ 32-44 
ໝາ 70-120 
ແມວ 110-130 
ຄົນ 60-90 

 
7.8.4 ການຄວບຄມຸການເຕັັ້ນຂອງຫວົໃຈ 

 ອັດຕາການເຕັັ້ນຂອງຫົວໃຈຈະສູງ ຫ   ຕ ໍ່ານັັ້ນ ຖ ກຄວບຄຸມໂດຍລະບົບປະສາດອັດຕະ 
ໂນມັດ 2 ຊະນິດ ຄ : ເສັັ້ນປະສາດຊິມປາເທຕິກ (Sympathetic) ແລະ ເສັັ້ນປະສາດພາຣາຊິມພາເທຕິກ 
(Parasympathetic nerve). ເມ ໍ່ອລະບົບປະສາດຊິມປາເທຕິກຖ ກກະຕຸ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເຕັັ້ນໄວ
ຂ ັ້ນ ແຕ່ຖ້າລະບົບປະສາດພາຣາຊິມປາເທຕິກຖ ກກະຕຸ້ນຫົວໃຈຈະເຕັັ້ນຊ້າລົງ. ນອກຈາກນີັ້ ຍັງມີປັດໃຈ 
ອ ໍ່ນໆທີໍ່ມີຜົນຕ ໍ່ການເຕັັ້ນຂອງຫົວໃຈ ເຊັໍ່ນ: ອູນຫະພູມສູງ, ລະດັບ CO2 ໃນເລ ອດສູງ... ມີຜົນເຮັດໃຫ້
ຫົວໃຈເຕັັ້ນໄວຂ ັ້ນ. ຊ່ວງການໃຫ້ນົມ ຫ   ຂະນະທີໍ່ນອນຫ ັບການເຕັັ້ນຂອງຫົວໃຈຈະຊ້າລົງ 

7.8.5 ຄວາມດນັເລ ອດ 
 ເຮົາສາມາດວັດແທກຄ່າຄວາມດັນຂອງເລ ອດ ໄດ ້2 ແບບ ຄ : 

  ຄວາມດນັເລ ອດຂະນະຫດົຕວົ ເປັນຄວາມດັນທີໍ່ເກີດຂ ັ້ນໃນຂະນະຫົວໃຈຫ້ອງ
ລຸ່ມມີການຫົດຕົວ  
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  ຄວາມດນັເລ ອດຂະນະມາຍຕວົ ເປັນຄວາມດັນທີໍ່ເກີດຂ ັ້ນໃນຂະນະຫົວໃຈຫ້ອງ
ລຸ່ມມີການມາຍຕົວ ໂດຍຄ່າຄວາມດັນຂະນະຫົດຕົວມີຄ່າສູງກວ່າຄ່າຄວາມດັນຂະນະມາຍຕົວ, ຄວາມແຕກ
ຕ່າງລະຫວ່າງຄ່າຄວາມດັນທັງສອງກ ຄ  ຊີບພະຈອນ ນັັ້ນເອງ 
 
7.9 ລະບບົນ ັ້າເຫ  ອງ (Lymphatic system) 
 ລະບົບນ ັ້າເຫ  ອງມີຄວາມສ າພັນໃກ້ຊິດກັບລະບົບຫົວໃຈ ແລະ ເສັັ້ນເລ ອດ ໂດຍທີໍ່ຂອງແຫ ວ ແລະ
ສານໂມເລກຸນຂະໜາດໃຫຍ່ທີໍ່ຢູ່ລະຫວ່າງຈຸລັງ ທີໍ່ເກີດຈາກການເຄ ໍ່ອນທີໍ່ອອກຈາກເສັັ້ນເລ ອດຝອຍ ແລະ ບ ໍ່
ສາມາດດູດຊ ມກັບໄດ້ໝົດ ຈະຖ ກດູດກັບໂດຍລະບົບນ ັ້າເຫ  ອງ ເພ ໍ່ອເຂົັ້າສູ່ລະບົບໝູນວຽນເລ ອດ, ເຊິໍ່ງ
ລະບົບນ ັ້າເຫ  ອງມີສ່ວນປະກອບດັໍ່ງນີັ້: 

7.9.1 ເສັັ້ນນ ັ້າເຫ  ອງ (Lymphatic vessel) 
 ມີໜ້າທີໍ່ນ ານ ັ້າເຫ  ອງ (Lymph) ເຊິໍ່ງເປັນຂອງແຫ ວລະຫວ່າງຈຸລັງທີໍ່ເກີດຈາກການ
ເຄ ໍ່ອນທີໍ່ອອກຈາກເສັັ້ນເລ ອດຝອຍກົບເຂົັ້າສູ່ລະບົບເລ ອດກັບ 

7.9.2 ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອນ ັ້າເຫ  ອງ (Lymphoid tissues) 
 ເປັນເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອທີໍ່ປະກອບດ້ວຍຈຸລັງລິມໂຟໄຊ, ເຊິໍ່ງລວມຕົວກັນຢູ່ເປັນກະຈຸກຢູ່ຕາມ
ສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ປະກອບດ້ວຍ: ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອນ ັ້າເຫ  ອງທີໍ່ແຊກຊ ມກະຈາຍຢູ່ໃນບາງອະໄວຍະວະ
ເຊັໍ່ນ: ໃນຊັັ້ນໃຕເ້ຫຍ ໍ່ອເມ ອກຂອງລ າໄສ້ ແລະ ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອນ ັ້າເຫ  ອງ ທີໍ່ຮວມຕົວກັນແລ້ວມີເປ ອກຫຸ້ມໂດຍ
ຮອບເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນອະໄວຍະວະ ໄດ້ແກ່: ຕ່ອມນ ັ້າເຫ  ອງ (Lymph nodes) ເຊິໍ່ງພົບຫ າຍທີໍ່ສຸດ, ຕ່ອມ
ໄທມັສ ແລະ ມ້າມ 

7.9.3 ເສັັ້ນນ ັ້າເຫ  ອງ (Lymphatic vessels) 
 ເສັັ້ນນ ັ້າເຫ  ອງປະກອບດ້ວຍ ເຄ ອຄ່າຍຂອງເສັັ້ນນ ັ້າເຫ  ອງຝອຍ (Lymphatic 
capillary) ທີໍ່ກະຈາຍຢູ່ຕາມເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອຕ່າງໆທົໍ່ວຮ່າງກາຍ, ເສັັ້ນນ ັ້າເຫ  ອງເຫ ົໍ່ານີັ້ ຈະນ າ ຫ   ລວບລວມຂອງ
ແຫ ວ ແລະ ສານຕ່າງໆທີໍ່ສະສົມຢູ່ໃນຊ່ອງວ່າງ ລະຫວ່າງຈຸລັງທີໍ່ຊ ມອອກຈາກເສັັ້ນເລ ອດຝອຍ, ຂອງແຫ ວ 
ແລະ ສານຕ່າງໆເຫ ົໍ່ານີັ້ ຫ ັງຈາກທີໍ່ຊ ມເຂົັ້າໄປຢູ່ໃນເສັັ້ນນ ັ້າເຫ  ອງແລ້ວ ເອີັ້ນວ່າ: ນ ັ້າເຫ  ອງ (Lymph) ເຊິໍ່ງມີ
ສ່ວນປະກອບຄ້າຍຄ ກັບນ ັ້າເລ ອດ (Plasma) 
 ນອກຈາກນີັ້ ມີສານໂມເລກນຸໃຫຍ່ທີໍ່ມີປະໂຫຍດຕ ໍ່ຮ່າງກາຍ, ແຕ່ບ ໍ່ສາມາດດູດຊ ມ
ກັບເຂົັ້າເສັັ້ນເລ ອດໄດ້, ແຕ່ນ ັ້າເຫ  ອງຕ່າງຈາກເລ ອດໃນສ່ວນທີໍ່ບ ໍ່ມີເມັດເລ ອດ. ພົບວ່າ ເສັັ້ນນ ັ້າເລ ອດຝອຍມີ
ພະນັງເສັັ້ນເລ ອດທີໍ່ບາງຫ າຍ ເຮັດໃຫ້ມີຂອງແຫ ວ ແລະ ສານຕ່າງໆຊ ມຜ່ານໄດ້ງ່າຍກວ່າເສັັ້ນເລ ອດຝອຍ 
ສານຕ່າງໆທີໍ່ຊ ມຜ່ານເສັັ້ນເລ ອດຝອຍ ອາດຈະລວມເຖິງຈຸລິນຊີຕ່າງໆທີໍ່ພາໃຫ້ເກີດພະຍາດຂ ັ້ນໄດ້ ເສັັ້ນ 
ເລ ອດຝອຍມີສ່ວນປາຍທີໍ່ຕັນ ດັໍ່ງນັັ້ນ ຈ ໍ່ງພົບວ່າ ລະບົບນ ັ້າເຫ  ອງເປັນລະບົບໄຫ ວຽນທາງດຽວ 
 ເສັັ້ນນ ັ້າເຫ  ອງຝອຍຫ າຍໆອັ ນມາເຊ ໍ່ອມຕ ໍ່ກັນເປັນເສັັ້ນນ ັ້າເຫ  ອງທີໍ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂ ັ້ນ 
ໂດຍເປັນເສັັ້ນຂະໜານໄປກັບເສັັ້ນເລ ອດກັບ ແລະ ຜ່ານຕ່ອມນ ັ້າເຫ  ອງໄປເປັນໄລຍະໆ ຫ າຍກວ່າໜ ໍ່ງຕ່ອມ
ຂ ັ້ນໄປ ກ່ອນທີໍ່ຈະເທເຂົັ້າສູ່ທ ໍ່ນ ັ້າເຫ  ອງທີໍ່ບ ລິເວນຄ  (Thoracic duct) ແລະ ບ ລິເວນຊ່ວງເອິກ 
(Tracheal duct) ແລ້ວເປີດເຂົັ້າສູ່ເສັັ້ນເລ ອດກັບຢູ່ທີໍ່ຕ າແໜ່ງເສັັ້ນເລ ອດກັບໃຫຍ່ (Superior vena 
cava) 
 ພະນັງຂອງທ ໍ່ນ ັ້າເຫ  ອງເຫ ົໍ່ານີັ້ບາງກວ່າເສັັ້ນເລ ອດກັບ, ແຕ່ມີລີັ້ນຄອຍຊ່ວຍໃນການໄຫ 
ຂອງນ ັ້າເຫ  ອງ ໃຫ້ໄປໃນທິດທາງດຽວກັນຄ ກັບເສັັ້ນເລ ອດກັບ 
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7.9.4 ຕອ່ມນ ັ້າເຫ  ອງ (Lymph node)  
 ເປັນຕ່ອມທີໍ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ເນ ັ້ອແໜ້ນ ໂດຍມີຕ າແໜ່ງຢູ່ຕາມທາງຍາວຂອງເສັັ້ນນ ັ້າ
ເຫ  ອງ ຕ່ອມນ ັ້າເຫ  ອງແຕ່ລະຕ່ອມຖ ກຫຸ້ມດ້ວຍເປ ອກ (Capsule) ແລະ ມີສ່ວນຢ ໍ່ນ (Septum) ເຂົັ້າໄປ
ໃນເນ ັ້ອຕ່ອມ ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນກຸ່ມຂອງຈຸລັງນ ັ້າເຫ  ອງຍ່ອຍໆ. ນ ັ້າເຫ  ອງຈະໄຫ ເຂົັ້າມາໃນຕ່ອມນ ັ້າເຫ  ອງ ໂດຍ
ຜ່ານເສັັ້ນນ ັ້າເຫ  ອງ, ນ ັ້າເຫ  ອງຈະໄຫ ອອກຈາກຕົວຕ່ອມ ແລ້ວຈະຮວມກຸ່ມກັນເປັນສູນກາງນ ັ້າເຫ  ອງ, ເຊິໍ່ງ
ບ ລິເວນດັງກ່າວ ມີຕ່ອມນ ັ້າເຫ  ອງຂະໜາດນ້ອຍໆ ຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນຈ ານວນຫ າຍ 
 ຕ່ອມນ ັ້າເຫ  ອງເຮັດໜ້າຕອງນ ັ້າເຫ  ອງທີໍ່ໄຫ ຜ່ານ ແລະ ທ າລາຍເຊ ັ້ອພະຍາດ ແລະ ສິໍ່ງ
ແປກປອມຕ່າງໆ ທີໍ່ມາກັບນ ັ້າເຫ  ອງກ່ອນທີໍ່ຈະກັບສູ່ລະບົບໄຫ ວຽນເລ ອດ, ເພາະເຫດນີັ້ ການບວມຂອງ
ຕອ່ມນ ັ້າເຫ  ອງ ມັກບົໍ່ງບອກເຖິງຂະບວນການຂອງພະຍາດທີໍ່ເກີດຂ ັ້ນບ ລິເວນນ ັ້າເຫ  ອງນັັ້ນ, ດັໍ່ງນັັ້ນ ຕ າແໜ່ງ
ການກວດຂອບເຂດການໄຫ ວຽນ ແລະ ປາຍທາງຂອງຕ່ອມນ ັ້າເຫ  ອງຂະໜາດໃຫຍ ່ ຈະມີຄວາມສ າຄັນຕ ໍ່
ສັດຕະວະເເພດຜູ້ທີໍ່ຮັກສາພະຍາດ, ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ສັດຕະວະເພດທີໍ່ກວດຊີັ້ນ 
 ຕ່ອມນ ັ້າເຫ  ອງມີໜ້າທີໍ່ດັໍ່ງນີັ້: 

 ນ າເອົາຂອງແຫ ວທີໍ່ຢູ່ລະຫວ່າງຈຸລັງກັບເຂົັ້າສູ່ເສັັ້ນເລ ອດ 
 ທ າລາຍເຊ ັ້ອແບັກທີເຣຍ ແລະ ສິໍ່ງແປກປອມອອກຈາກນ ັ້າເຫ  ອງ 
 ເກີດການຕອບສະໜອງໃນການສ້າງພູມຄຸ້ມກັນພະຍາດໂດຍສະເພາະ 

 

 
 
ຮບູທ ີ60 ລະບບົນ ັ້າເຫ  ອງໃນຮາ່ງກາຍສດັ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ:  http://www.pmhtherapy.com/lymphatic_health/ 
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ບດົທ ີ8 
ລະບບົຂບັຖ່າຍປດັສະວະ (The urinary system) 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ໍ່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 

1. ບອກສ່ວນປະກອບຂອງລະບົບຂັບຖ່າຍປັດສະວະໄດ້ຖ ກຕ້ອງ 
2. ຈ າແນກໂຄງສ້າງທາງກາຍະວິພາກ ແລະ ທາງຈຸລະກາຍະວິພາກຂອງລະບົບຂັບຖ່າຍປັດສະ

ວະ ໄດຖ້ ກຕ້ອງ 
3. ອະທິບາຍກົນໄກການທ າງານຂອງລະບົບຂັບຖ່າຍປັດສະວະໄດ້ຖ ກຕ້ອງ  

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
 ລະບົບຂັບຖ່າຍປັດສະວະ ເປັນລະບົບທີໍ່ສ າຄັນທີໍ່ສຸດໃນການກ າຈັດເອົາຂອງເສຍ ຫ   ສານທີໍ່ເປັນ
ພິດອອກຈາກຮ່າງກາຍ ລະບົບນີັ້ປະກອບດ້ວຍໄຂ່ຫ ັງ (Kidneys) 2 ຂ້າງ ເຮັດໜ້າທີໍ່ກັໍ່ນຕອງຂອງເສຍອອກ
ຈາກເລ ອດໃນຮູບຂອງປັດສະວະ ແລ້ວອອກຈາກໄຂ່ຫ ັງໂດຍຜ່ານຫ ອດປັດສະວະ(Ureter) ເພ ໍ່ອນ ັ້າປັດສະ
ວະມາເກັບໄວ້ໃນພົກປັດສະວະ (Urinary bladder) ຈົນມີປະລິມານທີໍ່ພຽງພ  ຈ ໍ່ງມີການຂັບຖ່າຍອອກ
ນອກຮ່າງກາຍທາງທ ໍ່ປັດສະວະ (Urethra) 
 ສ່ວນປະກອບຂອງລະບົບຂັບຖ່າຍປັດສະວະ (Parts of the urinary system) ໄດ້ແກ່: 
ໄຂ່ຫ ັງ, ຫ ອດປັດສະວະ (Ureter), ພົກປັດສະວະ (Urinary bladder) ແລະ ທ ໍ່ປັດສະວະ (Urethra) 
 

 
 
ຮບູທ ີ61 ລະບບົຂບັຖາ່ຍປດັສະວະ 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://www.vcahospitals.com/main/pet-health-information/ article/ 
animal-health/feline-idiopathic-lower-urinary-tract-disease/101 

http://www.vcahospitals.com/main/pet-health-information/
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8.1 ໄຂຫ່ ງັ (Kidney) 
 ໄຂ່ຫ ັງຂອງສັດລ້ຽງດ້ວຍນົມມີສີນ ັ້າຕານແດງ, ຮູບຮ່າງແຕກຕາ່ງກັນໄປຕາມຊະນິດຂອງສັດ ໄຂ່ຫ ັງ
ຂອງໝາ, ແມວ ແລະ ແບ້ ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍເມັດຖົໍ່ວ, ມີຜີວລຽບ, ສ່ວນຂອງໝູ ມີລັກສະນະແບນກວ່າ ໄຂ່ຫ ັງ
ຂ້າງຂວາຂອງມ້າ ມີລັກສະນະຄ້າຍຄ ກັບຫົວໃຈ, ສ່ວນຂ້າງຊ້າຍມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄ ປີຣະມິດ ແລະ ໄຂ່ຫ ັງຂອງ
ງົວ ແລະ ຄວາຍ ມີລັກສະນະເປັນຮູບໄຂ່ ໂດຍທີໍ່ຜິວດ້ານນອກຈະມີຮ່ອງແບ່ງເປັນກີບນ້ອຍຫ າຍໆ, ໄຂ່ຫ ັງທັງ
ສອງຂ້າງຢູ່ທາງຂ້າງເທິງຂອງຊ່ອງທ້ອງ ໂດຍຢູ່ທັງສອງຂ້າງຂອງກະດູກສັນຫ ັງລະດັບແອວ 2-3 ຂ ັ້ທ າອິດ. 
ໄຂ່ຫ ັງຂ້າງຊ້າຍມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຕ ໍ່າກວ່າໄຂ່ຫ ັງຂ້າງຂວາໜ້ອຍໜ ໍ່ງ, ໝາກໄຂ່ຫ ັງຖ ກຫຸ້ມຮອບດ້ວຍ
ເຫຍ ໍ່ອໜຽວໆ (Renal capsule) ຍົກເວັັ້ນສ່ວນດ້ານໃນ ເຊິໍ່ງມີລັກສະນະວ ັ້າເຂົັ້າເອີັ້ນວ່າ: Renal hilus 
ເຊິໍ່ງເປັນບ ລເິວນທີໍ່ມີຫ ອດປັດສະວະ (Ureter), ເສັັ້ນເລ ອດ, ເສັັ້ນນ ັ້າເຫ  ອງ ແລະ ເສັັ້ນປະສາດ ຜ່ານອອກ
ຈາກໄຂ່ຫ ັງ 

8.1.1 ໜາ້ທີໍ່ຂອງໄຂ່ຫ ງັ (Function of the kidneys) 
 ໄຂ່ຫ ັງເປັນອະໄວຍະວະທີໍ່ສ າຄັນ ໃນການຄວບຄຸມສະພາວະສົມດຸນ ຂອງທາດແຫ ວ
ໃນຮ່າງກາຍ ເຊິໍ່ງມີຂະບວນການສ າຄັນຫ າຍຢ່າງ ທີໍ່ໄຂ່ຫ ັງມີສ່ວນຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສົມດຸນດັໍ່ງກ່າວຄ : 

1) ການຕອງເລ ອດ, ການດດູກບັຂອງສານ ແລະ ການຂບັສານ: ເລ ອດຈະຜ່ານການ
ຕອງຈາກໄຂ່ຫ ັງ ຈະມີການດດູກັບຂອງສານທີໍ່ມີປະໂຫຍດເຂົັ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຜົນຜະລິດທີໍ່ເປັນຂອງເສຍ
ຈະຖ ກຂັບອອກຈາກເລ ອດໃນຮູບຂອງນ ັ້າປັດສະວະ 

2) ຄວບຄມຸສມົດນຸຂອງແຫ ວໃນຮາ່ງກາຍ: ປະລິມານນ ັ້າປດັສະວະທີໍ່ຜະລິດໄດ້
ຊ່ວຍຢັັ້ງຢັນໄດ້ວ່າ ຮ່າງກາຍໄດ້ປະລິມານນ ັ້າທີໍ່ເໝາະສົມ ຫ   ບ ໍ່ ຖ້ານ ັ້າໃນຮ່າງກາຍຫ າຍເກີນໄປ ປະລິມານນ ັ້າ
ປັດສະວະຈະຫ າຍ ແຕ່ຖ້າຮ່າງກາຍຕ້ອງການຮັກສານ ັ້າໄວ້ປັດສະວະຈະໜ້ອຍ ຫ   ບ ໍ່ມີປັດສະວະເລີຍ ເຊິໍ່ງໜ້າ
ທີໍ່ເຫ ົໍ່ານີັ້ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຮ ໂມນ ADH ແລະ Aldosterone 

3) ຄວາມສມົດນຸຂອງຄວາມເປນັກດົ - ດາ່ງ (pH): ໄຂ່ຫ ັງຊ່ວຍຮັກສາສະພາວະສົມ
ດຸນຂອງ pH ໃນຮ່າງກາຍ ໂດຍມັນເພີໍ່ມການຂັບໄຮໂດຣເຈນໄອອອນ (H+) ແລະ ໄບຄາບ ເນດໄອອອນ 
(HCO3-) ຈາກເລ ອດໃຫ້ອອກມາຢູ່ໃນຮູບຂອງປັດສະວະ 

8.1.2 ລກັສະນະໂຄງສາ້ງພາຍໃນຂອງໄຂ່ຫ ງັ 
 ຖ້າຜ່າຕັດໄຂ່ຫ ັງຕາມທາງຍາວຈະພົບວ່າ ພາຍໃນເນ ັ້ອໄຂ່ຫ ັງແບ່ງອອກເປັນ 2 ສ່ວນຄ : 
ເນ ັ້ອຊັັ້ນນອກ ແລະ ເນ ັ້ອຊັັ້ນໃນ 

 ເນ ັ້ອໄຂຫ່ ງັຊັັ້ນນອກ (Renal cortex) ເປັນສ່ວນທີໍ່ມີສີນ ັ້າຕານແດງ, ມີຜິວລຽບ
ພາຍໃນປະກອບດ້ວຍຈຸດນ້ອຍໆຫ ວງຫ າຍ 

 ເນ ັ້ອໄຂຫ່ ງັຊັັ້ນໃນ (Renal medulla) ເປັນສ່ວນທີໍ່ຢູ່ຮອບກວຍໝາກໄຂ່ຫ ັງ 
(Renal pelvis) ມີຜິວລຽບ ສ່ວນນອກທີໍ່ມີສີນ ັ້າຕານເຂັັ້ມ, ມີລັກສະນະເໝ ອນແຖບລັງສີແຜ່ຍ ໍ່ນເຂົັ້າໄປ
ໃນສ່ວນຂອງເນ ັ້ອໝາກໄຂ່ຫ ັງຊັັ້ນນອກ, ສ່ວນພ ັ້ນທີໍ່ດ້ານໃນມີສີຈ ດກວ່າ ຈະຍ ໍ່ນມາຕິດກັບສ່ວນຂອງກວຍ
ໄຂ່ຫ ັງ 
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ຮບູທ ີ62 ໂຄງສາ້ງພາຍໃນໄຂຫ່ ັງ (ຊັັ້ນນອກ ແລະ ຊັັ້ນໃນ) 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://www.slideshare.net/jayswan/ap-biology-chapter-44 
 

8.1.3 ຈລຸະກາຍຍະວພິາກຂອງໄຂຫ່ ງັ (Microscopic Anatomy of the Kidney) 
 ໄຂ່ຫ ັງປະກອບດ້ວຍໜ່ວຍຍ່ອຍທີໍ່ນ້ອຍທີໍ່ສຸດ ທີໍ່ເຮັດໜ້າທີໍ່ຂອງໄຂ່ຫ ັງ ເອີັ້ນວ່າ:
ເນຟຣອນ (Nephron) ເຊິໍ່ງເຮັດໜ້າທີໍ່ສ້າງນ ັ້າປັດສະວະໃນສັດແຕ່ລະຊະນິດ, ມີຈ ານວນເນຟຣອນແຕກ
ຕ່າງກັນອອກໄປ ຂ ັ້ນກັບຂະໜາດຂອງສັດເຊັໍ່ນ: ແມວມີ 200,000 ເນຟຣອນ, ໝາມີ 700,000 ເນຟຣອນ  
ໝູ ແລະ ຄົນມ ີ100,000 ເນຟຣອນ. ພາຍໃນເນຟຣອນປະກອບດ້ວຍ 2 ສ່ວນທີໍ່ສ າຄັນດັໍ່ງນີັ້: 

 ຣນີລັ ຄ ຣພ໌ສັເຄລີ (Renal Corpuscles) ປະກອບດ້ວຍ ໂຄລເມຣູລັສ 
(Glomerulus) ແລະ ໂບວ໌ແມນຊ ແຄປຊູລ (Bowman’ s Capsule). ພົບຢູ່ໃນເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອໄຂ່ຫ ັງ
ສ່ວນນອກ ເຊິໍ່ງເປັນຕ າແໜ່ງເລີໍ່ມຕົັ້ນຂອງຂະບວນການຕອງເລ ອດໃຫ້ເປັນປັດສະວະ, ປະກອບດ້ວຍກຸ່ມ
ເສັັ້ນ ເລ ອດທີໍ່ຮຽງຕົວຊ້ອນກັນຢູ່ ໂດຍຖ ກໂອບຮອບດ້ວຍໂຄງສ້າງໂບວ໌ແມນຊ ແຄປຊູລ (Bowman’ s 
Capsule) ເຊິໍ່ງໂຄງສ້າງດັໍ່ງກ່າວ ມີລັກສະນະເປັນທ ໍ່ປາຍຕັນມີພະນັງສອງຊັັ້ນ, ລະຫວ່າງສອງຊັັ້ນນັັ້ນຈະ
ເປັນຊ່ອງຫວ່າງສ າລັບສິໍ່ງທີໍ່ຕອງ ໄດ້ຈາກໂຄລເມຣູລັສ (Glomeru Lus) ໄຫ ອອກມາທາງທ ໍ່ຝອຍສ່ວນຕົັ້ນ 

8.1.4 ທ ໍ່ຂອງໜ່ວຍໝາກໄຂຫ່ ງັ (Renal tubules) 
 ພົບຢູ່ທັງເນ ັ້ອໄຂ່ຫ ັງສ່ວນນອກ ແລະ ໄຂ່ຫ ັງສ່ວນໃນ, ປະກອບດ້ວຍທ ໍ່ນ້ອຍໆ ທີໍ່ເຊ ໍ່ອມ
ກັບໂບວແ໌ມນຊ ແຄປຊູລ (Bowman’ s Capsule) ເປັນທ ໍ່ທີໍ່ບ ໍ່ມີແໜງແຍກເລີຍ ຕະຫ ອດຄວາມຍາວ
ຂອງທ ໍ່ໜ່ວຍໄຂ່ຫ ັງ ສິໍ່ງທີໍ່ຕອງໄດ້ຈາກເມີຣູລັສຈະມີການປ່ຽນແປງໃນລະດັບຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນຂອງສານ ແລະ 
ມີການປ່ຽນແປງອິເລັກໂຕຣໄລ ຕະຫ ອດທາງຈົນໄດ້ປັດສະວະທີໍ່ແທ້ຈິງ 
 ທ ໍ່ຂອງໜ່ວຍໝາກໄຂ່ຫ ັງ ປະກອບດ້ວຍທ ໍ່ນ້ອຍໆທີໍ່ເຊ ໍ່ອມກັບໂບວ໌ແມນຊ ແຄປຊູລ 
(Bowman’ s Capsule ເຊິໍ່ງແບ່ງອອກເປັນ 3 ສ່ວນຕາມລ າດັບ ດັໍ່ງນີັ້: 
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1) ທ ໍ່ໄຂ່ຫ ງັຝອຍສ່ວນຕົັ້ນ (Proximal Convoluted Tubule) 
 ທ ໍ່ນີັ້ເຊ ໍ່ອມຕ ໍ່ຈາກໂບວແມນເປັນທ ໍ່ທີໍ່ມີຂະໜາດຍາວ ແລະ ກວ້າງທີໍ່ສຸດຂອງທ ໍ່
ໜ່ວຍໄຂ່ຫ ັງ, ສ່ວນຫ າຍພົບຢູ່ເນ ັ້ອໄຂ່ຫ ັງສ່ວນນອກ, ຈຸລັງຂອງພະນັງເນ ັ້ອໄຂ່ຫ ັງສ່ວນນີັ້ ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຮູບ
ກັບສີໍ່ຫ ໍ່ຽມ ທີໍ່ປະກອບມີສ່ວນຍ ໍ່ນຄ້າຍຂົນແປງຍ ໍ່ນເຂົັ້າໄປທາງກາງທ ໍ່ ເພ ໍ່ອເພີໍ່ມພ ັ້ນທີໍ່ຜິວໃນການດູດຊ ມສານ
ຕ່າງໆທີໍ່ໄດ້ຈາກການຕອງ. ສິໍ່ງທີໍ່ຕອງໄດ້ຈາກໂຄລເມຣູລັສ ເມ ໍ່ອຜ່ານມາຫາທ ໍ່ສ່ວນນີັ້ເອີັ້ນວ່າ: ສິໍ່ງທີໍ່ຕອງໄດ້
ພາຍໃນທ ໍ່ໄຂ່ຫ ງັ ເຊິໍ່ງທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງສ່ວນນີັ້ ເປັນຈຸດເລີໍ່ມຕົັ້ນທີໍ່ຂອງແຫ ວຈາກສິໍ່ງທີໍ່ຕອງໄດ້ຜ່ານໄປຍັງທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງ
ສ່ວນອ ໍ່ນໆ 

2) ທ ໍ່ໄຂ່ຫ ງັຝອຍຮູບໂຕ U (Loof of henle) 
 ເປັນທ ໍ່ທີໍ່ຕ ໍ່ມາຈາທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງຝອຍສ່ວນຕົັ້ນ, ພົບທັງເນ ັ້ອໄຂ່ຫ ັງສ່ວນນອກ ແລະ ໃນ
ຈຸລັງ, ພະນັງທ ໍ່ມີລັກສະນະຄ້າຍກັບທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງສ່ວນຕົັ້ນ, ຍົກເວັັ້ນບ ລິເວນຫັກມູມທາງກັບຈຸລັງ ຈະມີຮູບຮ່າງ
ແປລົງ ແລະ ບ ໍ່ມີສ່ວນຢ ໍ່ນອອກມາ 

3) ທ ໍ່ໄຂ່ຫ ງັຝອຍສ່ວນປາຍ (Distal convoluted tubule) 
 ສ່ວນນີັ້ຕ ໍ່ຈາກທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງໂຕ U ມີລັກສະນະເປັນທ ໍ່ສັັ້ນໆ ພົບຫ າຍໃນເນ ັ້ອໄຂ່ຫ ັງ
ສ່ວນນອກ, ທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງຝອຍສ່ວນປາຍຫ າຍໆທ ໍ່ຈາກເນຟຣອນທັງໝົດຂອງໄຂ່ຫ ັງ ຈະມາເປີດຮວມກັນໃນທ ໍ່
ໄຂ່ຫ ັງລວມ (Collecting duct) ເຊິໍ່ງທ ໍ່ດັງກ່າວ ສາມາດພົບໄດ້ທັງເນ ັ້ອໄຂ່ຫ ັງສ່ວນນອກ ແລະ ໃນ ຂອງ
ແຫ ວທີໍ່ຕອງໄດ້ຈາກໂຄລເມຣູລັສ ທີໍ່ຜ່ານມາຫາທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງລວມຈັດເປັນປັດສະວະທີໍ່ແທ້ຈິງ, ເພາະມີການດູດ
ຊ ມສານທີໍ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ຂັບສານທີໍ່ອັນຕະລາຍອອກມາໝົດແລ້ວ. ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ປັດສະວະໃນທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງ
ຝອຍລວມຫ າຍໆ ຈະມາເປີດຮວມກັນເພ ໍ່ອສົໍ່ງຕ ໍ່ໄປຫາທ ໍ່ລວມຕ ໍ່ໄປ 



