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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
 

รายวิชา 
กายวิภาคและสรีรวิทยาผู้สูงอายุพื้นฐาน  

(Fundamental Human Anatomy and Elderly Physiology) 
 

รหัสวิชา 4107101 หน่วยกิต 3(2-2-5) หน่วยกิต 

จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศกึษา 
ภาคทฤษฎี  30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
ภาคปฏิบัต ิ  30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
ศึกษาด้วยตนเอง  45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 

ค าอธบิายรายวิชา  
 

(ภาษาไทย) ความส าคัญ หลักการและค าศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา โครงสร้าง
ร่างกายมนุษย์ รูปร่าง ลักษณะ ต าแหน่ง โครงสร้างหน้าที่ การเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีบุคคล การ
เสื่อมสภาพการท าหน้าที่ของระบบในร่างกาย เช่น ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกัน 
การเปลี่ยนแปลงของระบบที่มีผลต่อร่างกาย สิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตัวปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ชราภาพได้ การพัฒนาและสาเหตุการเสื่อมถอยในวัยสูงอายุของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และการ
เสื่อมสภาพของร่างกายผู้สูงอายุ 

 (ภาษาอังกฤษ) The importance, principles and terminology of human anatomy  
and physiology. The Structure of human body, shapes, appearances, position, 
structure, functions, changes, and personal theory. Degenerative process of systems 
e.g. nervous, endocrine, and immune systems. Changes of systems effecting human 
body. Development and decelerating cause of systems in aging. Degeneration of 
elderly body. 
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วัตถุประสงคท์ั่วไป 
 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาค 
และสรีรวิทยาของผู้สูงอายุ 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับกายวิภาคและ 
สรีรวิทยาในผู้สูงอายุ 

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
4. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของทฤษฎีทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุ 
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
6. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของทฤษฎีทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุ 
7. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงของระบบต่าง ๆ  และการปรับตัว 

ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
 

เนื้อหา 
 
 เนื้อหารายวิชา 4107101 กายวิภาคและสรีรวิทยาผู้สูงอายุพื้นฐาน (Fundamental Human 
Anatomy and Elderly Physiology) ประกอบด้วย 5 บท ดังนี้ 
 บทท่ี 1 แนวคิดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาในผู้สูงอายุ 

1.1 บทน า 
1.2 ความหมายและสถานการณ์ของผู้สูงอายุ 
1.3 ความหมายของกายวิภาคและสรีรวิทยา 
1.4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ 
1.5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ 

บทท่ี 2 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาในผู้สูงอายุ 
 2.1 บทน า 

2.2 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับแนวแบ่งร่างกายในผู้สูงอายุ 
2.3 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับต าแหน่งและความสัมพันธ์ของอวัยวะในผู้สูงอายุ 
2.4 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกบัการเคลื่อนไหวในผูสู้งอายุ 
2.5 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกบัระบบโครงกระดูกในผูสู้งอายุ 
2.6 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกบัระบบกล้ามเนื้อในผู้สงูอายุ 
2.7 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกบัระบบไหลเวียนเลือดในผูสู้งอายุ 
2.8 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกบัระบบการหายใจในผู้สงูอายุ 
2.9 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกบัระบบย่อยอาหารในผูสู้งอายุ 
2.10 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกบัระบบทางเดินปสัสาวะในผู้สงูอายุ 
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2.11 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกบัระบบประสาทในผูสู้งอายุ 
2.12 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกบัระบบตอ่มไรท้่อในผูสู้งอายุ 
2.13 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกบัระบบสบืพันธ์ุเพศชายในผูสู้งอายุ 
2.14 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกบัระบบสบืพันธ์ุเพศหญิงในผู้สงูอายุ 
2.15 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกบัระบบภูมิคุม้กันในผูสู้งอายุ 

บทท่ี 3 ทฤษฎีทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกบัผูสู้งอายุ 
 3.1 บทน า 
 3.2 แนวคิดทฤษฎีทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้สงูอายุ 

3.3 ทฤษฎีอนุมูลอิสระ  
3.4 ทฤษฎีการเช่ือมตามขวาง หรอืทฤษฎีคอลลาเจน  
3.5 ทฤษฎีการเสื่อมสลาย  
3.6 ทฤษฎีด้านพันธุกรรม  
3.7 ทฤษฎีระบบประสาทหรือต่อมไร้ทอ่และภูมคุ้มกัน  

บทท่ี 4 ทฤษฎีทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สงูอายุ 
 4.1 บทน า 

     4.2 ทฤษฎีถดถอย  
    4.3 ทฤษฎีกิจกรรม  

4.4 ทฤษฎีความต่อเนื่อง  
    4.5 ทฤษฎีแนวคิดพัฒนากิจชีวิตของอิริคสัน  

4.6 ทฤษฎีแนวคิดของเพค  
บทท่ี 5 การเปลี่ยนแปลงของระบบต่าง ๆ และการปรับตัวที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
 5.1 บทน า 

5.2 ระบบปกคลมุ ผิวหนงั 
5.3 ระบบโครงกระดูก 
5.4 ระบบกล้ามเนื้อ 
5.5 ระบบการไหลเวียนของเลอืด 
5.6 ระบบการหายใจ 
5.7 ระบบการย่อยอาหาร 
5.8 ระบบปัสสาวะ 
5.9 ระบบประสาท 
5.10 ระบบต่อมไร้ท่อ 
5.11 ระบบอวัยวะสบืพันธ์ุเพศหญงิและเพศชาย 
5.12 ระบบภูมิคุ้มกัน 
5.13 การปรบัตัวในผู้สงูอายุ 



15 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม 
 

1. บรรยาย 
2. มอบหมายงาน 
3. อภิปรายกลุ่มยอ่ย (small group discussion) 
4. การเรียนโดยเกม (game base learning) 
5. กรณีตัวอย่าง (case) 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 

1. สไลด์ Microsoft Power Point  
2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กายวิภาคและสรรีวิทยาผูสู้งอายุพื้นฐาน 
3. video สถานการณ์ผู้สงูอายุ 
4. video ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา 
5. game บัตรค า เกี่ยวกับค าศัพทอ์วัยวะในร่างกาย 
6. แบบทดสอบยอ่ยด้วยโปแกรม kahoot 
7. ตัวอย่างช้ินงานค าศัพท์ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 
8. ใบงานที่ 1 วิเคราะห์และสรปุค าศัพท์ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เป็นรูปเล่ม 
9. ใบงานที่ 2 วิเคราะห์และน าเสนอทฤษฎีทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้สงูอาย ุ
10. ใบงานที่ 3 วิเคราะหก์รณีตัวอย่างและน าเสนอทฤษฎีทางจิตสงัคมที่เกี่ยวข้องกบัผูส้งูอาย ุ
11. ใบงานที ่4 วิเคราะห์ สงัเคราะห์และน าเสนอแนวทางการส่งเสริมและป้องกันการ 

เสื่อมสภาพในระบบต่าง ๆ ของร่างกายในผูผู้สู้งอายุ 
 

การวัดผลและประเมินผล 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมิน 

2.2, 2.3, 2.4, 3.3 
 
 

สอบ 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

 
10 

17-18 

60 
30 
30 

1.2, 1.5 การเขา้ชั้นเรียน 1-15 10 
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การวัดผลและประเมินผล (ต่อ) 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมิน 

1.2, 1.5, 4.2, 4.3, 
5.1, 5.3, 5.4 

ชิ้นงาน 
- ใบงานที่ 1  
- ใบงานที่ 2  
- ใบงานที่ 3  
- ใบงานที่ 4  

 
7 
9 
11 
9 

30 
10 
5 
5 
10 

รวม 100 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท  
 

บทท่ี 1 แนวคิดความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา 
1.1 บทน า 
1.2 ความหมายและสถานการณ์ของผู้สูงอายุ 
1.3 ความหมายของกายวิภาคและสรีรวิทยา 
1.4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ 
1.5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ 
บทสรุป 
ค าถามท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

 

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม  
 
 เพื่อให้นกัศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมายและสถานการณ์ของผูสู้งอายุได้ถูกต้อง 
2. บอกความหมายและความส าคัญของกายวิภาคและสรีรวิทยาไดถู้กต้อง 
3. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ได้ถูกต้อง 
4. อธิบายการจัดโครงสร้างของร่างกายได้ถูกต้อง 

 
วิธีการสอนและการจดักิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน บทที่ 1 แนวคิดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาค 
และสรีรวิทยา 

2. การตอบค าถามระหว่างเรียน 
3. ค าถามท้ายบท โปรแกรม kahoot 
4. ศึกษาวีดีทัศนเ์กี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย ์
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สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง แนวคิดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา 
2. สไลด์ Microsoft Power Point เรื่อง แนวคิดความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับกายวิภาคและ 

สรรีวิทยา 
3. video เกี่ยวกับกายวิภาคและสรรีวิทยาของมนุษย์ 
4. ค าถามท้ายบท โปรแกรม kahoot 

 

การวัดผลและการประเมินผล 
 

1. สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจเรียน การซักถามเพิ่มเติม 
2. การค าตอบระหว่างการเรียน 
3. ตรวจการตอบค าถามท้ายบท โปรแกรม kahoot 
4. การแสดงความคิดเห็นจากการดู video เกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ 
5. การสอบกลางภาค 
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บทท่ี 1 
 

แนวคิดความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา 
 

1.1 บทน า 
 
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์เป็นการศึกษาถึงโครงสร้างร่างกายและการท าหน้าที่ของ
ระบบต่าง ๆ ในร่างกายของมนุษย์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านกายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์เกิดข้ึน
ได้ทุกช่วงวัยของชีวิต โดยมีปัจจัยและสาเหตุที่ท าให้โครงสร้างและการท าหน้าที่ของร่างกาย
เปลี่ยนแปลง เสื่อมสภาพ หรือหยุดชะงัก อาทิเช่น อายุ สิ่งแวดล้อม มลพิษ โรคภัยไข้เจ็บ  เป็นต้น ซึ่ง
ความสูงอายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
กายวิภาคและสรีรวิทยา ดังนั้นการท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาค
และสรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อต่อยอดสู่กายวิภาคและสรีรวิทยา
ผู้สูงอายุพื้นฐาน 

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนทั้งด้านกายวิภาคและสรีรวิทยาตามระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกาย ซึ่งเป็นไปในทางที่เสื่อม โดยผู้สูงอายุแต่ละคนมีการเสื่อมสภาพของร่างกายเกิดข้ึนไม่เท่ากันข้ึนอยู่
กับปัจจัยหลาย ๆ  ประการ อาทิเช่น กรรมพันธ์ุ การปฏิบัติตัวในชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ ฯลฯ ดังนั้น
การศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านกายวิภาคและสรีรวิทยาพื้นฐานของผู้สูงอายุจึงเป็นการเปรียบเทียบให้
เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมด้านกายภาควิภาคและสรีรวิทยาของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยเริ่มจากการท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมายและสถานการณ์ของผู้สงูอายุในโลกและประเทศไทย ความหมายของวิชากายวิภาค
และสรีรวิทยา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายภาคและ
สรีรวิทยาของมนุษย์ และการจัดโครงสร้างของร่างกาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
1.2 ความหมายและสถานการณ์ของผู้สูงอาย ุ
 
 “Gero” หรือ “Geras” หมายถึง old age หรือความสูงอายุ ค าว่า gerontology หรือ
วิทยาการว่าด้วยความสูงอายุ เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการของความสูงอายุและ
ปัญหาของผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ และผลลัพธ์ของปัญหาเหล่านี้
ต่อประชากรสูงอายุและสังคม ส่วนค าว่า geriatrics หรือ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  เป็นสาขาความ
เช่ียวชาญแขนงหนึ่งทางด้านการแพทย์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยาของ
ผู้สูงอายุ การวินิจฉัย และการรักษาโรคที่มีผลมาจากความสูงอายุประกอบด้วยโรคและภาวะทุพพล
ภาพของผู้สูงอายุ และค าว่า gerontological nursing หรือการพยาบาลผู้สูงอายุ เป็นสาขาความ
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เช่ียวชาญทางการพยาบาลเฉพาะทางสาขาหนึ่ง มีขอบเขตในการพยาบาลผู้สูงอายุทั้งในภาวะปกติ
และที่เจ็บป่วยหรือมีภาวะทุพพลภาพ (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) 

องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์ว่าปี พ.ศ. 2544-2643 จะเป็นศตวรรษแห่ง
ผู้สูงอายุ หมายถึง การมีประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลกและมี
แนวโน้มว่าประชากรผู้สูงอายุเหล่าน้ีจะมีฐานะยากจน เป็นประเด็นท้าทายทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ
ที่แต่ละประเทศจะต้องมีแผนรองรบั โดยแบ่งระดับผู้สูงอายุออกเปน็ 3 ระดับ ดังนี้ (มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2559) 

1. ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มี
ประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุต้ังแต่ 65 ปี
มากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศน้ันก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

2. ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (aged society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มี
ประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 
65 ปี มากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ 

3. ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มท่ี (super-aged society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มี
ประชากรอายุ 65 ปีข้ึนไป มากกว่า ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ 

 
ตารางท่ี 1.1 แสดงร้อยละช่วงอายุตามความหมายสังคมผู้สูงอายุ 
 

ระดับสังคมผู้สูงอายุ ร้อยละของประชากรท้ังประเทศ 
60 ปีขึ้นไป 65 ปีขึ้นไป 

สังคมผู้สูงอายุ (aging society) มากกว่า 
ร้อยละ 10 

มากกว่า 
ร้อยละ 7 

สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (aged society) มากกว่า 
ร้อยละ 20 

มากกว่า 
ร้อยละ 14 

สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มท่ี (super-aged society) - มากกว่า 
ร้อยละ 20 

 
สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย 
ปัจจุบันประเทศไทยก าลงัเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรที่ส าคัญ คือ การ

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีสัดส่วนจ านวนประชากรในวัยท างานและวัยเด็กลดลง เนื่องจากอัตราการ
เกิดและอัตราการตายของประชากรลดลง ส่งผลให้ประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวข้ึน  ซึ่ง
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (ageing society) มาตั้งแต่ ปี 
2548 และคาดว่าในปี 2564 จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์  (complete Aged society) มี
ประชากรสูงอายุมากถึง 13 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด สถานการณ์เหล่าน้ี
น ามาสู่ปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม จึงเป็นความท้าทายของประเทศที่ต้องเตรียมความ
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พร้อมรับมือเพื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพตั้งแต่วัยท างาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาพื้นฐานของผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม
ถอยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเหล่านี้ให้สามารถด าเนินชีวิติได้อย่างผาสุกในครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 

ประชาคมอาเซียนมีสมาชิก 10 ประเทศ ประชากรของอาเซียนก็ก าลังมีอายุสูงข้ึน
เช่นเดียวกัน ใน พ.ศ. 2559 มีประเทศสมาชิก 3 ประเทศได้กลายเป็น สังคมสูงอายุแล้ว ได้แก่ 
สิงคโปร์ (ประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป ร้อยละ 18.7) ประเทศไทย (ร้อยละ 16.5) และเวียดนาม (ร้อยละ 10.7) 
ประเทศที่ก าลังจะเข้าสู่สังคมสูงอายุในอีก 2-3 ปีข้างหน้านี้ ได้แก่ มาเลเซีย (ร้อยละ 9.5) เมียนมา (ร้อยละ 9.2)  
ซึ่งพ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีประชากรอาศัยอยู่ทั้งหมดประมาณ 68.9 ล้านคน ในจ านวนนี้เป็น
ประชากรไทย 65.9 ล้านคน และเป็นแรงงานข้ามชาติอีกประมาณ 3 ล้านคน ในจ านวนประชากรไทย
ทั้งหมด 65.9 ล้านคน มีผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีข้ึนไปประมาณ 11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.5 
ในขณะที่ประชากรภาพรวมของประเทศไทยก าลังเพิ่มด้วยอัตราที่ช้า เหลือเพียงร้อยละ 0.4 ต่อปีใน
ปัจจุบัน ประชากรสูงอายุกลับเพิ่มข้ึนด้วยอัตราที่สูงมาก ประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป เพิ่มขึ้นด้วยอัตรา
ประมาณร้อยละ 5 ต่อปี ประชากรอายุยิ่งสูงยิ่งเพิ่มเร็ว ประชากรอายุ 80 ปีข้ึนไปเพิ่มด้วยอัตราสูง
มากกว่า ร้อยละ 6 ต่อปี โดยประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอีกประมาณ 5 ปี
ข้างหน้า เมื่อสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไปสูงถึงร้อยละ 20 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสู้งอายุ
ไทย, 2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 สถานการณ์และแนวโน้มสงัคมผู้สงูอายุไทย พ.ศ. 2556 - 2573 
ท่ีมา: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพฒันาผูสู้งอายุไทย (2559) 
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1.3 ความหมายของกายวิภาคและสรีรวิทยา 
 

กายวิภาคศาสตร์ (anatomy) เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโครงสร้าง (structure) 
และส่วนต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต (organism) ค าว่า anatomy มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 ค า คือ 
ana หมายความว่า “apart” แปลว่า แยกจากกันเป็นส่วน ๆ tomy หมายความว่า “a cutting” 
แปลว่า การตัด เพราะฉะนั้น ค าว่า anatomy คือ “a cutting apart” หมายความว่า การตัด
ออกเป็นส่วน ๆ ซึ่งตรงกับภาษาละตินว่า “dissection” เป็นวิชาที่ว่าด้วยโครงสร้างร่างกายในภาวะ
ปกติ ซึ่งเมื่อเกิดโรคหรือร่างกายอยู่ในภาวะผิดปกติจะท าให้โครงสรา้งเปลีย่นจากเดิม (ผาสุก มหรรฆา
นุเคราะห์ และอภิชาต สินธุบัว, 2559)  
 ร าแพน พรเทพเกษมสันต์ (2556) ได้จ าแนกสาขาวิชากายวิภาคออกเป็นสาขาต่าง ๆ ดังนี้ 

1. gross anatomy เป็นสาขาหนึ่งของกายวิภาคที่ศึกษาเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ 
สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เช่น ศึกษาโครงสร้างของศีรษะ คอ อก ท้อง แขน ขา ศึกษาถึงจ านวน
ของกล้ามเนื้อ ลักษณะของกระดูก ทางเดินของกระแสประสาท ฯลฯ 

2. microscopic anatomy เป็นการศึกษาถึงหน่วยที่ประกอบเป็นโครงสร้างของร่างกาย  
ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์ส่องดู แยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 
cytology ศึกษาเกี่ยวกับเซลล์ history ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อเยื่อ และ organology ศึกษาเกี่ยวกับ
อวัยวะโดยดูจากการพัฒนามาจากเนื้อเยื่อ 

3. developmental anatomy หรือ embryology เป็นการศึกษาถึงการเจริญ 
เปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของส่วนต่าง ๆ ซึ่งประกอบข้ึนเป็นอวัยวะและร่างกายนับตั้งแต่เริ่ม
ปฏิสนธิในครรภ์มารดา คลอด จนถึงตอนที่ร่างกายของมนุษย์เติมโตเต็มที่ 

4. comparative anatomy เป็นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายของสัตว์หลาย ๆ  
ประเภท เพื่อที่จะเอาข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบรูปร่างลักษณะและหน้าที่ต่าง ๆ 
ของอวัยวะในแต่ละระดับของมนุษย์ 

5. systematic anatomy เป็นการศึกษาลักษณะและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 
5.1 การศึกษาระบบห่อหุ้มร่างกาย (dermatology) 
5.2 การศึกษาระบบกระดูก (osteology หรือ skeleton system) 
5.3 การศึกษาระบบกล้ามเนื้อ (myology หรือ muscular system) 
5.4 การศึกษาระบบประสาท (neurology หรือ nervous system) 
5.5 การศึกษาระบบไหลเวียน (angiology หรือ circulatory system) 
5.6 การศึกษาระบบน้ าเหลือง (lymphatic system) 
5.7 การศึกษาระบบการย่อย (digestive system) 
5.8 การศึกษาระบบหายใจ (respiratory system) 
5.9 การศึกษาระบบขับถ่ายปัสสาวะ (urology หรือ urinary system) 
5.10 การศึกษาระบบต่อมไร้ท่อ (endocrinology หรือ endocrine system) 
5.11 การศึกษาระบบสืบพันธ์ุ (reproductive system) 
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6. genetic anatomy เป็นการศึกษาถึงร่างกายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะ 
ทางพันธุกรรม 

7. neuro anatomy เป็นการศึกษาถึงระบบประสาท ทั้งในระดับที่มองเห็นด้วยตาเปล่า 
และระดับที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ช่วย 
 

สรีรวิทยา (physiology) เป็นวิชาที่ว่าด้วยหน้าที่การท างานของอวัยวะต่าง ๆ  ของร่างกายใน
ภาวะที่ปกต ิมาจากค าศัพท์ภาษาอังกฤษว่า physiology (ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ และอภิชาต สินธุบัว, 
2559) โดยเน้นกระบวนการที่ควบคุมระบบที่ท าให้ชีวิตด ารงอยู่ได้อย่างปกติท่ามกลางสิ่งแวดล้อม
ภายในและภายนอกร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เมื่อรวมความแล้วกายวิภาคและ
สรีรวิทยาจึงเป็นวิชาที่เกี่ยวกับร่างกาย ลักษณะ รูปร่างและหน้าที่การท างานของส่วนหรืออวัยวะต่าง ๆ 
ตามปกติของร่างกายมนุษย์ (ร าแพน พรเทพเกษมสันต์, 2556) 
 รัชฏา แก่นสาร และคณะ (2555) กล่าวถึงการศึกษาทางสรีรวิทยาประกอบด้วย 

1. ศึกษาการท าหน้าที่ (function) โดยอาศัยจากหลักฐานจากผลการทดลองที่ได้มาสรุปว่า 
แต่ละส่วนมีหน้าที่อย่างไร 

2. กลไกและกลวิธี (mechanism) ส าคัญมากในการท างานของเซลล์หรือเนื้อเยื่อ มีกลไก 
การท างานอย่างไร 

3. ผลที่เกิดข้ึน (output, response) จากการท างานเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ซึ่ง 
อาจเป็นผลทางกายภาพ ผลทางเคมีหรือทางไฟฟ้า 

4. ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับส่วนอื่น (interrelation) ในอวัยวะที่มีเป็นคู่ เช่น ไต ถ้าตัดออก 
ข้างหนึ่ง ข้างที่เหลือจะท าหน้าที่ชดเชยเพิ่มข้ึน มีขนาดใหญ่ข้ึนหรือบางอวัยวะถ้าหากผิดปกติอาจมีผล
ท าให้อวัยวะอื่นท างานผิดปกติไปด้วย 

5. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (individual variation) เช่น อายุ เพศ เช้ือชาติ 
6. การควบคุม (control) และปรับการท างาน (regulation) เพื่อให้เหมาะสมและเป็นไป 

ตามความต้องการของร่างกายในขณะนั้น ๆ  ร่างกายใช้ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ทอ่ควบคุมการ
ด ารงสภาพปกติในร่างกาย 

7. การปรับตัว (adaptability) และการปรับชดเชย (compensation) เช่น อากาศหนาว  
เราจะห่อตัวขนลุกเก็บอุณหภูมิ แต่ถ้าอากาศร้อนจะมีการระบายเหงื่อออกมากข้ึน 

8. การเปลี่ยนแปลงในรอบวัน (diurnal variation) เช่น ร่างกายหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอล 
เวลา 4.00 น. หลั่งสูงสุด ประมาณ 9.00 น ทุก ๆ วัน เพื่อเตรียมร่างกายให้สดช่ืน 
 
1.4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ 
 

ร่างกายมนุษย์ประกอบข้ึนด้วยเซลล์ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของชีวิตจ านวนมากมาย
มหาศาลกว่า 200,000 ล้านเซลล์ในผู้ใหญ่ โดยแต่ละเซลล์มีองค์ประกอบพื้นฐานคล้ายคลึงกัน แต่มี
รูปร่างและหน้าที่แตกต่างกันไป เซลล์ที่มีลักษณะคล้ายกันจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ในบางครั้ งเซลล์
เหล่านี้ยังรวมตัวกับอนินทรีย์วัตถุต่าง ๆ เช่น แร่ธาตุหรือเส้นใยที่เซลล์สร้างข้ึนเพื่อก่อก าเนิดเป็น
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เนื้อเยื่อ ซึ่งภายในร่างกายมีเนื้อเยื่อพื้นฐานทั้งหมด 4 ชนิด โดยแต่ละชนิดมีหน้าที่แต่ต่างกันดังนี้     
1) เนื้อเยื่อบุผิว มีหน้าที่หลัก คือ ห่อหุ้มร่างกายและหลั่งสารคัดหลั่งชนิดต่าง ๆ 2) เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 
เกิดจากเซลล์ชนิดพิเศษที่ประกอบข้ึนจากช้ันสารที่มีความเหนียวแตกต่างกัน เช่น เส้นใยโปรตีน
ธรรมชาติ มีหน้าที่ค้ าจุนโครงสร้างของร่างกาย 3) เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ ประกอบข้ึนจากเซลล์รูปร่างยาว
ที่สามารถหดตัวเมื่อได้รับสัญญาณกระตุ้น และคืนรูปได้เมื่อสัญญาณผ่านพ้นไป มีหน้าที่ช่วยให้
ร่างกายและอวัยวะภายในต่าง ๆ เคลื่อนไหวได้ และ 4) เนื้อเยื่อประสาท ประกอบข้ึนจากเซลล์ที่
สามารถผลิตและรับส่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้าได้ เพื่อควบคุมกิจกรรมของกล้ามเนื้อและต่อมต่าง ๆ หรือ
เพื่อท าหน้าที่ในการคิดเชิงวิเคราะห์ข้ันสูง ความสามารถที่แตกต่างกันของเซลล์และการรวมเนื้อเยื่อที่
แตกต่างกันเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดเป็นอวัยวะต่าง ๆ  ซึ่งเป็นหน่วยโครงสร้างส าคัญทีม่ีหน้าที่แตกต่างกนั 
เช่น ผิวหนัง กระเพาะอาหาร ตับ ปอด หัวใจ เป็นต้น (กฤติกา ชินพันธ์, 2559) 

 
1.5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ 
 

วิชากายวิภาคศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติ ซึ่งเมื่อเข้า
สูงวัยผู้สูงอายุจะท าให้โครงสร้างของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ระบบกระดูก ระบบ
กล้ามเนื้อ ฯลฯ โดยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมตามปัจจัยเสี่ยงของปัจเจกบุคคล ส่วนวิชาสรีรวิทยา 
เป็นวิชาที่ว่าด้วยการท าหน้าที่ของร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติ ซึ่งเมื่อเข้าสูงวัยผู้สูงอายุจะท าให้การท า
หน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงด้านกาย
วิภาคาสตร์ เช่น การท าหน้าที่ของระบบการหายใจ ระบบย่อยอาหาร ฯลฯ ซึ่งในอนาคตผู้เรียนเมื่อ
จบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพจะเป็นผูอ้อกแบบธุรกิจ กิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้
มีความเหมาะสมกับสภาพของผู้สูงอายุในบริบทต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกาย
วิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของผู้สูงอายุ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

สาขาวิชาการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ใหญ่ ๆ ดังนี้  
1. มหกายวิภาคศาสตร์ (macroscopic anatomy หรือ gross anatomy) คือ วิชาที่ศึกษา 

ลักษณะโครงสร้างของอวัยวะต่าง ๆ ที่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยวิธีการแยกหรือช าแหละแยก
อวัยวะออกเป็นส่วน ๆ สามารถแบ่งการศึกษาออกเป็น 

1.1 surface anatomy เป็นการศึกษาเกี่ยวกับรูปร่างทั่วไป และสิ่งที่อยู่ใกล้พื้นผิว 
1.2 regional anatomy เป็นการศึกษาเฉพาะส่วนของร่างกาย เช่น ศีรษะ (head) คอ  

(neck) หรือบริเวณหน้าอก (chest) เป็นต้น 
1.3  systematic anatomy เป็นการศึกษาแต่ละระบบ เช่น ระบบประสาท ระบบ 

ทางเดินอาหาร ระบบย่อยอาหาร 
1.4 embryology เป็นการศึกษาถึงการปฏิสนธิการเจรญิเติบโตของทารกตั้งแต่ในครรภ์ 

จนกระทั่งคลอด 
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2. จุลกายวิภาคศาสตร์ (microscopic anatomy หรือ histology) เป็นการศึกษา 
ลักษณะโครงสร้างของรา่งกาย โดยอาศัยกล้องจุลทรรศน์ การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเนื้อเยื่อต่าง ๆ  ของ
ร่างกายว่าประกอบด้วยเซลลป์ระเภทใดบา้ง ลักษณะเซลล์มรีูปรา่งอย่างไร ขนาดเป็นอย่างไร สามารถ
แบ่งการศึกษาออกเป็น 

2.1 histology เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเซลล์และเนื้อเยื่อ โดยอาศัยกล้องจุลทรรศน์ช่วย 
ในการศึกษา 

2.2 cytology เป็นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 
 

การจัดโครงสร้างของร่างกาย  
การจัดโครงสร้างของร่างกาย (body organization) สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องมีการจัดระเบียบ

เพื่อให้ตัวเองสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ตามปกติ มนุษย์เช่นกันไม่ว่าจะจะอยู่ในช่วงวัยใด ๆ ของชีวิต
แม้แต่วัยสูงอายุก็ต้องผ่านข้ันตอนการจัดโครงสร้างของร่างกาย และมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง
ร่างกายเกิดข้ึนทุกช่วงเวลา โดยเริ่มจากส่วนที่เล็กที่สุด คือ อะตอม เซลล์ เนื้อเยื่อ (tissue) อวัยวะ 
(organ) และระบบ (system) สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 

1. อะตอม (atom) คือ หน่วยที่เล็กทีสุ่ดซึง่ยึดเข้ากันด้วยพันธะต่าง ๆ เป็นโมเลกุล และ 
โมเลกุลจะรวมกันเป็นเซลล ์

2. เซลล์ (cell) คือ หน่วยโครงสร้างพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่สามารถท างานได้  
โดยสิ่งมีชีวิตต้องประกอบข้ึนจากเซลล์อย่างน้อย 1 เซลล ์

3. เนื้อเยื่อ (tissue) คือ หน่วยโครงสร้างที่ประกอบข้ึนจากเซลล์ตั้งแต่ 2 เซลล์ ข้ึนไปมาท า 
หน้าที่รวมกัน 

4. อวัยวะ (organs) คือ หน่วยโครงสร้างที่ประกอบข้ึนจากเนื้อเยื่อหลายชนิดที่ท าหน้าที่ 
ร่วมกัน เช่น กระเพาะอาหารประกอบข้ึนจากเนื้อเยื่อหลายชนิดที่ท างานร่วมกัน เช่น เนื้อเยื่อบุผิว 
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ เป็นต้น 