86 

 
 
ຮບູທ ີ63 ຈລຸະກາຍຍະວພິາກຂອງໄຂຫ່ ງັ  
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://humanbiologylab.pbworks.com/w/page/81765305/Organ 

20Histology%20of%20the%20Kidney 
 

8.1.5 ເລ ອດທີໍ່ມາລຽ້ງໝາກໄຂ່ຫ ງັ (Blood supply) 
 ໄຂ່ຫ ັງເປັນອະໄວຍະວະທີໍ່ມີເລ ອດມາລ້ຽງເປັນຈ ານວນຫ າຍຄ : ປະລິມານເລ ອດຫ າຍ
ກວ່າ 25 ທີໍ່ເກີດຈາກການສູບສີດເລ ອດຈາກຫົວໃຈ ຈະໄຫ ຜ່ານມາຕາມເສັັ້ນເລ ອດແດງ ມາລ້ຽງໄຂ່ຫ ັງທັງ
ສອງຂ້າງ ເພ ໍ່ອເຮັດໃຫ້ເກີດການຕອງຂອງເສຍອອກຈາກເລ ອດຂັບອອກໃນຮູບປັດສະວະໃນທີໍ່ສຸດ 
 ເສັັ້ນເລ ອດແດງທີໍ່ມາລ້ຽງໄຂ່ຫ ັງ ຈັດເປັນເສັັ້ນເລ ອດແດງທີໍ່ມີຄວາມບ ລິສຸດຕ ໍ່າ ເນ ໍ່ອງ
ຈາກ ມີຂອງເສຍຈາກຂະບວນການທ າງານຂອງຮ່າງກາຍເປັນຈ ານວນຫ າຍ ຍົກເວັັ້ນ O2 ທີໍ່ມີປະລິມານຫ າຍ
ທີໍ່ສຸດ ເມ ໍ່ອເລ ອດເຂົັ້າສູ່ໄຂ່ຫ ງັທັງສອງຂ້າງຂອງໄຂ່ຫ ັງ, ເລ ອດບ ລິສຸດທີໍ່ໄດ້ເຊິໍ່ງມີຂອງເສຍເຫ  ອໜ້ອຍ ແຕ່ມີ

http://humanbiologylab.pbworks.com/w/page/81765305/Organ
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ປະລິມານ CO2 ຫ າຍຜ່ານອອກມາຫາເສັັ້ນເລ ອດກັບ ແລ້ວຜ່ານອອກໄປຈາກໄຂ່ຫ ັງສອງຂ້າງ ທາງເສັັ້ນ 
ເລ ອດກັບ 

8.1.6 ກນົໄກການທ າງານຂອງໄຂຫ່ ງັ (Mexhanism of ranal action) 
 ການທີໍ່ໄຂ່ຫ ັງຈະເຮັດໜ້າທີໍ່ກ າຈັດຂອງເສຍອອກຈາກເລ ອດ ໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບຂອງປັດສະ
ວະໄດ້ນັັ້ນ ຈ າເປັນຕ້ອງອາໄສກົນໄກການທ າງານທີໍ່ສ າຄັນ 3 ຢ່າງຄ : 

1) ການຕອງຂອງເລ ອດ (Filtration of blood) 
 ສານທີໍ່ມີໂມເລກຸນຂະໜາດນ້ອຍໃນນ ັ້າເລ ອດ ຈະຖ ກຕອງຜ່ານໂຄລເມຣູລັສເຂົັ້າ
ມາຫາທ ໍ່ຂອງໜ່ວຍໄຂ່ຫ ັງ. ການຕອງເລ ອດເກີດຂ ັ້ນໃນສ່ວນ ຣີນັລ ຄ ຣ໌ພັສເຄີລ (Renal corpuscles) 
ພາຍໃນເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອໄຂ່ຫ ັງສ່ວນນອກ. ຕາມປົກກະຕເິສັັ້ນເລ ອດຝອຍທີໍ່ພົບຢູລ່ະຫວ່າງເສັັ້ນເລ ອດໄປ ແລະ 
ເສັັ້ນເລ ອດກັບ ຈະມີຄວາມດັນເລ ອດທີໍ່ຕ ໍ່າຫ າຍ ເຊິໍ່ງຕ່າງຈາກຄວາມດັນທີໍ່ພົບໃນເສັັ້ນເລ ອດຝອຍຂອງໂຄລ
ເມຣູລສັ ທີໍ່ຄ່າຄວາມດັນຈະສູງຫ າຍປະມານ 30% ຂອງຄວາມດັນໃນເສັັ້ນເລ ອດແດງໃຫຍ່, ຄວາມດັນ
ເລ ອດທີໍ່ສູງນີັ້ ຈະພັກດັນນ ັ້າເລ ອດໄປຜ່ານເສັັ້ນເລ ອດຝອຍເພ ໍ່ອໃຫ້ເຂົັ້າໄປຫາຊ່ອງຫວ່າງທີໍ່ຢູໃ່ນໂບວແມນ 
ໂດຍຂອງແຫ ວທີໍ່ຢູ່ໃນຊ່ອງຫວ່າງດັໍ່ງກ່າວ ມີລັກສະນະຄ້າຍກບັຂອງແຫ ວທີໍ່ພົບໃນເສັັ້ນເລ ອດ (ຍົກເວັັ້ນບ ໍ່ມີ
ໂປຣຕິນ ແລະ ຈຸລັງເມັດເລ ອດ) ເຊິໍ່ງບ ໍ່ສາມາດຜ່ານການຕອງຈາກເສັັ້ນເລ ອດຝອຍໄດ້  
 ເນ ໍ່ອງຈາກສານທັງສອງຊະນິດມີຂະໜາດໃຫຍເ່ກີນໄປ ທີໍ່ຈະຜ່ານພະນັງເສັັ້ນ
ເລ ອດໄດ,້ ແຕ່ຖ້າຈຸລັງບຸຜິວທີໍ່ພະນັງຂອງເສັັ້ນເລ ອດຝອຍຂອງໂຄລເມຣູລັສໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ມຜີົນ
ເຮັດໃຫ້ໂປຣຕິນ ແລະຈຸລັງເມັດເລ ອດ ຜ່ານເຂົັ້າມາຫາສິໍ່ງທີໍ່ຕອງໄດ້ ແລະ ຖ້າສ່ວນທ ໍ່ຂອງໜ່ວຍໄຂ່ຫ ັງມກີົນ
ໄກທີໍ່ດີພ  ກ ຈະສາມາດດູດຊ ມໂປຣຕິນກັບເຂົັ້າໄປໃນກະແສເລ ອດ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ປັດສະວະທີໍ່ຜະລິດໄດ້ຈາກ
ໄຂ່ຫ ັງມີໂປຣຕິນປະປົນຢູນ່ າ ເຊິໍ່ງສະພາບດັໍ່ງກ່າວ ເປັນສິໍ່ງທີໍ່ບົໍ່ງບອກເຖິງຄວາມເສຍຫາຍທີໍ່ເກີດຂ ັ້ນໃນສ່ວນ
ຂອງໂຄລເມຣູລັສ, ອັດຕາການຕອງຜ່ານໂຄລເມຣູລັສ (GFR) ສາມາດອະທິບາຍໄດດ້ັໍ່ງນີັ້: 
 ໂຄລເມຣູລັສ ເປັນຄ່າທີໍ່ອະທິບາຍເຖິງຄວາມໄວຂອງນ ັ້າເລ ອດ ທີໍ່ຖ ກຕອງຂະນະ
ຜ່ານໂຄລເມຣູລັສ, ຄ່ານີັ້ຈະຂ ັ້ນຢູກ່ັບອັດຕາຂອງເລ ອດທີໍ່ໄຫ ຜ່ານມາຫາໄຂ່ຫ ັງ ມີຫົວໜ່ວຍເປັນມິນລີລິດ/
ນາທ ີເຊັໍ່ນ: ໝາທີໍ່ມີນ ັ້າໜັກ 25 ກິໂລ ມນີ ັ້າເລ ອດໄຫ ຜ່ານມາຫາໄຂ່ຫ ັງປະມານ 180 ມິນລີລິດ/ນາທີ ໂດຍ
ຂະນະທີໍ່ນ ັ້າເລ ອດໄຫ ຜ່ານມາຫາໄຂ່ຫ ັງ ຈະມີນ ັ້າເລ ອດທີໍ່ຖ ກຕອງໂດຍໂຄລເມຣູລັສ ປະມານ 45 ມິນລີລິດ/
ນາທ,ີ ນັັ້ນກ ຄ ໃນທຸກໆນາທີຈະມີນ ັ້າເລ ອດປະມານ 25 (45/180) ຜ່ານອອກມາຈາກລະບົບໝູນວຽນ
ເລ ອດ 
 ດັໍ່ງນັັ້ນໃນເວລາ 24 ຊົໍ່ວໂມງ ຈະມີສິໍ່ງທີໍ່ຕອງໄດເ້ກີດຂ ັ້ນປະມານ 64 ລິດ ເຊິໍ່ງສິໍ່ງ
ທີໍ່ຕອງໄດຈ້ະກາຍເປັນນ ັ້າປັດສະວະທັງໝົດ ລອງຄິດເບິໍ່ງວ່າໝາຈະຖ່າຍປັດສະວະຈັກເທ ໍ່ອ, ແຕ່ໂຊກດີທີໍ່
ໄຂ່ຫ ັງມີກົນໄກຕ່າງໆເຊັໍ່ນ: ການດູດກັບຂອງສານຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ສິໍ່ງທີໍ່ຕອງໄດ້ເປັນປັດສະວະພຽງ 640 ມິນລີ
ລິດໃນເວລາ 1 ວັນ 

2) ການດດູກບັຂອງເສຍຜາ່ນທ ໍ່ຂອງໜ່ວຍໄຂຫ່ ັງ (Fubular resbsorbtion) 
 ໂມເລກຸນ ແລະ ໄອອອນຂອງສານຫ າຍໆຊະນິດ ທີໍ່ຜ່ານການຕອງທີໍ່ໂຄລເມຣູລັສ
ຈະຖ ກດູດກັບຜ່ານພະນັງທ ໍ່ຂອງໜ່ວຍໄຂ່ຫ ັງເຂົັ້າສູກ່ະແສເລ ອດ. ເປັນຂະບວນການທີໍ່ສານບາງຢ່າງ ທີໍ່ຢູໃ່ນ
ສິໍ່ງທີໍ່ຕອງໄດ້ຈາກໂຄລເມຣູລັສ ຖ ກດູດຊ ມຜ່ານພະນັງຂອງທ ໍ່ໜ່ວຍໄຂ່ຫ ັງ ເພ ໍ່ອເຂົັ້າສູເ່ສັັ້ນເລ ອດຝອຍກັບທີໍ່
ພັນຢູຮ່ອບໆທ ໍ່, ໂດຍສານທີໍ່ຖ ກດູດຊ ມເຫ ົໍ່ານີັ້ ຈະເຂົັ້າໄປຮວມກັບສານອ ໍ່ນທີໍ່ບ ໍ່ຖ ກຕອງ ແຕຜ່່ານມາທາງເສັັ້ນ
ເລ ອດແດງ,  ສານທີໍ່ຖ ກດູດຊ ໍ່ມສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນສານທີໍ່ມີປະໂຫຍດຕ ໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ
ເກັບໄວ້ໃຊ້ ເຊັໍ່ນ: ໂຊດຽມ, ໂປຕາຊຽມ, ແຄນຊຽມ, ແມກນີຊຽມ, ຄລ ໄຣດ໌, ໄບຄາບ ເນດ ແລະ ນ ັ້າ 
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 ສິໍ່ງທີໍ່ຕອງໄດ້ ເມ ໍ່ອຜ່ານເຂົັ້າມາຫາທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງຝອຍສ່ວນຕົັ້ນ ເອີັ້ນວ່າ: ສິໍ່ງທີໍ່ຕອງໄດ້
ພາຍໃນທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງ ເຊິໍ່ງມີການປ່ຽນແປງສ່ວນປະກອບພາຍໃນທັນທີ. ສານສ າຄັນທີໍ່ຢູ່ພາຍໃນຂອງແຫ ວຈະຖ ກ
ດູດກັບເຂົັ້າສູພ່ະນັງທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງ ເພ ໍ່ອກັບເຂົັ້າສູຮ່່າງກາຍ ໂດຍຜ່ານຕົວກາງຕ່າງໆທີໍ່ລຽງຈາກທາງການທ ໍ່ໄປຫາດ້ານ
ນອກ ດັໍ່ງນັັ້ນ ຈຸລັງບຸຜິວພະນັງທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງ, ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຈຸລັງ ແລະ ຈຸລັງບຸພະນັງຫ ອດເລ ອດຝອຍທີໍ່ພັນ
ຢູຮ່ອບໆທ ໍ່ຕາມລ າດັບ ເຊິໍ່ງການເຄ ໍ່ອນທີໍ່ຂອງສານຜ່ານຕົວກາງດັໍ່ງກ່າວ ຕ້ອງອາໄສກົນໄກໃນການຂົນສົໍ່ງທີໍ່ສ າ
ຄັນ 2 ຢ່າງຄ : 1) ການຂົນສົໍ່ງສານແບບບ ໍ່ໃຊພ້ະລັງງານ (Passive Transport) ເຊັໍ່ນ: ການແຜ່ 
(Diffusion), ການອອສໂມຊິສ (Osmosis) ແລະ 2) ການຂົນສົໍ່ງແບບໃຊ້ພະລັງງານ (Active 
Transport)  

 ໂຊດຽມ: ສ່ວນໃຫຍ່ຖ ກດູດຊ ມຜ່ານທີໍ່ພະນັງທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງຝອຍສ່ວນຕົັ້ນ ໂດຍ
ວິທີການຂົນສົໍ່ງສານແບບໃຊ້ພະລັງງານ, ສ່ວນໂຊດຽມໄອອອນທີໍ່ເຫ  ອ ຈະຖ ກດູດກັບໄປທີໍ່ທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງໂຕ U 
ແລະ ທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງສ່ວນປາຍ ໂດຍການແລກປ່ຽນກັບໄຮໂດຣເຈນໄອອອນ, ແອມໄມເນຍໄອອອນ ຫ   ໂປ
ຕາຊຽມໄອອອນ ທີໍ່ຖ ກຂັບອອກມາຍັງໄຂ່ຫ ັງ 

 ຄລ ໄຣ (Cl-) ຖ ກກດູດກັບຕາມໄປນ າ (Na+) ທີໍ່ພະນັງທ ໍ່ໄຂ່ຫ ງັຝອຍຕົັ້ນ
ເພ ໍ່ອໃຫ້ເກີດສົມດຸນທາງປະຈຸໄຟຟ້າ ໂດຍວິທີການຂົນສົໍ່ງແບບໃຊ້ພະລັງງານ 

 ກລໂູກສ ແລະ ກດົອາມໂິນ ໃນສິໍ່ງທີໍ່ຕອງໄດ້ຈາກໂຄລເມຣູລັສ ຈະຖ ກດູດ
ກັບໝົດທີໍ່ທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງຝອຍສ່ວນຕົັ້ນ ໂດຍວິທີການຂົນສົໍ່ງແບບນ າໃຊ້ພະລັງງານຕາມໄປກັບໂຊດຽມ, ໃນຂະ 
ບວນການທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ: Sodium Cotransport  

 ໂປຕາສຊຽມ ຖ ກດູດກັບໄປທີໍ່ທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງຝອຍສ່ວນຕົັ້ນ, ທ ໍ່ໄຂຫ່ ັງຝອຍຮູບໂຕ 
U ແລະ ທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງຝອຍສ່ວນປາຍໂດຍວິທີການແຜ່ 

 ແຄນຊຽມ ຖ ກດູດກັບທີໍ່ພະນັງຂອງທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງຍັງບ ໍ່ຮູ້ກົນໄກທີໍ່ແທ້ຈິງ, ແຕ່
ສັນນິຖານວ່າ ອາດຢູ່ພາຍໃຕ້ອິນທິພົນຂອງວິຕາມິນ, ພາຣາໄທຣອຍ, ຮ ໂມນ ແລະ ແຄລຊິໂຕນິນ. ການດູດ
ກັບນີັ້ ພົບໄດ້ທີໍ່ທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງຝອຍສ່ວນຕົັ້ນ, ທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງຝອຍໂຕ U ແລະ ທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງສ່ວນປາຍ 

 ແມກນຊີຽມ ຖ ກດູດກັບທີໍ່ທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງຝອຍສ່ວນປາຍ, ທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງຝອຍໂຕ U 
ແລະ ທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງລວມ ໂດຍຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງພາຣາໄທຣອບຮ ໂມນ 

 ນ ັ້າ ຖ ກດູດໄປທີໍ່ທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງຝອຍສ່ວນຕ່າງປະມານ 99 ໂດຍນ ັ້າຈາກສິໍ່ງທີໍ່
ໄດ້ຈາກການຕອງບາງສ່ວນ ຈະເຄ ໍ່ອນໄປຫາຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຈຸລັງ ແລະ ເສັັ້ນເລ ອດຝອຍທີໍ່ພັນຮອບໆທ ໍ່
ດ້ວຍວິທີອອສໂມຊິສ (Osmosis)  ເຮັດໃຫ້ນ ັ້າທີໍ່ຢູ່ໃນສິໍ່ງທີໍ່ຕອງໄດ້ໃນທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງເຫ  ອໜ້ອຍລົງ ມີຜົນເຮັດ
ໃຫ້ຄວາມເຂັັ້ມຂຸນ້ຂອງສານຕ່າງໆທີໍ່ຢູ່ພາຍໃນທ ໍ່ເພີໍ່ມສູງຕາມມາ. ຈາກຜົນດັໍ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ສານຕ່າງໆເຫ ົໍ່ານີັ້
ສາມາດແພ່ຜ່ານຕົວກາງຕ່າງໆ ເພ ໍ່ອເຂົັ້າໄປຍັງເສັັ້ນເລ ອດຝອຍທີໍ່ພັນຮອບໆໄຂ່ຫ ັງໄດ້ 

 ຢູເຣຍ ຈະເປັນຜົນຜະລິດທີໍ່ເປັນຂອງເສຍຢ່າງໜ ໍ່ງ ທີໍ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ
ກ າຈັດອອກ ແຕ່ມີຢູເຣຍບາງສ່ວນບ ໍ່ຖ ກຕອງໃຫ້ເປັນປັດສະວະ, ດັໍ່ງນັັ້ນ ຮ່າງກາຍຈ ໍ່ງມີຄວາມຕ້ອງການ
ຮັກສາລະດັບຂອງຢູເຣຍໃນເລ ອດ ໃຫ້ຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິ ເຊິໍ່ງສາມາດວັດໄດ້ຈາກຄ່າ BUN (Blood Urea 
Nitrogen) ການດູດກັບຂອງສານສ່ວນໃຫຍ່ ເກີດຂ ັ້ນຢູ່ທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງຝອຍສ່ວນຕົັ້ນ ເຊິໍ່ງບ ລິເວນດັໍ່ງກ່າວຈະມີ
ການດູດກັບຂອງສານຈາກສິໍ່ງທີໍ່ຕອງໄດ້ໃນທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງ ໄດ້ແກ່: ນ ັ້າ, ໂຊດຽມ, ຄລ ໄຣ ແລະ ໄບຄາບ ເນດ 
ປະມານ 80% ລວມທັງກລູໂກສ ແລະ ກົດອາມິໂນ 100 ນອກຈາກນີັ້ ການດູດກັບຂອງສານຍັງເກີດຢູ່
ໃນທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງຝອຍໂຕ U ທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງຝອຍສ່ວນປາຍ ແລະ ທ ໍ່ໄຂຫ່ ັງລວມ 
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3) ການຂບັອອກຂອງເສຍທີໍ່ທ ໍ່ຂອງໜວ່ຍໄຂຫ່ ັງ (Tubular secretion)  
 ໂມເລກຸນ ແລະ ອີອົງ ບາງຢ່າງຈາກນ ັ້າເລ ອດທີໍ່ຢູ່ໃນເສັັ້ນເລ ອດຝອຍແດງ ທີໍ່ພັນ
ຮອບທ ໍ່ຈະຖ ກຂັບຜ່ານທ ໍ່ເຂົັ້າມາຫາທ ໍ່ຂອງໜ່ວຍໄຂ່ຫ ັງ ໂດຍທາດເຫ ົໍ່ານີັ້ ຈະມີການເຄ ໍ່ອນທີໍ່ຜ່ານຕົວກາງ
ຕ່າງໆຈາກນ ັ້າເລ ອດທີໍ່ມີຢູ່ສັັ້ນເລ ອດຝອຍເຂົັ້າໄປຫາທາງກາງ ໂດຍມີທິດທາງກົງກັນຂ້າມກັບການດູດກັບຂອງ
ທາດທີໍ່ທ ໍ່ຂອງໜ່ວຍໄຂ່ຫ ັງ. ສານທີໍ່ຂັບອອກມາສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນຜົນຜະລິດທີໍ່ເປັນຂອງເສຍ ແລະ ສິໍ່ງແປກ
ປອມຕ່າງໆ ທີໍ່ຮ່າງກາຍມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງມີການຂັບອອກເຊັໍ່ນໄຮໂດຣເຈນ, ໂປຕາສຊຽມ ແລະ ແອມໂມ
ເນຍ 

8.1.7 ການຄວບຄມຸປະລມິານນ ັ້າປດັສະວະ (Urine volume regulation)  
 ປະລິມານນ ັ້າປັດສະວະທີໍ່ຜະລດິໄດ້ຈາກໄຂ່ຫ ັງໃນແຕ່ລະຄັັ້ງ ມີປະລິມານຫ າຍໜ້ອຍ
ພຽງໃດ ຂ ັ້ນຢູ່ກັບປະລິມານນ ັ້າທີໍ່ຍັງຄົງເຫ  ອຢູ່ພາຍໃນກວຍໄຂຫ່ ັງ. ຈາກການດູດກັບຂອງນ ັ້າຢູ່ທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງສ່ວນ
ຕ່າງໆ ເຊິໍ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຮ ໂມນ 2 ຊະນິດ ຄ : ແອນທິດຽມ ຮອກໂມນ (Antidium 
Hormone) ແລະ ແອລໂດສເທອໂຣນ (Aldosterone)  

 ແອນທດິຽມ ຮອກໂມນ (ADH) ເປັນຮ ໂມນທີໍ່ລັໍ່ງມາຈາກຕອມໃຕ້ສະໝອງ
ສ່ວນຫ ັງ, ມີບົດບາດສ າຄັນຕ ໍ່ການຄວບຄຸມນ ັ້າປັດສະວະ ໂດຍມັນຈະອອກໄປຕາມທ ໍ່ໄຂຫ່ ັງຝອຍສ່ວນປາຍ 
ແລະ ທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງລວມ ເພ ໍ່ອຊ່ວຍໃນການດູດຊ ມນ ັ້າກັບ ແລະ ປ້ອງກັນການສູນເສຍນ ັ້າອອກຈາກຮ່າງກາຍ ເຊິໍ່ງ
ຖ້າບ ໍ່ມີການຄວບຄຸມຂອງຮ ໂມນຊະນິດນີັ້ ຈະບ ໍ່ມີການດູດກບັ ແລະ ສູນເສຍນ ັ້າໄປໃນຮູບຂອງປັດສະວະ 
ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ມີປະລິມານນ ັ້າປັດສະວະເພີັ້ມຂ ັ້ນ (polyuria) 

 ແອລໂດສເທໂີຣນ (Aldosterone) ເປັນຮ ໂມນທີໍ່ລັໍ່ງມາຈາກຕ່ອມໝາກໄຂ່ຫ ັງ
ສ່ວນນອກ ມີໜ້າທີໍ່ດູດກັບຂອງໂຊດຽມໃນທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງຝອຍສ່ວນປາຍ ແລະ ທ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງລວມ ດ້ວຍເຫດຜົນນີັ້
ເຮັດໃຫ້ໃນສະພາວະຄວາມດັນອອສໂມຊິສຂອງເລ ອດບ ໍ່ສົມດຸນ ຈະມີການດູດກັບຂອງນ ັ້າຕາມໄປກັບ
ໂຊດຽມ ເພ ໍ່ອເຂົັ້າສູ່ກະແສເລ ອດ ເຊິໍ່ງບ ໍ່ມີການດູດກັບຂອງນ ັ້າເລີຍຖ້າປະລິມານ ແອນທິດຽມ ຮອກໂມນ 
(ADH) ທີໍ່ລັໍ່ງອອກມາບ ໍ່ພຽງພ   
 
8.2 ຫ ອດປດັສະວະ (ureters) 
 ໂຕແຕ່ລະຂ້າງປະກອບດ້ວຍຫ ອດປັດສະວະ 1 ອັນ ເຊິໍ່ງອອກມາຈາກໄຂ່ຫ ັງ ຕ າແໜ່ງຂົັ້ວໄຂ່ຫ ັງ 
ແລະ ຍາວອອກມາຕິດຕ ໍ່ກັບສວ່ນຄ ຂອງພົກປັດສະວະ 

8.2.1 ລກັສະນະທາງກາຍຍະວພິາກຂອງຫ ອດປດັສະວະ (Anatomy of the Ureters) 
 ຫ ອດປັດສະວະປະກອບດ້ວຍເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອ 3 ຊັັ້ນ ຄ :  

1) ຊັັ້ນນອກ ເປັນສ່ວນຂອງຊັັ້ນເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອເສັັ້ນໄຍ (Fibrouns Tissue)  
2) ຊັັ້ນກາງ ປະກອບດ້ວຍຊັັ້ນກ້າມຊີັ້ນລຽບ 
3) ຊັັ້ນໃນສຸດ ປະກອບດ້ວຍເຫຍ ໍ່ອບຸຜິວຊະນິດທີໍ່ເປັນເຫຍ ໍ່ອບຸຜິວຫ າຍຊັັ້ນຊ້ອນກັນ

ທີໍ່ຢ ດຂະຫຍາຍໄດ ້ (Transitional Epithelium) ຫ ອດປັດສະວະຈະຕ ໍ່ມາຈາກສ່ວນກວຍໄຂ່ຫ ັງ ແລະ 
ອອກມາຈາກໄຂ່ຫ ັງບ ລິເວນຂົັ້ວໄຂ່ຫ ັງ, ໂດຍເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອດັໍ່ງກ່າວ ຈະມີຜົນເຮັດໃຫ້ຫ ອດປັດສະວະມີ
ການຢ ດອອກ ຂະນະມີນ ັ້າປັດສະວະໄຫ ຜ່ານຕາມທ ໍ່ເພ ໍ່ອອອກໄປຍັງທ ໍ່ປັດສະວະ 

8.2.2 ໜາ້ທີໍ່ຂອງຫ ອດປດັສະວະ  (Function of the Ureters) 
 ຫ ອດປັດສະວະ ເຮັດໜ້າທີໍ່ລ າລຽງນ ັ້າປັດສະວະຈາກໄຂ່ຫ ັງທັງສອງຂ້າງ ເພ ໍ່ອໄປເກັບ
ໄວ້ໃນພົກປັດສະວະ ໂດຍກ້າມຊີັ້ນກ້ຽງໃນຫ ອດປັດສະວະຈະເກີດການຫົດຕົວ, ໃນລັກສະນະດຽວກັນຂອງ
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ການຫົດຕົວໃນລ າໄສ້ອ່ອນ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ປດັສະວະມີການເຄ ໍ່ອນຕົວຈາກຫ ອດປັດສະວະ ໄປຫາສ່ວນຂອງ
ພົກປັດສະວະ 

 
8.3 ພກົປດັສະວະ (Urinary Bladder) 
 ເປັນສ່ວນທີໍ່ເກັບລວບລວມນ ັ້າປັດສະວະໄວ້ ຂະນະທີໍ່ມີການສ້າງປັດສະວະ ແລະ ມີການປ່ອຍ
ອອກນອກຮ່າງກາຍເປັນໄລຍະໆ 

8.3.1 ລກັສະນະທາງກາຍຍະພາບຂອງພກົປດັສະວະ (Anatomy of Urinanry 
Bladder)  

 ພົກປັດສະວະປະກອບດ້ວຍສອງພາກສ່ວນ ຄ : ພົກກ້າມຊີັ້ນ ແລະ ສ່ວນຄ  ມີລັກສະ 
ນະຮູບຮ່າງ ແລະ ການທ າງານຄ້າຍລູກບາລູນ, ຕ າແໜ່ງ ແລະ ຂະໜາດຂອງພົກປັດສະວະແຕກຕ່າງກັນໄປ 
ຂ ັ້ນຢູ່ກັບປະລິມານນ ັ້າປັດສະວະທີໍ່ບັນຈຸຢູ່ພາຍໃນ 
 ພົກປັດສະວະ ຖ ກປະກອບດ້ວຍເຫຍ ໍ່ອບຸຜິວຊະນິດ ທີໍ່ເປັນຈຸລັງຫ າຍຊັັ້ນຊ້ອນກັນ
ທີໍ່ຢ ດຂະຫຍາຍໄດ້ (Transitional Epithelium)  ເຊິໍ່ງສາມາດຢ ດຂະຫຍາຍໄດ້ໃນເມ ໍ່ອມີນ ັ້າປັດສະວະ
ເຕັມພະນັງຂອງພົກປັດສະວະ ປະກອຍດ້ວຍເມັດຂອງກ້າມຊີັ້ນ dhP ’ ທີໍ່ຮຽງຕົວກັນຢູ່ຕາມທາງຍາວ, ຕາມ
ຂວາງ ແລະ ຕາມວົງກົມ, ເມ ໍ່ອກ້າມຊີັ້ນເຫ ົໍ່ານີັ້ຫົດຕົວ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ພົກປັດສະວະເກີດການບີບຕົວ ແລະ ນ ັ້າ
ປັດສະວະທີໍ່ຢູ່ພາຍໃນຈະຖ ກໄລ່ອອກຕາມມາ 
 ສ່ວນຄ ຂອງພົກປັດສະວະ ຈະແຜ່ຂະຫຍາຍຍາວອອກຈາກສວ່ນທ້າຍຂອງພົກ ເຂົັ້າໄປ
ໃນຊ່ອງກະດູກຊາມ ເພ ໍ່ອໄປເຊ ໍ່ອມຕ ໍ່ກັບທ ໍ່ປັດສະວະອີກເທ ໍ່ອໜ ໍ່ງ, ຄ ຂອງພົກປັດສະວະເປັນສ່ວນຂອງ
ກ້າມຊີັ້ນຍຸ້ມທີໍ່ປະກອບດ້ວຍຈຸລັງກ້າມຊີັ້ນລາຍເຊິໍ່ງການຫົດ ແລະ ການມາຍຕົວຂອງກ້າມຊີັ້ນເຫ ົໍ່ານີັ້ ຢູ່ພາຍ
ໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງອ ານາດຈິດໃຈ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດການເປີດ ແລະ ປິດທ ໍ່ທາງເດີນປັດສະວະ ເພ ໍ່ອໃຫ້ນ ັ້າ
ປັດສະວະອອກຈາກພົກປັດສະວະໄດ ້