5. ระบบ (system) คือ หน่วยโครงสร้างขนาดใหญ่ประกอบด้วยอวัยวะตั้งแต่ 2 ชนิด มาท างาน 
หรือท าหน้าที่ประสานกัน เช่น ระบบหายใจ ประกอบด้วย จมูก หลอดลม และปอด ท าหน้าที่ร่วมกัน  

6. ร่างกาย (body) คือ ประกอบข้ึนจากระบบต่าง ๆ หลายระบบซึ่งท างานตามหน้าที่ของ 
แต่ละระบบเพื่อให้ร่างกายสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ 
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ภาพท่ี 1.2 the body organized  
ท่ีมา: Burke, E., (online) 
 
บทสรปุ 

 
ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ (ageing society) และก าลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

อย่างสมบูรณ์ (aged society) ประมาณปี 2564 การท าความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านกาย
วิภาคและสรีรวิทยาของผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านกาย
วิภาคและสรีรวิทยาของผู้สูงอายุที่เป็นไปในทางที่เสื่อมถอย เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุให้สามารถด าเนินชีวิตตามอัตภาพของร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยกายวิภาค 
(anatomy) หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายของผู้สูงอายุ ส่วนสรีรวิทยา (physiology) 
หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับการท าหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ 
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ค าถามท้ายบทท่ี 1 
 
1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับค าจ ากัดความของค าว่า “ผู้สงูอายุ” 
 ก. อายุ 50 ปีข้ึนไป 
 ข. อายุ 60 ปีข้ึนไป 
 ค. อายุ 65 ปีข้ึนไป 
 ง. อายุ 70 ปีข้ึนไป 
 
2. ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในสังคมใด 

ก. สังคมผู้สูงอายุ (ageing society) 
 ข. สังคมวัยท างาน (working age society) 
 ค. สังคมสงูวัยอย่างสมบรูณ์ (aged society) 
 ง. สังคมผูสู้งอายุอย่างเต็มที่ (super-aged society) 
 
3. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับร้อยละของสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (complete aged society) 

ก. อายุ 65 ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ 20 
ข. อายุ 60 ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ 7 
ค. อายุ 65 ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ 7 อายุ หรือ 65 ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ 14 
ง. อายุ 60 ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ 20 หรือ อายุ 65 ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ 14 

 
4. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร ์(anatomy) 

 ก. ศึกษาเกี่ยวกับการท าหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 
ข. ศึกษาเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า 
ค. ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโครงสร้างและส่วนต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต 
ง. ศึกษาถึงหน่วยที่ประกอบเป็นโครงสร้างของร่างกายไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า 
 

5. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสรีรวิทยา (physiology) 
 ก. ศึกษาโครงสร้างร่างกายของมนุษย ์
 ข. ศึกษาการท าหน้าที่ (function) ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 
 ค. ศึกษาผลที่เกิดข้ึน (output, response) การท าหน้าที่ของระบบต่าง ๆ  ในร่างกาย 
 ง.  ศึกษากลไกและกลวิธี (mechanism) การท าหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 
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6. ข้อใดไม่ใช่เนื้อเยือ่พื้นฐานของมนุษย ์
 ก. เนื้อเยื่อหัวใจ 
 ข. เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 
 ค. เนื้อเยื่อประสาท 
 ง. เนื้อเยือ่กล้ามเนื้อ 
 
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของร่างกาย (body organization) 
 ก. เซลล์ (cell), เนื้อเยือ่ (tissue), อวัยวะ (organs), ระบบ (system), ร่างกาย (body) 
 ข. เซลล์ (cell), อวัยวะ (organs), เนื้อเยือ่ (tissue), ระบบ (system), ร่างกาย (body) 
 ค. ร่างกาย (body), ระบบ (system), อวัยวะ (organs), เนื้อเยื่อ (tissue), เซลล์ (cell) 
 ง. ร่างกาย (body), อวัยวะ (organs), ระบบ (system), เนื้อเยือ่ (tissue), เซลล์ (cell) 
 
8. ข้อใดเป็นมหกายวิภาคศาสตร์ (macroscopic anatomy หรือ gross anatomy) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การปฏิสนธิการเจริญเติบโตของทารกตั้งแต่ในครรภ์จนกระทั่งคลอด 
 ก. embryology  
 ข. surface anatomy 
 ค. regional anatomy 
 ง. systematic anatomy 
 
9. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับจุลกายวิภาคศาสตร์ (microscopic anatomy หรือ histology) 

ก. การศึกษาเกี่ยวกับเซลล์และเนื้อเยื่อโดยตาเปล่า 
ข. การศึกษาลักษณะโครงสร้างของร่างกายโดยตาเปล่า 
ค. การศึกษาลกัษณะโครงสร้างของร่างกายโดยอาศัยกล้องจลุทรรศน ์
ง. การศึกษาเกี่ยวกับเซลล์และเนื้อเยื่อโดยโดยอาศัยกล้องจลุทรรศน์ 

 
10. ข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. tomy หมายความว่า “a cutting” แปลว่า การตัด 
ข. Ana หมายความว่า “apart” แปลว่า แยกจากกันเป็นส่วน ๆ 
ค. tomy หมายความว่า “apart” แปลว่า แยกจากกันเป็นสว่น ๆ 
ง. anatomy คือ “a cutting apart” หมายความว่า การตดัออกเป็นส่วน ๆ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 
  

บทท่ี 2  ค าศัพท์ท่ีส าคัญเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาในผู้สูงอายุ 
 2.1 บทน า 

2.2 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับแนวแบ่งร่างกายในผู้สูงอายุ 
2.3 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับต าแหน่งและความสัมพันธ์ของอวัยวะในผู้สูงอายุ 
2.4 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกบัการเคลื่อนไหวในผูสู้งอายุ 
2.5 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกบัระบบโครงกระดูกในผูสู้งอายุ 
2.6 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกบัระบบกล้ามเนื้อในผู้สงูอายุ 
2.7 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกบัระบบไหลเวียนเลือดในผูสู้งอายุ 
2.8 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกบัระบบการหายใจในผู้สงูอายุ 
2.9 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกบัระบบย่อยอาหารในผูสู้งอายุ 
2.10 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกบัระบบทางเดินปสัสาวะในผู้สงูอายุ 
2.11 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกบัระบบประสาทในผูสู้งอายุ 
2.12 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกบัระบบตอ่มไรท้่อในผูสู้งอายุ 
2.13 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกบัระบบสบืพันธ์ุเพศชายในผูสู้งอายุ 
2.14 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกบัระบบสบืพันธ์ุเพศหญิงในผู้สงูอายุ 
2.15 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกบัระบบภูมิคุม้กันในผูสู้งอายุ 
บทสรุป 
ค าถามท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

 
วัตถุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม  
 
 เพื่อให้นกัศึกษาสามารถ 

1. อ่านค าศัพท์ที่ส าคัญทางกายวิภาคและสรรีวิทยาในผูสู้งอายุได้ถูกต้อง 
2. บอกความหมายค าศัพท์ทีส่ าคัญทางกายวิภาคและสรรีวิทยาในผู้สูงอายุได้ถูกต้อง 

 

วิธีการสอนและการจดักิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน บทที่ 2 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา 
ในผู้สูงอายุ 

2. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกบัค าศัพท์ทีส่ าคัญทางกายวิภาคและสรีรวิทยาในผู้สงูอายุ 
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3. การเรียนโดยเกม (game base learning) โดยใช้เกมบัตรค าศัพท์อวัยวะในร่างกาย 
4. การตอบค าถามระหว่างเรียนและตอบค าถามท้ายบท 
5. ทดสอบย่อยเกี่ยวกับค าศัพท์ในระบบต่างๆ  
6. ศึกษาโดยการดู video และหุ่นจ าลอง เกี่ยวกับค าศัพทท์ี่ส าคัญทางกายวิภาคและ 

สรรีวิทยาในผูสู้งอายุ 
7. ร่วมกิจกรรมกบัผูสู้งอายุเพื่อสังเกตลักษณะทางกายวิภาคในผู้สูงอาย ุ
8. มอบหมายงาน (รายบุคคล) สรุปค าศัพท์ระบบต่าง ๆ  ในผู้สูงอายุ เป็นรูปเล่ม 

 
สื่อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง ค าศัพท์ทีส่ าคัญเกี่ยวกบักายวิภาคและสรีรวิทยา 
2. สไลด์ Microsoft Power Point เรื่อง ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา 
3. video ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา 
4. game บัตรค า เกี่ยวกับค าศัพทอ์วัยวะในร่างกาย 
5. แบบทดสอบยอ่ย ด้วยโปรแกรม Kahoot 
6. ตัวอย่างช้ินงานค าศัพท์ ระบบต่าง ๆ ในผูสู้งอายุ  
7. หุ่นจ าลองกายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา 

 

การวัดผลและการประเมินผล 
 

1. สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจเรียน การซักถามเพิ่มเติม 
2. การตอบค าถามระหว่างการเรียน 
3. ผลการสอบย่อย 
4. ช้ินงานค าศัพท์ ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย  
5. สอบกลางภาค 
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บทท่ี 2 
 

ค าศัพท์ท่ีส าคัญเก่ียวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาในผู้สูงอายุ 
 

2.1 บทน า 
 
 การศึกษาเกี่ยวกับค าศัพท์หรือการเรียกช่ืออวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายของผู้สูงอายุ จะช่วยให้ผู้
ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอวัยวะที่ส าคัญของผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน โดยสามารถอธิบายต าแหน่ง
ต่าง ๆ ตามค าศัพท์ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ในการดูแล การจัดกิจกรรม ให้กับ
ผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงและอันตรายจากปัจจัยต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
2.2 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับแนวแบ่งร่างกายในผู้สูงอายุ 
 

anatomy position เป็นค าศัพท์ที่ถูกนิยามขณะร่างกายอยู่นิ่งเพื่อบอกต าแหน่งของร่างกาย
ท าให้สามารถเข้าใจร่วมกันได้ทั่วโลก โดยท่ายืนที่อยู่ในลักษณะตัวตรง ส้นเท้าชิด ใบหน้ามองตรงไป
ข้างหน้า แขนทั้งสองเหยียดตรงชิดกับล าตัว มือแบบออกทั้งสองข้าง หันฝ่ามือไปทางด้านหน้า 
(นิ้วก้อยจรดโคนขา นิ้วหัวแม่มือหันออกข้างนอก) (ร าแพน พรเทพเกษมสันต์, 2556) ส่วนค าว่า 
Plane หมายถึง ระนาบของการเคลื่อนไหว ซึ่งการศึกษากายวิภาคจะมีการตัดช้ินส่วนในร่างกายเพื่อ
แยกออกมาศึกษา จึงจ าเป็นต้องเข้าใจระนาบที่จะศึกษา โดยระนาบการเคลื่อนไหวมีดังนี้ (นิธิมา 
เพียวพงษ์, 2557) 

1. sagittal plane เป็นระนาบที่แบ่งร่างกายออกเป็นซีกซ้าย และซีกขวา โดยระนาบที่แบ่ง 
ร่างกายออกเป็นซีกซา้ยและขวาอย่างเท่ากันจะถูกเรียกว่า midsagittal plane หรือ median plane 

2. coronal plane เป็นระนาบที่แบ่งร่างกายออกเป็นด้านหน้า และด้านหลัง 
3. horizontal (transverse) plane เป็นระนาบที่แบ่งร่างกายออกเป็นด้านบน และด้านล่าง 

 
ตารางท่ี 2.1 แสดงค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับแนวแบ่งร่างกายในผู้สูงอายุ 

  
ค าศัพท์ ความหมาย 

sagittal plane แนวตัดแบ่งร่างกาย (ซ้าย ขวา) 
coronal plane or coronal plan แนวตัดแบ่งร่างกาย (หน้า หลงั) 
horizontal plane or transverse แนวตัดแบ่งร่างกาย (บน ล่าง) 
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ภาพท่ี 2.1 anatomical plane 
ท่ีมา: Forciea, B., (2014 : 20-21)  
 

2.3 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับต าแหน่งและความสัมพันธ์ของอวัยวะในผู้สูงอายุ 
 

ตารางท่ี 2.2 แสดงค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับต าแหน่งและความสัมพันธ์ของอวัยวะในผู้สูงอายุ 
 

ค าศัพท์ ความหมาย 
anterior ด้านหน้า 
posterior ด้านหลัง 
ventral เกี่ยวกับส่วนหน้าท้อง 
dorsal เกี่ยวกับส่วนหลัง 
superior ส่วนบนร่างกาย 
inferior ส่วนล่างร่างกาย 
proximal อยู่ใกล้ตัว (อยู่ใกลส้่วนต้น) 
distal อยู่ห่างจากตัว (อยู่ใกลส้่วนปลาย) 
external อยู่ด้านนอก 
internal อยู่ด้านใน 
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ภาพท่ี 2.2 anatomical position and directions 
ท่ีมา: Health Sciences Student, (online)  
 
2.4 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ  
 

ตารางท่ี 2.3 แสดงค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ  
 

ค าศัพท์ ความหมาย 
abduction การกางออกจากแนวกลาง 
adduction การหบุเข้าหาแนวกลาง 
extension การยืดออก ท าให้มุมกว้างขึ้น 
flexion การงอหรอืพับ ท าให้มุมแคบลง 
rotation การหมุนรอบแกนยาวของอวัยวะนั้น ๆ 
circumduction การหมุนเป็นวงกลม 
supination การหงายฝ่ามือ 
pronation การคว่ ามือ 
inversion การพลิกฝ่าเท้าเข้าหาด้านใน 
eversion การพลิกฝ่าเท้าหันออกด้านนอก 
motion การเคลื่อนที ่ 
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ภาพท่ี 2.3 difference between abduction and adduction 
ท่ีมา: Mraz, S., (online)  

 
2.5 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบโครงกระดูกในผู้สูงอายุ 
 

ตารางท่ี 2.4 แสดงค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบโครงกระดูกในผู้สูงอายุ 
 

ค าศัพท์ ความหมาย 
skull กะโหลกศีรษะ 
scapula กระดูกสะบัก 
clavicles กระดูกไหปลาร้า 
sternum กระดูกหน้าอก 
rib กระดูกซี่โครง 
thoracic vertebrae กระดูกสันหลัง 
ilium กระดูกสะโพก 
sacrum กระดูกก้นกบ 
humerus กระดูกต้นแขน 
radius กระดูกแขนด้านนอก 
ulna กระดูกแขนด้านใน 
femur กระดูกต้นขา 
tibia กระดูกหน้าแข้ง 
fibula กระดูกน่อง 
patella กระดูกสะบ้า 
process แง่งที่ยื่นออกมาจากกระดูก 
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ภาพท่ี 2.4 โครงสร้างของกระดกู 
ท่ีมา:  อาภรณ์ รับไช, (ออนไลน)์ 
 
2.6 ค าศพัท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อในผู้สงูอายุ 
 

ตารางท่ี 2.5 แสดงค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ 
 

ค าศัพท์ ความหมาย 
muscle กล้ามเนื้อ 
skeletal muscle กล้ามเนื้อลาย 
smooth muscle กล้ามเนื้อเรียบ 
cardiac muscle กล้ามเนื้อหัวใจ 
relax การคลายตัว 
contract การบบีตัว  
deltoid muscle กล้ามเนื้อหัวไหล ่
biceps brachial กล้ามเนื้อด้านหน้าต้นแขน 
triceps brachial 
gluteus maximus 

กล้ามเนื้อด้านหลังต้นแขน 
กล้ามเนื้อสะโพก 
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ภาพท่ี 2.5 ชนิดของกล้ามเนื้อ 
ท่ีมา: บ้านหมอแหลง่ความรูสุ้ขภาพ, (ออนไลน์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.6 กล้ามเนื้อแขน 
ท่ีมา: ThaiNurseClub, (ออนไลน)์ 
 
2.7 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดในผู้สูงอายุ 
 

ตารางท่ี 2.6 แสดงค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดในผู้สูงอายุ 
 

ค าศัพท์ ความหมาย 
blood เลือด 
heart หัวใจ 
blood vessels หลอดเลอืด 
white blood cell เม็ดเลือดขาว 
red blood cell เม็ดเลือดแดง 
atrium หัวใจห้องบน 
ventricle หัวใจห้องล่าง 
heart valve ลิ้นหัวใจ 
platelets เกล็ดเลอืด 
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ภาพท่ี 2.7 กายวิภาคของหัวใจ 
ท่ีมา: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี, (ออนไลน์) 

 
2.8 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบการหายใจในผู้สูงอายุ 
 

ตารางท่ี 2.7 แสดงค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบการหายใจในผู้สูงอายุ 
 

ค าศัพท์ ความหมาย 
respiratory System ระบบการหายใจ 
nose จมูก 
nasal cavity โพรงจมูก 
oral cavity ช่องปาก 
pharynx คอหอย/หลอดคอ 
larynx กล่องเสียง 
trachea หลอดลม 
lung ปอด 
alveoli ถุงลมปอด 
diaphragm กระบงัลม 
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ภาพท่ี 2.8 parts of respiratory system 
ท่ีมา: Debtconsquide.info, (online) 
 
2.9 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารในผู้สูงอายุ 
 

ตารางท่ี 2.8 แสดงค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารในผู้สูงอายุ 
 

ค าศัพท์ ความหมาย 
mouth ปาก 
esophagus หลอดอาหาร 
stomach กระเพาะอาหาร 
small intestine ล าไส้เล็ก 
duodenum ล าไส้เล็กส่วนต้น 
colon ล าไส้เล็กส่วนปลาย 
large intestine ล าไส้ใหญ ่
rectum ล าไส้ตรง 
liver ตับ 
pancreas ตับอ่อน 
anus ทวารหนัก 
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ภาพท่ี 2.9 ระบบย่อยอาหาร 
ท่ีมา: เสกสรร สุวรรณสุข, (ออนไลน์) 
 

 
2.10 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะในผู้สูงอายุ 

 
ตารางท่ี 2.9 แสดงค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะในผู้สูงอายุ 

 
ค าศัพท์ ความหมาย 

urinary system ระบบทางเดินปสัสาวะ 
kidney ไต 
ureter ท่อไต 
bladder กระเพาะปสัสาวะ 
urethra ท่อปสัสาวะ 
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ภาพท่ี 2.10 urinary system 
ท่ีมา: Fischer, D., (online) 

 
2.11 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบประสาทในผู้สูงอายุ 

 
ตารางท่ี 2.10 แสดงค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบประสาทในผู้สูงอายุ 

 
ค าศัพท์ ความหมาย 

nervous system 
central nervous system 
peripheral nervous system 
voluntary system 
involuntary system 
spinal cord 
frontal lobe 
parietal lobe 
temporal lobe 
occipital lobe 

ระบบประสาท 
ระบบประสาทส่วนกลาง 
ระบบประสาทส่วนปลาย 
ภายใต้อ านาจจิตใจ 
นอกอ านาจจิตใจ 
ไขสันหลงั 
กลีบสมองส่วนหน้า 
กลีบสมองส่วนข้าง 
กลีบสมองส่วนขมับ  
กลีบสมองส่วนหลงั 
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ภาพท่ี 2.11 nervous system 
ท่ีมา: Gillaspy, R., (online) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.12 lobes of the brain 
ท่ีมา: The university of Queensland Australia, (online) 
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2.12 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อในผู้สูงอายุ 
 

ตารางท่ี 2.11 แสดงค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อในผู้สูงอายุ 
 

ค าศัพท์ ความหมาย 
endocrine system 
endocrine glands 
pituitary glands 
thyroid gland 
adrenal gland 
pineal gland 

ระบบต่อมไรท้่อ 
ต่อมไร้ท่อ 
ต่อมใต้สมอง 
ต่อมไทรอยด์ 
ต่อมหมวกไต 
ต่อมไพเนียล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.13 locations in the body of the main endocrine gland 
ท่ีมา: IvyRoses.com, (online) 
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2.13 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เพศชายในผู้สูงอายุ 
 

ตารางท่ี 2.12 แสดงค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบสืบพันธ์ุเพศชายในผู้สูงอายุ 
 

ค าศัพท์ ความหมาย 
male reproductive system ระบบสบืพันธ์ุเพศชาย 
pubic bone กระดูกหัวหน่าว 
penis องคชาต 
testis ถุงหุ้มอัณฑะ 
scrotum อัณฑะ 
prostate gland ต่อมลูกหมาก 
vas deferens ท่อน าน้ าอสจุ ิ
seminal vesicle ถุงเก็บน้ าอสจุ ิ
urethra ท่อปสัสาวะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.14 male reproductive anatomy 
ท่ีมา: Relationships and Reproductive Health, (online) 
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2.14 ค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เพศหญิงในผู้สูงอายุ 
 

ตารางท่ี 2.13 แสดงค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบสืบพันธ์ุเพศหญิงในผู้สูงอายุ 
 

ค าศัพท์ ความหมาย 
mons pubis 
labia majora 
labia minora 
clitoris 
vagina 
cervix 
uterus 
ovary 

หัวหน่าว 
แคมใหญ ่
แคมเล็ก 
คลิตตอรสิ 
ช่องคลอด 
ปากมดลูก 
มดลูก 
รังไข่ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.15 female reproductive anatomy 
ท่ีมา: Forciea, B., (online) 
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2.15 ค าศพัทท์ี่ส าคญัเกี่ยวกบัระบบภูมคิุ้มกนัในผู้สงูอายุ 
 

ตารางท่ี 2.14 แสดงค าศัพท์ที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันในผู้สูงอายุ 
 

ค าศัพท์ ความหมาย 
immune system ระบบภูมิคุ้มกัน 
nonspecific defense mechanism ระบบภูมิคุ้มกันแบบไมจ่ าเพาะเจาะจง 
specific defense mechanism ระบบภูมิคุ้มกันแบบจ าเพาะเจาะจง 
antigen สิ่งแปลกปลอมในร่างกาย 
antibody สารต่อต้านแอนติเจน/สิ่งแปลกปลอม 
white blood cell : WBC เซลลเ์ม็ดเลือดขาว 

 
 

บทสรปุ 
  
 การศึกษาค าศัพท์ส าคัญทางกายวิภาคและสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เป็นการศึกษา
เพื่อให้ทราบถึงค าศัพท์อวัยวะต่าง ๆ  ที่ส าคัญของร่างกายผู้สูงอายุ ประโยชน์เพื่อใช้ในการสื่อสาร หรือ
การเรียกช่ือโครงสร้าง ต าแหน่ง และอวัยวะต่าง ๆ โดยผู้เรียนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ในการน าค าศัพท์ต่าง ๆ  มาใช้ในการส่งเสริมกิจกรรม หรือการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของผู้สูงอายุได้อย่างความเหมาะสมตามบริบท  
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ค าถามท้ายบทท่ี 2 
 

1. จงจับคู่ค าแปลใน Colum B ที่ ถูกต้องตามค าศัพท์ใน Colum A โดยการน าตัวอักษรที่อยู่
ด้านหน้าค าแปล Colum B มาใส่หน้าค าศัพท์ Colum A  
 

Colum A           Colum B  
1. ……….coronal plane A. แนวตัดแบ่งร่างกายแนวดิ่งผ่านกลางล าตัว 
2. ……….sagittal plane B. กล้ามเนือ้ด้านหน้าต้นแขน 
3. ……….horizontal plane C. ไต 
4. ……….anterior D. ส่วนบนร่างกาย 
5. ……….posterior E. ไขสันหลัง 
6. ……….patella F. ช่องคลอด 
7. ……….biceps brachial G. ปอด 
8. ……….atrium H. แนวตัดแบ่งร่างกาย (หน้า หลงั) 
9. ……….lung I. องคชาต 
10. ……….stomach J. กระเพาะอาหาร 
11. ……….kidney K. แนวตัดแบ่งร่างกาย (ซ้าย ขวา) 
12. ……….spinal cord L. ด้านหลงั 
13. ……….endocrine system M. ระบบต่อมไร้ทอ่ 
14. ……….scrotum N. แนวตัดแบ่งร่างกาย (บน ล่าง)  
15. ……….vagina O. ด้านหน้า 
  P. หัวใจหอ้งบน 
  Q. กระดูกสะบ้า 
  R. ถุงหุ้มอัณฑะ 
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ค าถามท้ายบทท่ี 2 (ต่อ) 
 
2. จงแปลความหมายศัพท์กายวิภาคและสรีรวิทยาใน Colum A ลงใน Colum B  
 

          Colum A                         Colum B  
1. anterior หมายถึง ……………………..……………………………………………. 
2. posterior หมายถึง ……………………..……………………………………………. 
3. superior หมายถึง ……………………..……………………………………………. 
4. inferior หมายถึง ……………………..……………………………………………. 
5. skull หมายถึง ……………………..……………………………………………. 
6. scapula หมายถึง ……………………..……………………………………………. 
7. rib หมายถึง ……………………..……………………………………………. 
8. ilium หมายถึง ……………………..……………………………………………. 
9. sacrum หมายถึง ……………………..……………………………………………. 
10. clavicles หมายถึง ……………………..……………………………………………. 
11. femur หมายถึง ……………………..……………………………………………. 
12. patella หมายถึง ……………………..……………………………………………. 
13. muscle หมายถึง ……………………..……………………………………………. 
14. deltoid muscle หมายถึง ……………………..……………………………………………. 
15. biceps brachial หมายถึง ……………………..……………………………………………. 
16. triceps brachial หมายถึง ……………………..……………………………………………. 
17. blood หมายถึง ……………………..……………………………………………. 
18. atrium หมายถึง ……………………..……………………………………………. 
19. ventricle หมายถึง ……………………..……………………………………………. 
20. lung หมายถึง ……………………..……………………………………………. 
21. antigen หมายถึง ……………………..……………………………………………. 
22. antibody หมายถึง ……………………..……………………………………………. 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 
 

บทท่ี 3 ทฤษฎีทางชีวภาพท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
 3.1 บทน า 
 3.2 แนวคิดทฤษฎีทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้สงูอายุ 

3.3 ทฤษฎีอนุมูลอิสระ  
3.4 ทฤษฎีการเช่ือมตามขวาง หรอืทฤษฎีคอลลาเจน  
3.5 ทฤษฎีการเสื่อมสลาย  
3.6 ทฤษฎีด้านพันธุกรรม  
3.7 ทฤษฎีระบบประสาทหรือต่อมไร้ทอ่และภูมคุ้มกัน  
บทสรุป 
ค าถามท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม  

 เพื่อให้นกัศึกษาสามารถ 
1. บอกแนวคิดทฤษฎีทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกบัการสูงอายุได้ถูกต้อง 
2. อธิบายแนวคิดทฤษฎีทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องผู้สงูอายุได้ถูกตอ้ง 
3. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในการจัดธุรกิจเพือ่ส่งเสรมิสขุภาพผู้สูงอายุ 

 

วิธีการสอนและการจดักิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน บทที่ 3 ทฤษฎีทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกบัผู้สงูอายุ 
2. การตอบค าถามระหว่างเรียนและตอบค าถามท้ายบท 
3. มอบหมายงานตามใบงานที่ 2 วิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางชีวภาพที่ 

เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในการจัดธุรกิจเพื่อส่งเสริมและป้องกันความสูงอายุตามแนวคิดทฤษฎี  พร้อม
น าเสนอ 
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สื่อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง ทฤษฎีทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้สงูอายุ 
2. สไลด์ Microsoft Power Point เรื่อง ทฤษฎีทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้สงูอายุ 
3. video เกี่ยวกับทฤษฎีทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกบัผูสู้งอายุ 
4. ใบงานที่ 2 จงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกตใ์ช้ทฤษฎีทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับ 

ผู้สูงอายุในการจัดธุรกิจเพื่อส่งเสริมและป้องกันความสูงอายุตามแนวคิดทฤษฎี พร้อมน าเสนอ 
 

การวัดผลและการประเมินผล 
 

1. สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจเรียน การซักถามเพิ่มเติม 
2. การค าตอบระหว่างการเรียน 
3. ตรวจการตอบค าถามท้ายบท  
5. ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมายและน าเสนอ การประยุกตใ์ช้ทฤษฎีทางชีวภาพที่ 

เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในการจัดธุรกิจเพื่อส่งเสริมและป้องกันความสูงอายุตามแนวคิดทฤษฎี  
6. การสอบกลางภาค 
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บทท่ี 3 
 

ทฤษฎีทางชีวภาพท่ีเก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ 
 

3.1 บทน า 
  

ความสูงอายุเป็นสิ่งที่บุคคลทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงแต่สามารถชะลอได้ตามบริบทและ
สภาพของบุคคลนั้น ๆ การเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสูงอายุโดยอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความสูงอายุ ช่วยให้นักศึกษาหรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง สามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยหรือสาเหตุของความสูงอายุได้อย่างเหมาะสม 
ซึ่งแนวคิดทฤษฎีทางชีวภาพเกี่ยวกับผู้สูงอายุเป็นแนวคิดหนึ่งที่อธิบายความสูงอายุว่าเกิดจากปัจจัย
หรือสาเหตุใดด้านร่างกายอย่างไร ในที่นี้สามารถสรุปแนวคิดทฤษฎีทางชีวภาพที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ทฤษฎีอนุมูลอิสระ (free radical theory) ทฤษฎีการเช่ือมตามขวาง (cross-
linking theory) หรือทฤษฎีคอลลาเจน (collagen theory) ทฤษฎีการเสื่อมสลาย (wear and tear 
theory) ทฤษฎีด้านพันธุกรรม (genetic theory) ทฤษฎีระบบประสาทหรือต่อมไร้ท่อและภูมคุ้มกัน 
(neuroendocrine-immunologic theory) โดยอธิบายรายละเอียด ดังนี้ 
 

3.2 แนวคิดทฤษฎีทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
 

ทฤษฎีความสูงอายุทางชีวภาพเป็นทฤษฎีที่อธิบายความชราทางชีววิทยา เกี่ยวกับ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิดข้ึนในภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เมื่อเข้าสู่วัย
ชรากระบวนการเปลีย่นแปลงของความชราที่เกิดข้ึนมักสัมพันธ์กับอายุของสิ่งมีชีวิต ซึ่งอธิบายในเรื่อง
ของผลกระทบของความชราที่ท าให้ระบบการท าหน้าที่ของอวัยวะในร่างกายท าได้ลดลงจนกระทั่งไม่
สามารถท างานได้เหมือนปกติในวัยหนุ่มสาว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการสูงอายุไม่ได้
แตกต่างกันเฉพาะระหว่างบุคคล แต่ในบุคคลเดียวกันระบบต่าง ๆ ในร่างกายยังมีการเปลี่ยนแปลงใน
อัตราที่แตกต่างกัน โดยการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุเกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ กรรมพันธ์ุ พฤติกรรม
สุขภาพ ประสบการณ์ชีวิต ความเช่ือและวัฒนธรรม เป็นต้น และปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเกษียณ
การท างาน การจากไปของสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา และเศรษฐานะ เป็นต้น บางทฤษฎี
อธิบายความสู งอายุ ว่าเป็ นกระบวนการที่ ควบคุมไม่ได้  ( involuntary process) โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนตลอดเวลาของเซลล์และเนื้อเยื่อของร่างกาย บางทฤษฎีอธิบายว่าเป็นผลของการ
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มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยทฤษฎีทางชีวภาพสามารถออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 2 กลุ่ม ดังนี้        
(วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) 