8.3.2 ໜາ້ທີໍ່ຂອງພກົປດັສະວະ (Function of Urinary Bldder) 
 ພົກປັດສະວະເຮັດໜ້າທີໍ່ລວບລວມນ ັ້າປັດສະວະທີໍ່ຜະລິດໄດ້ ເພ ໍ່ອລ ການຂັບຖ່າຍ 
ອອກນອກຮ່າງກາຍ ໂດຍທີໍ່ໝາກໄຂ່ຫ ັງ ຈະມີການຜະລິດນ ັ້າປັດສະວະອອກມາຕະຫ ອດເວລາ  ດັໍ່ງນັັ້ນ ຖ້າບ ໍ່
ກະເພາະປັດສະວະ ຈະເຮັດໃຫ້ນ ັ້າປັດສະວະມີການຮົໍ່ວໄຫ ອອກມາພາຍໃນຕະຫ ອດເວລາ ຂະນະທີໍ່ມີການ 
ຜະລິດປັດສະວະ 

 
8.4 ທ ໍ່ປດັສະວະ (Urethra) 

8.4.1 ລກັສະນະທາງກາຍຍະພາບຂອງທ ໍ່ປດັສະວະ (Anatomy of Urinanry Urethra)  
 ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕ ໍ່ຈາກສ່ວນຄ ຂອງພົກປັດສະວະ ແລະ ຍາວມາຮອດຊ່ອງກະດູກຊາມພາຍ
ໃນທ ໍ່ປັດສະວະ ຖ ກປະກອບດ້ວຍເຫຍ ໍ່ອບຸຜິວທີໍ່ເປັນຈຸລັງຫ າຍຊັັ້ນຊ້ອນກັນ ເຊັໍ່ນດຽວກັບຫ ອດປັດສະວະ 
ແລະ ພົກປັດສະວະ. ດັໍ່ງນັັ້ນ ມັນຈ ໍ່ງສາມາດຢ ດຂະຫຍາຍໄດ້ເມ ໍ່ອມີນ ັ້າປັດສະວະໄຫ ຜ່ານມາຕາມທ ໍ່ 
 ທ ໍ່ປັດສະວະຂອງສັດເພດແມ່ຈະສັັ້ນ ແລະ ມີລັກສະນະຊ ໍ່ກວ່າສັດເພດຜູ້ ແລະ ສັດເພດ
ແມ ່ທ ໍ່ປັດສະວະຈະມາເປີດເຂົັ້າຫາສ່ວນຜົັ້ງຂອງຊ່ອງຄອດ ກ່ອນທີໍ່ຈະມີການຂັບອອກນອກຮ່າງກາຍ, ສ່ວນ
ສັດເພດຜູ້ທ ໍ່ປັດສະວະຈະຍາວລົງມາໃນທາງກາງຂອງອົງຄະທາດ 
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8.4.2 ໜາ້ທີໍ່ຂອງທ ໍ່ປດັສະວະ (Fuction of the Urethra)  
 ທັງໃນສັດເພດຜູ້ ແລະ ສັດເພດແມ່ ທ ໍ່ປດັສະວະເຮັດໜ້າທີໍ່ລ າລຽງນ ັ້າປັດສະວະຈາກ
ພົກປັດສະວະອອກມານອກຮາ່ງກາຍ ໂດຍໃນສັດເພດແມ່ ທ ໍ່ປັດສະວະມີໜ້າທີໍ່ລ າລຽງປັດສະວະພຽງຢ່າງ
ດຽວ, ແຕ່ໃນສັດເພດຜູ້ ທ ໍ່ປັດສະວະນອກຈາກເຮັດໜ້າທີໍ່ລ າລຽງປັດສະວະແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍລ າລຽງນ ັ້າອະສຸຈິ
ອີກດ້ວຍ ໂດຍມີທ ໍ່ລ າລຽງອະສຸຈິ ແລະ ຕ່ອມຂອງລະບົບສ ບພັນມາເປີດເຂົັ້າຫາທ ໍ່ປັດສະວະ ຂະນະທີໍ່ມັນ
ຜ່ານມາໃນຊ່ອງກະດູກຊາມ  
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ບດົທ ີ9 
ລະບບົສ ບພນັ (The Reproduction system) 

 
ຈດຸປະສງົ  
 ເພ ໍ່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ 

1. ບອກໂຄງສ້າງທາງກາຍະວິພາກ ແລະ ທາງຈຸລະກາຍະວິພາກຂອງອະໄວຍະວະສ ບພັນເພດຜູ ້
ແລະ ເພດແມ່ຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມໄດ້ຖ ກຕ້ອງ 

2. ຈ າແນກຂະບວນການສ້າງຈຸລັງສ ບພັນເພດຜູ້ ແລະ ຈຸລັງສ ບພັນເພດແມ່ໄດ້ຖ ກຕ້ອງ 
3. ອະທິບາຍຂະບວນການປະສົມພັນລະຫວ່າງຕົວອະສຸຈິ ກັບຈຸລັງໄຂ່ໄດ້ຖ ກຕ້ອງ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
 ລະບົບສ ບພັນປະກອບດ້ວຍລະບົບທີໍ່ສ າຄັນ 2 ສ່ວນ ຄ : ລະບົບສ ບພັນເພດຜູ້ (Male 
Reproductive System) ແລະ ລະບົບສ ບພັນເພດແມ່ (Female Reproductive System) ເຊິໍ່ງ
ໂຄງສ້າງ ແລະ ອະໄວຍະວະສ ບພັນຂອງລະບົບທັງສອງ ມີຄວາມຈ າເປັນສ າລັບການຜະລິດລູກສັດທີໍ່ເກີດໃໝ່ 
ໂດຍອັນທະ (Testis) ທີໍ່ຢູ່ໃນລະບົບສ ບພັນເພດຜູ ້ທີໍ່ເຮັດໜ້າທີໍ່ສ້າງຕົວອະສຸຈິ (Spermatozoa) ເພ ໍ່ອ
ມາປະສົມກັບໄຂ ່ (Ovum) ທີໍ່ສ້າງມາຈາກຮັງໄຂ່ (Ovary) ໃນລະບົບສ ບພັນເພດແມ່ ເຮດັໃຫ້ເກີດເປັນ
ຕົວອ່ອນຝັງຕົວຢູ່ໃນໝົດລູກ (uterus) ຂອງສັດເພດແມ່ ແລະ ຄອດອອກມາເປັນລູກສັດທີໍ່ເກີດໃໝ່. 
ຂະບວນການທີໍ່ເກີດຂ ັ້ນນີັ້ ເຮັດໃຫ້ຊະນິດຕ່າງຂອງສັດສາມາດດ າລົງຄົງຢູ່ໄດ້ 

 
9.1 ລະບບົສ ບພນັເພດຜູ ້(Male Reproductive System) 
 ລະບົບສ ບພັນເພດຜູ້ຂອງສັດລ້ຽງປະກອບດ້ວຍອັນທະ 1 ຄູ ່ແລະ ລະບົບທ ໍ່ 2 ຂ້າງ ອັນທະຢູ່ໃນ
ຖົງຫຸ້ມອັນທະ, ປະກອບດ້ວຍຈຸລັງທີໍ່ເຮັດໜ້າທີໍ່ສ້າງອະສຸຈິ ແລະ ຮ ໂມນ ໂດຍຕົວອະສຸຈິທີໍ່ສ້າງໄດ້ຈະຖ ກ
ລ າລຽງໄປຕາມລະບົບສ ບພັນເພດຜູ້ 
 ອັນທະປະກອບດ້ວຍທ ໍ່ພັກອະສຸຈິ, ທ ໍ່ສົໍ່ງອະສຸຈິ ແລ້ວໄປເປີດເຂົັ້າສູ່ທ ໍ່ປັດສະວະ ກ່ອນອອກນອກ
ຮ່າງກາຍທາງອົງຄະຊາດ, ນອກຈາກນີັ້ ລະບົບສ ບພັນເພດຜູ້ ຍັງປະກອບດ້ວຍຕ່ອມຕ່າງໆ ໄດ້ແກ່: ເຊມີນັສ 
ເວຊີຄິລ (Seminal Vesicles), ຕ່ອມລູກໝາກ (Prostate Gland), ຕ່ອມບັລໂບຢູຣິທຣັລ ຫ   ຄາວ
ເປີ (Bulbo Urethral  ຫ   Cowper Glands) ເຊິໍ່ງທັງໝົດລວມເອີັ້ນວ່າ: ຕ່ອມຂອງລະບົບສ ບພັນເພດ
ຜູ ້

9.1.1 ກາຍຍະວພິາກຂອງລະບບົສ ບພນັເພດຜູ ້
 ອັນທະ (Testis) ແລະ ຖົງຫຸ້ມອັນທະ (Scrotum) ອັນທະມີຢູ່ 2 ຂ້າງ ຢູ່ພາຍ

ໃນຖົງອັນທະ, ເຮັດໜ້າທີໍ່ສ້າງອະສຸຈິ (Spermatozoa) ແລະ ຮ ໂມນເພດຜູ້ 
 ທ ໍ່ເກັບຕົວອະສຸຈິ (Epididymis) ເປັນສ່ວນທີໍ່ເກັບພັກຕົວອະສຸຈິເອົາໄວ້ ກ່ອນ

ທີໍ່ຈະມີການບີບໄລ່ອອກມາເມ ໍ່ອມີການລັໍ່ງນ ັ້າເຊ ັ້ອ 
 ທ ໍ່ສົໍ່ງອະສຸຈິ (Vas Deferen) ມີຢູ່ 2 ຂ້າງ, ເຮັດໜ້າທີໍ່ລ າລຽງຕົວອະສຸຈິທີໍ່ເກັບ

ໄວ້ໃນທ ໍ່ເກັບອະສຸຈິ ໄປເປີດເຂົັ້າຫາທ ໍ່ປັດສະວະເມ ໍ່ອມີການລັໍ່ງນ ັ້າເຊ ັ້ອເກີດຂ ັ້ນ 
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 ທ ໍ່ປັດສະວະ (Urethra) ເປັນຕ າແໜ່ງທີໍ່ເປີດຮ່ວມຂອງທ ໍ່ສົໍ່ງອະສຸຈິ ແລະ ທ ໍ່
ຂອງຕ່ອມລະບົບສ ບພັນເພດຜູ້, ເຮັດໜ້າທີໍ່ລ າລຽງອະສຸຈິອອກນອກຮ່າງກາຍ ຕະຫ ອດຈົນເປັນທາງຜ່ານ
ຂອງນ ັ້າປັດສະວະອອກນອກຮ່າງກາຍ 

 ຕ່ອມຂອງລະບົບສ ບພັນເພດຜູ້ (Male Accessory Sex Organ) ເປັນ
ຕ່ອມທີໍ່ມີການຜະລິດ ແລະ ລັໍ່ງຂອງແຫ ວທີໍ່ເປັນສ່ວນປະກອບທີໍ່ສ າຄັນຂອງນ ັ້າເຊ ັ້ອ (Semen) 

 ຄົງຄະຊາດ ຫ   ລິງໂຄ (Penis) ເປັນອະໄວຍະວະທີໍ່ໃຊ້ໃນການສ ບພັນລວມທັງ
ສົໍ່ງເອາົນ ັ້າປັດສະວະຈາກທ ໍ່ປັດສະວະທີໍ່ຢູ່ໃນອອກນອກຮ່າງກາຍ 
 

 
 
ຮບູທ ີ64 ລະບບົສ ບພັນຂອງສດັເພດຜູ ້ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ:  http://www.fao.org/docrep/t0690e/t0690e04.htm 
 

1) ອນັທະ (Testis) ແລະ ຖງົອນັທະ (Scrotum) 
 ອັນທະຢູ່ພາຍໃນຖົງຫຸ້ມອັນທະ ມີຂະໜາດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຂະໜາດ, ຮູບ
ຮ່າງ ແລະ ຕ າແໜ່ງທີໍ່ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍສັດແຕ່ລະຊະນິດ, ລູກອັນທະມີເຫຍ ໍ່ອຫຸ້ມ 2 ຊັັ້ນ ຄ : ເຫຍ ໍ່ອຫຸ້ມຊັັ້ນນອກ 
(Tunica Albuginea) ມີຕ າແໜ່ງຢູ່ໃນສຸດ ໂດຍມີສ່ວນຍ ໍ່ນ (Septum) ເຂົັ້າໄປໃນເນ ັ້ອລູກອັນທະ ເພ ໍ່ອ
ແຍກທ ໍ່ຜະລິດອະສຸຈິ (Seminiferous Tubule) ເຊິໍ່ງເປັນທ ໍ່ຂະໜາດໜ້ອຍຂົດກັນຢູ່ຫ ວງຫ າຍ ພາຍໃນ
ທ ໍ່ຜະລິດອະສຸຈິ ຈະມີຈຸລັງສະເປິມໃນໄລຍະຕ່າງໆທີໍ່ມີການພັດທະນາເປັນຕົວອະສຸຈິ, ອະສຸຈິທີໍ່ຜະລິດໄດ້
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ໃນແຕ່ລະທ ໍ່ ຖ ກສົໍ່ງອອກມາຫາທ ໍ່ຊ ໍ່ຂະໜາດສັັ້ນໆທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ: Tubulus Rectus ຈາກນັັ້ນແຕ່ລະທ ໍ່
ມາລວມປະສານກັນເປັນຮ່າງແຫ (Rete Testis) ຫ ັງຈາກນັັ້ນອະສຸຈິຖ ກສົໍ່ງອອກມາຫາທ ໍ່ເກັບອະສຸຈິໂດຍ
ຜ່ານທ ໍ່ (Vas Efferens) ລະຫວ່າງທ ໍ່ຜະລິດອະສຸຈິມີຈຸລັງ Leydig ເຮັດໜ້າທີໍ່ສ້າງຮ ໂມນເພດຜູ້ ຫ   ແອນ
ໂດຣເຈນ ເຊິໍ່ງຮ ໂມນສ າຄັນຄ  ເທສໂທສເຕີໂຣນ (Testosterone) 
 ສ່ວນຖົງຫຸ້ມອັນທະຈະເປັນສ່ວນຫ ໍ່ຫຸ້ມ ແລະ ປ້ອງກັນອັນຕະລາຍ ໃຫ້ກັບລູກ
ອັນທະທີໍ່ຢູ່ພາຍໃນ  

2) ທ ໍ່ເກບັຕວົອະສຈຸ ິ(Epididymis) 
 ເປັນທ ໍ່ດຽວຂົດກັນຢູ່ຢ່າງໜາແໜ້ນແນບຕິດກັບອັນທະ, ອະສຸຈິທີໍ່ຜະລິດຈາກທ ໍ່
ຈະຜ່ານທ ໍ່ໄປເກັບຢູ່ທ ໍ່ເກັບອະສຸຈິ. ຈາກລັກສະນະພາຍນອກທ ໍ່ເກັບອະສຸຈິ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ສ່ວນຄ : ສ່ວນ
ຫົວ, ລ າຕົວ ແລະ ສ່ວນຫາງ . ສ່ວນຫົວຂອງທ ໍ່ເກັບອະສຸຈິມີຕ າແໜ່ງຢູ່ບ ລິເວນດ້ານເທິງຂອງລູກອັນທະ ເຊິໍ່ງ
ເປັນບ ລິເວນເສັັ້ນເລ ອດ ແລະ ເສັັ້ນປະສາດຢູ່ເປັນຈ ານວນຫ າຍ, ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ຈະເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ ໍ່ເກັບ
ອະສຸຈ ິ ເຊິໍ່ງຍາວໄປຕາມຄວາມຍາວຂອງລູກອັນທະ, ສ່ວນຫາງຂອງທ ໍ່ເກັບອະສຸຈິ ມີຕ າແໜ່ງຢູ່ດ້ານທ້າຍ
ຂອງລູກອັນທະ ແລະ ໄປເຊ ໍ່ອມຕ ໍ່ກັບທ ໍ່ສົໍ່ງອະສຸຈິ (Vas Deferens) ທ ໍ່ເກັບຕົວອະສຸຈິເຮັດໜ້າທີໍ່ເປັນ
ບ່ອນພັກຂອງຕົວອະສຸຈິ ເພ ໍ່ອລ ໃຫ້ຕົວອະສຸຈິຈະເລີນເຕັມທີໍ່ກ່ອນທີໍ່ຈະປ່ອຍອອກໄປປະສມົພັນກັບໄຂ່ 

3) ທ ໍ່ສົໍ່ງອະສຈຸ ິ(Vas Deferens) 
 ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕ ໍ່ຈາກສ່ວນຫາງຂອງທ ໍ່ເກັບອະສຸຈິ ໂດຍທີໍ່ທ ໍ່ອະສຸຈິຈະອອກຈາກ
ສ່ວນຫາງຂອງທ ໍ່ເກັບ ແລ້ວຍາວຂະໜານໄປກັບສ່ວນຕົວຂອງທ ໍ່ເກັບ ແລະ ຕ ໍ່ຂ ັ້ນໄປ ລວມເປັນສ່ວນໜ ໍ່ງຂອງ 
ສເປີເມທິສ, ເມ ໍ່ອຜ່ານຊ່ອງທາງຂາໜີບເຂົັ້າໄປໃນຊ່ອງທ້ອງ, ສ່ວນທ ໍ່ສົໍ່ງອະສຸຈິຈະກັບໄປທາງສ່ວນທ້າຍ 
ແຍກຕົວອອກຈາກເສັັ້ນເລ ອດ ແລະ ເສັັ້ນປະສາດຂອງສເປີເມທິສ ແລະ ເປີດເຂົັ້າໄປສ່ວນຕົັ້ນຂອງທ ໍ່ປັດສະ
ວະ. ໃນສັດຫ າຍຊະນິດ ທ ໍ່ອະສຸຈິມີການຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂ ັ້ນ ກ່ອນທີໍ່ມັນຈະລວມກັບທ ໍ່ປັດສະວະ ໂດຍສ່ວນ
ທີໍ່ຂະຫຍາຍອອກດັໍ່ງກ່າວ ເອີັ້ນວ່າ: Ampulla ເຊິໍ່ງອາດປະກອບດ້ວຍຕ່ອມຕ່າງ ທີໍ່ເຮັດໜ້າທີໍ່ຜະລິດຂອງ
ແຫ ວທີໍ່ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງນ ັ້າເຊ ັ້ອ (Semen). ທ ໍ່ສົໍ່ງອະສຸຈິມີໜ້າທີໍ່ທີໍ່ສ າຄັນໃນການບີບໄລ່ຕົວອະສຸຈິ
ຈາກສ່ວນທ ໍ່ເກັບຕົວອະສູຈິໃຫ້ເຂົັ້າໄປໃນທ ໍ່ປັດສະວະ 

4) ທ ໍ່ປດັສະວະ (Urethra) 
 ເປັນສ່ວນທີໍ່ຢູ່ທ້າຍສຸດຂອງລະບົບສ ບພັນເພດຜູ້ທີໍ່ມີໜ້າທີໍ່ສ າຄັນ 2 ຢ່າງຄ : ສົໍ່ງ
ປັດສະວະຈາກຖົງປັດສະວະອອກນອກຮ່າງກາຍ ແລະ ລັໍ່ງນ ັ້າເຊ ັ້ອອອກນອກຮ່າງກາຍ. ທ ໍ່ປັດສະວະ ສາມາດ
ແບ່ງອອກເປັນ 2 ສ່ວນ ດັໍ່ງນີັ້:  

 Pelvic portion ເປັນສ່ວນທີໍ່ຢູ່ພາຍໃນຊ່ອງຂອງກະດູກຊາມ ໂດຍມີທ ໍ່ສົໍ່ງ
ອະສຸຈ ິແລະ ຕ່ອມຂອງລະບົບສ ບພັນເພດຜູ້ມາເປີດເຂົັ້າ 

 Penile portion ເປັນສ່ວນທີໍ່ທອດຍາວຢູ່ພາຍໃນລິງໂຄ 
5) ອງົຄະຊາດ ຫ   ລິງໂຄ (penis) 

 ລິງໂຄເປັນອະໄວຍະວະທີໍ່ໃຊ້ໃນການປະສົມພັນຂອງສັດເພດຜູ້ ເຊິໍ່ງປະກອບຂ ັ້ນ
ດ້ວຍສ່ວນທີໍ່ສ າຄັນ ຄ : ກ້າມຊີັ້ນເຫຍ ໍ່ອທີໍ່ຂະຫຍາຍຕົວແຂງໄດ້ ແລະ ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກ້ຽວພັນ ໂດຍມີທ ໍ່ປດັສະ
ວະທອດຍາວຢູ່ທາງກາງ, ພາຍໃນລິງໂຄມີເລ ອດ ແລະ ເສັັ້ນປະສາດມາລ້ຽງຢູ່ຫ ວງຫ າຍ, ເມ ໍ່ອສັດເພດຜູ້ຖ ກ
ກະຕຸ້ນ ແລະ ເຣົັ້າຢ່າງພຽງພ  ຈະເຮັດໃຫ້ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອທີໍ່ຂະຫຍາຍຕົວແຂງໄດ້ ເກີດການຄັໍ່ງເລ ອດມີຜົນເຮັດໃຫ້
ລິງໂຄຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂ ັ້ນ ແລະ ແຂງຕົວ, ຜົນທີໍ່ເກີດຂ ັ້ນນີັ້ເຮັດໃຫ້ສັດສາມາດສອດລິງໂຄເຂົັ້າໄປຫາຊ່ອງ
ຄອດຂອງໂຕແມ່ໄດ ້
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6) ໂຄງສາ້ງພາຍນອກຂອງລງິໂຄ 
 ສ່ວນກົກເປັນສ່ວນທີໍ່ຢູ່ຕິດກັບຂອບຂອງກະດູກຊາມ ປະກອບດ້ວຍສ່ວນ

ຕົັ້ນຂອງແຖບເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກ້ຽວພັນ 2 ແຖບ ເອີັ້ນວ່າ: Crura ເຊິໍ່ງຖ ກຫຸ້ມດ້ວຍຊັັ້ນກ້າມຊີັ້ນອີກເທ ໍ່ອໜ ໍ່ງ 
 ສ່ວນຕົວລິງໂຄ ເປັນສ່ວນທີໍ່ຢູ່ລະຫວ່າງສ່ວນກົກກັບສ່ວນປາຍສຸດຂອງລິງ 

ໂຄ ໂດຍມີເອັນຢ ດລິງໂຄໃຫ້ຕິດກັບຊ່ອງຂອງກະດູກຊາມ,  ສ່ວນລິງໂຄໃນສັດບາງຊະນິດ ເຊັໍ່ນ: ງົວ, ແບ້ 
ແລະ ໝູ ຍົກເວັັ້ນມ້າ ມີລັກສະນະຂົດເປັນຮູບຕົວ S ຫ   Sigmoid Flexure ເຊິໍ່ງຢ ດຕົວເພ ໍ່ອເພີໍ່ມຄວາມ
ຍາວຂະນະປະສົມພັນ 

 ສ່ວນປາຍສຸດເປັນສ່ວນປາຍສຸດຂອງລິງໂຄທີໍ່ເປັນອິດສະລະ ມີໂຄງສ້າງ 
ແລະ ລັກສະນະທີໍ່ເຫັນແຕກຕ່າງກັນອອກໄປໃນສັດແຕ່ລະຊະນິດ ເຊັໍ່ນ: ໃນມ້າ ທີໍ່ປາຍລິງໂຄເຫັນໄດ້ຊັດ
ເຈນ ຈະປະກອບດ້ວຍເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອທີໍ່ຂະຫຍາຍຕົວແຂງໄດ້ (Electile Tissue) ຈ ານວນຫ າຍ. ໃນສັດ
ຄ້ຽວເອ ັ້ອງປາຍລິງໂຄມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ເຫັນບ ໍ່ຊັດເຈນ ຂະນະທີໍ່ໃນໝາມີສ່ວນທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ: Bulbus 
Glandis ເຊິໍ່ງຂະໜາດໃຫຍ່ໃນເວລາປະສົມພັນ ເພ ໍ່ອຢ ດລິງໂຄໃຫ້ຕິດກັບຊ່ອງຄອດດົນຂ ັ້ນ, ໃນສັດທຸກ
ຊະນິດຜິວຂອງປາຍລິງໂຄມີເສັັ້ນເລ ອດ ແລະ ເສັັ້ນປະສາດມາລ້ຽງຈ ານວນຫ າຍ ເຮັດໃຫ້ມັນໄວຕ ໍ່ການກະຕຸນ້
ທາງສາລິລະເປັນຢ່າງຫ າຍ 

7) ໂຄງສາ້ງພາຍໃນຂອງລງິໂຄ 
 ຖ້າເຮົາເອົາລິງໂຄງມາຕັດຕາມຂວາງພົບວ່າ ພາຍໃນປະກອບດ້ວຍມັດຂອງເນ ັ້ອ
ເຫຍ ໍ່ອທີໍ່ຂະຫຍາຍຕົວແຂງໄດ້ ຈ ານວນ 2 ມັດ ດັໍ່ງນີັ້:  

1. Corpus Carvernosum Urethare ເປັນມັດເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອຂະໜາດ
ນ້ອຍ ປຽບເໝ ອນແຂນເສ ັ້ອທີໍ່ຢູ່ຮອບໆທ ໍ່ປັດສະວະ ຂະນະທີໍ່ມັນທອດຍາວລົງໄປຕາມຕົວລິງໂຄ 

2. Corpuscarver Nosum Penis ເປັນມັດເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອທີໍ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່
ກວ່າເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອມັດທ າອິດ ໂດຍມັດວາງຕົວຢູ່ທາງຕອນເທິງຂອງທ ໍ່ປັດສະວະ 
 ພາຍໃນເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອແຕ່ລະມັດ ຈະປະກອບດ້ວຍເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກ້ຽວພັນທີໍ່ສານກັນ
ເປັນດາງແຫຄ້າຍຟອງນ ັ້າ ໂດຍມີແອ່ງເລ ອດແຊກຢູ່ພາຍໃນ. ໃນພາວະທີໍ່ລິງໂຄບ ໍ່ມີການແຂງຕົວ ຈະມີ
ປະລິມານເລ ອດໄຫ ເຂົັ້າມາໃນເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອເຫ ົໍ່ານີັ້ ຫ າຍກວ່າປະລິມານເລ ອດທີໍ່ໄຫ ອອກ, ແຕ່ເມ ໍ່ອໃດກ ຕາມຖ້າ
ມີປະລິມານເລ ອດໄຫ ເຂົັ້າເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອ ຫ າຍກວ່າປະລິມານເລ ອດທີໍ່ໄຫ ອອກ, ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຄັໍ່ງຂອງ
ເລ ອດໃນແອ່ງເລ ອດ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ແອ່ງເລ ອດເກີດມີການຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຕາມມາ, ເຊິໍ່ງຜົນທີໍ່ເກີດຂ ັ້ນດັໍ່ງກ່າວ
ຖ ກຄວບຄຸມໂດຍເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອທີໍ່ຢູ່ຮອງແອ່ງເລ ອດອີກເທ ໍ່ອໜ ໍ່ງ ໂດຍເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກ່ຽວພັນເຫ ົໍ່ານີັ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດ
ຄວາມດັນຂ ັ້ນພາຍໃນແອ່ງເລ ອດທີໍ່ມີໍ່ເລ ອດຄັໍ່ງ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ລິງໂຄບ ໍ່ມີການຂະຫຍາຍເກີນ ແລະ ມີຄວາມ
ແຂງຫ າຍຂ ັ້ນ ເຊິໍ່ງເຮົາເອີັ້ນຂະບວນການທີໍ່ເກີດຂ ັ້ນນີັ້ວ່າ: ການແຂງຕົວຂອງລິງໂຄ (Cestion of the 
penis) 
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ຮບູທ ີ65 ໂຄງສາ້ງພາຍໃນຂອງລງີໂຄ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ:  http://inovacaoitajuba.com.br/profiles/blogs/broken-penis 

 
8) ໜັງຫຸມ້ລິງໂຄ 

 ເປັນປອກນອກຂອງຜິວໜັງທີໍ່ຫຸ້ມປິດລິງໂຄເອົາໄວ້ ເມ ໍ່ອບ ໍ່ມີການແຂງຕົວ ພະນັງ
ດ້ານນອກຂອງໜັງຫຸ້ມ ມີລັກສະນະເໝ ອຜິວໜັງປົກກະຕິທົໍ່ວໄປ ຂະນະທີໍ່ຜິວໜັງຊັັ້ນໃນທີໍ່ຢູ່ຕິດກັບສ່ວນ
ຂອງລິງໂຄ ເປັນເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອທີໍ່ມີລັກສະນະລຽບ ແລະ ປຽກຊຸ່ມ, ນອກຈາກນີັ້ ໜັງຫຸ້ມລິງໂຄຂອງໝູຍັງມີ
ຖົງນ້ອຍໆ (Preputial Pouch) ຢູ່ພາຍໃນເຊິໍ່ງເປັນບ ລິເວນທີໍ່ມີການສະສົມນ ັ້າປັດສະວະ ແລະ ຈຸລັງທີໍ່
ອອກຫຼຸດ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ພ ໍ່ໝູມີກິໍ່ນສະເພາະ 

9) ຕອ່ມຂອງລະບບົສ ບພນັເພດຜູ ້(Male Accessory Sex Organ)  
 ຕ່ອມເຫ ົໍ່ານີັ້ຜະລິດ ແລະ ລັໍ່ງຂອງແຫ ວທີໍ່ເປັນສ່ວນປະກອບທີໍ່ສ າຄັນຂອງນ ັ້າເຊ ັ້ອ
ເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍຕ່ອມຊະນິດຕ່າງໆ ຄ : Seminal Vesicles, ຕ່ອມລູກໝາກ (Prostate Gland) 
ແລະ ຕ່ອມ Cowper Glands ໂດຍຕ່ອມເຫ ົໍ່ານີັ້ ມີທ ໍ່ໄປເປີດເຂົັ້າຫາທ ໍ່ປັດສະວະຢູ່ສ່ວນແພລວິສ ພ ລ໌ຊັນ 
ແລະ ສັດແຕ່ລະຊະນິດປະກອບດ້ວຍຕ່ອມທີໍ່ມີລັກສະນະ ແລະ ຈ ານວນແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ 

 Seminal Vesicles ເປັນຕ່ອມຄູ່ທີໍ່ມີທ ໍ່ຢ ໍ່ນເຂົັ້າໄປໃນທ ໍ່ປັດສະວະ ເຊັໍ່ນ
ດຽວກັບທ ໍ່ອະສຸຈ ິໂດຍຢູ່ທາງສ່ວນປາຍຂອງທ ໍ່ອະສຸຈິບ ລິເວນຄ ຂອງຖົງປັດສະວະ, ໃນສັດຄ້ຽວເອ ັ້ອງ ແລະ
ໝູ. ຕ່ອມນີັ້ມີຮູບຮ່າງເປັນກີບອັດແໜ້ນກັນຢູ ່ແລະ ບ ໍ່ພົບຕອ່ມນີັ້ເລີຍໃນໝາ ແລະ ແມວ 