1. กลุ่ม error or stochastic theories ซึ่งเช่ือว่า การแบ่งตัวของเซลล์ยิ่งมากขึ้น ยิ่ง 
ก่อให้เกิดความปิดปกติของเซลล์ จนในที่สุดเซลล์ก็ท าหน้าที่ไม่ได้ ทฤษฏีในกลุ่มนี้ ได้แก่ ทฤษฎีอนุมูล
อิสระ ทฤษฎีการไขว้ขวาง ทฤษฎีการเสื่อมสลาย 

2. กลุ่ม non stochastic theories ซึ่งเช่ือว่า เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายถูกก าหนดระยะเวลา 
และอายุการท างานไว้แล้วตามธรรมชาติ เมื่อเซลล์หยุดแบ่งตัวลักษณะความสูงอายุก็จะปรากฏข้ึน 
ทฤษฏีในกลุ่มนี้ ได้แก่ ทฤษฏีพันธุกรรม 
 นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่มีความเช่ือว่า ความสูงอายุเป็นทั้งผลของ biological clock และ
อนุมูลอิสระ ได้แก่ ทฤษฎีระบบประสาท/ต่อมไร้ท่อและภูมิคุ้มกัน 
 

3.3 ทฤษฎีอนุมูลอิสระ  
 

อนุมูลอิสระ (radical) คือ หมู่ปรมาณูซึ่งจับกลุ่มอยู่ และแสดงปฏิกิริยาทางเคมีเสมือนหนึ่ง
เป็นปรมาณู โดยที่จะเปลี่ยนที่จากสารประกอบหนึ่งไปยังสารประกอบหนึ่ง โดยไม่แยกจากกัน หมู่
อนุมูลที่พบได้บ่อย ได้แก่ แอมโมเนีย ไบคาร์บอเนต คารบอเนต ไฮดรอกซิล ไนเตรท ไนไตรท์ 
ฟอสเฟต ซัลเฟต ซัลไฟท์ และไซยาไนต์ เป็นต้น ทฤษฎีนี้กล่าวถึงสาเหตุที่ท าให้เซลล์มีอายุและตายได้ 
เนื่องจากมีการสร้างอนุมูลซึ่งมีฤทธ์ิท างาน อนุมูลอิสระนี้เป็นส่วนประกอบทางเคมีของเซลล์ซึ่งเกิด
จากผลพลอยได้ในกระบวนการท างานปกติของเซลล์ ผลจากการใช้ออกซิเจนในเซลล์ ซึ่งอกวิเจนเป็น
สารที่จะท าปฏิกิริยาไวมาก เมื่อท าปฏิกิริยากับสารอื่น ๆ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต กรดไขมัน 
โดยเฉพาะกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวจะท าให้เกิดอนุมูลอิสระทีละน้อย ๆ เมื่อสะสมกันมากข้ึนก็จะมี
อันตรายต่อการท าหน้าที่ของเซลล์ โดยที่โมเลกุลของอนุมูลอิสระก็จะไปจับโมเลกุลอื่น ๆ ที่อยู่
ข้างเคียง ผลจากปฏิกิริยานี้จะท าให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่ต่าง ๆ ของเซลล์เอนไซม์
และโปรตีน (บุญศรี นุเกตุ, ปาลี พรทวีกันทา, และคณะ, 2550) 

 โดยทฤษฎีอนุมูลอิสระ (free radical theory) เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึง ความสูงอายุเกิดจาก
การสะสมสารที่เกิดจากการเผาผลาญไขมัน โปรตีนและคาร์โบไฮเดรต ประกอบกับการได้รับการ
กระตุ้นจากความร้อน แสงและรังสี ก่อให้เกิดสารที่เรียกว่า อนุมูลอิสระ (free radical) ซึ่งเป็น
โมเลกุลออกซเิจนที่ขาดอิเลก็ตรอนไปหนึ่งตัว มีผลท าให้โมเลกุลออกซิเจนตัวนั้นมีประจุเป็นลบ และมี
ความไวต่อปฏิกิริยาทางอิเล็กตรอนสงู จึงเกาะกับโมเลกุลตัวอื่นและท าลายโมเลกุลตัวนั้นด้วยการแย่ง
อิเล็กตรอนไป ส่วนโมเลกุลที่ถูกแย่งอิเล็กตรอนไป จะพยายามไปดึงอิเล็กตรอนจากโมเลกุลตัวอื่น ๆ 
เป็นลูกโซ่ไปเรือ่ย ๆ  ซึ่งอนุมูลอิสระก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีหลายอย่างภายในเซลล์ และสามารถ
ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระเพิ่มข้ึนอีก ซึ่งอนุมูลอิสระจะท าลายโปรตีน เอ็นไซม์ และ DNA โดยการเข้าไป
แทนที่โมเลกุลต่าง ๆ เหล่านี้ ท าให้เกิดความผิดปกติของระบบพันธุกรรม  การท างานของเซลล์จึง
ผิดปกติมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้เนื้อเยื่ออวัยวะเสื่อมลงในที่สุด การท าหน้าที่ร่างกายจึงเสื่อมโทรมลง    
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มีการเสื่อมของร่างกายก่อนวัย โดยเฉพาะอวัยวะที่สัมผัสกับลมและแสงแดดมากกว่าอวัยวะอื่นของ
ร่างกาย เช่น มือ ใบหน้า (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) 

เนื่องจากมีการสร้างอนุมูลอิสระซึ่งมีส่วนประกอบทางเคมี ในระยะที่มีการกระตุ้น (active 
state) จะใช้ออกซิเจนเป็นส่วนประกอบท าปฏิกิริยาเร็วมากกับโมเลกุลอื่น ๆ ที่อยู่ข้างเคียง ผลจาก
ปฏิกิริยาน้ีจะท าให้มีการเปลี่ยนโครงสร้างและหน้าที่ต่าง ๆ ของเอนไซม์และโปรตีน ส่งผลให้เซลล์ไม่
สามารถท าหน้าที่ได้ตามปกติและในที่สุดเซลล์ก็จะตาย สารอนุมูลอิสระจะเกิดข้ึนจากสารโดยทั่วไป 
เช่น อาหารชนิดต่าง ๆ ที่เกิดปฏิกิริยาระหว่างความร้อนสูงและระยะเวลายาวนานกับออกซิเจน 
ปฏิกิริยาในการสร้างอนุมูลอิสระจะเกิดข้ึนโดยเฉพาะการได้รับรังสี นอกจากนี้พบว่า ไวตามินเอนั้น
สามารถยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาการรวมตัวกับออกซเิจน (อรวรรณ แผนคง, 2553) 
 ตัวอย่าง 

ทฤษฎีอนุมูลอิสระกับความสูงอายุ เช่น ในวัยหนุ่มสาวหรือวัยผู้ใหญ่ ได้รับสารอาหารที่มี
ไขมัน โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตสูงเป็นระยะเวลานาน โดยไม่ได้ออกก าลังกายเพื่อเผาผลาญสาร
อาการที่เปน็สว่นเกนิ ท าให้เกิดการสะสมของอนุมูลอิสระ ประกอบกับการได้รบัสิ่งกระตุ้น เช่น แสดงแดด 
จะก่อให้เกิดสารที่เรียกว่า อนุมูลอิสระ ในเซลล์ต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 

 
3.4 ทฤษฎีการเชื่อมตามขวางหรือทฤษฎคีอลลาเจน  
 

ทฤษฎีการเช่ือมตามขวาง  (cross-linking theory) หรือทฤษฎีคอลลาเจน (collagen 
theory) เช่ือว่า ความสูงอายุเมื่อคนเรามีอายุมากข้ึน โปรตีนบางตัวจะเปลี่ยนแปลงในลักษณะไขว้
ขวางกัน (cross-linking) และอาจขัดขวางกระบวนการเผาผลาญในร่างกาย โดยการอุดกั้นทางเดิน
ระหว่างภายในกับภายนอกเซลล์ของสารอาหารและของเสียที่เกิดข้ึน หน้าที่การท างานจึงลดลง สาร
ไขว้ขวาง (cross-linking agent) เช่น คอลลาเจน อิลาสติน และสารที่อยู่ภายในเซลล์ รวมทั้งสารที่
อยู่นอกเซลล์ (extracellular substance) เป็นกลุ่มสารใยโปรตีนที่ประกอบเป็นโครงร่างของร่างกาย 
เป็นเนื้อเยื่อประคับประคองและให้ความแข็งแรง พบมากในผิวหนัง เอ็น กระดูกและกล้ามเนื้อ 
เนื่องจากคอลลาเจนเกิดจากการเช่ือมตามขวางภายในเซลล์ พบได้เมื่ออายุมากข้ึน เมื่อเนื้อเยื่อคอลลาเจน
มีการเปลี่ยนแปลงท าให้ลักษณะแข็ง แตกแห้ง สูญเสียความยืดหยุ่น มีผลท าให้มีลักษณะเคลื่อน
เนื้อเยื่อสูญเสียความยืดหยุ่น เป็นผลให้เกิดการเสื่อมของอวัยวะ เช่น ผิวหนัง ผนังหลอดเลือด เลนซ์
ในลูกตา ท าให้มีความทึบแสงมากข้ึน และกลายเป็นต้อกระจก (cataract) โดยอัตราของการเช่ือม
ตามขวางจะมากข้ึนเมื่อมีอายุมากข้ึน โดยจะเกิดอย่างรวดเร็วในช่วงอายุ 30-50 ปีข้ึนไป (วิไลวรรณ 
ทองเจริญ, 2558) 

เนื่องจากการเช่ือมตามขวางโมเลกุลของโปรตีนนี้อาจเกิดระหว่างสารภายในโมเลกุลเดียวกัน
หรือระหว่างโมเลกุลก็ได้ เมื่อเกิดข้ึนจะมีผลให้คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของโมเลกุลเปลี่ยนไป 
การเช่ือมตามขวางพบได้มากที่สุด คือ โปรตีนที่อยู่ภายนอกเซลล์ คือ elastin และ collagen ซึ่งเป็น
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เช่น  ligament, tendon กล้ามเนื้อผนังหลอดเลือดแดงและสารประกอบที่อยู่ใน 
ground substance การเช่ือมตามขวางจะค่อย ๆ เป็นไปตามอายุ ท าให้เนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่น 
(อรวรรณ แผนคง, 2553) โดยคลอลาเจนประกอบด้วยโปรตีนในร่างกายประมาณ 25-30 กรัม        
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มีลักษณะหนืดคล้ายวุ้น จะอยู่รอบ ๆ เซลล์ มีความส าคัญต่อการท าหน้าที่ของร่างกาย เป็น
ส่วนประกอบของโครงสร้างร่างกาย ช่วยพยุงและให้ความแข็งแกร่งต่อเนื้อเยื่อ สารที่ท าให้เกิดการ
เช่ือมตามขวางพบได้ทั่วไป ทั้งนี้ข้ึนกับชนิดของอาหารและสิ่งแวดล้อม  เช่น  aldehyde ทองแดง 
แมกนีเซียม และ oxidizing fats นอกจากนี้สารอาหารประเภทโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และกรด
นิวคลีอิก ก็มีผลท าให้เกิดการเช่ือมตามขวางได้เช่นกัน ตัวอย่างที่พบได้ง่ายว่าการเช่ือมตามขวางของ  
elastin คือ ผิวหนัง จากลักษณะที่เรียบ อ่อนนุ่มเป็นมัน ตึง ก็จะกลายเป็นผิวแห้ง หย่อน มีความตึง
ตัวน้อยลงการเกิดการเช่ือมตามขวางของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเมื่อมีอายุมากข้ึน จะมีผลต่อการซึมผ่านของ
เซลล์ การยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ การบีบรัดของหัวใจ การซึมผ่านของก๊าซ สารอาหารหลอดเลือด
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เอ็นจะแห้งและแข็ง ฟันจะหัก ผนังหลอดเลือดแดงจะลดแรงตึงตัว (บุญศรี นุเกตุ, 
ปาลี พรทวีกันทา, และคณะ, 2550) 

ตัวอย่าง 
 ทฤษฎีการเช่ือมตามขวางกับความสูงอายุ เช่น เมื่อผู้สูงอายุมีอายุเพิ่มขึ้น คอลลาเจนจากการ
เช่ือมตามขวางภายในเซลลเ์พิ่มข้ึน ท าให้ผิวหนังมีลักษณะแข็ง แตกแห้ง สูญเสียความยืดหยุ่น เนื่องจาก
ร่างกายไม่สามารถเผาผลาญเซลล์ที่ไม่ต้องการออกจากร่างกายได้ เนื่องจากมีสารเช่ือมตามขวางมากั้นอยู่ 
 
3.5 ทฤษฎีการเสือ่มสลาย  
 

ทฤษฎีการเสื่อมสลาย (wear and tear theory) เป็นทฤษฎีที่เช่ือว่าการบาดเจ็บเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องจากการใช้อวัยวะมาเป็นเวลานาน หรือใช้อย่างหักโหม สะสมมาเรื่อย ๆ เมื่ออายุ
มากขึ้น จึงเกิดการตายของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบต่าง ๆ ในร่างกายจะท างานเสื่อมลง เช่น 
หลอดเลือด ข้อเข่า ฯลฯ (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) โดยเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตคล้ายกับเครื่องจักร 
เมื่อมีการใช้งานมาก ๆ ก็จะเกิดความผิดปกติข้ึน แต่มนุษย์และเครื่องจักรแตกต่างกันเพราะมนุษย์
สามารถที่จะซ่อมแซมตัวเองและใช้งานต่อไปได้โดยกระบวนการสร้างเซลล์ใหม่ทดแทน เช่น เ ซลล์
ของผิวหนัง เซลล์เยื่อบุทางเดินอาหาร เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลลเ์ม็ดเลอืดขาว เป็นต้น เมื่ออายุมากขึ้น
เซลล์ก็จะเสื่อมลงและตาย ท าให้การท างานของอวัยวะเหล่าน้ีลดลง (บุญศรี นุเกตุ, ปาลี พรทวีกันทา, 
และคณะ, 2550) 

ตัวอย่าง 
ทฤษฎีการเสื่อมสลายกับความสูงอายุ เช่น ผู้สูงอายุในวัยหนุ่มสาว หรือวัยผู้ใหญ่ ผ่านการ

ท างานหนักทั้งด้านร่างกาย ได้แก่ ยกของหนัก นักมวย หรือกีฬาประเภทต่าง ๆ ก็จะก่อให้เกิดความ
สูงวัยด้านร่างกายได้ชัดกว่าผู้สูงอายุที่ใช้ก าลังในการท างานน้อยกว่า  
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3.6 ทฤษฎีพันธกุรรม  
 
 ทฤษฎีพันธุกรรมทั่วไป (genetic theory) กล่าวคือ อายุขัยของสัตว์แต่ละชนิดจะมีอายุขัยที่
แตกต่างกัน ทั้งนี้จะถูกก าหนดโดยรหัสพันธุกรรม เช่น แมงหว่ี มีอายุขัยเฉลี่ย 1 วัน หนู 2 -3 ปี    
สุนัข 12 ปี ม้า 25 ปี และมนุษย์ 70 ปี ส าหรับผู้หญิงจะมีอายยืนกว่าผู้ชายโดยเฉลี่ยประมาณ 8 ปี  
ซึ่งลักษณะทางพันธุกรรมทางเพศถูกก าหนดโดยเพศชายจะมีโครโมโซม xy ส่วนเพศหญิงจะมี
โครโมโซม xx และเนื่องจากเพศหญิงมีโครมาติน x มากว่าเพศชาย จึงท าให้มีอายุยืนยาวกว่า 
นอกจากนี้ยังพบว่า ครอบครัวใดที่มีบรรพบุรุษที่มีอายุขัยยืนยาวบุคคลในครอบครัวนั้นก็จะมีอายุขัย
ยืนยาวด้วยเช่นกัน แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมก็จะมีผลให้รหัสพันธุกรรมซึ่งเป็น
ตัวก าหนดอายุขัยเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน (บุญศรี นุเกตุ, ปาลี พรทวีกันทา, และคณะ, 2550) 

ทฤษฎีนี้เช่ือว่า ความสูงอายุถูกควบคุมด้วยพันธุกรรม คนมีแบบแผนทางพันธุกรรม (genetic 
program) ที่ก าหนดอายุคาดเฉลี่ย (life expectancy) โดยกลไกภายในที่เรียกว่า “genetic clock” 
หรือ “biological clock” มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุมากข้ึน (senescence) โดยเซลล์ที่
ก าเนิดข้ึนแต่ละเซลล์จะถูกก าหนดจ านวนครั้งของการแบ่งตัว (number of replication) จ านวนครั้ง
ของการแบ่งตัวยิ่งมาก อายุขัย (life span) ยิ่งยาว จากอิทธิพลของพันธุกรรมเมื่อจ ากัดอิทธิพลของ
ปัจจัยภายนอกจึงอาจสังเกตพบว่า คู่ฝาแฝดมีอายุคาดเฉลี่ยใกล้เคียงกัน นักทฤษฎีบางท่าน เช่ือว่า 
ความสูงอายุอาจเกิดจาก ribonucleic acid (RNA) ท าหน้าที่สังเคราะห์และแปลข่าวสารผิดปกติ 
(วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) 

ตัวอย่าง 
ทฤษฎีพันธุกรรมกับความสูงอายุ เช่น บรรพบุรุษมีอายุขัยยืนยาว ลูกหลานก็จะมีอายุขัยที่ยืน

ยาวเช่นกัน ผู้สูงอายุเพศหญิงก็จะมีอายุยืนยาวกว่าเพศชาย 
 

3.7 ทฤษฎีระบบประสาทหรือต่อมไร้ท่อและภูมคิุ้มกัน  
 

ทฤษฎีระบบประสาทหรือต่อมไร้ท่อ (neuroendocrine-immunologic theory) เช่ือว่า 
ความสูงอายุเป็นผลรว่มกันของการเปลีย่นแลปงทั้งระบบประสาท/ต่อมไร้ท่อและระบบภูมิคุ้มกันที่ท า
หน้าที่ลดลง หรือแตกต่างจากเดิม เมื่อเข้าสู่วัยชราการท างานของระบบประสาทจะลดลง reflex ต่าง ๆ  จะ
เช่ืองช้า ความจ าจะเสื่อมลง ต่อมไร้ท่อท างานลดลง เช่น insulin จะผลิตน้อยลงเกิดเป็นเบาหวานข้ึน
ได้ในผู้สูงอาย (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) โดยปกติการท างานของระบบสมอง ประสาทอัตโนมัติ
และต่อมไร้ท่อจะท างานประสาทและควบคุมกันและกันเพื่อให้ร่างกายด ารงชีวิตอยู่ได้ตามปกติ  แต่
เมื่ออายุมากข้ึนจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนภายในร่างกาย พบว่า ในผู้สูงอายุตับอ่อนจะผลิต 
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อินสุลินออกมาน้อยลง ในขณะที่มีระดับน้ าตาลในเลือดสูง ซึ่งมีแนวโน้มให้ผู้สูงอายุเป็นโรคเบาหวาน
มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอวัยวะสืบพันธ์ุ ต่อมหมวกไต และส่วนต่าง ๆ ที่ผลิตฮอร์โมน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งฮอร์โมนที่ผลิตจากไฮโปทาลามัส (hypothalamus) และต่อมใต้สมอง (pituitary 
gland) เมื่อมีความผิดปกติของระบบประสาทและต่อมไร้ท่อก็จะท าให้มีผลต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 
ท าให้ท างานผิดปกติและตายในที่สุด (บุญศรี นุเกตุ, ปาลี พรทวีกันทา, และคณะ, 2550) 

ระบบภูมิคุ้มกันประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ  หลายส่วน ท าหน้าที่ป้องกันร่างกายจากจุลินทรีย์ที่
ได้รับจากสิ่งแวดลอ้มภายนอกและเซลลแ์ปลปลอม ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายของตนเอง เช่น การติดเช้ือ 
เซลล์มะเร็ง กลไกการป้องกันมี 2 วิธี คือ 1) การสร้างแอนติบอดี้เพื่อท าลายจุลินทรีย์และโปรตีนที่
แปลกปลอม 2) สร้างเซลลช์นิดหนึ่งเพื่อท าหน้าที่ในการกินและย่อยเซลลห์รือสิง่แปลกปลอม เมื่ออายุ
มากข้ึนพบว่าการท าหน้าที่ของ ที-ลิมโฟซัยท์ (T-lymphocyte) จะไม่แน่นอน หน้าที่ของเซลล์มักจะ
ลดลงท าให้ระบบภูมิคุ้มกันลดลงมาก มีผลท าให้เกิดกลไกการปอ้งกนัตัวเองลดลงด้วย จากสัตว์ทดลอง
พบว่า ระบบของภูมิคุ้มกันในสัตว์ที่มีอายุมากจะมีน้อยกว่าสัตว์ที่มีอายุน้อย และระบบภูมิคุ้มกันยัง
เสื่อมสมรรถภาพในการจ าโครงสร้างของโมเลกุลหรือเซลล์ที่อยู่ในร่างกาย ท าให้แอนติบอดี้มีปฏิกิริยา
กับเซลล์ของร่างกายตนเอง (autoimmune antibody) ในเลือดสูงท าให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันท าลาย
ตนเอง (autoimmune disease) เช่น โรคโลหิตจางบางชนิด ข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคหัวใจรูมาติก 
หลอดเลือดแข็งเนื่องจากมีสารไขมันอุดตัน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น นอกจากนี้ความสามารถใน
การจ าเซลล์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปในทางทีเ่สือ่มลง เช่น เซลล์มะเร็ง ในปัจจุบันพบว่า โรคมะเร็งในผู้สูงอายุ
เพิ่มมากข้ึนอาจเนื่องมากจากความล้มเลวของระบบภูมิ คุ้มกัน หรือการสูงอายุเพิ่มมากข้ึนอาจ
เนื่องจากความล้มเลวของระบบภูมิคุ้มกัน (บุญศรี นุเกตุ, ปาลี พรทวีกันทา, และคณะ, 2550) 

ระบบภูมิคุ้มกันเป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนระหว่างเซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะท างานร่วมกัน เพื่อ
ป้องกันร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมภายนอก ซึ่งสัมพันธ์กับการหลั่งฮอร์โมน การสร้างสารภูมิคุ้มกัน
ตามปกติจะลดลง เพราะอวัยวะที่มีส่วนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันต่าง ๆ เช่น ในกระดูก ต่อมไธมัส ระบบ
น้ าเหลือง ตับ ม้ามเสื่อมสภาพ และจะสร้างภูมิคุ้มกันชนิดท าลายตนเอง (autoimmune) มากขึ้น ท า
ให้ร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วย ซึ่งโรคที่พบได้บ่อย คือ มะเร็ง (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) 

ตัวอย่าง 
ทฤษฎีระบบประสาทหรือต่อมไร้ท่อและภูมิคุ้มกันความสูงอายุ เช่น ผู้สูงอายุเมื่อมีอายุ

เพิ่มข้ึนการท างานของระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ และระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะเสื่อสภาพไปตาม
อายุที่เพิ่มข้ึน ส่งผลให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมาได้ง่าย เช่น โรคความจ าเสื่อม โรคเบาหวาน เป็นต้น และ
มีการติดเช้ือได้ง่าย 
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บทสรปุ 
 
 ความสูงอายุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตสังคม โดยแนวคิดทฤษฎี
ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้สงอายุเป็นทฤษฎีหนึ่งที่อธิบายความสูงอายุด้านโครงสร้างร่างกายว่ามี
ปัจจัยหรือสาเหตุใดบา้งที่สง่ผลต่อความสูงอายุ เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นอธิบายความสูงอายุที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย โดยผู้เรียนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีทางชีวภาพมาประยุกต์ใช้ใน
การส่งเสริมและป้องกันความเสื่อมถอยด้านสุขภาพกายในผู้สูงอายุเพื่อชะลอความสูงอายุได้อย่าง
เหมาะสม  
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ค าถามท้ายบทท่ี 3 
 
1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับทฤษฎีอนุมูลอสิระ (free radical theory) 
    ก. ความเครียดในชีวิตประจ าวัน มีผลท าให้ cell ตาย 
     ข. เมื่ออายุมากขึ้นของเสียจะถูกสะสม ท าให้ cell เสื่อมและตายเพิ่มข้ึน 
     ค. เกิดจากการสะสมสารที่เกิดจากการเผาผลาญเกลือแร่และวิตามินต่างๆ  
     ง. เกิดจากการสะสมสารที่เกิดจากการเผาผลาญไขมัน โปรตีนและคาร์โบไฮเดรต 

2. ข้อใดเป็นธุรกิจที่ช่วยชะลอความสูงอายุตามทฤษฎีภูมิคุ้มกัน 
     ก. ธุรกิจสปาผู้สงูอายุ 
     ข. ธุรกิจท่องเที่ยวผู้สงูอายุ 
     ค. ธุรกิจนวดแพทย์ไทยผูสู้งอายุ 
     ง. ธุรกิจอาหารสุขภาพผูสู้งอายุ 
 
3. ข้อใดเป็นธุรกิจที่ช่วยชะลอความสงูอายุตามทฤษฎีกิจกรรม 
     ก. ธุรกิจสปาผู้สงูอายุ 
     ข. ธุรกิจท่องเที่ยวผู้สงูอายุ 
     ค. ธุรกิจนวดแพทย์ไทยผูสู้งอายุ 
     ง. ธุรกิจอาหารสุขภาพผูสู้งอายุ 
 
4. จงยกตัวอย่างทฤษฎีทางชีวภาพ มา 1 ทฤษฎี พร้อมอธิบายทฤษฎีที่ส่งผลต่อความสูงอายุ  
5. จงยกตัวอย่างทฤษฎีทางชีวภาพ มา 1 ทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการจัดธุรกิจสุขภาพ 
เพื่อส่งเสริมและป้องกันความเสื่อมสภาพของผู้สูงอายุตามแนวคิดทฤษฎี 
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เอกสารอ้างอิง 
 

บุญศรี นุเกต,ุ ปาลรีัตน์ พรทวีกัณทา และคณะ (บรรณาธิการ). การพยาบาลผูสู้งอายุ (พมิพ์ครัง้ที่ 3).  
 นนทบุรี : โครงการสวัสดกิารวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก. 
วิไลวรรณ ทองเจริญ. (2558). ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สงูอายุ (พิมพ์ครั้งที่ 2).กรงุเทพฯ:  

เอ็นพีเพรส. 
อรวรรณ แผนคง .(2553). การพยาบาลผู้สูงอายุ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ธนาเพรส. 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท  
 

บทท่ี 4 ทฤษฎีทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
 4.1 บทน า 

     4.2 ทฤษฎีถดถอย  
    4.3 ทฤษฎีกิจกรรม  

4.4 ทฤษฎีความต่อเนื่อง  
    4.5 ทฤษฎีแนวคิดพัฒนากิจชีวิตของอิริคสัน  

4.6 ทฤษฎีแนวคิดของเพค  
บทสรุป 
ค าถามท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม  
 
 เพื่อให้นกัศึกษาสามารถ 

1. บอกแนวคิดทฤษฎีทางจิตสังคมทีเ่กี่ยวข้องกับผู้สงูอายุได้ถูกต้อง 
2. อธิบายแนวคิดทฤษฎีทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องผูสู้งอายุได้ถูกต้อง 
3. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับผูสู้งอายุในการจัดธุรกิจเพื่อส่งเสรมิสขุภาพผู้สูงอายุ 

 
วิธีการสอนและการจดักิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน บทที่ 4 ทฤษฎีทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกบัผู้สงูอายุ 
2. การตอบค าถามระหว่างเรียนและตอบค าถามท้ายบท 
3. มอบหมายงานตามใบงานที่ 3 วิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางจิตสังคมที่ 

เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในการจัดธุรกิจเพื่อส่งเสริมและป้องกันความสูงอายุตามแนวคิดทฤษฎี  พร้อม
น าเสนอ 
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สื่อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง ทฤษฎีทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับผูสู้งอายุ 
2. สไลด์ Microsoft Power Point เรื่อง ทฤษฎีทางจิตสังคมทีเ่กี่ยวข้องกบัผูสู้งอายุ 
3. video เกี่ยวกับทฤษฎีทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สงูอายุ 
4. ใบงานที่ 3 จงวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางจิตสงัคมทีเ่กี่ยวข้องกบั 

ผู้สงูอายุในการจัดธุรกจิเพื่อสง่เสรมิและป้องกันความสงูอายุตามแนวคิดทฤษฎี  
 

การวัดผลและการประเมินผล 
 

1. สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจเรียน การซักถามเพิ่มเติม 
2. การค าตอบระหว่างการเรียน 
3. ตรวจการตอบค าถามท้ายบท  
4. ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมายและการน าเสนอ การประยุกตใ์ช้ทฤษฎีทางจิต 

สังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในการจัดธุรกิจเพื่อส่งเสริมและป้องกันความสูงอายุตามแนวคิดทฤษฎี  
5. การสอบปลายภาค 
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บทท่ี 4 
 

ทฤษฎีทางจิตสังคมท่ีเก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ 
 

4.1 บทน า 
 

ความสูงอายุนอกจากจะอธิบายด้วยทฤษฎีทางชีวภาพซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฎีที่อธิบายได้
หลากหลายเกี่ยวกับความสูงอายุที่เกิดข้ึนด้านร่างกายของผู้สูงอายุแล้วนั้น ยังมีแนวคิดทฤษฎีทางจิต
สังคมเกี่ยวกับความสูงอายุที่เป็นแนวคิดในการอธิบายความสูงอายุได้อย่างครอบคลุมมากข้ึน แต่ไม่มี
แนวคิดหรือทฤษฎีใดอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับผู้สูงอายุได้อย่างชัดเจนและครบถ้วยทุกมิติ
ด้วยแนวคิดหรือทฤษฎีเพียงหนึ่งเดียว ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในความสูงอายุมากขึ้น 

ทฤษฎีทางจิตวิทยา (psychosocial theory) เป็นทฤษฎีทางจิตที่อธิบายความสูงอายุเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงทางจิต การท าหน้าที่ด้านสติปัญญา ความจ า กระบวนการทางจิตวิทยา อารมณ์ 
ความรู้สึก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตลอดกระบวนการสูงอายุ โดยเช่ือว่า ความ
สูงอายุเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน ส่วนทฤษฎีทางสังคมวิทยา (sociological theory) เป็นทฤษฎีทางสังคม
ที่กล่าวถึงแนวโน้มบทบาท สัมพันธภาพ และการปรับตัวในสังคมของผู้สูงอายุ เป็นการวิเคราะห์
สาเหตุที่ท าให้ผู้สูงอายุต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคม ดังนั้นการเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด
ทางจิตและสังคมของผู้สูงอายุจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถน ามาประยุกต์ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
และป้องกันความสูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของผู้สูงอายุแต่ละบุคคลคิดที่ ใน
ที่นี้สามารถสรุปแนวคิดทฤษฎีทางจติสงัคมที่ส าคัญกบัผูส้งูอายุ โดยอธิบายรายละเอียดแต่ละแนวคิด ดังนี้  

 
4.2 ทฤษฎีถดถอย  
 

ทฤษฎีถดถอย (disengagement theory) เป็นทฤษฎีแรกที่อธิบายความสูงอายุด้วยแนวคิด
ทางสังคม โดยเช่ือว่าความสูงอายุเป็นกระบวนการถดถอยออกจากการด าเนินชีวิตในสังคม เช่น จาก
การเกษียณอายุการท างาน การเจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ ขณะเดียวกันสังคมก็ถอยห่างออกจาก
ผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางสังคมลดลง ซึ่งการถดถอยออกจากสังคมเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุไม่
สามารถเลือกการกระท าได้ และไม่ได้เกิดจากความสูงอายุ แต่เป็นกลไกทางสังคมที่ป้องกัน ความ   
คับข้องใจจากการเปลี่ยนแปลงบทบาทในสังคม และเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทใน
สังคมแทน เพื่อให้สังคมท าหน้าที่ต่อไปเมื่อคนรุ่นเก่าเสียชีวิต จึงเป็นความพึงพอใจและได้ประโยชน์ทั้ง
สองฝ่าย แต่ยังมีผู้สูงอายุบางคนยังมีบทบาทส าคัญในสังคม เช่น นักการเมือง ผู้พิพากษา อาจารย์
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อาวุโส ซึ่งบุคคลเหล่าน้ีมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแบบใหม่ แต่บทบาทใหม่นี้จะไม่มีความส าคัญ
ต่อตัวผู้สูงอายุมากเท่ากับบทบาททางสังคมในวัยก่อนสูงอายุ (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) 

ทฤษฎีนี้กล่าวว่าการให้ผู้สูงอายุยอมรับว่าเมื่อถึงวัยสูงอายุแล้วบุตรหลานและชุมชนมักให้
ความส าคัญและสนใจน้อยลง เมื่อเป็นเช่นนี้ควรจะลดความรับผิดชอบและความห่วงใยบุตรหลานลง
บ้าง ซึ่งกระบวนการของความสูงอายุนี้มีลักษณะเฉพาะ คือ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะค่อย ๆ ถดถอยไปที
ละน้อยจากคนในสังคม ผู้สูงอายุจะมีความพอใจเป็นอย่างมากถ้าได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมือนเดิม 
แต่ก็ยังพบว่าเหตุที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุอยู่ร่วมกับบุคคลในสังคมมากว่าที่จะถดถอยออกจากสังคม คือ
การมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการยอมรับและความเคารพจากผู้อื่น ในทางตรงกันข้ามผู้สูงอายุที่ถดถอย
จากสังคมเนื่องจากมาต้องลดบทบาทตนเองในสังคม เช่น สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานลดลง 
กระบวนการมีลักษณะเฉพาะ คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะค่อย ๆ หนี หรือถดถอยออกไปทีละน้อย ๆ จาก
คนอื่น ๆ ในสังคม ซึ่งแต่ละคนก็จะมีความสุข ความพอใจ และได้รับประโยชน์ร่วมกัน เพราะจะได้รับ
อิสระจากกฎต่างๆ ของสังคม ทฤษฎีนี้ไม่ได้บ่งช้ีว่าผู้สูงอายุหรือสังคมเป็นผู้ถอยหนี แต่ผู้สูงอายุจะมี
ความพอใจอย่างมากถ้าได้มากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมือนเดิม (บุญศรี นุเกตุ , ปาลี พรทวีกันทา, 
และคณะ, 2550) แต่ถ้าผู้สูงอายุนั้นต้องถูกละทิ้งจากบทบาทเดิมก็จะส่งผลให้ถอยจากสังคมเช่นกัน 
(อรวรรณ แผนคง, 2553) 

ตัวอย่าง  
ทฤษฎีถดถอยกับความสูงอายุ เช่น ผู้สูงอายุที่ได้รับการยอมรับในสังคม มีคนคอยเอาใจและ

ดูแลอย่างดีขณะยังท างานอยู่ เมื่อเกษียณจากการท างานบทบาทหน้าที่ในสงัคมก็จะลดลงตามมา หาก
ผู้สูงอายุไม่สามารถปรับตัวยอมรับตนเองก็จะมีพฤติกรรมถอยหนีจากสังคม 
  
4.3 ทฤษฎกีิจกรรม  
 

ทฤษฎีกิจกรรม (activity theory) ทฤษฎีนี้เช่ือว่า กิจกรรมทางสังคมเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ
ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข หรือประสบความส าเร็จ (successful aging) เมื่อปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมเปลี่ยนแปลงไป จากการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุเอง หรือคนที่รักเสียชีวิต กระบวนการสูงอายุจะ
เร่งเร็วข้ึน โดยทฤษฎีนี้เน้นความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับอัตมโนทัศน์  (self-concept) ของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งแนวคิดนี้จะตรงกันข้ามกับแนวคิดทฤษฎีการถดถอยที่ผู้สูงอายุควรหยุดกิจกรรมที่ท าอยู่
ในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง โดยทฤษฎีกิจกรรมเน้นการส่งเสริมการท ากิจกรรมต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดการ
ยอมรับการเป็นผู้สูงอายุเร็วเกิน โดยสังคมควรมีค่านิยมต่อผู้สูงอายุเช่นเดียวกับผู้ที่อยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่
ตอนกลาง รวมทั้งไม่คาดหวังให้ผู้ที่เข้าสู่วัยสูงอายุลดกิจกรรมที่เคยท าอยู่ หรือเลิกสนใจและหยุดเข้า
ร่วมกิจกรรมในสังคม สังคมควรคาดหวังให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมในสังคมเช่นเดียวกับวัยผู้ใหญ่ เมื่อ
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ผู้สูงอายุสูญเสียบทบาทที่เคยท าอยู่ บทบาทใหม่หรือบทบาทที่แตกต่างออกไปรวมถึงความสนใจใหม่ ๆ 
ควรมาแทนที่ เช่น ไม่สามารถท ากิจกรรมที่ออกแรงมาก ๆ ก็ควรเปลี่ยนมาท ากิจกรรมที่ใช้ความคิด   

แนวคิดทฤษฎีกิจกรรมได้รับการยอมรบัมากเพราะมคีวามสอดคล้องกับค่านิยมในสังคมที่มอง
การมีกิจกรรมในแง่บวก และถูกต้องตามหลักการที่ว่าการมีกิจกรรมช่วยส่งเสริมสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตและความเป็นสุขในสังคม ในขณะที่การไม่มีกิจกรรมไม่เป็นผลดีและถูกมองในแง่ลบ 
อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุจ านวนหนึ่งอาจมีความจ ากัดด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต เศรษฐกิจและสังคม 
ในการคงไว้ซึ่งกิจกรรมในสังคม อาจเกิดความคับข้องใจ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องการคงกิจกรรมไว้
เพื่อเสริมรายได้ ผู้สูงอายุเหล่านี้จ าเป็นต้องพิจารณาหามุมมองในการยอมรับข้อจ ากัดดังกล่าว      
(วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) 
 ทฤษฎีนี้กล่าวว่า ความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุเกิดข้ึนเมื่อผู้สูงอายุนั้นได้เข้ามามีส่วยร่วม
ในการท ากิจกรรมของสังคม คือบุคคลใดที่ด าเนินชีวิตอย่างกระตือรือร้นและมีกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต
วันกลางคนเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุบุคคลนั้นก็จะด ารงชีวิจอย่างมีความสุข ซึ่งโดยปกติผู้สูงอายุจะปฏิเสธที่
จะมีชีวิตในวัยสูงอายุ โดยพยายามคงศักยภาพวัยกลางคนไว้ให้นานที่สุด  ดังนั้นสังคมจึงควรจัด
กิจกรรมที่สามารถให้ผู้สูงอายุนั้นได้มามีส่วนร่วมกิจกรรมนั้นอย่างเหมาะสมตามวัย เช่น การใช้
กิจกรรมที่เน้นการใช้สติปัญญา และประสบการณ์มากกว่าการใช้ก าลังหรือการแข่ งขันความเร็ว 
(อรวรรณ แผนคง, 2553) โดยสังคมจะต้องมีแบบแผนให้ผู้สูงอายุสามารถท ากิจกรรมได้เท่ากับคนใน
วัยกลางคน โดยสนับสนุนให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสมาชิกในวัยเดียวกัน  เน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางสังคมและความพึงพอใจในชีวิต กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมทาง
สังคมได้จะเป็นผู้ที่มีความพอใจในชีวิตสูง มีภาพพจน์เกี่ยวกับตนเองดี นอกจากนี้การมีกิจกรรมและ
การเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจะท าให้มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นประโยชน์ต่อสังคม และสามารถด าเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นควรกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมที่ใช้สติปัญญาแทนการใช้
ก าลังในการท างาน (บุญศรี นุเกตุ, ปาลี พรทวีกันทา, และคณะ, 2550) 

ตัวอย่าง  
ทฤษฎีกิจกรรมกับความสูงอายุ เช่น ผู้สูงอายุขณะที่อยู่ในวัยหนุ่มสาว หรือวัยกลางคน เป็นคน

ที่มีบุคลิกและลักษณะนิสยัที่ชอบการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนหรือสังคม  เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุก็
จะสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยปฏิบัติมาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งต่างจากผู้สูงอายุที่ในช่วงวัย
หนุ่มสาว หรือวัยกลางคน เป็นคนที่มีบุคลิกเกบ็ตัวไม่ชอบในการร่วมกิจกรรมกับชุมชนหรือสังคม ก็จะ
ไม่สามารถปรับได้เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งมีผลท าให้ความสูงอายุมีความเสื่อมเพิ่มข้ึน 
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4.4 ทฤษฎคีวามต่อเนื่อง  
 

ทฤษฎีความต่อเนื่อง (continuity theory) ทฤษฎีนี้ ถือว่าเป็นทฤษฎีทางพัฒนาการ 
(developmental theory) ที่เช่ือว่า บุคลิกภาพและรูปแบบของพฤติกรรมของคนจะไม่เปลี่ยนแปลง
เมื่ออายุมากข้ึน คนเราจะพยายามรักษาทุกอย่างให้เหมือนเดิมให้มากที่สุด เพื่อคงไว้ซึ่งบุคลิกภาพ
เช่นเดิม และใช้กลไกในการปรับตัว (coping strategies) แบบเดิม ๆ เพื่อรักษาความมั่นคงไว้ตลอด
ช่วงชีวิต การเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขและประสบความส าเร็จในช่วงปลายของชีวิตข้ึนกับ
ความสามารถในการคงไว้ซึ่งแบบแผนพฤติกรรมในอดีต บุคคลที่แยกตัวจากสังคมเมื่ออายุยังน้อยก็จะ
ยังคงเป็นเช่นนั้นเมื่ออายุมากข้ึน ในขณะที่บุคคลรักสนุกชอบเข้าสังคมในวัยหนุ่มสาวก็จะเป็นผู้ที่
ด าเนินชีวิตอย่างสนุกสนานในวัยสูงอายุเช่นกัน ดังนั้นการประเมินพฤติกรรมในอดีตของผู้สูงอายุจึง
เป็นประโยชน์ช่วยให้ผู้สูงอายุเผชิญกับภาวะเครียดในปัจจุบันและอนาคต การช้ีแนะให้ผู้สูงอายุ
ตั้งเป้าหมายใหม่ในชีวิตจะช่วยปรับเปลี่ยนกลไกการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมในอดีต 

ทฤษฎีความต่อเนื่องเป็นทฤษฎีได้รับการยอมรับเนื่องจากมีเหตุและผล เปิดกว้างให้ยอมรับ
ความเป็นเอกัตบุคคลของผู้สงูอายุ การคงไว้ซึ่งแบบแผนพฤติกรรมเดิมจะส่งเสริมให้บุคคลปรับตัวได้ดี
เมื่อเผชิญกับความสูงอายุ โดยทฤษฎีนี้ให้ความส าคัญกับความสูงอายุว่า เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนใน
ขณะที่ทฤษฎีอื่น ๆ ไม่ได้เน้นประเด็นนี้ นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้บุคคลวัยหนุ่มสาวพิจารณาว่า แบบ
แผนกิจกรรมที่เขาท าอยู่ในปัจจุบันจะเป็นพื้นฐานของรูปแบบการท ากิจกรรมเมื่อเข้าสูงวัยสูงอายุ 
(วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) 
 ทฤษฎีนี้เช่ือว่าความสุขของผู้สูงอายุในการได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ  ข้ึนอยู่กับบุคลิกภาพและแบบ
แผนการด าเนินชีวิตของแต่ละคนที่ได้กระท ามาตั้งแต่วัยผู้ใหญ่และวัยกลางคน เป็นทฤษฎีที่สะท้อน
ของบุคลิกภาพของแต่ละคน โดยสะท้อนให้เห็นว่าแต่ละคนมีลักษณะนิสัย การตัดสินใจ อารมณ์และ
ความพอใจเป็นอย่างไรในชีวิตที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าการที่ผู้สูงอายุจะมีความสุขและมีกิจกรรมร่วมกัน
นั้น ข้ึนกับบุคลิกภาพและแบบแผนของแต่ละคน เช่น ผู้สูงอายุที่ชอบกิจกรรมร่วมกันในสังคมก็จะมี
กิจกรรมเหมือนเดิมเมือมีอายุมากข้ึน (บุญศรี นุเกตุ , ปาลี พรทวีกันทา, และคณะ, 2550) ทฤษฎีนี้
เป็นการสรุปข้อขัดแย้งทฤษฎีถดถอยจากสังคมกับทฤษฎีการมีกิจกรรม โดยทฤษฎีนี้เช่ือว่า การมีชีวิต
อยู่อย่างกระตือรือร้นการพยายามคงไว้ซึ่งความรู้สึกในวัยกลางคน หรือความปรารถนาที่จะแยกออก
จากสังคมไม่ได้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการมีชีวิตอย่างไรจึงจะมีความสุข (อรวรรณ แผนคง, 2553) 

ตัวอย่าง  
ทฤษฎีความต่อเนื่องกับความสูงอายุ โดยทฤษฎีนี้มีความเช่ือมโยงกับทฤษฎีกิจกรรม เช่น 

ผู้สูงอายุที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนหรือสังคม ก็จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มี
ความเหมาะสมกับตนเองในวัยสูงอายุได้ดีกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ชอบการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน
หรือสังคม 
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4.5 ทฤษฎีแนวคดิพัฒนากิจชีวิตของอิรคิสนั  
 