 ຕ່ອມລູກໝາກ (Prostate Gland) ເປັນຕ່ອມດຽວຢູ່ຖັດຈາກເຊມີນັລ 
ແລະ ຢູ່ອ້ອມຮອບທ ໍ່ປັດສະວະທາງສ່ວນ Pelvic ໃນສັດທົໍ່ວໄປຕ່ອມນີັ້ ຈະກະຈາຍຕົວທົໍ່ວໄປ ແລະ ກິນ
ບ ລິເວນໄປຕາມລວງຍາວຂອງ Pelvic ໃນໝາຕ່ອມນີັ້ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຫ າຍ ເພາະເປັນຕ່ອມລະບົບສ ບພັນ
ຕ່ອມດຽວທີໍ່ພວກມັນມີຕ່ອມ Bulbo Urethral  ຫ   Cowper Glands ເປັນຕ່ອມຄູ່ທີໍ່ມີຕ າແໜ່ງຢູ່ທາງ
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ດ້ານທ້າຍ ຫ າຍກວ່າຕ່ອມຊະນິດອ ໍ່ນໆ, ທ ໍ່ຂອງຕ່ອມນີັ້ ຈະໄປເປີດເຂົັ້າທ ໍ່ປັດສະວະຕອນທ້າຍຂອງສ່ວນ 
Pelvic, ຕອນນີັ້ພົບໄດ້ໃນສັດລ້ຽງທຸກຊະນິດ ຍົກເວັັ້ນໃນໝາ ແລະ ແມວ, ໃນໝູ ຕ່ອມນີັ້ມີຂະໜາດໃຫຍ່ 
ມີໜ້າທີໍ່ຜະລິດສານຄ້າຍວຸ້ນ ເຊິໍ່ງພົບໄດ້ໃນຊ່ວງທ້າຍຂອງການລັໍ່ງນ ັ້າເຊ ັ້ອຂອງໝູ ໂດຍມີລັກສະນະຄ້າຍເມັດ
ສະຄ ູ

 ຂອງແຫ ວທີໍ່ລັໍ່ງອອກມາຈາກຕອ່ມຂອງລະບົບສ ບພັນເພດຜູ້ ມີຄວາມສ າຄັນ
ດັໍ່ງນີັ້: ເປັນອາຫານລ້ຽງຕົວອະສຸຈິ, ຊ່ວຍໃນການເຄ ໍ່ອນຕົວຂອງອະສຸຈິ ໂດຍຂະນະທີໍ່ມີການປະສົມພັນ, 
ຕ່ອມຂອງລະບົບສ ບພັນເພດຜູ້ ມີການລັໍ່ງຂອງແຫ ວອອກມາເພ ໍ່ອລ ໍ່ລ ໍ່ນທ ໍ່ປັດສະວະ ກ່ອນທີໍ່ຈະມີການລັໍ່ງ
ອະສຸຈິຕາມມາ, ຮັກສາຄວາມເປັນກົດ - ດ່າງ ໃຫ້ກັບນ ັ້າເຊ ັ້ອ ເນ ໍ່ອງຈາກຂອງແຫ ວເຫ ົໍ່ານີັ້ມີຄວາມເປັນດ່າງ ຈ ໍ່ງ
ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມເປັນກົດຂອງຂອງແຫ ວທີໍ່ມາຈາກຊ່ອງຄອດໄດ້ 

 
ຕາຕະລາງທ ີ7 ສະແດງຂອງແຫ ວຈາກຕອ່ມຂອງລະບບົສ ຍພນັເພດຜູ້ 
 

ຊະນດິສດັ Seminal Vesicles Prostate Gland Cowper Gland 

ໝູ + + + 
ງົວ + + + 
ແມວ _ + + 
ໝາ _ + + 
ແກະ + + + 
ມ້າ + + + 
ຄົນ + + + 
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ຮບູທ ີ66 ຕອ່ມຂອງລະບບົສ ບພນັເພດຜູ້ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ:  http://www.slideshare.net/shilleary/4-7-livestock-reproduction 
  

9.1.2 ສາລລິະສາດລະບບົສ ບພນັເພດຜູ ້
1) ຮ ໂມນທີໍ່ກຽ່ວຂອ້ງໃນລະບບົສ ບພນັເພດຜູ້ 

 ຮ ໂມນທີໍ່ສ າຄັນໃນການຄວບຄຸມການທ າງານ ຂອງລະບົບສ ບພັນເພດຜູ້ ໄດ້ແກ່:
ກຸ່ມຮ ໂມນຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນໜ້າ ທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ (Gonadotropins) ເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍ ຮ ໂມນທີໍ່ສ າຄັນ
ຄ : ຮ ໂມນ (Luteinizing Hormone, LH) ແລະ ຮ ໂມນ (Follicle-stimulating Hormone, 
FSH) 
 ນອກຈາກນີັ້ ຍັງມີຮ ໂມນທີໍ່ຜະລິດຈາກອັນທະ ໄດ້ແກ່: ເທສໂທສເຕີໂຣນ 
(Testosterone) ແລະ ເອສໂຕຣເຈນ (Estrogen) 

 ຮ ໂມນ LH ເປັນສານປະກອບໄກ ໂຄໂປຣຕິນ (Glycoprotein) ເຮັດໜ້າ
ທີໍ່ກະຕຸ້ນຈຸລັງເລດິກໃນອັນທະ ທີໍ່ສ້າງ ແລະ ລັໍ່ງເທສໂທສເຕີໂຣນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ເອສໂຕຣເຈນ
ຈ ານວນໜ້ອຍ 

 ຮ ໂມນ FSH ເປັນສານໂກ ໂຄໂປຣຕິນ ທີໍ່ຜະລິດຈາກຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງ
ສ່ວນໜ້າ, ຮ ໂມນຊະນິດນີັ້ ມີບົດບາດສ າຄັນຕ ໍ່ຂະບວນການສ້າງອະສຸຈິຂອງອັນທະໃນໄລຍະທ າອິດ 

 ເທສໂທສເຕີໂຣນ ເປັນຮ ໂມນຊະນິດໜ ໍ່ງຂອງແອນໂດຣເຈນ (Andro 
gen) ເຊິໍ່ງຈັດຢູ່ໃນກຸ່ມສເຕີຣອຍຮ ໂມນ ເຊັໍ່ນດຽວກັບແອນໂດຣເຈນ ແລະ ໂປຣເຈສເຕີໂຣນ, ຮ ໂມນຊະນິດ
ນີັ້ ສ່ວນໃຫຍ່ສ້າງມາຈາກຈຸລັງລີດິກຂອງອັນທະ, ນອກຈາກນີັ້ ຕ່ອມເທິງໄຂ່ຫ ັງສ່ວນນອກ (Adrenal 
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cortex) ຍັງສາມາດສ້າງຮ ໂມນນີັ້ໄດ້ເຊັໍ່ນກັນ ແຕ່ມີປະລມິານເລັກໜ້ອຍ. ເທສໂທສເຕີໂຣນ ມີບົບບາດ
ສ າຄັນດັໍ່ງນີັ້: 

 ມີຄວາມສ າຄັນຕ ໍ່ຂະບວນການສ້າງອະສຸຈິຂອງອັນທະໃຫ້ສົມບູນ 
 ກະຕຸ້ນການຈະເລີນ ແລະ ການເຮັດໜ້າທີໍ່ຂອງຕ່ອມຂອງລະບົບສ ບ

ພັນເພດຜູ້ 
 ກະຕຸ້ນໃຫ້ສັດສະແດງພ ດຕິກ າທາງເພດ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການ

ປະສົມພັນ 
 ເຮັດໃຫ້ສັດເພດຜູ້ມີຮູບຮ່າງລັກສະນະ ທີໍ່ສະແດງອອກເຖິງຄວາມເປັນ

ເພດຜູ້ ເຊິໍ່ງແຕກຕ່າງກັນໃນສັດແຕ່ລະຊະນິດ ເຊັໍ່ນ: ຄົນຈະມີສຽງໃຫຍ່, ມກີ້າມຊີັ້ນຕາມແຂນຂາ ຫ   ມີໜວດ 
ໃນໄກ່ມີຫອນໃຫຍ ່ແລະ ຮ່າງກາຍທີໍ່ໃຫຍ່ໂຕກວ່າເພດແມ່ 

 ເຮັດໃຫ້ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງກ້າມຊີັ້ນ ເນ ໍ່ອງຈາກມີການສະສົມ
ຂອງໂປຣຕນີ ແລະ ໄນໂຕຣເຈນ ຈ ໍ່ງເຮັດໃຫ້ສັດເພດຜູ້ມີລ າຕົວຂະໜາດໃຫຍ່ 

2)  ການສາ້ງຕວົອະສຈຸ ິ(Spermatogenesis) 
 ເປັນຂະບວນການສ້າງຈຸລັງສ ບພັນເພດຜູ້ຈາກຈຸລັງ (Spermatogonia) ເຊິໍ່ງ
ເປັນຈຸລັງຕັັ້ງຕົັ້ນທີໍ່ເກີດຂ ັ້ນຕະຫ ອດເວລາ ໃນທ ໍ່ຜະລິດອະສຸຈິຂອງອັນທະທີໍ່ຈະເລີນເຕັມທີໍ່ແລ້ວ ເຊິໍ່ງຂະບວນ
ການນີັ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ໄລຍະ ຄ : ໄລຍະການແບ່ງຕົວ (Sermatocytogenesis) ແລະ ໄລຍະການ
ປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງ (Spermiogenesis) 
 ໄລຍະການແບງ່ຕວົ (Sermatocytogenesis) 
 ເມ ໍ່ອສັດເຂົັ້າສູ່ໄວສົມບູນຈຸລັງສເປີມມາໂຕໂກເນຍ (Spermatogonia) ເປັນຈຸ
ລັງຕັັ້ງຕົັ້ນທີໍ່ມີໂຄຣໂມໂຊມ 2 ຊຸດ (2n) ມີການແບ່ງຕົວແບບໄມໂຕຊີສ ເພ ໍ່ອສ້າງຈຸລັງສ ບຕົັ້ນແບບຂ ັ້ນມາ
ທົດແທນຕົວເກົໍ່າຢູ່ຕະຫ ອດເວລາ, ເຮັດໃຫ້ການຜະ ລິດຕົວອະສຸຈ ິ ດ າເນີນຢູ່ໄດ້ຕະຫ ອດໄວຈະເລີນພັນ, 
ໂດຍຈຸລັງສເປີມທີໍ່ຢູຮ່ອບໆຂອບທ ໍ່ຜະລິດຕົວອະສຸຈິມີການປ່ຽນແປງ ເພ ໍ່ອພັນທະນາມາເປັນຕົວອະສຸຈິໂດຍ
ມີຂັັ້ນຕອນສ າຄັນດັໍ່ງນີັ້: 

 ສະເປີມາໂຕໂກເນຍ (2n) ມີການແບ່ງຕົວແບບໄມໂຕຊິສຫ າຍຄັັ້ງ ເພ ໍ່ອເພີໍ່ມ
ຈ ານວນຈຸລັງ ໂດຍແຕ່ລະຈຸລັງມີໂຄງສ້າງເໝ ອນກັນຈຸລັງເດີມທຸກປະການ 

 ຈຸລັງສະເປີມມາໂຕໄຊຂັັ້ນຕົັ້ນ (Pimary Spermatocyte) (2n) ເປັນຈຸ
ລັງທີໍ່ເກີດຈາກການຈະເລີນຂອງຈຸລັງຂັັ້ນຕົັ້ນ ຈະເຄ ໍ່ອນຍ້າຍໄປຢູ່ທາງກາງທ ໍ່ຜະລິດອະສຸຈິ ໂດຍຈຸລັງດັໍ່ງກ່າວ
ນັັ້ນໜ ໍ່ງຈຸລັງ ເກີດການແບ່ງຕົວແບບໄມໂອຊິສ ໄດ້ຈຸລັງສະເປີມມາໂຕໄຊຂັັ້ນທີສອງ (n) 2 ຈຸລັງ ເຊິໍ່ງແຕ່ລະ
ຈຸລັງມີຈ ານວນໂຄ ໂມໂຊມຫຼຸດລົງເຫ  ອ 1n 

 ຈຸລັງສະເປີມມາໂຕໄຊຂັັ້ນທີໍ່ສອງ (n) ແຕ່ລະຈຸລັງແບ່ງຕົວແບບໄມໂຕຊິສ
ໄດ້ເປັນສເປີມມາຕິດ (Spermatid) (n) 4 ຈຸລັງ 
 ໄລຍະການປຽ່ນຮບູຮາ່ງ (Spermiogenesis) 
 ສເປີມມາຕິດແຕ່ລະຈຸລັງ ມີການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງຫ າຍຂັັ້ນຕອນ ຈົນໄດ້ເປັນຕົວ
ອະສຸຈ ິໂດຍແຕ່ລະຈຸລັງມີການປ່ຽນແປງທັງນິວເຄຍສ ແລະ ໄຊໂຕພາສຊ ມ, ຈາກຈຸລັງທີໍ່ມີການເຄ ໍ່ອນໄຫວ
ກາຍເປັນຈຸລັງທີໍ່ມີການເຄ ໍ່ອນໄຫວວ່ອງໄວ ໂດຍມີຫາງຈະເລີນເຕີບໂຕຂ ັ້ນມາ ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຕົວອະສຸຈິ 
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ຮບູທ ີ67 ການສາ້ງຕວົອະສຈຸ ິ
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: https://apriliascience.wordpress.com/kelas-ix/sistem-reproduksi-

pada-manusia/alat-reproduksi-manusia/ 
 

3) ນ ັ້າເຊ ັ້ອ (semen) 
  ເປັນຂອງແຫ ວ, ສີຂາວຂຸ້ນ ລັໍ່ງອອກມາຈາກອະໄວຍະວະສ ບພັນເພດຜູ້ເມ ໍ່ອມີ
ການປະສົມພັນ ຫ   ຮີດນ ັ້າເຊ ັ້ອ, ນ ັ້າເຊ ັ້ອມີສ່ວນປະກອບທີໍ່ສ າຄັນສອງສ່ວນຄ : ຕົວອະສຸຈິ ແລະ ນ ັ້າລ້ຽງ
ອະສຸຈ.ິ ປະລິມານຂອງນ ັ້າເຊ ັ້ອທີໍ່ລັໍ່ງອອກມາແຕ່ລະຄັັ້ງມີປະລິມານ ແລະ ຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນທີໍ່ແຕກຕ່າງກັນຕາມ
ຊະນິດຂອງສັດເຊັໍ່ນ: ໃນງົວມີການລັໍ່ງນ ັ້າເຊ ັ້ອຄັັ້ງລະປະມານ 2-8 ມິນລີລິດ ຫ   ຊີຊ ີ ຈ ໍ່ງມີຈ ານວນອະສຸຈິ
ປະມານ 1200 ຕົວ/1 ມິນລີລິດ ແລະ ໃນໝູ ມີການລັໍ່ງນ ັ້າເຊ ັ້ອຄັັ້ງລະປະມານ 80-300 ມິນລີລິດໂດຍມີ
ຈ ານວນຕົວອະສຸຈິປະມານ 25 ລ້ານໂຕ/ມິນລີລິດ 

4) ຕວົອະສຈຸ ິ(Spermatozoa) 
 ເປັນຈຸລັງທີໍ່ມີລັກສະນະຍາວ ແລະ ບາງ ເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍ 3 ສ່ວນທີໍ່ສ າຄັນ ຄ : 
ສ່ວນຫົວ, ສ່ວນກາງ ແລະ ສ່ວນຫາງ 

 ສວ່ນຫວົ (Head) ເປັນສ່ວນທີໍ່ປະກອບດ້ວຍນິວເຄລຍຂອງຈຸລັງ ແລະ 
ຖ ກຫ ໍ່ຫຸ້ມດ້ວຍໂຄງສ້າງທີໍ່ມີລັກສະນະຄ້າຍໝວກ ເອີັ້ນວາ່: Acrosome ເຊິໍ່ງພາຍໃນມີເອັນໄຊມ໌ ສ າລັບ
ການຍ່ອຍບັນຈຸຢູ ່ ໂດຍເອັນໄຊມ໌ນີັ້ ຖ ກລັໍ່ງອອກມາຕອນອະສຸຈິເຂົັ້າໄປຫາພາຍໃນລະບົບສ ບພັນເພດແມ່ 
ເພ ໍ່ອຊ່ວຍຍ່ອຍພະນັງທີໍ່ຫຸ້ມຮອບໆໄຂ່ (Ovum) ເຮັດໃຫ້ຕົວອະສຸຈິເຂົັ້າໄປປະສົມພັນກັບໄຂ່ໄດ ້

 ສວ່ນກາງ (Mid peice) ປະກອບດ້ວຍ ໄມໂຕຄອນເດຣຍ 
(Mitochondria) ທີໍ່ເຮັດໜ້າທີໍ່ຜະລິດພະລັງງານໃຫ້ຈຸລັງອະສຸຈິ ມີການເຄ ໍ່ອນທີໍ່ໄດ້ດີ 
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 ສວ່ນຫາງ (Tail) ເປັນສ່ວນທີໍ່ມີລັກສະນະຍາວລຽບຄ້າຍຫາງລອຍ, ພາຍ
ໃນປະກອບດ້ວຍໄຟບຣິລ (Fibril) ເຊິໍ່ງເປັນໜ່ວຍທີໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຫົດຕົວ ຄ້າຍກັບໃນຈຸລັງກ້າມຊີັ້ນ
ໂດຍໄຟບຣິລເຮັດໃຫ້ອະສຸຈິເຄ ໍ່ອນໄປມາຄ້າຍແສ້ ແລະ ພັກດັນໃຫ້ຈຸລັງມີການເຄ ໍ່ອນທີໍ່ໄປຂ້າງໜ້າ ເມ ໍ່ອມັນ
ຖ ກເຮັດໃຫ້ມີການເຄ ໍ່ອນໄຫວຢູ່ສະເໝີ 
 

 
 
ຮບູທ ີ68 ຕວົອະສຈຸ ິ
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ:  http://www2.nau.edu/gaud/bio301/content/spmtz.htm 
 

5) ນ ັ້າລຽ້ງຕວົອະສຈຸ ິ 
 ສ່ວນໃຫຍ່ຜະລິດຈາກຕ່ອມຂອງລະບົບສ ບພັນເພດຜູ້ ທີໍ່ຢູ່ຕາມທາງຜ່ານອະສຸຈິ 
ໂດຍເຮັດໜ້າທີໍ່ໃນການຜະລິດຂອງແຫ ວດັໍ່ງກ່າວ, ຢູ່ພາຍໃຕ້ການທ າງານຂອງຮ ໂມນເພດຜູ້ ຫ   ແອນໂດຣເຈນ 
ຂອງແຫ ວຈາກຕ່ອມທີໍ່ສ້າງ ແລະ ລັໍ່ງມາກັບອະສຸຈິມີປະລິມານທີໍ່ແຕກຕ່າງກັນໄປໃນສັດແຕ່ລະຊະນິດ ເຊັໍ່ນ: 
ໃນງົວ ຕ່ອມທີໍ່ຜະລິດຂອງແຫ ວຫ າຍທີໍ່ສຸດໄດ້ແກ່: ຕ່ອມເຊີມີນັລ (Seminal Vesicles), ດັໍ່ງນັັ້ນ ຈ ໍ່ງສົໍ່ງ
ຜົນໃຫ້ປະລິມານສານຕ່າງໆ ທີໍ່ຢູ່ໃນນ ັ້າເຊ ັ້ອຂອງສັດແຕ່ລະຊະນິດແຕກຕ່າງກັນ. ຈາກຕົວຢ່າງຂ້າງຕົັ້ນ ງົວພົບ
ວ່າ ຕ່ອມເຊມີນັລ ຈະຜະລິດຂອງແຫ ວທີໍ່ປົນມາກັບອະສຸຈິຫ າຍທີໍ່ສຸດ ເຊິໍ່ງຂອງແຫ ວຈາກຕ່ອມນີັ້ປະກອບ
ດ້ວຍນ ັ້າຕານຟຣຸູກໂຕສ ແລະ ຊອນຣ໌ບິຕອນ ດັໍ່ງນັັ້ນ ໃນນ ັ້າເຊ ັ້ອງົວ ຈ ໍ່ງມີນ ັ້າຕານຟຣູກໂຕສຫ າຍກວ່າ
ສັດອ ໍ່ນໆ 
 
9.2 ລະບບົສ ບພນັເພດແມ ່(Female Reproductive System) 
 ລະບົບສ ບພັນເພດແມ່ຂອງສັດລ້ຽງ ປະກອບດ້ວຍອະໄວຍະວະທີໍ່ສ າຄັນ 2 ສ່ວນ ຄ : ຮັງໄຂ່ 1 ຄູ ່
ແລະ ລະບົບທ ໍ່ ເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍທ ໍ່ສົໍ່ງໄຂ່ 2 ຂ້າງ, ມົດລູກ, ປາກມົດລູກ ແລະ ຊ່ອງຄອດ ໂດຍໄຂ່ທີໍ່ສຸກຕົກ
ຈາກຮັງໄຂ່ມາຮ່ວມຕົວກັບອະສຸຈິຢູ່ທ ໍ່ສົໍ່ງໄຂ່ ແລ້ວເຄ ໍ່ອນຕົວມາຝັງຢູ່ມົດ ເພ ໍ່ອຈະເລີນເປັນຕົວອ່ອນຈົນຮອດ
ກ ານົດເກີດລູກ ສັດກ ຈະຖ ກຂບັອອກນອກຮ່າງກາຍຜ່ານທາງຊ່ອງຄອດ, ນອກຈາກນີັ້ ລະບບົສ ບພັນເພດແມ່
ຍັງປະກອບດ້ວຍອະໄວຍະວະສ ບພັນເພດແມ່ພາຍນອກ ຫ   ທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ: ປາກຊ່ອງຄອດນັັ້ນເອງ 

9.2.1 ກາຍຍະວພິາກສາດຂອງລະບບົສ ບພັນເພດແມ່ 
1) ຮັງໄຂ່ (Ovary) ມີຢູ່ 2 ຂ້າງ ເຮັດໜ້າທີໍ່ຜະລິດໄຂ່ ແລະ ສ້າງຮ ໂມນເພດແມ່ 
2) ທ ໍ່ສົໍ່ງໄຂ ່(Oviduct or Fallopian Tube ) ມີຢູ່ 2 ຂ້າງ ເປັນຕ າແໜ່ງທີໍ່ໄຂ່

ມາຮວມຕົວກັບອາສຸຈິ 

ສວ່ນກາງ 

ສວ່ນຫວົ ສວ່ນຫາງ 



102 

3) ມົດລູກ (Uterus) ເປັນທີໍ່ຢູ່ ແລະ ໃຫ້ອາຫານແກ່ຕົວອ່ອນ ແບ່ງອອກເປັນ 3 
ສ່ວນ ຄ :  

 ປີກມົດລູກ (Uterine horn) ມີຢູ່ສອງຂ້າງ 
 ຕົວມົດລູກ (Body of uterus) 
 ປາກຫ  ຄ ມົດລູກ (Cervix) 

4) ຊ່ອງຄອດ (Vagina) ເປັນສ່ວນທີໍ່ຮັບອະສຸຈິຈາກອະໄວຍະວະເພດຜູ້ ແລະ 
ເປັນທາງທີໍ່ລູກສັດຄອດອອກມາ 

5) ກະພຸ້ງຊ່ອງຄອດ (Vestibule) ປະກອບດ້ວຍຕ່ອມສ້າງນ ັ້າເມ ອກຈ ານວນຫ າຍ 
6) ອະໄວຍະວະສ ບພັນເພດແມ່ພາຍນອກ (External genitatia) ຫ   ເອີັ້ນອີກ

ຢ່າງໜ ໍ່ງວ່າ: ປາກຊ່ອງຄອດ (Vulva). ລະບົບອະໄວຍະວະສ ບພັນເພດແມ່ເຫ ົໍ່ານີັ້ ມີຕ າແໜ່ງຢູ່ພາຍໃນຊ່ອງ
ທ້ອງ ແລະ ຖ ກຍ ດໄວ້ດ້ວຍເອັນ Broad ligament 3 ສ່ວນຄ : ເອັນຍ ດຮັງໄຂ່ (Mesovarium), 
ເອັນຍ ດທ ໍ່ສົໍ່ງໄຂ່ (Mesosalpinx) ແລະ ເອັນຍ ດມົດລູກ (Mesometium) 
 

 
 
ຮບູທ ີ69 ອະໄວຍະວະສ ບພນັເພດແມ ່
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ:  http://www.slideshare.net/shilleary/4-7-livestock-reproduction 
 

1) ຮງັໄຂ ່(Ovary)  
 ປົກກະຕິຮັງໄຂ່ພົບຢູ່ໃນດ້ານຫ ັງຂອງຊ່ອງທ້ອງ ໃກ້ກັບສ່ວນປາຍຂອງປີກມົດລູກ
ທັງສອງຂ້າງ ໂດຍຮັງໄຂ່ແຕ່ລະຂ້າງຖ ກຍ ດໄວ້ດ້ວຍເອັນຍ ດຮັງໄຂ່ (Mesovarium) ຕາມທ າມະຊາດ ຮັງ

ຮງັໄຂ ່

ທ ໍ່ສົໍ່ງໄຂ ່ມດົລກູ ປາກມດົລກູ ຊອ່ງຄອດ ປາກຊອ່ງຄອດ 
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ໄຂ່ທັງສອງຂ້າງມີຮູບຮ່າງຄ້າຍເຂັມຂັດ (Ellipsoidal shape) ແລະ ແຂງ ແຕ່ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ໂດຍທົໍ່ວໄປ
ຮັງໄຂ່ມີລັກສະນະທີໍ່ແປກໄປ ເພາະວ່າ ການຍ ໍ່ນອອກມາຈາກຜິວຂອງຟ ລິໂຄ (Folllicle) ຂະໜາດໃຫຍ ່
ແລະ (Corpuslutium; CL) ໂດຍສະເພາະສັດທີໍ່ມີລູກເປັນຊອກ (Polytocous) ມີຮັງໄຂ່ທີໍ່ແປກໄປ 
ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ຫ າຍ ເຊັໍ່ນ: ໝູ ຮັງໄຂ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຄ້າຍພວງອະງ່ນ ເພາະວ່າ ພາຍໃນມີຟ ລິໂຄ 
ທີໍ່ຈະເລີນເຕັມທີໍ່ຢູ່ເປັນຈ ານວນຫ າຍ ສ່ວນໃນມ້າ ຮັງໄຂ່ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍໝາກໄຂ່ຫ ັງ 
 ເຫຍ ໍ່ອບຸຮັງໄຂ່ມີ 2 ຊັັ້ນຄ : 1) ເຫຍ ໍ່ອບຸຜິວຊັັ້ນນອກ (Germinal 
epithelium) ປະກອບດ້ວຍຈຸລັງຮູບໝາກບານຊັັ້ນດຽວ, 2) ເຫຍ ໍ່ອບຸຊັັ້ນໃນ (Tunica albuginea) 
ຢູ່ຖັດເຂົັ້າໄປຈາກຂ້າງນອກ ແບ່ງໄດ້ເປັນ 2 ສ່ວນ ຄ : ສ່ວນໃນ (Medulla) ມີຕ າແໜ່ງຢູ່ແກນກາງຂອງຮັງ
ໄຂ່ ປະກອບດ້ວຍເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອກ່ຽວພັນ ເຊິໍ່ງເປັນບ່ອນລວມຂອງເສັັ້ນເລ ອດ ແລະ ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອປະສາດທີໍ່ມີ
ເສັັ້ນເລ ອດ ແລະ ເສັັ້ນປະສາດມາລ້ຽງອີກ 

2) ທ ໍ່ສົໍ່ງໄຂ ່(Oviduct or Fallopian Tube or Uterine Tube)  
 ເປັນທ ໍ່ຂະໜາດນ້ອຍທີໍ່ຂົດໄປມາ ທີໍ່ຍ ໍ່ນອອກມາຈາກສ່ວນປາຍຂອງປີກມົດລູກ
ແຕ່ລະຂ້າງ ໂດຍບ ໍ່ມີສ່ວນໃດຂອງທ ໍ່ສົໍ່ງໄຂ່ເກາະຕິດຢູ່ກັບຮັງໄຂ່ເລີຍ. ຮັງໄຂ່ມີໜ້າທີໍ່ຮັບໄຂ່ທີໍ່ຕົກຈາກຮັງໄຂ່
ມາຫາມົດລູກ ແລະ ເປັນຕ າແໜ່ງປົກກະຕິທີໍ່ໄຂ່ ແລະ ອະສຸຈິມາຮວມຕົວກັນ ເຊິໍ່ງເອີັ້ນຂະບວນການນີັ້ວ່າ: 
ການປະສົມພັນ (Fertilization) ແລະ ເມ ໍ່ອໃດກ ຕາມທີໍ່ເກີດການປະສົມພັນໃນບ ລິເວນດັໍ່ງກ່າວ ທ ໍ່ສົໍ່ງໄຂ່ກ 
ຈະເປັນຕົວລ າລຽງໄຂ່ທີໍ່ໄດ້ຮັບການປະສົມພັນ ເພ ໍ່ອສົໍ່ງຕ ໍ່ມາຫາມົດລູກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຝັງຕົວຕ ໍ່ໄປ 

3) ມດົລກູ (Uterus) 
 ໃນສັດລ້ຽງສວ່ນໃຫຍ່ມົດລູກມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຕົວ 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 ຈະເລີນໄດ້ດ ີໂດຍສະເພາະໃນໝູ ເພ ໍ່ອໃຫ້
ຕົວອ່ອນຝັງຕົວໄດ້ຢ່າງພຽງພ  ຂະນະທີໍ່ຕົວມົດລູກມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ສັັ້ນຫ າຍ, ສ່ວນໃນງົວ, ມ້າ ແລະ 
ແກະບາງສາຍພັນ ມີມົດລູກຊະນິດ Bipartite ຄ ໂຕມົດລູກມີຂະໜາດໃຫຍ່ຊັດເຈນ ໂດຍສະເພາະໃນມ້າທີໍ່
ມີລັກສະນະມົດລູກໃກ້ຄຽງກບັຂອງຄົນ ແລະ ລີງ ເຊິໍ່ງມີມົດລູກໃຫຍ່ຫ າຍ ແຕ່ປີກມົດລູກຈະຫາຍໄປ, 
ພະນັງມົດລູກ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ຊັັ້ນ ລຽງຈາກດ້ານນອກໄປຫາດ້ານໃນ ດັໍ່ງນີັ້: 

 ຊັັ້ນເຫຍ ໍ່ອຫຸ້ມ (Serosa) ປະກອບດ້ວຍຈຸລັງຊັັ້ນດຽວ ແລະ ຕິດຕ ໍ່ກັນເປັນ
ຜ ນດຽວກັບເຫຍ ໍ່ອບຸຊ່ອງທ້ອງ (Peritonium) ໂດຍມີເອັນຢ ກຕິດມົດລູກໃຫ້ຕິດກັບເຫຍ ໍ່ອບຸຊ່ອງທ້ອງ 

 ຊັັ້ນກ້າມຊີັ້ນ (Myometrium) ເປັນຊັັ້ນທີໍ່ໜາທີໍ່ສຸດ ປະກອບດ້ວຍ
ກ້າມຊີັ້ນກ້ຽງ 3 ຊັັ້ນ ມີບົດບາດສ າຄັນຕ ໍ່ການບີບຕົວຂອງມົດລູກລະຫວ່າງຊ່ວງເປັນສັດ ແລະ ເວລາທີໍ່ມີການ
ປະສົມພັນ ໃນກ ລະນີທີໍ່ສັດຕັັ້ງທ້ອງ ຊັັ້ນກ້າມຊີັ້ນຈະຫ າຍກວ່າປົກກະຕ ິ ໂດຍມີການເພີໍ່ມທັງຈ ານວນ ແລະ 
ຂະໜາດຂອງຈຸລັງກ້າມຊີັ້ນ 

 ຊັັ້ນໃນສຸດ (Endometrium) ປະກອບເຫຍ ໍ່ອບຸພະນັງດ້ານໃນ ຕ່ອມພາຍ
ໃນເຫຍ ໍ່ອມົດລູກ (Uterine gland) ເຊິໍ່ງເຮັດໜ້າທີໍ່ເປັນແຫ ໍ່ງອາຫານໃຫ້ຕົວອ່ອນ ແລະ ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອປະ 
ສາດຊັັ້ນນີັ້ມີຄວາມໜາຫ າຍ ແລະ ມີເສັັ້ນເລ ອດມາລ້ຽງຫ າຍກວ່າປົກກະຕ.ິ ພະນັງຊັັ້ນໃນຂອງມົດລູກເປັນ
ສ່ວນທີໍ່ມີການຍ ດເກາະກັບເຫຍ ໍ່ອຫຸ້ມຊັັ້ນນອກຂອງຄັບກະ (Chorion) ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນໂຄງສ້າງທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ 
Placenta ເຊິໍ່ງເປັນບ ລິເວນທີໍ່ມີເສັັ້ນເລ ອດມາລ້ຽງຈາກແມ່ ແລະ ລູກຂ້າມຜ່ານໄປມາລະຫວ່າງກັນ. ການ
ແລກປ່ຽນຂອງສານອາຫານ ແລະ ຂອງເສຍລະຫວ່າງແມ່ ແລະ ລູກເກີດຂ ັ້ນໃນຊ່ອງນີັ້ ໂດຍສັດຊະນິດຕ່າງໆ
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ກ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນອອກໄປຕາມລັກສະນະການຍ ດເກາະ ເຊັໍ່ນ: ໃນມ້າ ແລະ ໝູ ຈະມີຖົງຊະນິດ
ກະຈາຍ (Diffuse placenta) ຄ : ສ່ວນທີໍ່ມີການຍ ດເກາະລະຫວ່າງພະນັງມົດລູກຊັັ້ນໃນ ກັບເຫຍ ໍ່ອຫຸ້ມ
ຊັັ້ນນອກສຸດຂອງຕົວມົດລູກຈະກະຈາຍຢູ່ທົໍ່ວໄປ, ໃນສັດຄ້ຽວເອ ັ້ອງຈະມີຖົງຄ້າຍເມັດກະດຸມ (Cotyle 
donly Placenta) ພະນັງມົດລູກຊັັ້ນໃນ ມສີ່ວນທີໍ່ຍ ໍ່ນອອກໄປຄ້າຍກັບດອກເຫັດ (Caruncle) ຈ ານວນ
ຫ າຍ ເຊິໍ່ງເປັນສ່ວນດຽວທີໍ່ມີການຍ ດເກາະກັບເຫຍ ໍ່ອຫຸ້ມຊັັ້ນນອກສຸດຂອງຕົວລູກ ແຕ່ບ ໍ່ພົບຕ່ອມພາຍໃນ
ມົດລູກຄ ກັບພະນັງມົດລູກສ່ວນອ ໍ່ນໆ, ໃນໝາ ແລະ ແມວ ມີຖົງຊະນິດເປັນແຖບ (Zonary placenta) 
ເປັນສ່ວນທີໍ່ຢ ດເກາະກັນ ຈະມີລັກສະນະຄ້າຍກັບແຖບເຂັມຂັດລ້ອມຮອບຕົວລົດເອົາໄວ້ ແລະ ໃນຄົນມີຖົງ
ຊະນິດເປັນແຜ່ນກົມ (Discoidal Placenta) ເປັນບ ລິເວນທີໍ່ຍ ດເກາະກັນ ມີລັກສະນະເປັນແຜ່ນຄ້າຍ
ຈານ 
 ມດົລກູມໜີາ້ທີໍ່ດັໍ່ງນີັ້: 

 ຂົນສົໍ່ງອະສຸຈິຈາກຈຸດທີໍ່ມີການປ່ອຍນ ັ້າເຊ ັ້ອຈາກຕົວຜູ້ ໄປຫາຕ າແໜ່ງທີໍ່
ເກີດການປະສົມພັນໃນທ ໍ່ສົໍ່ງໄຂ່ 

  ຜະລິດຮ ໂມນພອສຕາແກຣນດິນ ເອຟ ທູ ອັລຟາ (PGF2α) ເພ ໍ່ອສະລາຍ 
ຄອຣ໌ປັສລູທຽມ ເມ ໍ່ອບ ໍ່ມີຕົວອ່ອນເກີດຂ ັ້ນ ເພ ໍ່ອໃຫ້ສັດເຂົັ້າສູ່ວົງຈອນການເປັນສັດຮອບຕ ໍ່ໄປ 

  ເປັນແຫ ໍ່ງອາຫານຂອງຕົວອ່ອນໃນໄລຍະຕົັ້ນກ່ອນການຝັງຕວົ ໂດຍຂອງ
ແຫ ວທີໍ່ຜະລິດຈາກຕ່ອມພາຍໃນເຫຍ ໍ່ອມົດລູກ 

  ຕຽມເພ ໍ່ອການຝັງຕົວຂອງຕົວອ່ອນ ຕະຫ ອດຈົນດູແລຄັບພະໃນຊ່ວງການ
ຕັັ້ງທ້ອງ ຈົນຮອດຄອດລູກ ໂດຍການກະຕຸ້ນຂອງຮ ໂມນໂປຣເຈສເຕີໂຣນຜະລິດຈາກຮັງໄຂ່ 

  ບີບໄລ່ຕົວລູກ ແລະ ຖົງອອກຈາກມົດລູກໃນຂະບວນການຄອດ ແລະ ຫ ັງ
ຈາກການຄອດ ມົດລູກຈະຫົດຕົວເພ ໍ່ອໃຫ້ມີຂະໜາດໃກ້ຄຽງກັບຂະໜາດຂອງມົດລູກ ກ່ອນການຕັັ້ງທ້ອງໃນ
ຂະບວນການເຂົັ້າອູ່ 

4) ປາກມດົລກູ (Cervix) 
 ປຽບໄດ້ຄ ກັບລີັ້ນ ກ້າມຊີັ້ນທີໍ່ຄອຍປິດມົດລູກຈາກດ້ານນອກ ເຊິໍ່ງເປັນໜ້າທີໍ່ຂອງ
ກ້າມຊີັ້ນກ້ຽງທີໍ່ມີລັກສະນະເປັນສາບຍຸ້ມແຂງແຮງ ຢູ່ລະຫວ່າງມົດລູກ ແລະ ຊ່ອງຄອດ ປົກກະຕິມົດລູກຈະ
ປິດຊະນິດ ຍົກເວັັ້ນໃນຊ່ວງຕົັ້ນ ແລະ ຊ່ວງປາຍຂອງການຕັັ້ງທ້ອງ, ປາກມົດລູກຈະເປີດໃນຊ່ວງໄລຍະທີໍ່ເປັນ
ສັດ ເພ ໍ່ອຈະຮັບອະສຸຈິເຂົັ້າລະຫວ່າງການປະສົມພັນ ແລ້ວປິດສະນິດໃນຊ່ວງໄລຍະການຕັັ້ງທ້ອງ ແລະ ເປີດ
ອີກຄັັ້ງ ເມ ໍ່ອມີການຄອດເກີດຂ ັ້ນ 
 ປາກມດົລກູມໜີາ້ທີໍ່ດັໍ່ງນີັ້: 

 ສົໍ່ງຜ່ານອະສຸຈິເຂົັ້າໄປໃນມົດລູກ 
 ເກັບກັກຕົວອະສຸຈ ິ
 ຄັດເລ ອກຕົວອະສຸຈິທີໍ່ແຂງແຮງໃຫ້ເຂົັ້າຜ່ານໄປໃນມົດລູກໂດຍກັັ້ນບ ໍ່ໃຫ້ຕົວ 
 ອະສຸຈິທີໍ່ຕາຍ ຫ   ຜິດປົກກະຕິເຂົັ້າໄປ 

5) ຊອ່ງຄອດ (Vagina) 
 ເປັນສ່ວນທີໍ່ເລີໍ່ມຈາກປາກມົດລູກ ຈົນເຖິງຕ າແໜ່ງທີໍ່ມີຮູບເປີດຂອງທ ໍ່ຈາກຖົງ
ປັດສະວະ ມາເປີດເຂົັ້າພະນັງຊ່ອງຄອດ, ຊ່ອງຄອດມີລັກສະນະເປັນຫ  ບ ແລະ ຢ ດຫຍຸ່ນໄດ້ດີ, ຊ່ອງຄອດຈະ
ມີຈຸລັງສ້າງນ ັ້າເມ ອກໃນຊ່ວງໜ້າຂອງຊ່ອງຄອດຈ ານວນຫ າຍ 
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 ຊອ່ງຄອດມໜີາ້ທີໍ່ດັໍ່ງນີັ້: 
 ເປັນສ່ວນຮອງຮັບອົງຄະຊາດຂອງເພດຜູ້ໃນລະຫ່ວງປະສົມພັນ ແລະ ສົໍ່ງ

ຜ່ານລູກຂະນະຄອດ 
 ເປັນຕ າແໜ່ງທີໍ່ມີການປ່ອຍນ ັ້າເຊ ັ້ອຂອງສັດເພດຜູ້ ເຂົັ້າອະໄວຍະວະສ ບພັນ

ເພດແມ່ ໃນສັດສ່ວນໃຫຍ່ ພ້ອມກັບເປັນທີໍ່ພັກຂອງອະສຸຈິ ຂະນະລ ທີໍ່ຈະເຄ ໍ່ອນເຂົັ້າໄປໃນປາກມົດລູກ 
 ສ່ວນຂອງນ ັ້າລ້ຽງອະສຸຈິ ເຊິໍ່ງບ ໍ່ຖ ກສົໍ່ງຜ່ານເຂົັ້າໄປໃນມົດລູກ ຈະຖ ກຂັບ

ອອກ ຫ   ຈະຖ ກດູດຊ ມຜ່ານພະນັງຊ່ອງຄອດ 
6) ກະພຸງ້ຊອ່ງຄອດ (Vestibule) 

 ເປັນສ່ວນທີໍ່ຖັດເຂົັ້າໄປຈາກປາກຊ່ອງຄອດ ໂດຍເລີໍ່ມຕົັ້ມມາຈາກຕ ໍ່າແໜ່ງທີໍ່ມີຮູ
ເປີດຂອງທ ໍ່ປັດສະວະ ມາເປີດເຂົັ້າຈົນເຖິງພາຍນອກ, ພາຍໃນກະພຸ້ງຊ່ອງຄອດມີຕ່ອມສ້າງນ ັ້າເມ ອກຈ ານວນ
ຫ າຍ ສ່ວນມູນດ້ານລຸ່ມຂອງກະພຸ້ງຊ່ອງຄອດມີປຸ່ມທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ: Clitoris ເຊິໍ່ງທຽບໄດ້ກັບປາຍລິງໂຄຂອງເພດ
ຜູ ້ 

7) ປາກຊອ່ງຄອດ (Vulva) 
  ເປັນອະໄວຍະວະສ ບພັນເພດແມ່ ສ່ວນທີໍ່ສາມາດເບິໍ່ງເຫັນຈາກພາຍນອກຕົວສັດ
ປະກອບດ້ວຍ: ແຄມໃຫຍ ່ (Major labia) ມີລັກສະນະເປັນກີບຂອງກ້າມຊີັ້ນຂະໜາດໃຫຍ່ 2 ກີບ ປະ
ກົບກັນຢູ ່ໂດຍກີບທັງສອງຂອງມາເຊ ໍ່ອມກັນທາງດ້ານເທິງ ແລະ ລຸ່ມ, ໃນຊ່ວງທີໍ່ສັດສະແດງອາການເປັນສັດ
ກີບຈະບວມແດງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ແລະ ເມ ໍ່ອກ່າງກີບອອກຫ າຍໆພົບວ່າ ມີກີບນ້ອຍອີກສອງກີບຢູ່ດ້ານໃນ
ເອີັ້ນກີບນ້ອຍໆນັັ້ນວ່າ: ແຄມນ້ອຍ (Minor labia) 

8) ລະບບົເສັັ້ນເລ ອດທີໍ່ມາລຽ້ງອະໄວຍະວະສ ບພນັເພດແມ່ 
 ໃນບັນດາເສັັ້ນເລ ອດທີໍ່ມາລ້ຽງມົດລູກເຫ ົັ້ານີັ້ ເສັັ້ນເລ ອດແດງມີຄວາມສ າຄັນທີໍ່ສຸດ 
ເພາະສາມາດໃຊ້ກວດການຕັັ້ງທ້ອງໄດ້ ໂດຍສະເພາະໃນງົວ ເນ ໍ່ອງຈາກໃນຂະນະຕັັ້ງທ້ອງ ເສັັ້ນເລ ອດນີັ້ມີການ
ຂະຫຍາຍໃຫຍ ່ແລະ ກະແສການໄຫ ຂອງເລ ອດຈະແຮງຂ ັ້ນ, ຖ້າຄ າຜ່ານທາງທວານໜັກ ສາມາດສ າພັດເຖິງ
ຄວາມແຮງຂອງກະແສເລ ອດໄດ້ ເອີັ້ນລັກສະນະສ າພັດນີັ້ວ່າ: Fremitus ເຊິໍ່ງເປັນຕົວບົໍ່ງຊີັ້ໄດ້ດີໃນການຕັັ້ງ
ທ້ອງ 

9.2.2 ສລລິະວິທະຍາລະບບົສ ບພນັເພດແມ ່
 ໃນໄວສົມບູນພັນ (Puberty) ເປັນຊ່ວງ ຫ   ອາຍຸທີໍ່ອະໄວຍະວະຂອງລະບົບສ ບພັນ
ເພດຜູ້ ຫ   ເພດແມ່ສາມາດສ້າງ ແລະ ປ່ອຍຈຸລັງສ ບພັນອອກມາໄດ້ນັັ້ນ ຄ ອະສຸຈິໃນສັດເພດຜູ້ ແລະ ໄຂ່ໃນ
ສັດເພດແມ່ ໂດຍໃນສັດເພດແມ່ໄວສົມບູນພັນ ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການເປັນສັດ ແລະ ຂະບວນການຕົກ
ໄຂ່. ເນ ໍ່ອງຈາກຊ່ວງອາຍຸນີັ້ ສັດຕົວແມ່ຈະເປັນສັດຄັັ້ງທ າອິດ ເຊິໍ່ງສາມາດສັງເກດເຫັນ ແລະ ກວດສອບໄດ້
ງ່າຍ, ສ່ວນໃນສັດເພດຜູ້ເຫດການທີໍ່ເກີດຂ ັ້ນໃນຊ່ວງດັໍ່ງກ່າວ ບ ໍ່ເກີດຂ ັ້ນທັນທີ ແລະ ບ ໍ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເໝ ອນ
ກັບສັດເພດແມ່ ແຕ່ມັນເປັນຜົນມາຈາກຂະບວນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງລະບົບສ ບພັນ ແລະ ຕ່ອມບ ໍ່ມີທ ໍ່
ຢ່າງຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ ເພ ໍ່ອສົໍ່ງໄປສູ່ປະຕິກິລິຍາທາງເພດຕ ໍ່ສັດຕົວແມ່ ແລະ ສາມາດທີໍ່ຈະສ ບພັນໄດ້ສ າເລັດ 
 ປດັໃຈຕາ່ງໆທີໍ່ມຜີນົຕ ໍ່ການສມົບນູພັນມີດັໍ່ງນີັ້: 

1) ພນັສັດ: ໂດຍທົໍ່ວໄປໃນພັນສັດທີໍ່ມີຈະໜາດນ້ອຍ ຈະເຂົັ້າສູ່ໄວສົມບູນພັນໄວ
ກວ່າພັນທີໍ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ຕົວຢ່າງເຊັໍ່ນ: ໝາພັນນ້ອຍ ເປັນສັດຄັັ້ງທ າອິດທີໍ່ອາຍຸນ້ອຍກວ່າໝາໃຫຍ່  

2) ນ ັ້າໜກັຕວົ: ນ ັ້າໜັກຕົວຂອງສັດມີຄວາມສົມບູນພັນກັບການສົມບູນພັນ ຫ າຍ
ກວ່າອາຍ ຸດັໍ່ງນັັ້ນ, ພົບວ່າ ສັດທີໍ່ໄດ້ຮັບສານອາຫານເຕັມທີໍ່ຕັັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍໆ ຈະເຂົັ້າສູ່ໄວສົມບູນພັນກວ່າ
ສັດທີໍ່ຂາດອາຫານ 
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3) ລະດກູານ ໃນສັດບາງຊະນິດ ເຊັໍ່ນ: ແບ ້ແລະ ແກະ ມີລະດູການປະສົມພັນຂ ັ້ນຢູ່
ກັບຄວາມສັັ້ນຍາວຂອງຊ່ວງກາງເວັນ, ນັັ້ນຄ ໄວສົມບູນພັນຂອງສັດພວກນີັ້ປ່ຽນແປງໄດ້ ເນ ໍ່ອງຈາກລະດູການ 
ຕົວຢ່າງເຊັໍ່ນ: ໃນລູກແກະທີໍ່ເກີດໃໝ່ ໃນຊ່ວງລະດູໃບໄມ້ຫ ົໍ່ນ ອາດຈະສະແດງອາການເປັນສັດຄັັ້ງທ າອິດໃນ
ຊ່ວງລະດູໃບໄມ້ຫ ົໍ່ນທີໍ່ຈະຕາມມາ ທັັ້ງໆທີໍ່ພວກມັນມອີາຍຸພຽງ 150 ວັນ ແຕ່ລູກສັດທີໍ່ເກີດໃນຊ່ວງລະດູໃບ
ໄມ້ປົໍ່ງ, ຊ່ວງຕົັ້ນລະດູອາດບ ໍ່ສະແດງອາການເປັນສັດຄັັ້ງທ າອິດ ຈົນກວ່າລະດູປະສົມພັນຄັັ້ງທ າອິດຈະມາເຖິງ 
ນັັ້ນກ ຄ ໃນລະດູໃບໄມຫ້ ົໍ່ນຂອງປີຖັດໄປ ເຊິໍ່ງແກະໂຕແມເ່ຫ ົໍ່ານີັ້ຈະມີອາຍ ຸ400-500 ວັນ 

9.2.3 ຮ ໂມນທີໍ່ກຽ່ວຂອ້ງໃນລະບບົສ ບພນັເພດ  
 ສ່ວນໃຫຍ່ສ້າງ ແລະ ຫ ັງຈາກຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນໜ້າ ແລະ ສ່ວນຫ ັງ. ຮັງໄຂ່ ແລະ 
ຖົງຮ ໂມນທີໍ່ສ າຄັນໃນລະບົບສ ບພັນເພດແມ່ ມດີັໍ່ງນີັ້: 

1) ຮ ໂມນ FSH (Follicle Stimulating Hormone) 
 FSH ເປັນສານປະກອບໄກລໂຄໂປຣຕິນ ທີໍ່ຜະລິດໂດຍຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນ
ໜ້າ. ໜ້າທີໍ່ຫ ັກໆຂອງ FSH ຄ ກະຕຸ້ນການຈະເລນີເຕີບໂຕຂອງຟອລລິເຄິລເທິງຮັງໄຂ ່

2) ຮ ໂມນ LH (Lutienizing Hormone) 
 LH ເປັນສານປະກອບໄກລໂຄໂປຣຕິນ ທີໍ່ຜະລິດໂດຍຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນ
ໜ້າ, ມີໜ້າທີໍ່ຄ :  ການເຮັດໃຫ້ເກີດການຕົກໄຂ ່ (ovulation), ກະຕຸ້ນໃຫ້ຈຸລັງເທິງຮັງໄຂ່ປ່ຽນເປັນຄອຣ໌ 
ປັສລູທ່ຽມ (CL) ແລະ ສ້າງໂປຣເຈສເຕິໂຣນຕາມມາ 

3) ໂປຣເຈສເຕໂິຣນ (Progesterone)  
 ເປັນຮ ໂມນໃນກຸ່ມສເຕິຣອຍຮ ໂມນ (Steroid hormone) ຜະລິດຈາກຄອຣ໌ 
ປັສລູທຽມເທິງຮັງໄຂ,່ ຖົງ ແລະ ຕ່ອມເທິງໝາກໄຂ່ຫ ັງສ່ວນນອກ, ໜ້າທີໍ່ສ າຄັນຂອງໂປຣເຈສເຕິໂຣນ ຄ : 

 ກະຕຸ້ນໃຫ້ພະນັງມົດລູກໜາຕົວຂ ັ້ນ ທັງຊັັ້ນກ້າມຊີັ້ນ ແລະ ຊັັ້ນໃນສຸດ ເພ ໍ່ອ
ການຝັງຕົວຂອງຕົວອ່ອນ ແລະ ການຈະເລນີຂອງຕົວອ່ອນ ຕະຫ ອດໄລຍະການຕັັ້ງທ້ອງ, ນອກຈາກນີັ້ ຍັງກະ
ຕຸ້ນໃຫ້ມີການຈະເລນີຂອງຕ່ອມພາຍໃນເຫຍ ໍ່ອມົດລູກ ເພ ໍ່ອຜະລິດສານອາຫານໃຫ້ແກ່ຕົວອ່ອນ ກ່ອນໄລຍະ
ຝັງຕົວ 

 ການຕັັ້ງທ້ອງໂດຍຢັບຢັັ້ງການເຄ ໍ່ອນຕົວ ຫ   ບີບຕົວຂອງມົດລູກ ໃນຂະນະທີໍ່
ມກີານຕັັ້ງທ້ອງ 

 ກະຕຸ້ນການຈະເລນີຂອງເຕົັ້ານົມ 
 ຜົນໃນການຢັບຢັັ້ງການເປັນສັດ ແລະ ການລັໍ່ງສານ LH ຈາກຕ່ອມໃຕ້ສະ  

ໝອງສ່ວນໜ້າ 
4) ເອສໂຕຣເຈນ (Estrogen) 

  ເປັນຮ ໂມນໃນກຸ່ມສເຕິຣອຍຮ ໂມນ ເຊັໍ່ນດຽວກັນໂປຣເຈສເຕິໂຣນ, ຮ ໂມນທີໍ່
ສ າຄັນໃນກຸ່ມນີັ້ ໄດ້ແກ່: ເອສຕາໄດອອລ (17 β-estradiol) ຮອງລົງມາຄ ເອສໂຕຣນ (Estrone) ແລະ 
ເອສຕຣີອອລ (Estriol) ແຫ ໍ່ງຜະລິດເອສໂຕຣເຈນທີໍ່ສ າຄັນ ໄດ້ແກ່: ຮັງໄຂ່, ຖົງ ແລະ ຕ່ອມເທິງໄຂ່ຫ ັງ 
 ເອສໂຕຣເຈນມີໜາ້ທີໍ່ດັໍ່ງນີັ້: 

 ກະຕຸ້ນໃຫ້ສັດສະແດງອາການເປັນສັດ ເມ ໍ່ອເຖິງເວລາທີໍ່ເໝາະສົມແກ່ການ
ປະສົມພັນ 

 ເຮັດໃຫ້ສັດເພດແມ ່ ມີຮູບຮ່າງລັກສະນະທີໍ່ສະແດງອອກເຖິງຄວາມເປັນ
ເພດແມ ່ເຊັໍ່ນ: ມີໂຄງຮ່າງກາຍຂະໜາດນ້ອຍ, ມີການຈະເລນີຂອງຕ່ອມນ ັ້ານົມ ແລະ ມີກ້າມໜ້ອຍກວ່າສັດ
ເພດຜູເ້ປັນຕົັ້ນ 
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 ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການບີບຕົວຂອງມົດລູກ ໂດຍໄປເສີມປະສິດທິພາບການທ າ
ງານຂອງອອກຊີໂຕຊິນ ແລະ ພຣ ສຕາແກຣນດິນໃນການບີບຕົວຂອງມົດລູກ ແລະ ທ ໍ່ສົໍ່ງໄຂ່ 

 ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຂອງຈຸລັງເຫຍ ໍ່ອບຸຂອງຊ່ອງຄອດ 
 ກະຕຸ້ນການຈະເລນີຂອງລະບບົທ ໍ່ພາຍໃນຕ່ອມນ ັ້ານົມໃນຂະບວນການສ້າງ

ນ ັ້ານົມ 
 ຄວບຄຸມການລັໍ່ງຂອງໂກນາໂດໂຕຣປິນສ໌ ເທິງຮັງໄຂ່ 

5) ພຣ ສຕາແກຣນດນິ (Prostaglandin) 
 ເປັນສານປະເພດໄຂມັນບ ໍ່ອ ໍ່ມຕົວ ທີໍ່ຜະລິດໂດຍມົດລູກຂອງສັດທີໍ່ບ ໍ່ໄດ້ຕັັ້ງທ້ອງ
ເຮັດໃຫ້ CL ສະລາຍຕົວ ເພ ໍ່ອເຮັດໃຫ້ສັດເຂົັ້າສູວ່ົງຮອບການເປັນສັດຮອບໃໝ່, ນອກຈາກນີັ້ ໃນຂັັ້ນຕອນ
ການເກີດລູກ PG ກ ຈະຖ ກລັໍ່ງອອກມາເພ ໍ່ອການເຄ ໍ່ອນຕົວ ແລະ ບີບຕົວຂອງມົດລູກດ້ວຍ 

6) ອອກຊໂີຕຊິນ (Oxytocin) 
 ເປັນຮ ໂມນທີໍ່ຜະລິດຈາກສະໝອງສ່ວນໄຮໂປທາຣາມັສ (Hypothalamus) 
ແລ້ວຖ ກສົໍ່ງໄປເກັບຢູທີ່ໍ່ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນຫ ັງ (Posterior Pituitary). ໜ້າທີໍ່ສ າຄັນຂອງອອກຊີໂຕ
ຊິນ ມີດັໍ່ງນີັ້: ຊ່ວຍໃນການບີບຕົວຂອງມົດລູກຂະນະຄອດ ຫ   ຂະນະທີໍ່ເກີດການເຄ ໍ່ອນຕົວຂອງທ ໍ່ອະສຸຈໃິນ
ລະບົບສ ບພັນ ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການໄຫ ຂອງນ ັ້ານົມ 
 

 
ຮບູທ ີ70 ຮ ທີໍ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັລະບບົສ ບພນັເພດແມ່ 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: https://neuroendoimmune.wordpress.com/2013/10/25/the-roller-

coaster-of-female-hormones-are-you-enjoying-the-ride/ 
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9.2.4 ຂະບວນການສາ້ງໄຂ ່(Oogenesis) 
 ຄ ຂະບວນການປ່ຽນແປງຂອງໂອໂອໂກເນຍ (Oogonia) ຕັັ້ງແຕ່ເລີໍ່ມຕົັ້ນ ຈົນເຖິງຂັັ້ນ
ຕອນສຸດທ້າຍ ຈົນໄດຈຸ້ລັງສ ບພັນ (ໄຂ່) ທີໍ່ພ້ອມສ າລັບການປະສົມພັນ ເຊິໍ່ງສ າພັນກັບການປ່ຽນແປງຂອງ
ຟອລລິເຄິລ ໂດຍມີຂັັ້ນຕອນດັໍ່ງນີັ້: 

 ໃນໄລຍະຄັບພະຂອງສັດເພດແມ່ ໂອໂອໂກເນຍ (ມີ 46 ໂຄຣໂມໂຊມ) ເຊິໍ່ງເປັນ
ຈຸລັງສ ບພັນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ມກີານແບ່ງຈຸລັງແບບໄມໂອຊິສຫ າຍຄັັ້ງ ເພ ໍ່ອເພີັ້ມຈ ານວນຈຸລັງ ໂດຍແຕ່ລະຈຸລັງມີໂຄງ
ສ້າງຄ ຈຸລັງເດີມທຸກປະການ 

 ໂອໂອໂກເນຍແຕ່ລະຈຸລັງ ມີການພັດທະນາເປັນຈຸລັງ ທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ: ໂອໂອໄຊຂັັ້ນຕົັ້ນ 
(Primary Oocyte)  (n= 23) ເຊິໍ່ງເມ ໍ່ອເຖິງຂັັ້ນນີັ້ແລ້ວ ຈຸລັງສ ບພັນຈະຍຸດແບ່ງຕົວ ຈົນກວ່າຈະເຖິງໄວ
ສົມບູນພັນ, ດັໍ່ງນັັ້ນ ຮັງໄຂຂ່ອງສັດທີໍ່ເກີດທ າອິດເຕັມໄປດ້ວຍໂອໂອໄຊຂັັ້ນຕົັ້ນເປັນຈ ານວນຫ າຍ ແລະ ມີໂອ
ໂອໄຊບາງສ່ວນຕາຍລົງໄປ ເຮັດໃຫ້ຈ ານວນໂອໂອໄຊຫຼຸດລົງ 

 ເມ ໍ່ອສັດເຂົັ້າສູໄ່ວສົມບູນພັນຂະບວນການສ້າງໄຂດ່ າເນີນຕ ໍ່ໄປ ໂດຍກ່ອນການຕົກ
ໄຂ່ເລັກນ້ອຍ, ການແບ່ງຕົວຂອງຈຸລັງທີໍ່ຢຸດສະງັກກ ຈະດ າເນີນຕ ໍ່ໄປ ໂດຍໂອໂອໄຊຂັັ້ນຕົັ້ນ 1 ຈຸລັງເກີດມາ
ແບ່ງຕົວແບບໄມໂອຊິສໄດ້ໂອໂອໄຊ ຂັັ້ນສອງ (n=23) 1 ຈຸລັງ ສ່ວນອີກຈຸລັງໜ ໍ່ງນ້ອຍກວາ່ ເອີັ້ນວ່າ: ໂພ
ລາບ ດ ີທີໜ ໍ່ງ (First polar body)  

 ໂອໂອໄຊຂັັ້ນທີສອງ (ມີ 23 ໂຄຣໂມໂຊມ) ແຕ່ລະຈຸລັງແບ່ງຕົວແບບໄມໂອຊິສ
ໄດ້ເປັນຈຸລັງສ ບພັນ (ໄຂ່) ( n=23) 1 ຈຸລັງ ແລະ ໂພລາບ ດ ີທີສອງ 2 ຈຸລັງ ເຊິໍ່ງທັງໂພລາບ ດີທີໜ ໍ່ງ ແລະ 
ໂພລາບ ດ ີທີສອງ ຈະມີການເຊ ໍ່ອມສະລາຍໃນທີໍ່ສຸດ 

 ດັໍ່ງນັັ້ນ ເມ ໍ່ອປຽບທຽບຂະບວນການສ້າງກັບການສ້າງອະສຸຈິ ພົບວ່າ ໂອໂອໄຊຂັັ້ນ
ໜ ໍ່ງ 1 ຈຸລັງ ຈະແບ່ງຈຸລັງໃກ້ຈຸລັງສ ບພັນ (ໄຂ່) ພຽງອັນດຽວ ຂະນະທີໍ່ສະເປີມມາໂຕໄຊຂັັ້ນຕົັ້ນແບ່ງຕົວ ໄດ້
ຈຸລັງສ ບພັນ (ຕົວອະສຸຈິ) ເຖິງສີໍ່ຕົວ 

9.2.5 ການຈະເລນີຂອງຟອລລເິຄລີ (Folliculogenesis) 
 ການຈະເລີນຂອງຟອລລິເຄິລ ເກີດຂ ັ້ນພາຍໃຕ້ອິນທິພົນຂອງ FSH ຈາກຕ່ອມໃຕ້ສະ
ໝອງ ເຊິໍ່ງແບ່ງອອກເປັນ 4 ໄລຍະ ດັໍ່ງນີັ້: 

 ຟອລລິເຄລິຂັັ້ນຕົັ້ນ (Primary follicle) ຄ ຈລຸັງຮູບຮ່າງແປ (Follicular cell) 
ພຽງຊັັ້ນດຽວ ທີໍ່ອ້ອມຮອບໂອໂອໄຊໄວ້ພາຍໃນ, ສັດທົໍ່ວໄປຈະພົບຟອລລິເຄິລຂັັ້ນຕົັ້ນຈ ານວນຫ າຍ 

 ຟອລລິເຄິລຂັັ້ນທີສອງ (Secondary follicle) ເປັນຈຸລັງຮູບຮ່າງແປທີໍ່ເກີດ
ຈາກການເຊິໍ່ງແບ່ງຕົວເພີໍ່ມຈ ານວນຈຸລັງ ເກີດເປັນຈຸລັງຊ້ອນກັນຫ າຍຊັັ້ນ ແລະ ມີການຈະເລີນໃຫຍຂ່ ັ້ນ ເຮັດ
ໃຫ້ເກີດເປັນເຫຍ ໍ່ອທີໍ່ໜາ ເອີັ້ນວ່າ: ໂຊນາ ເພລລິວຊິດາ (Zona Pellucida) ອ້ອມຮອບໂອໂອໄຊພາຍໃນ
ຟອລລິເຄິລ ຊັັ້ນທີສອງ 

 ຟອລລິເຄິລຊັັ້ນທີສາມ (Tertiary Follicle) ເປັນຈຸລັງຮູບຮ່າງແປທີໍ່ເກີດການ
ແຍກຕົວໃຫ້ເກີດຊ່ອງຫວ່າງ ໂດຍມີຂອງແຫ ວເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍໂປຣຕິນ ແລະ ເອສໂຕຣເຈນຢູພ່າຍໃນຊ່ອງ
ຫວ່າງ ຈຸລັງບຸຊ່ອງຫວ່າງທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ: ເມມບຣານາ ແກຣນິວໂລຊາ (Membrana granulose) ຈະເພີໍ່ມ
ຈ ານວນຊັັ້ນຂ ັ້ນ ໄລຍະນີັ້ຟອລລິເຄິລມີຂະໜາດໃຫຍຂ່ ັ້ນ 

 ຟອລລິເຄິລຈະເລນີເຕີມທີໍ່ (Graaffian follicle) ເປັນຟອລລິເຄິລທີໍ່ສົມບູນ 
ແລະ ມີຂະໜາດໃຫຍ່ເຕັມທີໍ່ ຊ່ອງຫວ່າງພາຍໃນມີຂະໜາດໃຫຍ ່ແລະ ມຂີອງແຫ ວຫ າຍຂ ັ້ນ ຂະນະທີໍ່ໂອໂອ
ໄຊຈະເຂົັ້າໄປໃນຊ່ອງຫວ່າງ ໂດຍມີຈຸລັງກຸ່ມໜ ໍ່ງຢ ດໄວ້ກັບພະນັງດ້ານໃນຂອງຟອລລິເຄິລ ແລະ ຟອລລິເຄິລ
ຍ ໍ່ນຂ ັ້ນມາຈາກຜິວຂອງຮັງໄຂ່ຄ້າຍຖົງນ ັ້າ ເຊິໍ່ງໃນສັດບາງຊະນິດສາມາດສ າພັດໄດ້ 
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9.2.6 ການຕກົໄຂ ່(Ovulation) ແລະ ຄ ປັສລທູຽມ (Corpus Luteum; CL) 
 ການຕົກໄຂ່ ຄ ການທີໍ່ໄຂ່ຖ ກປ່ອຍອອກຈາກຟອລລິເຄິລທີໍ່ຈະເລີນເຕັມທີໍ່ ໂດຍມີການ
ຈີກຂາດຂອງພະນັງຟອລລິເຄິລ ໄຂ່ທີໍ່ຖ ກປ່ອຍຈະຕົກໄປເທິງສ່ວນອິນຟັນດີບິວລາມຂອງທ ໍ່ສົໍ່ງໄຂ່ ແລະ ຖ ກ
ສົໍ່ງໄປສ່ວນທ້າຍຂອງທ ໍ່ສົໍ່ງໄຂເ່ພ ໍ່ອໄປພົບກັບອະສຸຈຕິ ໍ່ໄປ 
 ໃນສັດລ້ຽງສ່ວນຫ າຍ ການຕົກໄຂ່ມສີ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການເປັນສັດ ເນ ໍ່ອງຈາກມີການ
ດູດຊ ມຂອງຮ ໂມນເອສໂຕຣເຈນຈ ານວນຫ າຍ ເຂົັ້າສູກ່ະແສເລ ອດ ກ່ອນໜ້າທີໍ່ຈະມີການຕົກໄຂເ່ລັກນ້ອຍ 
ພາຍຫ ັງການຕົກໄຂ່ ຊ່ອງຫວ່າງພາຍໃນຂອງຟອລລິເຄິລເຕັມໄປດ້ວຍເລ ອດ ແລະ ນ ັ້າເຫ  ອງ ກາຍເປັນ 
ຄອຣ໌ປັສ ຮີໂມຣາຈິຄັມ (Corpus Haemorrhagicum) ເຊິໍ່ງຕ ໍ່ມາຈຸລັງບຸຜິວທີໍ່ຢູ່ຕາມຊ່ອງຫວ່າງຂອງ
ຟອລລິເຄິລ ຈະແບ່ງຕົວ ແລະ ຂະຫຍາຍຂະໜາດຂອງຈຸລັງໃຫຍຂ່ ັ້ນ ຈົນເຕັມຊ່ອງຫວ່າງພາຍໃນ ກາຍເປັນ 
CL, ໃນສັດສ່ວນຫ າຍ CL ມກັຍ ໍ່ນອອກຈາກຜິວຂອງຮັງໄຂ່ຫ າຍກວ່າ, ຟອລລິເຄິລສາມາດຮັບຄວາມຮູ້ສ ກ
ໄດ້ຜ່ານທາງລ າໄສ້ໃຫຍ່ທາງຮູທວານໄດ້ ໂດຍປົກກະຕ ິຟອລລິເຄິລ ແລະ CL ສາມາດແຍກອອກຈາກກັນໄດ ້
ໂດຍການເບິໍ່ງດ້ວຍຕາ ແລະ ການສ າພັດ ເຖິງຈະມີຂະໜາດເທົໍ່າກັນກ ຕາມ ຟອລລິເຄິລ ເປັນຖົງທີໍ່ມຂີອງ
ແຫ ວບັນຈຸຢູ ່ເຮັດໃຫ້ເບິໍ່ງຄ້າຍຄ ກັບຕຸ່ມເມັດໃສ ຂະນະທີໍ່ CL ມລີັກສະນະແຂງກວ່າ 
 ໃນກ ລະນທີີໍ່ມີການປະສົມພັນ ແລະ ການຕັັ້ງທ້ອງເກີດຂ ັ້ນ CL ຍັງຄົງຢູຕ່ະຫ ອດໄລຍະ
ການຕັັ້ງທ້ອງ ເພ ໍ່ອຍັງເຮັດໜ້າທີໍ່ສ້າງຮ ໂມນໂປຣເຈນເຕິໂຣນ ສ າລັບຄວບຄຸມການຕັັ້ງທ້ອງ ແຕ່ຖ້າບ ໍ່ມກີານ
ປະສົມພັນສົມພັນ ຫ   ສິັ້ນສຸດໄລຍະການຕັັ້ງທ້ອງ CL ຈະເຊ ໍ່ອມ ແລະ ກາຍເປັນຄອຣ໌ປັສ ແອລບິແຄນ 
(Corpus Albican) ເຊິໍ່ງມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ສີຂາວ ເພ ໍ່ອສັດຈະໄດ້ເຂົັ້າວົງຈອນການເປັນສັດຕ ໍ່ໄປ ແຕ່
ໃນບາງຄັັ້ງ CL ບ ໍ່ມີການເຊ ໍ່ອມໜ້ອຍລົງ ເຮັດໃຫ້ CL ຍັງຄົງຢູໃ່ນຮັງໄຂ່ ມຜີົນເຮັດໃຫ້ສັດບ ໍ່ສະແດງອາການ
ເປັນສັດຢ່າງຊັດເຈນໃນໄລຍະເປັນສັດ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະທ້ອງທຽມ ເຊິໍ່ງການຄົງຢູຂ່ອງ CL ທີໍ່
ເກີດຂ ັ້ນດັໍ່ງກ່າວ ເປັນເຫດສ າຄັນຢ່າງໜ ໍ່ງໃນການເຮັດໃຫ້ງົວປະສົມພັນບ ໍ່ຕິດຊົໍ່ວຄາວ 

9.2.7 ວງົຈອນການເປນັສດັ (Estrus Cycle) 
 ໝາຍເຖິງຊ່ວງໄລຍະການສະແດງອາການເປັນສັດຄັັ້ງໜ ໍ່ງ ຈົນເຖິງການເປັນສັດຄັັ້ງຕ ໍ່ໄປ 
ເຊິໍ່ງຖ ກຄວບຄຸມໂດຍຮ ໂມນຈາກຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນໜ້າ, ຮັງໄຂ ່ແລະ ມົດລູກ ໂດຍທົໍ່ວໄປວົງຈອນເປັນ
ສັດຢູໃ່ນຊ່ວງ 16 ເຖິງ 24 ວັນ ຂ ັ້ນຢູກ່ັບຊະນິດຂອງສັດ ແບ່ງໄດ້ອອກເປັນ 4 ໄລຍະ ຕາມລ າດັບກ່ອນຫ ັງ 
ຄ : ໄລຍະກ່ອນການເປັນສັດ (Proestrus), ໄລຍະເປັນສັດ (Estrus), ໄລຍະຫ ັງການເປັນສັດ 
(Mertestrus) ແລະ ໄລຍະການທ າງານຂອງ CL (Diestrus) 

1) ໄລຍະກອ່ນການເປນັສດັ 
 ເປັນໄລຍະທີໍ່ຢູ່ພາຍໃຕກ້ານທ າງານຂອງຮ ໂມນ FSH ທີໍ່ໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ຟອລລິ
ເຄິລມີການຈະເລນີ ຂະນະດຽວກັນ ຈຸລັງພາຍໃນກ ຈະຜະລິດເອສໂຕຣເຈນເພີໍ່ມຂ ັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນ
ແປງຂອງອະໄວຍະວະສ ບພັນ ໂດຍມີເລ ອດມາລ້ຽງພະນັງຊັັ້ນໃນຂອງມົດລູກຫ າຍຂ ັ້ນ, ປາກຊ່ອງຄອດເລີໍ່ມ
ບວມແດງຂະຫຍາຍໃຫຍ່, ເຫຍ ໍ່ອຫຸ້ມຂ້າງໃນເປັນສີຊົມພູ-ແດງຫ າຍຂ ັ້ນ, ໃນງົວຈະມີນ ັ້າເມ ອກໃສໆໄຫ 
ອອກມາຈາກຊ່ອງຄອດ ໂດຍສະເພາະ ເວລາທີໍ່ງົວນອນ ອາການກ ຈະພົບໄດ ້ເຊັໍ່ນ: ກິນອາຫານໜ້ອຍລົງ, ສັດ
ໂຕແມ່ສະແດງອາການບາງຢ່າງອອກມາ ເພ ໍ່ອໃຫ້ໂຕຜູສ້ົນໃຈ ແຕ່ບ ໍ່ຍອມໃຫ້ປະສົມພັນ ແລະ ບາງຄັັ້ງສົໍ່ງສຽງ
ຮ້ອງດັງ ເປັນຕົັ້ນ 

2) ໄລຍະເປນັສັດ 
  ໄລຍະນີັ້ຢູພ່າຍໃຕ້ການທ າງານຂອງຮ ໂມນເອສໂຕຣເຈນ ແລະ LH ເປັນສ່ວນ
ໃຫຍ ່ ໂດຍຮ ໂມເອສໂຕຣເຈນໃນເລ ອດຈະສູງຂ ັ້ນ, ການຕົກໄຂ່ເກີດຂ ັ້ນຕາມມາລະຫວ່າງທີໍ່ສະແດງອາການ
ເປັນສັດ ຫ   ຫ ັງໄລຍະເວລາເລັກນ້ອຍ ແລະ ມີຮ ໂມນ LH ສູງຂ ັ້ນໃນເລ ອດ ກ່ອນການຕົກໄຂເ່ລັກນ້ອຍ, 
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ສ່ວນ FSH ໃນເລ ອດຈະຕ ໍ່າລົງ, ການປ່ຽນແປງຂອງອະໄວຍະວະສ ບພັນທີໍ່ພົບໃນຊ່ວງນີັ້ຄ  ປາກຊ່ອງຄອດ
ມັກຈະແຮ່ວລົງໜ້ອຍໜ ໍ່ງ, ມີນ ັ້າເມ ອກຂຸ້ນ ແລະ ໜຽວໄຫ ອອກມາຈາກປາກຊ່ອງຄອດ, ສ່ວນອາການທີໍ່ສັງ
ເກດໄດ້ໃນສັດ ເຊັໍ່ນ: ຍອມຮັບການປະສົມພັນຈາກສັດໂຕຜູ,້ ຮ້ອງຫ າຍຂ ັ້ນ ເປັນຕົັ້ນ. ໄລຍະເປັນສັດສິັ້ນສຸດ
ລົງ ເມ ໍ່ອມີການຕົກໄຂ່ເກີດຂ ັ້ນ 

3) ໄລຍະຫ ງັການເປນັສດັ 
  ເປັນໄລຍະຫ ັງການຕົກໄຂ່, ໄລຍະນີັ້ ລະດັບຮ ໂມນເອສໂຕຣເຈນຈະຕ ໍ່າລົງ ແຕ່
ຈະມີລະດັບຂອງໂປຣເຈສເຕິໂຣນເພີໍ່ມຂ ັ້ນ ໂດຍຟອລລິເຄິລປ່ຽນແປງໄປເປັນ CL ເລີໍ່ມມີການຜະລິດໂປຣ
ເຈສເຕິໂຣນຫ າຍຂ ັ້ນ ເພ ໍ່ອຕຽມຮອງຮັບການຝັງຕົວຂອງຕົວອ່ອນ, ການປ່ຽນແປງຂອງອະໄວຍະວະສ ບພັນທີໍ່
ພົບຄ  ປາກຊ່ອງຄອດເລີມຍຸບແຮ່ວລົງ, ນ ັ້າເມ ອກທີໍ່ໄຫ ອອກຈາກຊ່ອງຄອດຫຼຸດລົງ, ໃນງົວບາງໂຕມີເລ ອດໃສ
ໄຫ ອອກມາທາງຊ່ອງຄອດ, ເນ ໍ່ອງຈາກມເີລ ອດມາລ້ຽງພະນັງມົດລູກຊັັ້ນໃນຫ າຍ ຈົນບາງຄັັ້ງອາດຈະຈີກຂາດ 
ອາການສ າຄັນທີໍ່ພົບໃນສັດ ຄ : ສັດຢຸດ ແລະ ບ ໍ່ຍອມໃຫ້ສັດຕົວຜູຂ້ ັ້ນປະສົມພັນໄດ້ ແລະ ເລີໍ່ມກັບມາກນິ
ອາຫານຕາມປົກກະຕ ິ

4) ໄລຍະການທ າງານຂອງ CL 
  ເປັນໄລຍະສັັ້ນໆຂອງວົງຈອນເປັນສັດ ໄລຍະນີັ້ CL ມກີານຈະເລີມເຕັມທີໍ່ ແລະ 
ສ້າງຮ ໂມນໂປຣເຈສເຕິໂຮນຈ ານວນຫ າຍ ການປ່ຽນແປງຂອງລະບົບສ ບພັນທີໍ່ພົບຄ  ປາກຊ່ອງຄອດຍຸບແຮ່ວ 
ລົງ, ມົດລູກອ່ອນນຸ້ມ ແລະ ບ ໍ່ມີນ ັ້າເມ ອກໄຫ ອອກຈາກຊ່ອງຄອດ, ໃນກ ລະນທີີໍ່ສັດບ ໍ່ມີການປະສົມພັນ ຫ   
ຕັັ້ງທ້ອງ CL ເລີໍ່ມສະລາຍ ເຮັດໃຫ້ໂປຣເຈສເຕິໂຣນຫຼຸດລົງ ເຊິໍ່ງມຜີົນເຮັດໃຫ້ FSH ເພີໍ່ມປະລິມານຫ າຍຂ ັ້ນ 
ເພ ໍ່ອເຂົັ້າສູໄ່ລຍະກ່ອນການເປັນສັດຂອງວົງຈອນໃໝ່ຕ ໍ່ໄປ 
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ຮບູທ ີ71 ຂະບວນການສາ້ງຕວົອະສຈຸິ  ແລະ ຂະບວນການສາ້ງໄຂ ່
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://www.majordifferences.com/2014/04/difference-between-

spermatogenesis-and.html#. 
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ບດົທ ີ10 
ລະບບົຕອ່ມບ ໍ່ມທີ ໍ່ (The Endocrine System) 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ໍ່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 

1. ບອກຊະນິດຕ່ອມບ ໍ່ມີທ ໍ່ໄດ້ຖ ກຕ້ອງ 
2. ອະທິບາຍຄວາມສ າຄັນຂອງຕ່ອມບ ໍ່ມີທ ໍ່ຕ ໍ່ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມໄດ້ຖ ກຕ້ອງ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
 ລະບົບຕ່ອມບ ໍ່ມີທ ໍ່ ປະກອບດ້ວຍຕ່ອມບ ໍ່ມີທ ໍ່ຊະນິດຕ່າງໆທີໍ່ເຮັດໜ້າທີໍ່ຕ່າງກັນ, ລະບົບນີັ້ ມີໜ້າທີໍ່
ກ່ຽວກັບການປັບການທ າງານຂອງຮ່າງກາຍ ຮ່ວມກັບລະບົບປະສາດ ໂດຍຕ່ອມທີໍ່ບ ໍ່ມີທ ໍ່ຈະຜະລິດສານເຄມີ
ທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ: ຮ ໂມນ (Hormone) ແລ້ວຖ ກລ າລຽງໂດຍອາໄສລະບົບໝູນວຽນເລ ອດໄປຫາຈຸລັງ ແລະ ອະ
ໄວຍະວະເປົັ້າໝາຍ ເຮັດໃຫ້ຈຸລັງ ຫ   ອະໄວຍະວະດັໍ່ງກ່າວ ເກີດການທ າງານໄດ້ ໂດຍມີການຕອບສະໜອງ 
ແລະ ເປັນໄປໂດຍຊ້າໆແຕ່ຄົງຢູ່ນານ 
 ຕ່ອມບ ໍ່ມີທ ໍ່ (Endocrine Gland) ປະກອບຂ ັ້ນຈາກກຸ່ມຂອງຈຸລັງຮຽງຕົວກັນຫ າຍແບບ 
ເຊັໍ່ນ: ເປັນແຖວ, ເປັນຖົງ ຫ   ເປັນກຸ່ມກ້ອນ ໂດຍມີຮ່າງແຫຂອງເສັັ້ນເລ ອດຝອຍແຊກຊ້ອນຢູ່ທົໍ່ວໄປ, ຕ່ອມ
ນີັ້ຜະລິດ ແລະ ລັໍ່ງສານເຄມີທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ: ຮ ໂມນ ເຂົັ້າສູ່ລະບົບໝູນວຽນເລ ອດໂດຍບ ໍ່ຜ່ານທ ໍ່ໃດໆເລີຍ, ແຕ່ມີ
ຕ່ອມບາງຊະນິດຂອງຮ່າງກາຍທີໍ່ໂຄງສ້າງພາຍໃນ ສາມາດເປັນໄດ້ທັງຕ່ອມທີໍ່ມີທ ໍ່ ແລະ ຕ່ອມບ ໍ່ມີທ ໍ່ ເຊັໍ່ນ: ຕັບ 
ມ້າມ ແລະ ຕ່ອມເພດ (ອັນທະ ແລະ ຮັງໄຂ່) ໂດຍສ່ວນນີັ້ເປັນທ ໍ່ຈະສ້າງຮ ໂມນເຂົັ້າສູ່ກະແສເລ ອດ ຂະນະທີໍ່
ສ່ວນທີໍ່ເປັນທ ໍ່ຈະສ້າງນ ັ້າຍ່ອຍ ຫ   ຈຸລັງເພດຜ່ານໄປຕາມທ ໍ່ໂດຍສະເພາະ 
 ດັໍ່ງນັັ້ນ ຖ້າເບິໍ່ງຈາກໂຄງສ້າງພາຍໃນ ເຮົາສາມາດແບ່ງຕ່ອມບ ໍ່ມີທ ໍ່ອອກເປັນ 3 ຊະນິດຄ : 

 ຊະນິດທີໍ່ເປັນຕ່ອມດຽວຕ່າງຫາກ ໄດ້ແກ່: ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງ (Pituitary gland), ຕ່ອມ
ໄທຣອຍ (Thyroid gland), ຕ່ອມພາຣາໄທຣອຍ (Parathyroid gland), ຕ່ອມໝວກໝາກໄຂ່ຫ ັງ 
(Adrenal gland), ຕ່ອມໄທມັສ (Thymus gland) ແລະ ຕ່ອມໄພນຽນ (Pineal gland) 

 ຊະນິດທີໍ່ຢູ່ຮ່ວມກັບຕ່ອມມີທ ໍ່ ໄດ້ແກ່: ຮັງໄຂ່, ໝາກໄຂ່ຫ ັງ, ຖົງ ແລະ ຕັບອ່ອນ 
 ເປັນຈຸລັງທີໍ່ແຈກຍາຍຢູ່ຕາມອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໂດຍຈຸລັງເຫ ົໍ່ານັັ້ນ ສ້າງສານຮ ໂມນທີໍ່ເປັນ

ສ່ວນປະກອບພວກເປບໂຕດ໌ (Peptide) ແລະ ອະມີນ (Amine) ພົບໄດ້ໃນຈຸລັງຂອງເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອທີໍ່ຢູ່ໃນ
ທາງເດີນອາຫານ 
 
10.1 ຮ ໂມນ (Hormone) 
 ຮ ໂມນເປັນສານເຄມີຊະນິດໜ ໍ່ງ ທີໍ່ສ້າງຈາກຕ່ອມບ ໍ່ມີທ ໍ່, ສານເຄມີເຫ ົໍ່ານີັ້ ເມ ໍ່ອລັໍ່ງອອກມາຈະຊ ມ
ເຂົັ້າສູກ່ະແສເລ ອດໄປຫາຈຸລັງ ຫ   ອະໄວຍະວະເປົັ້າໝາຍ ເພ ໍ່ອໃຫ້ຈຸລັງ ແລະ ອະໄວຍະວະເຫ ົໍ່ານັັ້ນ ເກີດການ
ທ າງານໄປຢ່າງປົກກະຕ,ິ ຮ ໂມນແຕ່ລະຊະນິດມີໜ້າທີໍ່ສະເພາະ ແລະ ມີອິດທິພົນຕ ໍ່ອະໄວຍະວະຕ່າງໆແຕກ
ຕ່າງກັນ ຕາມໜ້າທີໍ່ຂອງຮ ໂມນນັັ້ນໆ 
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10.1.1 ປະເພດຂອງຮ ໂມນ  
1) ໂປຣຕນິ ຫ   ເປບໄທດ ໌ຮ ໂມນ (Protein or peptide hormone) 

 ຮ ໂມນຊະນິດນີັ້ ປະກອບດວ້ຍກົດອະມິໂນທີໍ່ຮຽງຕ ໍ່ກັນເປັນສາຍ (Peptide 
chain) ໄດ້ແກ່: ຮ ໂມນທີໍ່ໄດ້ຈາກມ້າມ, ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງ, ຕ່ອມໄຮໂປທາຣາມັສ ແລະ ຈາກຕ່ອມພາຣາ
ໄທຣອຍ 

2) ສເຕຣີອຍຮ ໂມນ (Steroid hormone)  
 ເປັນຮ ໂມນທີໍ່ມີໂຄງສ້າງທາງເຄມີ ປະກອບດ້ວຍ ສານໃນກຸ່ມສເຕິຣອຍໄດ້ແກ່ ຮ 
ໂມນຈາກຕ່ອມເທິງໄຂ່ຫ ັງ (Adrenal gland ) ຮັງໄຂ່, ໝາກໄຂ່ຫ ັງ ແລະ ອັນທະ 

3) ອະມນິຮ ໂມນ (Amine hormone)  
  ເປັນຮ ໂມນທີໍ່ໄດ້ຈາກການຕັດເອົາກຸ່ມຄາບອກຊີລ (Carboxyl group) ອອກ
ຈາກສານຂອງກົດອະມິໂນທີໍ່ເຊ ໍ່ອມກັນຢູ່ ຈົນໄດ້ສ່ວນທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ: ອະມິນ. ຮ ໂມນກຸ່ມນີັ້ໄດ້ແກ່: ໄທຣອກຊິນ 
(Thyroxine) ແລະ ເຄທີໂຄລາມິນ (Catecholamine)  

10.1.2 ກນົໄກການອອກລດິຂອງຮ ໂມນ 
 ການທີໍ່ຮ ໂມນຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງ ຫ   ອະໄວຍະວະເປົັ້າໝາຍທ າງານ ມັນຕ້ອງມີວິທີການໄປ
ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາບາງຢ່າງໃນຈຸລັງ ຫ   ອະໄວຍະວະໃນເປົັ້າໝາຍນັັ້ນໆ, ເພິໍ່ນໄດ້ແບ່ງກົນໄກການ
ອອກລິດຂອງຮ ໂມນອອກເປັນ 3 ວິທີ ດັໍ່ງນີັ້: 

1) ອອກລດິໂດຍການສງັເຄາະສານສນັຍານ (Second Messenger)  
 ການອອກລິດຂອງຮ ໂມນປະເພດນີັ້ ເກີດຈາກການທີໍ່ຮ ໂມນໄປຈັບກັບຕົວຮັບ 
(Receptor) ເທິງພະນັງຈຸລັງດ້ານນອກ ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງທາງປະຕິກິລິຍາຂອງເອັນໄຊເທິງພະນັງ
ຈຸລັງ ເພ ໍ່ອຜະລິດສານສັນຍານຂ ັ້ນຢູ່ພາຍໃນຈຸລັງ ຄ : C-AMP (Cyclic Adenosine Monophos 
phate) ເຊິໍ່ງເປັນສານທີໍ່ເກີດຈາກ ATP, ຈາກນັັ້ນ ສານດັໍ່ງກ່າວຈະໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ໂປຣຕິນໄຄນັສ (Protein 
kinase) ເຮັດໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາ ຟອສໂຟຣີເລຊັນ (Phosphorylation) ຂອງໂປຣຕິນພາຍໃນຈຸລັງ 
ເຊິໍ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການຕອບສະໜອງຕ ໍ່ລິດຂອງຮ ໂມນນັັ້ນໆ. ຮ ໂມນທີໍ່ອອກລິດດ້ວຍກົນໄກດັໍ່ງກ່າວ ໄດ້ແກ:່  
ພວກໂປຣຕິນ ຫ   ເປບໄທດ໌ ຮ ໂມນ ແລະ ແຄທີໂຄລາມິນ (Catecholamine) 

2) ອອກລດິໂດຍຄວບຄມຸການສາ້ງໂປຣຕນິ 
 ການອອກລິດຂອງຮ ໂມນວິທີນີັ້ ເກີດຂ ັ້ນໂດຍຮ ໂມນຈະຊ ມຜ່ານເຫຍ ໍ່ອຫຸ້ມຈຸລັງ 
ເພ ໍ່ອໄປຮວມກັບຕົວຮັບ ເຊິໍ່ງເປັນໂປຣຕິນທີໍ່ຢູ່ໃນໄຊໂຕພລາສຊ ມ, ຈາກນັັ້ນ ຈະພາກັນເຂົັ້າໄປຫານີວເຄ ຍສ
ຂອງຈຸລັງ ແລ້ວໄປກະຕຸ້ນ DNA ໃຫ້ສັງເຄາະ mRNA ເພີໍ່ມຂ ັ້ນ, ຫ ັງຈາກນັັ້ນ mRNA ຈະອອກຈາກນິວ
ເຄ ຍສ ໄປຫາໄຊໂຕພລາສຊ ມ ແລ້ວໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ໄຣໂບໂຊມສັງເຄາະໂປຣຕິນຊະນິດໃໝ່ (ເອັນໄຊ) ເຊິໍ່ງສົໍ່ງ
ໄປສູ່ການປ່ຽນແປງໜ້າທີໍ່ຂອງຈຸລັງນັັ້ນໆ. ຮ ໂມນທີໍ່ອອກລິດດ້ວຍວິທີດັໍ່ງກ່າວ ໄດ້ແກ:່ ກຸ່ມສເຕິຣອຍຮ ໂມນ 

3) ອອກລດິໂດຍການຄວບຄມຸການຄດັເລ ອກສານຕາ່ງໆ ຜາ່ນເຫຍ ໍ່ອຫຸມ້ຈລຸງັ 
 ການອອກລິດຂອງຮ ໂມນວິທີນີັ້ ເກີດຈາກຮ ໂມນທີໍ່ມຜີົນໄປປ່ຽນຄຸນສົມບັດການ
ຄັດລັໍ່ງສານຕ່າງໆ ຜ່ານເຫຍ ໍ່ອຫຸ້ມຈຸລັງ ເຮັດໃຫ້ຮ ໂມນສາມາດຄວບຄຸມການຜ່ານເຂົັ້າອອກຂອງສານຕ່າງໆ
ພາຍໃນຈຸລັງໄດ້ ຮ ໂມນດັໍ່ງກ່າວ ໄດ້ແກ່: ຮ ໂມນອິນຊູລິນ 
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10.2 ຊະນດິຕອ່ມບ ໍ່ມທີ ໍ່ທີໍ່ສ າຄນັຂອງສດັລຽ້ງ 
 

ຕາຕະລາງທ ີ8 ຊະນດິຕອ່ມບ ໍ່ມທີ ໍ່ທີໍ່ສ າຄນັຂອງສັດລຽ້ງ 
 
ລ/ດ ຊ ໍ່ຂອງຕອ່ມ  

1 ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງ  
(Pituitary gland) 

ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນໜ້າ (Anterior Pituitary) 
ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນຫ ັງ (Posterior Pituitary) 

2 ຕ່ອມເທິງໄຂ່ຫ ັງ  
(Adrenal gland) 

ຕ່ອມເທິງໄຂ່ຫ ັງສ່ວນນອກ (Adrenal Cortex) 
ຕ່ອມເທິງໄຂ່ຫ ັງສ່ວນໃນ (Adrenal Medulla) 

3 ຕ່ອມໄທຣອຍ  Thyroid 
4 ຕ່ອມພາຣາໄທຣອຍ  Parathyroid gland 
5 ຕັບມ້າມ  Pancrease 
6 ຕ່ອມໄພນ່ຽນ  Pineal gland 
7 ຕ່ອມໄທມັສ  Thymus gland 
8 ຕ່ອມຮັງໄຂ່ ແລະ ອັນທະ  Ovary and Testis 

 

 
ຮບູທ ີ72 ຊະນດິຕອ່ມບ ໍ່ມທີ ໍ່ທີໍ່ສ າຄນັຂອງສັດລຽ້ງ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://wikieducator.org/The_Anatomy_and_Physiology_of_ 

Animals/Endocrine 
 
 
 

http://wikieducator.org/The_Anatomy_and_Physiology_of_
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10.2.1 ຕອ່ມໃຕສ້ະໝອງ (Pituitary gland) 
 ເປັນຕ່ອມທີໍ່ມີຄວາມສ າຄັນຫ າຍທີໍ່ສຸດພາຍໃນຮ່າງກາຍ ເພາະວ່າ ຮ ໂມນຈະສ້າງຮ ໂມນ
ທີໍ່ມີຜົນໂດຍກົງຕ ໍ່ຕ່ອມບ ໍ່ມີທ ໍ່ຊະນິດອ ໍ່ນໆ. ຂະໜາດຂອງຕ່ອມເທົໍ່າກັບເມັດຖົໍ່ວນ້ອຍໆ ໂດຍມັນຕິດຕ ໍ່ກັບສະ
ໝອງສ່ວນໄຮໂປທາລາມັສທີໍ່ຢູ່ດ້ານຫ ັງ ໂດຍກ້ານຈ່ອຍນ້ອຍ ແລະ ວາງຕົວຢູໃ່ນແອ ໍ່ງນ້ອຍໆຂອງກະດູກສຟີ
ນອຍ (sphenoid bone) ໃນກະໂຫ ກຫົວ ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສາມາດແບ່ງອອກເປັນສອງພາກສ່ວນໃຫຍ ່
ຕາມຕົັ້ນກ າເນີດ ແລະ ໜ້າທີໍ່ ຄ : ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນໜ້າ ແລະ ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນຫ ັງ ໂດຍຕ່ອມທັງ
ສອງສ່ວນມີໜ້າທີໍ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຊັດເຈນ ຄ : ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນໜ້າ ຈະຜະລິດຮ ໂມນເມ ໍ່ອມັນຖ ກ
ກະຕຸ້ນດ້ວຍສະໝອງສ່ວນໄຮໂປທາລາມັສ ແລະ ສັໍ່ງມາຫາຈຸລັງ ຫ   ອະໄວຍະວະເປົັ້າໝາຍ,  ຂະນະທີໍ່ຕ່ອມ
ໃຕ້ສະໝອງສ່ວນຫ ັງ ບ ໍ່ໄດຜ້ະລິດຮ ໂມນໃດໆເລີຍ, ແຕ່ເປັນສ່ວນທີໍ່ເກັບ ແລະ ລັໍ່ງຮ ໂມນທີໍ່ຜະລິດຈາກສະ  
ໝອງສ່ວນໄຮໂປທາຣາມັສ ແລະ ມີການສ ໍ່ກັບຈາກເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອ ຫ   ອະໄວຍະວະເປົັ້າໝາຍມາຫາຕ່ອມ ແລະ 
ສະໝອງສ່ວນດັໍ່ງກ່າວເທ ໍ່ອໜ ໍ່ງເພ ໍ່ອຫຼຸດ ຫ   ເພີໍ່ມຮ ໂມນ 
 
ຕາຕະລາງທ ີ9 ຮ ໂມນທີໍ່ລັໍ່ງຈາກຕອ່ມໃຕສ້ະໝອງສວ່ນໜາ້ (Posterior pituitary) 
 
ລ/ດ ຊ ໍ່ຮ ໂມນ ໜາ້ທີໍ່ສ າຄນັ 

1 ACTH 
Adeno 
Cortrophic 
Hormone 

ຮ ໂມນນີັ້ມຜີົນໂດຍກົງຕ ໍ່ການກະຕຸ້ນຕ່ອມໝວກໄຕສ່ວນນອກ ໂດຍມັນໄປ
ເຮັດໃຫ້ຕ່ອມໝວກໄຕສ່ວນນອກເກີດການປ່ຽນແປງ ດັໍ່ງນີັ້: 
 ເກີດການຈະເລີນຂອງຕ່ອມເທິງໄຂ່ຫ ັງສ່ວນນອກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີການ

ສ້າງ ແລະ ລັໍ່ງຮ ໂມນ Cortisol ໃນໂຄງສ້າງດັໍ່ງກ່າວ 
 ຫຼຸດປະລິມານໄຂມັນ ແລະ ວິຕາມິນໃນຈຸລັງທີໍ່ຢູ່ໃນຕ່ອມເທິງໄຂ່ຫ ັງ

ສ່ວນນອກ 
2 MSH 

Melanocyte 
Stimulating 
Hormone 

ຮ ໂມນຊະນິດນີັ້ມີບົດບາດສ າຄັນໃນສັດຂັັ້ນສູງເຊັໍ່ນ: ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ 
ແລະ ນົກ MSH ທີໍ່ລັໍ່ງອອກມາຈະໄປກະຕຸ້ນຈຸລັງ ເມລາໂມໄຊ ໃຫ້ສ້າງເມັດສີ
ເມລາມິນ (melanin pigment) ເມ ໍ່ອເມັດສີເຫ ົໍ່ານີັ້ກະຈາຍຕົວເຮັດໃຫ້ຜິວ
ສີເຂົັ້ມ ແຕຖ້່າຮວມກັນເປັນກຸ່ມເຮັດໃຫ້ຜິວສີຈ ດຈາງເຊິໍ່ງການກະຈາຍຕົວຂອງ
ເມັດສີນີັ້ຂ ັ້ນກັບການປ່ຽນແປງຂອງແສງສະຫວ່າງ 

3 GH ຫ   STH 
Growth or 
Soma  
Trophic 
Hormone 

ເປັນຮ ໂມນທີໍ່ສົໍ່ງເສີມການຈະເລນີເຕີບໂຕຂອງຮ່າງກາຍໃນສັດອາຍນຸ້ອຍ ໂດຍ
ສະເພາະການຈະເລນີເຕິບໂຕຂອງກະດູກ ແລະ ກ້າມຊີັ້ນ ຢ່າງໃດກ ຕາມມັນຍັງ
ມີບົດບາດສ າຄັນອ ໍ່ນໆຕ ໍ່ສັດທຸກຊ່ວງອາຍ,ຸ ຮ ໂມນຊະນິດນີັ້ ຊ່ວຍຄວບຄຸມຂະ
ບວນການເມຕາໂບລຊິີມຂອງໂປຣຕິນ, ຄາໂບໄຮເດຣດ ແລະ ໄຂມັນ ໃນຈຸລັງ
ຮ່າງກາຍທັງໝົດ  

4 PRH ຫ   LTH 
Prolactin 
Luteotropic 
or 
Lactogenic 
Hormone 

ຮ ໂມນຊະນິດນີມີບົດບາດໂດຍກົງໃນສັດເພດແມ ່ດັໍ່ງນີັ້: 
 ກະຕຸ້ນການຈະເລນີຂອງຕ່ອມນ ັ້ານົມ ເຮັດໃຫ້ເຕົັ້ານົມມຂີະໜາດໃຫຍ່

ຂ ັ້ນ ເພ ໍ່ອໃຫ້ສ້າງ ແລະ ລັໍ່ງນ ັ້ານົມໃນລະຫວ່າງການລ້ຽງລູກ ໂດຍຮ ໂມນ
ນີັ້ມີການລັໍ່ງອອກມາຫ າຍໃນຊ່ວງທີໍ່ສັດຕັັ້ງທ້ອງຈົນກະທັັ້ງຄອດລູກ 
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 ຮັກສາສະພາບ ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ CL ລັໍ່ງຮ ໂມນໂປຣເຈສເຕິໂຣນ, ສ່ວນ
ໃນສັດເພດຜູຮ້ ໂມນໂຕນີັ້ໄປຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ຕ່ອມມີການຈະເລນີ ຫ   ໄປ
ເສີມປະສິດທິພາບຂອງເທສໂທສເຕິໂຣນ 

5 FSH 
Follicle 
Stimulating 
Hormone 

ຮ ໂມນຊະນິດນີມີບົດບາດສ າຄັນດັໍ່ງນີັ້: 
 ໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ຟອລລິເຄິລ ໃນຮັງໄຂ່ມີການຈະເລີນ ແລະ ໃນຂະນະດຽວ

ກັນ ຈະມກີານສ້າງເອສໂຕຣເຈນຈາກຈຸລັງໄປຟອລລິເຄິລເພີໍ່ມຂ ັ້ນ 
 ໃນສັດເພດຜູ ້FSH ໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການສ້າງອະສຸຈິ ແລະ ຮ ໂມນໃນ

ອັນທະ 
6 LH 

Luteinizing 
Hormone 

ຮ ໂມນຊະນິດນີ ມີບົດບາດສ າຄັນ ດັໍ່ງນີັ້: 
 ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການຈະເລນີຂອງໄຂ່, ຫ ັງຈາກກະຕຸ້ນດ້ວຍ FSH ເຮັດໃຫ້

ໄຂ່ສຸກ ແລະ ເກີດການຕົກໄຂ່ 
 ເຮັດໃຫ້ເກີດ CL ໃນຮັງໄຂ ່ແລະ ເກີດການສ້າງຮ ໂມນໂປຣເຈສເຕິໂຣນ 
 ຕຽມຕ່ອມນ ັ້ານົມສ າລັບການລັໍ່ງນ ັ້ານົມ 
 ໃນສັດເພດຜູ ້LH ໄປກະຕຸ້ນຈຸລັງ (Leydig’ s cell) ໃນອັນທະໃຫ້ຈະ

ເລີນ ແລະ ມກີານສ້າງຮ ໂມນເທສໂທສເຕິໂຣນ 
7 TSH  

Thyroid 
Stimulating 
Hormone 

ຮ ໂມນຊະນິດນີັ້ມີຜົນໂດຍກົງຕ ໍ່ຕ່ອມໄທຣອຍ ໂດຍໄປກະຕຸ້ນການຈະເລີນ
ຂອງຕ່ອມ ເຮັດໃຫ້ເກີດການສ້າງ ແລະ ລັໍ່ງຮ ໂມນໄທຣອຍດ໌ 

8 ການຄວບຄມຸ
ການລັໍ່ງຮ ໂມນ
ຂອງຕອ່ມໃຕສ້ະ
ໝອງສວ່ນໜ້າ 

ຄວບຄຸມດ້ວຍລະບົບປະສາດ ໂດຍຜ່ານທາງສະໝອງສ່ວນໄຮໂປທາລາມັສ, 
ສະໝອງສ່ວນໄຮໂປທາລາມັສນີັ້ ຈະສ້າງ ແລະລັໍ່ ງຮ ໂມນຊະນິດທີໍ່ເປັນຕົວ
ກະຕຸ້ນ ແລະ ຢັບຢັັ້ງ (Releasing and inhibiting hormone) ອອກ
ມາຫາກະແສເລ ອດ ເຊິໍ່ງຖ ກລ າລຽງໄປຫາຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນໜ້າ ເພ ໍ່ອ
ອອກລິດກະຕຸ້ນ ແລະ ຢັບຢັັ້ງການສ້າງ ແລະ ລັໍ່ງຮ ໂມນຂອງຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງ
ສ່ວນໜ້າ 

 
 ຕອ່ມໃຕສ້ະໝອງສວ່ນຫ ັງ (Posterior Pituitary) 
 ຕ່ອມນີັ້ບ ໍ່ມີການຜະລິດຮ ໂມນຊະນິດໃດໆອອກມາເລີຍ ແຕ່ມັນເປັນສ່ວນທີໍ່ເກັບ ແລະ
ລັໍ່ງຮ ໂມນທີໍ່ສ້າງອອກມາຈາກຈຸລັງປະສາດໃນສະໝອງສ່ວນໄຮໂປທາລາມັສ, ຮ ໂມນທີໍ່ພົບໃນສະໝອງສ່ວນ
ຫ ັງມ ີ2 ຊະນິດຄ : ອອກຊີໂຕຊິນ (Oxytocin) ແລະ ຮ ໂມນອັງຕິເດຍເຣັກຕິກ  ADH (Antidiuretic 
Hormone) 
 
ຕາຕະລາງທ ີ 10  ຮ ໂມນທີໍ່ລັໍ່ງຈາກຕອ່ມໃຕສ້ະໝອງສວ່ນຫ ງັ (Posterior pituitary) 
 
ລ/ດ ຊ ໍ່ຮ ໂມນ ໜາ້ທີໍ່ສ າຄນັ 

1 ອອກຊໂີຕຊິນ 
Oxytocin 

ເປັນຮ ໂມນທີໍ່ອອກລິດຕ ໍ່ກ້າມຊີັ້ນກ້ຽງໃນມົດລູກ ແລະ ເຕົັ້ານົມ ມບີົດບາດ
ສ າຄັນ ດັໍ່ງນີັ້: 
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 ກະຕຸ້ນການຫົດຕົວຂອງມົດລູກ ເພ ໍ່ອຊ່ວຍບີບໄລຕ່ົວອະສຸຈ ິ ໃຫ້ໄປໃນ
ມົດລູກໃຫ້ປະສົມກັບໄຂ່ 

 ຊ່ວຍໃນການເກີດລູກ ໂດຍກະຕຸ້ນການບີບຕົວຂອງຈຸລັງກາ້ມຊີັ້ນຂອງ
ມົດລູກຢ່າງແຮງ ເພ ໍ່ອໃນການຂັບດັນເອົາລູກອອກ 

 ຊ່ວຍໃນການລັໍ່ງນ ັ້ານົມໃນສະພາວະຫ ັງເກີດ ແລະ ມສີ່ວນເຮັດໃຫ້ໂປຣ
ແລກຕິນລັໍ່ງອອກມາອີກດ້ວຍ 

 ການຄວບຄມຸການ
ລັໍ່ງຂອງຮ ໂມນ
ອອກຊໂີຕຊິນ 

 ການກະຕຸ້ນທີໍ່ເຕົັ້ານົມ ເຊັໍ່ນ: ການດູດ ຫ   ສ າພັດເຕົັ້ານົມ ເຮັດໃຫ້ເກີດ
ການລັໍ່ງນ ັ້ານົມເປັນຣີເຟລຄຊ໌ 

 ການຢ ດຕົວຂອງປາກຊ່ອງຄອດ ແລະ ພະນັງຊ່ອງຄອດ ເກີດຂ ັ້ນຂະນະ
ທີໍ່ເລີໍ່ມມກີານຄອດລູກ ໂດຍທີໍ່ສ່ວນຫົວຂອງລູກສັດ ໄປເຮັດໃຫ້ປາກ
ມົດລູກຢ ດອອກ ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດການລັໍ່ງຂອງອອກຊີໂຕຊິນ 

2 ADH 
Antidiuretic 
Hormone 
 

ເປັນຮ ໂມນທີໍ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນໃນການຂັບປັດສະວະ ເຊິໍ່ງໄປລົດການສູນເສຍ
ນ ັ້າຫ າຍໃນຮູບປັດສະວະ ຫ   ເອີັ້ນວ່າ ຮ ໂມນນີັ້ຊ່ວຍຮ່າງກາຍສະສົມນ ັ້າເອົາ
ໄວ້ ໂດຍມັນອອກລິດຕ ໍ່ໄຂ່ຫ ັງ ເຮັດໃຫ້ມີການດູດຊ ມນ ັ້າຈາກປັດສະວະທີໍ່
ກ າລັງຜະລິດເພ ໍ່ອເຂົັ້າສູ່ກະແສເລ ອດ ຜົນດັໍ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ປັດສະວະມີຄວາມ
ເຂັັ້ມຂຸ້ນຫ າຍຂ ັ້ນ (ມີສີ ແລະ ກິໍ່ນແຮງ) 

 ການຄວບຄມຸການ
ລັໍ່ງຂອງຮ ໂມນ 
ADH 
Antidiuretic 
Hormone 

ການລັໍ່ງຮ ໂມນຊະນິດນີັ້ ເກີດຂ ັ້ນເມ ໍ່ອສະໝອງສ່ວນໄຮໂປທາລາມັສ ໄດ້ຮັບ
ສັນຍານການຂາດນ ັ້າຂອງຮ່າງກາຍ ຄ  ເມ ໍ່ອສັດຂາດນ ັ້າພຽງເລັກນ້ອຍ ມີຜົນ
ເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນອອສໂມຊິສເພີໍ່ມຂ ັ້ນ (ເລ ອດຂຸ້ນຂ ັ້ນ) ເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະ
ທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ: Hemoconcertration ຊ່ ໍ່ງຕົວຮັບໃນສະໝອງສ່ວນໄຮໂປ
ທາລາມັສ ຈະຄອຍຮັບການປ່ຽນແປງດັໍ່ງກ່າວ ມຜີົນເຮັດໃຫ້ກະແສປະສາດ
ສົໍ່ງໄປຫາຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນຫ ັງ ເພ ໍ່ອທີໍ່ມີການລັໍ່ງ ADH ອອກມາ ແລະ 
ເມ ໍ່ອມັນເດີນທາງໄປເຖິງອະໄວຍະວະເປົັ້າໝາຍ (ໄຂ່ຫ ັງ) ໄຂ່ຫ ັງຈະເກີດ
ການສະສົມນ ັ້າເອົາໄວ້ ໂດຍການຜະລິດປັດສະວະທີໍ່ມີຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນຫ າຍ
ຂ ັ້ນ 
ຖ້າຮ່າງກາຍຂາດ ADH ມີຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດເບົາຈ ດ (Diabetes 
inspidus) ເຊິໍ່ງຜົນຂອງພະຍາດນີັ້ ເຮັດໃຫ້ສັດຜະລິດນ ັ້າປັດສະວະທີໍ່ເຈ ອ
ຈາງຈ ານວນຫ າຍ (Polyuria) ແລະ ກິນນ ັ້າຫ າຍຂ ັ້ນ (Polydipsia) 
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ຮບູທ ີ73 ຕອ່ມໃຕສ້ະໝອງ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://pituitary.asn.au/GetInformed/OverviewofPituitaryGland.aspx 
 

10.2.2 ຕອ່ມເທງິໄຂຫ່ ັງ (Adrenal gland) 
 ເປັນຕ່ອມຄູທີ່ໍ່ມີຕ າແໜ່ງຢູ່ຕອນເທິງດ້ານໜ້າຂອງໄຂ່ຫ ັງທັງສອງຂ້າງ.  ຕ່ອມເທິງໄຂ່ຫ ງັ 
ແບ່ງອອກເປັນ 2 ສ່ວນ ຄ : ສ່ວນອກ ແລະ ສ່ວນໃນ, ເຊິໍ່ງແຕ່ລະສ່ວນເຮັດໜ້າທີໍ່ສ້າງ ແລະ ລັໍ່ງຮ ໂມນຊະ 
ນິດຕ່າງກັນ ດັໍ່ງນີັ້: 
 
ຕາຕະລາງທ ີ11 ຮ ໂມນທີໍ່ລັໍ່ງຈາກຕອ່ມເທງິໄຂຫ່ ັງສວ່ນໃນ (Adrenal Medulla) 
 
ລ/ດ ຊ ໍ່ຮ ໂມນ ໜາ້ທີໍ່ສ າຄນັ 

1 ອະດຣິນາລນິ  
(Adrenaline) 

ຮ ໂມນຊະນິດນີັ້ຖ ກລັໍ່ງອອກມາ ເມ ໍ່ອສັດຢູໃ່ນພາວະການຕ ໍ່ສູ ້ຫ   ໜີ ໂດຍ
ຮ ໂມນຊະນິດນີັ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຂອງຮ່າງກາຍ ດັໍ່ງນີັ້: 
 ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຕັັ້ນຂອງຫົວໃຈ, ປະລິມານຂອງເລ ອດທີໍ່

ອອກຈາກຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມດັນເລ ອດເພີໍ່ມຂ ັ້ນສູງ, ດັໍ່ງນັັ້ນ 
ການສີດອະດິຣນາລິນ  (Adrenaline) ໃຫ້ກັບສັດທີໍ່ຢູໃ່ນພາວະ
ຫົວໃຈລົັ້ມເຫ ວ ເຊັໍ່ນ: ຂະນະຊັອກ ຈ ໍ່ງໄປຊ່ວຍໃຫ້ຫົວໃຈເຮັດ
ວຽກດີຂ ັ້ນ 

 ໄປຂະຫຍາຍການເດີນອາກາດພາຍໃນປອດ 
 ຫຼຸດການທ າງານຂອງລະບົບທາງເດີນອາຫານ 

2 ນອຣເ໌ອພເິນບຟຣນິ 
Norepinephrine 

ຮ ໂມນຊະນິດນີັ້ ມີຜົນຕ ໍ່ການເຜົັ້າໄໝອ້າຫານໜ້ອຍກວ່າອາດິຣນາລິນ, 
ມີຜົນໜ້ອຍຕ ໍ່ການເພີໍ່ມການເຕັັ້ນຂອງຫົວໃຈ ແລະ ປະລິມານເລ ອດ 
ແຕ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລ ອດສູງຂ ັ້ນຫ າຍ, ເພາະມັນໄປເຮັດໃຫ້ເສັັ້ນ
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ເລ ອດຫົດຕົວນ້ອຍລົງ. ຄົນເຮົາມກີານສ້າງ ແລະ ລັໍ່ງ ອາດິຣນາລິນ ຫ າຍ
ກວ່ານອຣ໌ເອພເິນບຟຣິນ, ແຕ່ໃນສັດທີໍ່ຮ້າຍ ແລະ ລ່າເຫຍ ໍ່ອ ຈະມກີານ
ລັໍ່ງ ນອຣ໌ເອພິເນບຟຣິນ ຫ າຍກວ່າສັດທີໍ່ບ ໍ່ດຸຮ້າຍ ເຊັໍ່ນ: ໝາ ມີນອຣ໌ເອ
ພິເນບຟຣິນ ປະມານ 50 ຂະນະທີໍ່ງົວ, ມ້າ ແລະ ແກະ ມປີະລິມານ
ຮ ໂມນພຽງ 30, 20 ແລະ 35 ຕາມລ າດັບ 

 ການຄວບຄມຸການລັໍ່ງ
ຮ ໂມນຈາກຕອ່ມເທິງ
ໄຂຫ່ ັງ 
 

ການສ້າງ ແລະ ລັໍ່ງຮ ໂມນຈາກຕ່ອມເທິງໄຂ່ຫ ັງທັງສອງສ່ວນ ຖ ກຄວບ
ຄຸມໂດຍຮ ໂມນ ACTH ຈາກຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງ ໂດຍສະໝອງສ່ວນ
ໄຮໂປທາລາມັສຈະລັໍ່ງ CRH ເພ ໍ່ອໄປກະຕຸ້ນຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນ
ໜ້າເຮັດໃຫ້ລັໍ່ງ ACTH , ໄປກະຕຸ້ນຕ່ອມເທິງໄຂ່ຫ ັງ ເພ ໍ່ອເຮັດໃຫ້ລັໍ່ງ
ຮ ໂມນຊະນິດຕ່າງໆ ໃນຂະນະດຽວກັນຮ ໂມນເຫ ົໍ່ານັັ້ນ ຈະສົໍ່ງຜົນຍ້ອນ
ກັບໄປຢັບຢັັ້ງການທ າງານຂອງຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງ ແລະ ໄຮໂປທາລາມັສ 

 

 
 
ຮບູທ ີ74 ຕອ່ມເທງິໄຂ່ຫ ງັ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: https://en.wikipedia.org/wiki/Adrenal_gland 
 

10.2.3 ຕອ່ມໄທຣອຍ (Thyroid gland) 
 ເປັນຕ່ອມທີໍ່ບ ໍ່ມີທ ໍ່ທີໍ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີໍ່ສຸດໃນຮ່າງກາຍ ຕ່ອມນີັ້ມີ 2 ກີບ ໂດຍແຕ່ລະ
ກີບມີຕ າແໜ່ງຢູ່ແຕ່ລະຂ້າງຂອງຫ ອດລົມທັງສອງກີບ ອາດມາເຊ ໍ່ອມຕ ໍ່ກັບທາງກາງດ້ວຍແຖວນ້ອຍໆ ເອີັ້ນ
ວ່າ: ອີສມັສ (Isthmus) ເຊິໍ່ງອາດມີ ຫ   ບ ໍ່ມີກະໄດ້ ຂ ັ້ນຢູກ່ັບຊະນິດຂອງສັດ 



120 

 ຕ່ອມໄທຣອຍຜະລິດຮ ໂມນ 2 ຊະນິດ ຄ : ໄທຣອຍຮ ໂມນ ແລະ ແຄລຊໂິຕນິນ 
 
ຕາຕະລາງທ ີ12 ຮ ໂມນທີໍ່ລັໍ່ງຈາກຕອ່ມໄທຣອຍ (Thyroid gland) 
 
ລ/ດ ຊ ໍ່ຮ ໂມນ ໜາ້ທີໍ່ສ າຄນັ 

1 ໄທຣອຍ  
 

ຜະລິດໄທຣອຍຮ ໂມນອອກມາກ ຕ ໍ່ເມ ໍ່ອມັນຖ ກກະຕຸ້ນດ້ວຍຮ ໂມນ TSH 
ຈາກຕ່ອມໃຕສ້ະໝອງສ່ວນໜ້າ ເຊິໍ່ງຈະມີໜ້າທີໍ່ ແລະ ບົດບາດດັໍ່ງນີັ້: 
 ຄວບຄຸມອູນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍຄ  ຮ ໂມນຊະນິດນີັ້ ໄປຄວບຄຸມການ

ເຜາົໄໝຂ້ອງອາຫານຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ, ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນ ແລະ 
ໃຊ້ພະລັງງານເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມອົບອຸນແກ່ຮ່າງກາຍ  ເຊິໍ່ງເປັນການ
ປັບຕົວໃຫ້ເຂົັ້າກັບຄວາມຮ້ອນ- ໜາວ 

 ມີຜົນຕ ໍ່ຂະບວນການເມທາບ ລິຊ ມຂອງໂປຣຕີນ, ຄາໂບໄຮເດຣດ 
ແລະ ໄຂມັນ ເຊັໍ່ນດຽວກັບ GH ໂດຍໄປເພີໍ່ມການສັງເຄາະໂປຣຕີນ 
ຖ້າອາຫານທີໍ່ສັດໄດ້ຮັບໄປ ປະກອບດ້ວຍສ່ວນທີໍ່ໃຫ້ພະລັງງານພຽງພ , 
ແຕ່ຖ້າອາຫານທີໍ່ຮັບເຂົັ້າໄປບ ໍ່ມີສ່ວນທີໍ່ໃຫ້ພະລັງງານ ຫ   ມປີະລິມມານ
ໄທຣອຍຮ ໂມນຫ າຍເກີນໄປ ຈະໃຫ້ຜົນກົງກັນຂ້າມກ ຄ  ເກີດການສະ
ລາຍຕົວຂອງໂປຣຕີນ  

2 ແຄລຊໂິຕນນິ 
(Calcitonin) 
 

ຮ ໂມນຊະນິດນີັ້ ສ້າງມາຈາກຈຸລັງຊະນິດໜ ໍ່ງຂອງຕ່ອມໄທຣອຍ ມີຄວາມ
ສ າຄັນໃນການຮັກສາສົມດຸນຂອງແຄລຊຽມໃນເລ ອດ ໂດຍມັນໄປຊ່ວຍປ້ອງ
ກັນການເກີດພາວະໄຮເປີແຄລຊມີຽມ (Hypercalcemia) (ລະດັບ
ແຄລຊຽມໃນເລ ອດສູງເກີນໄປ) ດ້ວຍການລຸດລະດັບແຄລຊຽມໃນເລ ອດ
ຖ້າມັນມີປະລິມານສູງເກີນໄປ ເຊິໍ່ງເຮັດໄດ້ໂດຍການດ ງເອົາແຄລຊຽມທີໍ່ຫ າຍ
ເກີນໄປໃນເລ ອດໄປເກັບສະສົມໄວ້ໃນສ່ວນຂອງກະດູກ 

 
10.2.4 ຕອ່ມພາຣາໄທຣອຍ (Parathyroid gland) 

 ເປັນຕ່ອມຂະໜາດນ້ອຍຈ ານວນຫ າຍ, ຕ່ອມມີລັກສະນະເປັນກ້ອນສີຈ ດ, ໂດຍມີຕ າ  
ແໜ່ງຢູ່ເທິງ ຫ   ຢູໃ່ກກ້ັບຕ່ອມໄທຣອຍ ເຊິໍ່ງຕ າແໜ່ງທີໍ່ຢູ່ຂອງຕ່ອມແຕກຕ່າງກັນອອກໄປໃນສັດແຕ່ລະຊະນິດ 
ຕ່ອມພາຣາໄທຣອຍ ເຮັດໜ້າທີໍ່ຜະລິດ ແລະ ລັໍ່ງຮ ໂມນທີໍ່ສ າຄັນຂອງຮ່າງກາຍຄ ພາຣາໄທຣອຍຮ ໂມນ 
 
ຕາຕະລາງທ ີ13 ຮ ໂມນທີໍ່ລັໍ່ງຈາກຕອ່ມພາຣາໄທຣອຍ (Parathyroid gland) 
 
ລ/ດ ຊ ໍ່ຮ ໂມນ ໜາ້ທີໍ່ສ າຄນັ 

1 ພາຣາໄທຣອຍ 
PTH 
(Parathyroid 
Hormone)  

ເປັນຮ ໂມນທີໍ່ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງແຄລຊຽມໃນເລ ອດ ໂດຍອອກ
ລິດກົງກັນຂ້າມກັບຮ ໂມນແຄລຊໂິຕນິນ, ຮ ໂມນຊະນິດນີັ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນການ
ເກີດພາວະໄຮເປີແຄລຊມີຽມ ໂດຍການເພີໍ່ມປະລິມານແຄລຊຽມໃນເລ ອດ
ຖ້າມັນມີປະລິມານທີໍ່ຕ ໍ່າເກີນໄປ ເຊິໍ່ງໄປມຜີົນຕ ໍ່ລ າໄສ້ອ່ອນ ແລະ ກະດູກ 
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ເຮັດໃຫ້ໄຂ່ຫ ັງສະສົມແຄລຊຽມເອົາໄວ້, ລ າໄສ້ດູດຊ ມແຄລຊຽມຈາກ
ອາຫານ ແລະ ການດ ງເອົາແຄລຊຽມຈາກກະດູກເຂົັ້າສູກ່ະແສເລ ອດ 

 

 
 
ຮບູທ ີ75 ຕອ່ມໄທຣອຍດ  ແລະ ຕອ່ມພາຣາໄທຣອຍດ ໌
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://www.vcahospitals.com/main/pet-health-information/article/animal-

health/allergy-inhalant-allergy-in-dogs/427 
 

10.2.5 ຕອ່ມມາ້ມ (Pancrease) 
 ເປັນອະໄວຍະວະໃນຊ່ອງທ້ອງທີໍ່ມຮີູບຮ່າງຍາວ ແລະ ແປ, ວາງຕົວຢູໃ່ກລ້ າໄສ້ອ່ອນ
ສ່ວນຕົັ້ນ ຕ່ອມນີັ້ເຮດັໜ້າທີໍ່ເປັນທັງຕ່ອມມີທ ໍ່ ແລະ ບ ໍ່ມທີ ໍ່ ໂດຍເນ ັ້ອຕ່ອມສ່ວນໃຫຍ່ທີໍ່ປະກອບຂ ັ້ນດ້ວຍ
ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອທີໍ່ເປັນຕ່ອມມີທ ໍ່ ເຮັດໜ້າທີໍ່ໃນການຜະລິດເອັນໄຊໃນການຍ່ອຍທີໍ່ສ າຄັນ ຂະນະທີໍ່ເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອທີໍ່
ເປັນຕ່ອມບ ໍ່ມີທ ໍ່ມີພຽງເລັກນ້ອຍເທົໍ່ານັັ້ນ ແຕ່ຮ ໂມນອິນຊູລິນທີໍ່ຜະລິດໄດ້ຈາກຕ່ອມນີັ້ມີຄວາມສ າຄັນຕ ໍ່ການ
ດ າລົງຊີວິດຂອງສັດ 
 
ຕາຕະລາງທ ີ14  ຮ ໂມນທີໍ່ລັໍ່ງຈາກຕອ່ມມາ້ມ (Pancrease) 
 
ລ/ດ ຊ ໍ່ຮ ໂມນ ໜາ້ທີໍ່ສ າຄນັ 

1 ອນິຊລູິນ
(Insulin) 

ເປັນຮ ໂມນທີໍ່ຈ າເປັນຕ ໍ່ຊີວິດ ໂດຍມັນໄປເຮັດໃຫ້ກລໂູຄສ, ກົດອະມີໂນ 
ແລະ ກົດໄຂມັນໃນກະແສເລ ອດຖ ກດູດຊ ມຜ່ານເຫຍ ໍ່ອຫຸ້ມຈຸລັງ ເຂົັ້າໄປ
ຫາຈຸລັງຕ່າງໆ ເພ ໍ່ອໃຊເ້ປັນແຫ ໍ່ງພະລັງງານຂອງຈຸລັງ ແລະ ດ້ວຍຄຸນສົມບັດ
ຂອງຮ ໂມນຊະນິດນີັ້ ເຮັດໃຫ້ກລູໂຄສໃນກະແສເລ ອດ ຖ ກຈຸລັງດ ງໄປໃຊ້ 
ດັໍ່ງນັັ້ນສະຫຼຸບວ່າ ອິນຊູລິນເປັນຮ ໂມນທີໍ່ມີຜົນເຮັດໃຫ້ລະດັບນ ັ້າຕານໃນ
ກະແສເລ ອດຫຼຸດລົງ 
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 ກລຄູາກອນ 
(Glucagon 

ຮ ໂມນຊະນິດນີັ້ ອອກລິດກົງກັນຂ້າມກັບອິນຊູລິນ ໂດຍຂະນະທີໍ່ອິນຊູລິນ
ມີຜົນເຮັດໃຫ້ລະດັບນ ັ້າຕານໃນກະແສເລ ອດຕ ໍ່າລົງ ແຕກ່ລູຄາກອນເຮດັ
ໃຫ້ລະດັບນ ັ້າຕານກລູໂຄສໃນກະແສເລ ອດສູງຂ ັ້ນ  (hyperglycermia) 
ເຊິໍ່ງຜົນທີໍ່ເກີດຂ ັ້ນ ຈະສ າເລັດໄດ້ດ້ວຍຂະບວນການທີໍ່ສ າຄັນ 2 ຢ່າງດ້ວຍ
ກັນສູງຂ ັ້ນຄ : 
1) ກລູຄາກອນໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ຈຸລັງຕັບປ່ຽນໄກ ໂຄເຈນ ເປັນກລູໂຄສ 

ແລະ 
2) ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຂະບວນການກລູໂຄນິໂອເຈນິຊິສ 

(Gluconeogenesis) (ໄຂມັນ ແລະ ໂປຣຕິນ ເກີດການສະລາຍ
ຕົວໃຫ້ນ ັ້າຕານກລູໂຄສ) 

 

 
 
ຮບູທ ີ76 ຕອ່ມມາ້ມ 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://medicineworld.org/stories/lead/3-2010/synthetic-compound-for 

pancreatic-cancers.html 
 

10.2.6 ຕອ່ມໄພເນຍລ (Pineal Gland) 
 ເປັນຕ່ອມທີໍ່ມີຂະໜາດນ້ອຍແປ, ລັກສະນະເປັນຮູບກວຍ, ຕັັ້ງຢູ່ເໜ ອສະໝອງສ່ວນ
ໄຮໂປທາລາມັສ ແລະ ຖ ດຢ ດຕິດຢູກ່ັບຫ ັງຄາຂອງຊ່ອງວ່າງໃນສະໝອງສ່ວນທີ 3 (Third ventricle) 
ຕ່ອມນີັ້ເຮັດໜ້າທີໍ່ສ້າງ ແລະ ລັໍ່ງຮ ໂມນເມລາໂທນິນ (Melatonin) 
 ຮ ໂມນເມລາໂທນນິ (Melatonin) ນີັ້ຖ ກປ່ຽນມາຈາກສານຊີໂຣໂທນິນ 
(Serotonin) ເຊິໍ່ງມີຈ ານວນຫ າຍໃນຕ່ອມໄພເນຍ ມີໜ້າທີໍ່ ແລະ ບົດບາດສ າຄັນ ຄ  ໃນສັດທີໍ່ມີກະດູກສັນ

http://medicineworld.org/stories/lead/3-2010/synthetic-compound-for
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ຫ ັງຊັັ້ນຕ ໍ່າ ເຊັໍ່ນ: ກົບ ແລະ ຂຽດ ຮ ໂມນນີັ້ຈະເຮັດໃຫ້ເມັດສີ (Melanophroes) ທີໍ່ກະຈາຍຢູໃ່ນຈຸລັງເມ
ລາໂມໄຊ (Melanocytes) ເຂົັ້າມາຮວມກັນເປັນກຸ່ມຢູໃ່ນນິວເຄລຍສ ເຮັດໃຫ້ສີຜີວສັດຈາງລົງ ເຊິໍ່ງອອກ
ລິດກົງກັບຂ້າມ MSH (Melanocyte stimulating hormone) ແລະ ຖ້າເຮົາຕັດຕ່ອມນີັ້ຂອງໝູອອກ 
ພົບວ່າ ຈະມີການລັໍ່ງໂກນາໂດໂທຣພິນ (Gonadotrophins) ອອກມາຫ າຍຂ ັ້ນ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ອັນທະ 
ແລະ ຕ່ອມສ ບພັນຂອງລະບົບສ ບພັນເພດຜູຂ້ອງໝູຊ້າລົງ ສ່ວນໃນໝູເພດແມ່ພົບວ່າ ນ ັ້າໜັກຂອງຮັງໄຂ່ເພີໍ່ມ
ຂ ັ້ນ ແລະ ມີການຕົກໄຂ່ໄວຂ ັ້ນ 
 

 
 
ຮບູທ ີ77 ຕອ່ມໄພເນຍລ (Pineal Gland) 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://toliveconsciously.com/blog/index.php/tag/pineal/ 
 

10.2.7 ຕອ່ມໄທມສັ (Thymus gland) 
 ຕ່ອມໄທມັສ ເປັນອະໄວຍະວະທີໍ່ຊ່ວຍເລີໍ່ມລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ ຕອນທ າອິດໃນຊ່ວງ
ຊີວິດຂອງສັດ ໂດຍມັນຈະຫົດສັັ້ນລົງ ແລະ ເກ ອບຫາຍໄປເມ ໍ່ອສັດຈະເລີນເຕິມທີໍ່ ໃນສັດອາຍຸນ້ອຍ ຕ່ອມນີັ້
ມຂີະໜາດຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່ ເຊິໍ່ງແຜ່ຍ ໍ່ນອອກໄປທາງຕອນໜ້ າຈາກລະດັບຂອງຫົວໃຈໃນຊ່ອງເອິກ ເຂົັ້າໄປໃນ
ສ່ວນຄ ຕາມຄວາມຍາວທັງສອງຂ້າງຂອງຫ ອດລົມ ແຕ່ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ຫ ັງຈາກທີໍ່ສັດມກີານຈະເລນີເຕັມທີໍ່ 
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ຕ່ອມໄທມັສຈະເລີໍ່ມຫາຍໄປ ແລະ ເຫ  ອພຽງຕິໍ່ງນ້ອຍໆ, ດັໍ່ງນັັ້ນ ຕ່ອມນີັ້ໃນສັດຈ ໍ່ງມີບົດບາດນ້ອຍໃນການ
ສ້າງ ແລະ ລັໍ່ງຮ ໂມນ 
 

 
 
ຮບູທ ີ78 ຕອ່ມໄທມສັ (Thymus gland) 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ    http://biology-forums.com/index.php?action=gallery;sa=view;id=9314 
 
 
 
 

http://biology-forums.com/index.php?action=gallery;sa=view;id=9314
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ຮບູທ ີ79 ຕອ່ມບ ໍ່ມີທ ໍ່ທີໍ່ສ າຄນັໃນຄນົເຮາົ  
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ:  http://captain-nitrogen.tumblr.com/post/3525263548/coming-of-age 
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ບດົທ ີ11 
ລະບບົປະສາດ (The Nervous System) 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ໍ່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 

1. ອະທິບາຍຄວາມສ າຄັນຂອງລະບົບປະສາດໄດ ້
2. ບອກຊະນິດຂອງຈຸລັງປະສາດແຕ່ລະຊະນິດໄດ ້
3. ອະທິບາຍການທ າງານຂອງລະບົບປະສາດໄດ້ 
4. ຈ າແນກໜ້າທີໍ່ຂອງລະບົບປະສາດໄດ້ 
5. ບອກອະໄວຍະວະຮັບຄວາມຮູສ້ ກໄດຖ້ ກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
 ລະບົບປະສາດ ເປັນລະບົບໜ ໍ່ງຂອງຮ່າງກາຍທີໍ່ໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມການທ າງານ ຂອງລະບົບຕ່າງໆ 
ຂອງຮ່າງກາຍ ໃຫ້ມີລະດັບການທ າງານທີໍ່ເໝາະສົມຕ ໍ່ການດ າລົງຊີວິດ. ການທ າງານຂອງລະບົບປະສາດຈະມີ
ຕົວຮັບຄວາມຮູ້ສ ກຂອງຈຸລັງປະສາດ ເປັນຕວົຮັບຄວາມຮູ້ສ ກຈາກສິໍ່ງກະຕຸ້ນ ຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສິໍ່ງແວດ 
ລ້ອມທັງພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນຮ່າງກາຍ 
 ເຊິໍ່ງການປ່ຽນແປງດັໍ່ງກ່າວ ຖ ກປ່ຽນແປງເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃນຮູບຂອງກະແສປະສາດໂດຍຕົວ
ຮັບຄວາມຮູ້ສ ກ ແລ້ວຖ ກຖ່າຍທອດໂດຍຈຸລັງປະສາດຮັບຄວາມຮູ້ສ ກ (Sensory neuron) ທີໍ່ຮຽງຕິດຕ ໍ່
ກັນຄ້າຍສາຍໂສ ້ ເພ ໍ່ອໄປຍັງລະບົບປະສາດສູນກາງ ຄ  ສະໝອງ ແລະ ໄຂສັນຫ ັງ ແລ້ວແປຜົນໃຫ້ເປັນ
ສັນຍານປະສາດ ນ າຄ າສັໍ່ງອອກຈາກສະໝອງ ແລະ ໄຂສັນຫ ັງ ໂດຍຜ່ານຈຸລັງປະສາດນ າຄ າສັໍ່ງ (Motor 
neuron) ເພ ໍ່ອສົໍ່ງອອກໄປຍັງອະໄວຍະວະເປົັ້າໝາຍ (Effector) ເຊັໍ່ນ: ກ້າມຊີັ້ນ, ຕ່ອມ ແລະ ອະໄວຍະ
ວະຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ເກີດການທ າງານຕ ໍ່ໄປ 

 
11.1 ໜວ່ຍໂຄງສາ້ງພ ັ້ນຖານຂອງລະບບົປະສາດ 
 ໜ່ວຍໂຄງສ້າງພ ັ້ນຖານຂອງລະບົບປະສາດສ າຄັນທີໍ່ສຸດ ຄ : ຈຸລັງປະສາດ (Neuron), ເຮັດໜ້າທີໍ່
ຖ່າຍທອດຂ ັ້ມູນ ຫ   ການນ າກະແສປະສາດຕະຫ ອດທົໍ່ວຮ່າງກາຍ 
 ໂຄງສ້າງພ ັ້ນຖານຂອງຈຸລັງເຫ ົໍ່ານີັ້ ແມ່ນຄ້າຍຄ ກັນ ແລະ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 3 ພາກສ່ວນ ດັໍ່ງນີັ້:   
ຕົວຈຸລັງປະສາດ (Cell body), ງ່າປະສາດ (Dendrite) ແລະ ຫາງປະສາດ (Axon) 
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ຮບູທ ີ80  ຈລຸງັປະສາດ (Neuron) 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: https://www.tes.com/lessons/twg3YqM-7vjRnA/chapter-7-the- 

nervous-system 
 

11.2 ຊະນດິຂອງຈລຸງັປະສາດ 
 ຈຸລັງປະສາດແບ່ງອອກເປັນ 3 ຊະນິດຕາມໜ້າທີໍ່ ຄ : 

1) ຈລຸັງປະສາດຮບັຄວາມຮູສ້ ກ (Sensory neuron) 
 ເປັນຈຸລັງທີໍ່ມີໜ້າທີໍ່ນ າກະແສປະສາດ ຫ   ຮັບຄວາມຮູ້ສ ກຈາກການກະຕຸ້ນພາຍນອກເຂົັ້າສູ່
ລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ 

2) ຈລຸັງປະສາດຄ າສັໍ່ງ (Motor Neuron)  
 ຈຸລັງປະສາດຄ າສັໍ່ງມີໜ້າທີໍ່ນ າກະແສປະສາດຈາກສູນກາງປະສາດ ຜ່ານແອກຊອນ ໄປຍັງອະ
ໄວຍະວະຕ່າງໆເຊັໍ່ນ: ກ້າມຊີັ້ນພາໃຫ້ເກີດການຫົດຕົວ 

3) ຈລຸັງປະສາດລະຫວາ່ງກາງ (Inter Neuron) 
 ເປັນຈຸລັງປະສາດ ທີໍ່ຢູ່ພາຍໃນຈຸລັງປະສາດສ່ວນກາງເທົໍ່ານັັ້ນ, ມີໜ້າທີໍ່ຖ່າຍທອດກະແສ
ປະສາດລະຫວ່າງຈຸລັງປະສາດຮັບຄວາມຮູ້ສ ກ ແລະ ຈຸລັງປະສາດນ າຄ າສັໍ່ງໃນລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ 
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ຮບູທ ີ81 ຊະນດິຈລຸງັປະສາດ  
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://www.differencebetween.com/difference-between-sensory-

and-motor-neurons/ 
 

11.3 ປມົປະສາດ (Ganglion) 
 ປົມປະສາດ ເກີດຈາກການລວມກຸ່ມຂອງຕົວປະສາດຂອງຈຸລັງປະສາດ ໃນລະບົບປະສາດສ່ວນ
ປາຍ ແລະ ແບ່ງອອກໄດ້ 2 ຊະນິດ ຄ : 

11.3.1 ປມົປະສາດຮບັຄວາມຮູສ້ ກ (Sensory Ganglion) 
 ໄດ້ແກ່ຈຸລັງປະສາດໃນປົມປະສາດໄຂສັນຫ ັງ 

11.3.2 ປມົປະສາດອດັຕະໂນມດັ (Automatic Ganglion) 
 ມີ 2 ຊະນິດ ຄ  ປົມປະສາດຊີມພາເທຕິກ ແລະ ປົມປະສາດພາຣາຊີມພາເທຕິກ 
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ຮບູທ ີ82 ຊະນດິຂອງປມົປະສາດ (Ganglion) 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://slideplayer.com/slide/4993817/ 

 
11.4 ໄຍປະສາດ (Nerver Fiber) 
 ຄ ສ່ວນຂອງແອກຊອນທີໍ່ລວມຢູ່ກັບເປ ອກຫຸ້ມ ເຊັໍ່ນ: ປອກໄມອີລີນ (Myelin sheath) ໂດຍ
ເສັັ້ນໄຍຫ າຍໆເສັັ້ນລວມກັນເປັນມັດໆ ຈ ໍ່ງເອີັ້ນວ່າ: ເສັັ້ນປະສາດ (Nerver); ໄຍປະສາດແບ່ງອອກໄດ້ 2 
ຊະນິດ ຄ : 

1) ໄຍປະສາດທີໍ່ມປີອກໄມອລີນີຫຸມ້  (Myelinated nerve fiber) 
 ໄຍປະສາດຊະນິດນີັ້ພົບໃນປະສາດສ່ວນກາງ ໂດຍໄມອີລີນຈະພັນຮອບແອກຊອນຫ າຍໆ
ຊັັ້ນ ເປັນຊ່ວງໆ 

2) ໄຍປະສາດທີໍ່ບ ໍ່ມປີອກໄມອລີນີຫຸມ້ (Unmyelinated nerve fiber) 
 ໄຍປະສາດຊະນິດນີັ້ ນ າກະແສປະສາດໄດ້ຊ້າກວ່າພວກທີໍ່ມີປອກໄມອີລີນຫຸ້ມ 
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ຮບູທ ີ83 ໄຍປະສາດທີໍ່ມປີອກໄມອລີນີຫຸມ້  (Myelinated nerve fiber) 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://classes.midlandstech.edu/carterp/Courses/bio210/chap11/ 

  
11.5 ເສັັ້ນປະສາດ (Nerver) 
 ເສັັ້ນປະສາດ ເປັນກຸ່ມໄຍປະສາດທີໍ່ຢູ່ນອກລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ ມາລວມກັນເປັນມັດມີເນ ັ້ອ
ເຫຍ ໍ່ອກ້ຽວພັນຫຸ້ມ ເຊິໍ່ງສາມາດເບິໍ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົໍ່າ; ເສັັ້ນປະສາດໃນຮ່າງກາຍມ ີ3 ຊະນິດ ຄ : 

1) ເສັັ້ນປະສາດຮບັຄວາມຮູສ້ ກ (Sensory nerve) 
 ປະກອບດ້ວຍໄຍປະສາດຮັບຄວາມຮູ້ສ ກຈ ານວນຫ ວງຫ າຍລວມຢູ່ນ າກັນ, ເຮັດໜ້າທີໍ່ນ າ
ຄວາມຮູ້ສ ກພາຍນອກຮ່າງກາຍເຂົັ້າສູ່ລະບົບປະສາດສູນກາງ 

2) ເສັັ້ນປະສາດນ າຄ າສັໍ່ງ  (Motor nerve) 
 ປະກອບດ້ວຍໄຍປະສາດນ າຄ າສັໍ່ງຈ ານວນຫ ວງຫ າຍລວມຢູ່ນ າກັນ, ເຮັດໜ້າທີໍ່ນ າຄວາມ
ຮູ້ສ ກ ຫ   ນ າຄ າສັໍ່ງຈາກລະບົບປະສາດສູນກາງໄປຍັງສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ 

3) ເສັັ້ນປະສາດປະສມົ (Mixed nerve) 
 ປະກອບດ້ວຍໄຍປະສາດຮັບຄວາມຮູ້ສ ກ ແລະ ໄຍປະສາດນ າຄ າສັໍ່ງມາລວມກັນຢູ່ ເຊັໍ່ນ: 
ເສັັ້ນປະສາດໄຂສັນຫ ັງ 
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ຮບູທ ີ84 ເສັັ້ນປະສາດ  (Nerve) 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://www.apsubiology.org/anatomy/2010/2010_Exam_Reviews/ 

Exam _3_Review/CH_11_Types_of_Neurons.htm 
 

11.6 ຊນິແນປຊ ໌(Synapse) 
 ຊິນແນປຊ໌ ເປັນຈຸດເຊ ໍ່ອມຕ ໍ່ລະຫວ່າງຈຸລັງປະສາດສອງຈຸລັງ ໂດຍປາຍຂອງແອກຊອນຂອງຈຸລງັ
ປະສາດຕົວໜ ໍ່ງ ຈະມາສ າພັດກັບຕົວຈຸລັງປະສາດ ຫ   ແອກຊອນຂອງຈຸລັງສາດອີກຕົວໜ ໍ່ງ ຫ    ສ າພັດກັບຈຸ
ລັງເປົັ້າໝາຍ ເຊັໍ່ນ: ກ້າມຊີັ້ນ, ເຊິໍ່ງບ ລິເວນນີັ້ຈະມີການຖ່າຍທອດກະແສປະສາດ ລະຫວ່າງຈຸລັງປະສາດທັງ
ສອງ 

 

 
ຮບູທ ີ85 ຊນິແນປຊ ໌(Synapse) 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: https://www.premedhq.com/synapses 

http://www.apsubiology.org/anatomy/2010/2010_Exam_Reviews/
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11.7 ການຈດັລະບບົຂອງລະບບົປະສາດ 
 ລະບົບປະສາດປະກອບດ້ວຍ 2 ສ່ວນໃຫຍ່ໆ: ລະບົບປະສາດສູນກາງ ແລະ ລະບົບປະສາດຮອບ
ນອກ 

1) ລະບບົປະສາດສນູກາງ (Center Nervous System, CNS) 
 ເຮັດໜ້າທີໍ່ຄວບຄຸມ ແລະ ປະສານງານກັບລະບົບປະສາດຮອບນອກ, ລະບົບປະສາດນີັ້
ປະກອບດ້ວຍ 2 ພາກສ່ວນ ຄ : ສະໝອງ ແລະ ໄຂສນັຫ ງັ 
 ສະໝອງ (Brain) ສະໝອງບັນຈຸຢູພ່າຍໃນກະໂຫ ກຫົວ ມີເຫຍ ໍ່ອຫຸ້ມ 3 ຊັັ້ນ ເຊິໍ່ງຈະຫຸ້ມ
ຕະຫ ອດໄປຈົນເຖິງໄຂສັນຫ ັງ, ສະໝອງເປັນສ່ວນທີໍ່ໃຫຍ່ກວ່າສ່ວນອ ໍ່ນໆ ຂອງລະບົບປະສາດສູນກາງເປັນ
ສູນຄວບຄຸມການທ າງານຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ, ຄວາມຄິດ, ຄວາມສະຫ ຽວສະຫ າດ. ສະໝອງແບ່ງອອກ
ເປັນ 4 ພາກສ່ວນ ດັໍ່ງນີັ້: 

 ເຊຣບິຣມັ (Cerebrum) ເປັນສະໝອງທີໍ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່, ໜ້າທີໍ່ຫ ັກຂອງສະໝອງ
ສ່ວນນີັ້ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທ າງານຂອງຮ່າງກາຍພາຍໃຕ້ອ ານາດຈິດໃຈ, ລວມທັງຄວາມຄິດຄວາມສະຫ າດ 
ການຮັບຮູ,້ ປະສາດສ າພັດ ແລະ ພ ດຕິກ າອັນສບັຊ້ອນ 

 ເຊຣເິບລລມັ(Cerebellum) ເປັນສ່ວນຂອງສະໝອງທີໍ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຖັດຈາກຊີຣີບຣັມ 
ທີໍ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ມີໜ້າທີໍ່ຄວບຄຸມການເຄ ໍ່ອນໄຫວ, ການຊົງຕົວ ແລະ ການຈັດທ່າທາງຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້
ເປັນໄປຢ່າງປົກກະຕິ ແລະ ມຄີວາມສົມດູນ 

 ໄດເອນເຊຟາລອນ (Diencephalon) ມີໂຄງສ້າງຫ ັກທີໍ່ສ າຄັນ 2 ສ່ວນດ້ວຍກັນຄ : 
ທາລາມັສ ແລະ ໄຮໂປທາລາມັສ ເຊິໍ່ງຈະມີໜ້າທີໍ່ໃນການຄວບຄຸມອຸນນະພູມ, ຄວາມຫີວ, ອາລົມຕ່າງໆ 

 ໄຂສນັຫ ັງ (Spinal cord) ເປັນສ່ວນທີໍ່ເຊ ໍ່ອມຕ ໍ່ລະຫວ່າງ ສະໝອງ ກັບ ໄຂສັນຫ ັງ 
ເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍ 3 ພາກສ່ວນຄ : ມິດເບຣນ (mid brain), ພອນສ໌ (pons) ແລະ ເມດັນລາອອບລອງ
ກາທາ (medulla oblongata), ມີໜ້າທີໍ່ຄວບຄຸມການທ າງານຂອງລະບົບປະສາດອັດຕະໂນມັດ ທີໍ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວໃຈ, ການຫາຍໃຈ      
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ຮບູທ ີ86 ສະໝອງ (Brain) 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://www.slideshare.net/ananthatiger/cns-12 

       
 ໄຂສນັຫ ງັ ( Spinal Cord ) 
 ໄຂສັນຫ ັງເປັນສ່ວນໜ ໍ່ງຂອງລະບົບປະສາດສູນກາງ ທີໍ່ຈະເລີນເຕີບໂຕມານ້ອຍກ່ວາສະໝອງ 
ເປັນສ່ວນທີໍ່ຕ ໍ່ມາຈາກກ້ານສະໝອງຢູ່ພາຍໃນຊ່ອງກະດູກສັນຫ ັງ 

ໄຂສັນຫ ັງ ກົງກັນຂ້າມກັນສະໝອງຄ :  ມີເນ ັ້ອສີຂາວ ເຊິໍ່ງເປັນໄຍປະສາດທີໍ່ມີເຫຍ ໍ່ອໄມອີລິນຫຸ້ມຢູ່
ດ້ານນອກ, ເນ ັ້ອສີເທົາເຊິໍ່ງເປັນເຂດທີໍ່ມີຕົວຈຸລັງປະສາດຢູ່ຫ າຍຢູ່ດ້ານໃນ; ບ່ອນເຄິໍ່ງກາງຂອງເນ ັ້ອສີເທົາມີ
ຊ່ອງກາງໄຂສັນຫ ັັງ ເຊິໍ່ງມີນ າຫ ໍ່  ລ້ຽງບັນຈຸຢູ່, ສ່ວນທີໍ່ເປັນເນ ັ້ອສີເທົາມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄ ປີກແມງກະເບ ັ້ອ ມີເສັັ້ນ 
ປະສາດຈ ານວນ 31 ຄູ່ ແຍກອອກມາ ເອີັ້ນວ່າ: ເສັັ້ນປະສາດໄຂສັນຫ ັງ, ກົກຂອງເສັັ້ນປະສາດເຫ ົໍ່ານີັ້ ເຊິໍ່ງຕິດ
ກັບໄຂສັນຫ ັງແຕກອອກເປັນ 2 ຮາກ ຄ : ຮາກເທິງ ແລະ ຮາກລຸ່ມ 
 ໄຂສັນຫ ັງມີເຫຍ ໍ່ອຫຸ້ມ 3 ຊັັ້ນ ເປັນຊະນິດດຽວກັນກັບເຫຍ ໍ່ອຫຸ້ມສະໝອງ ມີການຮຽງຕົວ
ຂອງເນ ັ້ອສີເທົາ ແລະ ເນ ັ້ອສີຂາວ 
 ໄຂສັນຫ ັງ ແບ່ງອອກເປັນ 4  ລະດັບຄ : ໄຂສັນຫ ັງລະດັບຄ , ໄຂສັນຫ ັງລະດັບເອິກ, ໄຂ
ສັນຫ ັງລະດັບແອວ ແລະ ໄຂສັນຫ ັງລະດັບກະໂພກ 
 ກະແສປະສາດຈາກໜ່ວຍຮັບຄວາມຮູ້ສ ກ (ອິນຊີທັງ 5) ຕ່າງໆ ເຂົັ້າສູ່ໄຂສັນຫ ັງທາງຮາກເທິງ 
ເຊິໍ່ງມີປົມປະສາດ ເອີັ້ນວ່າ: ປົມປະສາດຮາກເທິງ 
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 ໃນປົມປະສາດມີຈຸລັງປະສາດຮັບຄວາມຮູ້ສ ກ (Sensory neuron) ເຊິໍ່ງມີງາ່ປະສາດຢູ່
ໃນເສັັ້ນປະສາດໄຂສັນຫ ັງ, ຫາງປະສາດຢູ່ໃນຮາກ ເຊິໍ່ງເປັນເນ ັ້ອໄຂສັນຫ ັງ. ກະແສປະສາດຈະຖ ກນ າສົໍ່ງໄປສູ່
ຈຸລັງປະສາດປະສານງານ (Associaitionneuron) ໃນໄຂສັນຫ ັງ ແລະ ຖ ກນ າສົໍ່ງໄປສູ່ສະໝອງ ເພ ໍ່ອແປ
ແລ້ວສົໍ່ງກະແສປະສາດທີໍ່ເປັນຄ າສັໍ່ງ ກັບມາສູ່ໄຂສັນຫ ັງ ເພ ໍ່ອສົໍ່ງອອກທາງຮາກລຸ່ມ ເຊິໍ່ງເປັນຈຸລັງປະສາດນ າ
ຄ າສັໍ່ງ (Moterneuron) ສົໍ່ງໄປຍັງກ້າມຊີັ້ນ ແລະ ຕ່ອມຕ່າງໆທ າການຕອບສະໜອງຕ ໍ່ໄປ 
 

 
 
ຮບູທ ີ87 ໄຂສນັຫ ງັ (Spinal Cord) 
 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: https://www.urmc.rochester.edu/highland/departments-centers/ 

neurosurgery/spine-care.aspx 
 

2) ລະບບົປະສາດຮອບນອກ (Peripheral nervous system, PNS) 
 ປະກອບດ້ວຍເນ ັ້ອເຫຍ ໍ່ອປະສາດອ ໍ່ນໆ ທີໍ່ຢູ່ນອກຂອງລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ ເຊິໍ່ງປະກອບ
ດ້ວຍເສັັ້ນປະສາດທັງໝົດ ທີໍ່ຜ່ານອອກມາຈາກສະໝອງ ແລະ ໄຂສັນຫ ັງ ເພ ໍ່ອໄປຍັງກ້າມຊີັ້ນ ແລະ ອະໄວ
ຍະວະອ ໍ່ນໆ ແລະ ສິໍ່ງເຫ ົໍ່ານັັ້ນ ຈະນ າກະແສປະສາດກັບເຂົັ້າໄປໃນລະບົບປະສາດສູນກາງ ເພ ໍ່ອທ າການແປຜົນ
ອີກຄັັ້ງໜ ໍ່ງ 
 ລະບົບປະສາດຮອບນອກ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ສ່ວນຕາມໜ້າທີໍ່ການທ າງານໄດ້ດັໍ່ງນີັ້: 

https://www.urmc.rochester.edu/highland/departments-centers/
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 ລະບບົກາຍປະສາດ (Somatic nervous system): ເປັນລະບົບທີໍ່ໜ່ວຍຮັບຄວາມ
ຮູສ້ ກຢູຜ່ີວໜັງ ສົໍ່ງກະແສປະສາດໄປຕາມປະສາດຮັບຄວາມຮູສ້ ກ ໄປຍັງຈຸລັງປະສາດນ າຄ າສັໍ່ງໂດຍກົງ ຫ  
ຜ່ານຈຸລັງປະສາດປະສານງານຂອງສະໝອງກ ໄດ້ ເພ ໍ່ອນ າໄປສູໜ່່ວຍປະຕິບັດງານເຊິໍ່ງເປັນກ້າມເນ ັ້ອລາຍ 
ການຕອບສະໜອງລະບົບນີັ້ ໄດ້ແກ່: ການຕອບສະໜອງທີໍ່ຢູໃ່ຕ້ອ ານາດຈີດທຸກຊະນິດ 

3) ລະບບົປະສາດອດັຕະໂນມັດ (Autonomic nervous system) 
 ລະບົບປະສາດອັດຕະໂນມັດ ເປັນລະບົບຄວບຄຸມສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ  ທີໍ່ເປັນສ່ວນ
ຂອງປະຕິກິລິຍາແບບບ ໍ່ຮູ້ສ ກຕົວຂອງສັດ ໂດຍສິໍ່ງເຫ ົໍ່ານີັ້ເປັນສ່ວນທີໍ່ຈ າເປັນຕ ໍ່ຊີວິດ  
 ລະບົບປະສາດອັດຕະໂນມັດ ແບ່ງ ອອກເປັນ 2 ສ່ວນ ຄ : 

 ລະບບົປະສາດຊມີພາເທຕກິ (Sympathetic Nervous System) 
 ລະບບົປະສາດພາຣາຊມີພາເທຕກິ (Parasympathetic Nervous System) 

ໂດຍປົກກະຕິທັງສອງສ່ວນນີັ້ ມີຜົນກົງກັນຂ້າມກັນຄ ສ່ວນໜ ໍ່ງໄປກະຕຸ້ນ ແລະ ອີກສ່ວນໜ ໍ່ງໄປຢັບຢັັ້ງ, ໃນ
ສະພາບປົກກະຕິ ຮ່າງກາຍມກັຖ ກຄວບຄຸມໂດຍລະບົບປະສາດພາຣາຊີມພາທິຕິກ, ແຕ່ຖ້າການທ າງານຂອງ
ມັນຫ າຍເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເມ ໍ່ອຍຊາ, ເມ ໍ່ອມີເຫດການຕົກໃຈ ແລະ ອອກກ າລັງ ລະບົບປະສາດຊີມ
ພາທິຕິກ ຈະເຮັດໜ້າທີໍ່ເລັໍ່ງໃຫ້ອະໄວຍະວະຕ່າງໆທ າງານຢ່າງວ່ອງໄວມີແຮງສູ້, ຫາກໃນສະພາບປົກກະຕ ິ
ການທ າງານຂອງລະບົບປະສາດຊີມພາທິຕິກຫ າຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍນັັ້ນກະວົນກະວາຍ ແລະ 
ຕົກໃຈງ່າຍ. 
 

 
 
ຮບູທ ີ88 ລະບບົປະສາດອດັຕະໂນມດັ ( Autonomic nervous system) 
ແຫ ໍ່ງທີໍ່ມາ: http://wiki.bethanycrane.com/somaticautonomicnervoussystems 
 