ทฤษฎีของอิริคสัน (Erikson,s Theory) ทฤษฎีนี้อธิบายว่า ชีวิตแต่ละข้ันตอนของบุคคลต้อง
ฝ่าฟันอุปสรรคให้ส าเร็จเพื่อก้าวเข้าสู่ข้ันตอนชีวิตข้ันต่อไป ซึ่งเป็นพันธกิจ (tasks) ของบุคคลที่ต้อง
เผชิญในช่วงระยะพัฒนาการของชีวิต 8 ช่วง เรียกว่า พัฒนกิจ ตั้งแต่เกิดจนเป็นผู้สูงอายุ พัฒนกิจที่
ส าคัญในช่วงวัยสูงอายุ ได้แก่ การปรับตัวต่อการเจ็บป่วย การสูญเสีย และการเปลี่ยนแปลง การช่ืน
ชมกับชีวิตในอดีต และการเตรียมตัวเข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิต โดยผู้สูงอายุต้องปรับตัวต่อความสิ้นหวัง 
(despair) ให้คงไว้ซึ่งความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง (ego integrity) ใช้ชีวิตที่เป็นอิสระมากขึ้น เพื่อหา
จุดมุ่งหมายใหม่ของชีวิต และท าบทบาทใหม่เพื่อด าเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความหมาย ทฤษฎีนี้มี
จุดเน้นที่ส าคัญ คือ การเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตดี อยู่บนพื้นฐานของการประสบความส าเร็จใน
เผชิญกับพันธกิจในแต่ละข้ันตอนของชีวิต โดยทฤษฎีจิตสังคม (psychological theory) สามารถแบ่ง
ออกเป็น 8 ข้ัน ของอิริคสัน ดังนี้ (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2556) 

ขั้นท่ี 1 ความรู้สึกไว้วางใจหรือรู้สึกไม่ไว้วางใจ (sense of trust versus sense  
of Mistrust) (อายุ 0-2 ปี) อีริกสัน เน้นว่าพื้นฐานของการพัฒนามนข้ันต่อ ๆ ไป ข้ึนอยู่กับข้ันแรก 
โดยเช่ือว่า ในระยะปีแรกของชีวิตซึ่งตรงกับ “oral stage” เป็นระยะที่เด็กจะรู้สึกไว้วางใจหรือไม่
ไว้วางใจ และวิธีการที่เด็กจะตัดสินใจว่าโลกนี้ไว้วางใจได้หรือไม่ เด็กก็จะวัดจากว่าเขาได้รับความสุข
สบายทางร่างกายมากน้อยเพียงใด และมีสิ่งที่ท าให้เขากลัวเพียงใด ดังนั้นลักษณะการเลี้ยงดูที่เด็ก
ได้รับจากผู้ใหญ่จึงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะเด็กในวัยทารกยังช่วยตัวเองไม่ได้ เด็กต้องการความอบอุ่น 
ต้องการอาหารอย่างเหมาะสมอย่างเพียงพอ และสม่ าเสมอ ต้องการความรัก ต้องการให้คนปกป้อง
คุ้มครอง หากเด็กได้รับสิ่งเหล่าน้ีอย่างเพียงพอก็จะท าให้เด็กมีความมั่นใจ ไว้วางใจในสภาพแวดล้อม
ของตน แต่ถ้าเด็กขาดสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ี หรือได้รับไม่สม่ าเสมอก็จะท าให้เด็กรู้สึกว้าเหว่ รู้สึกไม่วางใจ
ในสภาพแวดล้อมของตน จะแสดงพฤติกรรมด้วยการร้องกวน โยเย ไม่ดูดนม หรือไม่สบายบ่อย ๆ 
เช่น ท้องเสีย อาเจียนโดยไม่มีสาเหตุทางร่างกาย และจะมีผลท าให้เด็กเป็นคนข้ีระแวง ไม่ไว้วางใจ
ผู้อื่นหรือเรียกร้องความสนใจจากผู้อื่นมากเกินไป 

ขั้นท่ี 2 ความรู้สึกเชื่อมั่นในตนหรือสงสัยไม่แน่ใจในความสามารถของตน (sense  
of autonomy versus sense of doubt and shame) (อายุ 2-3 ปี ) เมื่อ เด็กได้รับความรู้สึก
ไว้วางใจต่อพ่อแม่ต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว เขาจะเริ่มค้นพบว่า เขามีอิสระที่จะท าบางอย่างได้ กล่าวคือ  
ในช่วงปีที่ 2 พัฒนาการทางร่างกายของเด็กถึงระยะที่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อหูรูดของอวัยวะ
ขับถ่ายได้ ซึ่งในระยะนี้เด็กเกิดความรู้สึกว่าเขามีอิสระในการกระท าบางอย่าง และเขาจะเกิดความ
ตั้งใจที่จะท าพฤติกรรมบางอย่าง ให้เป็นไปตามที่เขาต้องการ เช่น ควบคุมว่าจะถ่ายหรือไม่ถ่าย 
ปัสสาวะเมื่อใด ที่ไหน ในระยะที่บริเวณรอบทวารหนัก (anal zone) เป็นศูนย์กลางของพัฒนาการ 

ขั้นท่ี 3 การเป็นผู้น าริเริ่มหรือรู้สึกผิด (sense of initiative versus sense of  
guilt) (อายุ3-5 ปี) หากวัยที่ผ่านมาเด็กสามารถที่จะควบคุมตนเองได้ พัฒนาการในวัยน้ีก็จะพัฒนาข้ึน 
โดยเด็กพยายามที่จะควบคุมสิ่งแวดล้อมบางอย่างของตนให้ได้ ความคิดสร้างสรรค์จะเริ่มเกิดข้ึนในวัยน้ี 
เพราะสภาพแวดล้อมท้าทายให้เด็กพยายามท างานเฉพาะอย่างให้ส าเร็จด้วยตนเอง ซึ่งจะท าให้เด็ก
พยายามแสดงความสามารถใหม่ ๆ ออกมาและแสดงออกมามากที่สุดเท่าที่จะมี และถึงแม้จะท าไม่
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ส าเร็จ ก็จะลืมความล้มเลวอย่างรวดเร็ว และตั้งต้นใหม่ หากเด็กได้รับการส่งเสริมอย่างถูกทาง ก็จะ
เป็นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ (sense of initiative) ให้กับเด็ก แต่ในทางตรงกันข้าม หาก
เด็กถูกต าหนิติเตียนทุกครั้งที่ท างานไม่ส าเร็จ ก็จะเกิดความรู้สึกผิด (sense of guilt)  

ขั้นท่ี 4 การรู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จหรือรู้สึกด้อย (sense of industry  
versus sense of inferiority) (อายุ  6-12 ปี ) ในวัยนี้ เด็ก ได้ส ารวจสิ่ งแวดล้อมก็จะท าให้ ได้
ประสบการณ์ใหม่ ๆ มากขึ้น และเขาจะพบว่าเขาไม่สามารถท ากิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้
เท่าเทียมกับผู้ใหญ่ กล่าวคือ เด็กวัยนี้สามารถท าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ใหญ่ท าได้ แต่ได้ไม่ดีเท่า เขาจึง
ทุ่มเทก าลังกายให้กับการท างานเพื่อให้ดีเท่าผู้ใหญ่ให้ได้ โดยท าราวกับเครื่องจักรในโรงงาน ซึ่งหาก
เขาท าส าเร็จก็จะเกิดก าลังใจท าต่อไปไม่หยุดยั้ง แต่ความจริงก็คือ เขาอาจท าไม่ได้เนื่องจากเขายังเด็ก 
ก็จะท าให้เกิดความรู้สึกด้อย (feeling of inferiority) ซึ่งเด็กในวัยนี้เขาจะมีความกลัวว่าเขาจะด้อย
กว่าคนอื่น ๆ เขาก็จะพยายามลบความกลัวโดยการใช้โอกาสที่เขามีอยู่ในการเรยีนรู้สิง่ต่าง ๆ ในสังคม
ด้วยการกระท าหรือทดลอง โดยใช้ทักษะเบื้องต้นของเขา ซึ่งจะพบว่า การเรียนรู้ด้วยวิธีนี้จะท าให้เขา
กลายเป็นคนที่มีความสามารถมากขึ้น 

ขั้นท่ี 5 การรู้เอกลักษณ์ตนเองหรือการสับสนในเอกลักษณ์ตนเอง (sense of  
identity versus sense of identity diffusion) (อายุ 12-17 ปี) เด็กในวัยน้ีมีความเจริญเติบโตของ
ร่างกายและมีวุฒิภาวะเข้าสู่ วัยรุ่น มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทางด้านร่างกาย
เหมือนกับผู้ใหญ่ทุกอย่าง ร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงทางเพศทั้งหญิงและชาย 
เด็กวัยรุ่นจะมีความรู้สึกในเรื่องเพศและบางคนเป็นกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เด็กไม่
แน่ใจว่าจะเกิดอะไรข้ึน เขาต้องเปรียบเทียบกับคนอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเขาเป็นเหมือนคนอื่น ๆ  

ขั้นท่ี 6 ความรู้สึกว่าตนมีเพื่อนหรือมีความรู้สึกอ้างว้าง (intimacy versus  
isolation) (อายุ 17-21 ปี) หลังจากผ่านเข้าสู่วัยรุ่นแล้ว เด็กจะเริ่มเป็นสมาชิกที่มีส่วนรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างเต็มที่ และก าลังเป็นวัยรุ่นที่มุ่งหมายกับการท างาน และการอยู่ใกล้ชิดกับเพศเดียวกันหรือ
เพศตรงข้าม เพื่อเลือกหาคนที่คบได้อย่างสนิทสนม ซึ่งจะน าไปสู่ความผูกพันใกล้ชิดและการแต่งงาน 
ความส าเร็จของพัฒนาการในวัยต้น ๆ นี้ ข้ึนอยู่กับความมั่นใจในตนเอง และพัฒนาการในระดับต้น ๆ 
ของเขาว่าประสบความส าเร็จระดับใด หากเขารู้จักตนเอง มั่นใจในตนเองอย่างแท้จริงเขาก็สามารถที่
จะให้ความใกล้ชิดสนิทสนมอย่างจริงจังกับผู้อื่นได้ ในทางตรงกันข้าม หากเขาไม่ประสบความส าเร็จ
ในพัฒนาการข้ันต้น ๆ เขาจะไม่ไว้วางใจผู้อื่น ไม่มีความพอใจในตนเอง ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นไม่ได้ ท าให้
รู้สึกอ้างว้างและว่าเหว่ 

ขั้นท่ี 7 ความรู้สึกรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่หรือความรู้สึกเฉ่ือยชา (generativists  
versus stagnation) (อายุ 22-40 ปี) ในวัยน้ีมนุษย์เริ่มมีความรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่ คือ การแต่งงาน 
และเป็นบิดา มารดา นอกจากจะมีความรับผิดชอบในตนเองแล้ว ยังต้องรับผิดชอบต่อบุคคลอื่นด้วย 
โดยเฉพาะลูก ต้องมีความรับผิดชอบที่จะอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานให้มีความสุข ประสบความส าเร็จในชีวิต 
บุคคลที่ได้รับความส าเร็จในพัฒนาการข้ันต้น ๆ มาก่อนจะรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน รู้สึกรับผิดชอบ
และพอใจในฐานะและชีวิตของตน แต่ถ้าบุคคลใดไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตก็จะท าให้ขาดความ
ไว้วางใจ รู้สึกว่าตนเองไม่มีความสามารถ มีปมด้อย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร ไม่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
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หรือสังคม ท าให้กลายเป็นคนเฉ่ือยชา และขาดความกระตือรือร้นในการสร้างหลักฐานให้กับตนเอง
และครอบครัว  

ขั้นท่ี 8 ความรู้สึกมั่นคงและความรู้สึกทอดอาลัย (ego integrity versus despair)  
(อายุ 40 ปี ข้ึนไป) เป็นวัยที่บุคคลควรได้รับความส าเร็จในชีวิตข้ันสูงสุด หากเป็นผู้ที่มีพัฒนาการทาง
บุคลิกภาพดีเรื่อย ๆ มา เขาก็จะประสบความส าเร็จในวัยนี้ เขาจะยอมรับความจริงในวัยที่
เปลี่ยนแปลงไป มีความสุขในชีวิตที่เหลืออยู่ มีความสุขุม ยอมรับการแก่ การเจ็บ และการตายที่จะ
เกิดข้ึน แต่ถ้าในพัฒนาการระดับต้น เขาไม่ประสบความส าเร็จเขาก็จะหมดหวัง ไม่พอใจในชีวิตที่ผ่านมา 
ไม่ยอมรับสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เกิดความคับข้องใจ และท้อแท้สิ้นหวังทอดอาลัยในชีวิต 
วัยน้ีเป็นระยะบั้นปลายของชีวิต ฉะนั้น บุคลิกภาพของคนวัยน้ีมักจะเป็นผลรวมของวัย 7 วัยที่ผ่านมา 
หากผู้สูงอายุยอมรับว่าได้มีชีวิตที่ดีและได้ท าดีที่สุด ยอมรับว่าตอนนี้แก่แล้วและจะมีชีวิตอยู่อย่างมี
ความสุข จะเป็นนายของตนเองและมีความพอใจในสภาพชีวิตของตน ไม่กลัวความตาย พร้อมที่จะ
ตายยอมรับว่าคนเราเกิดมาแล้วก็จะต้องตาย ก็จะท าให้ชีวิตในระยะนี้มีความสุข 

ตัวอย่าง  
ทฤษฎีของอิริคสันเป็นทฤษฎีที่มีความเป็นล าดับข้ันตอน ดังนั้นเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุจึงมี

ความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกับช่วงต่าง ๆ ของชีวิตที่ผ่านมา ตั้งแต่วัยทารก เช่น ผู้สูงอายุในวัยทารก
หากได้รับความรักความอบอุ่นจากบุคคลในครอบครัวก็จะเติบโตมาเป็นวัยเด็กที่มีความมั่นใจและมี
อิสระในการตัดสินใจ และเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นก็จะสามารถค้นพบเอกลักษณ์ของตนเอง เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่
ตอนต้นก็จะประสบความส าเร็จในชีวิต เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนปลายก็จะสามารถเตรียมตัวเพื่อเข่าสู่
วัยสูงอายุได้อย่างเหมาะสม 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงล าดับข้ันพัฒนาการชีวิตของอิริคสัน 8 ข้ันตอน 
 

Time period Stage 
early infancy (วัยทารก - 18 เดือน) ข้ันความไว้วางใจแย้งกับความสงสัยน้ าใจผู้อื่น  

(trust and mistrust) 
later infancy (อายุ 18 เดือน –3 ปี) ข้ันความเป็นตัวของตัวเองแย้งกับความละอายใจ  

และไม่แน่ใจ (autonomy and shame and doubt) 
early childhood (อายุ 3-6 ปี) ข้ันความคิดริเริ่มแย้งกับความรู้สึกผิด  

(Initiative and guilt) 
childhood middle years  
(อายุ 6-12 ปี) 

ข้ันเอาการเอางานแย้งกับความมีปมด้อย  
(Industry and Inferiority) 

adolescence (อายุ 12-20 ปี) ข้ันการพบอัตลักษณ์แห่งตนเองแย้งกับการไม่เข้าใจ
ตนเอง (Identity and identity diffusion) 

early adulthood (อายุ 20-40 ปี) ข้ันความสนิทร่วมมือร่วมใจแย้งกับความเปล่าเปลี่ยว 
(Intimacy and solidarity and Isolation) 

middle adulthood (อายุ 40-50 ปี) ข้ันการบ ารุงส่งเสริมแย้งกับความพะวงหลงเฉพาะตน 
(generativist and self-absorption) 

late adulthood (อายุ 60 ปีข้ึนไป) ข้ันความมั่นคงทางใจแย้งกับความสิ้นหวัง  
(Integrity and despair) 

 
ท่ีมา : ดัดแปลงจากจันทร์ทิรา เจียรณัย, (2557)  
 
4.6 ทฤษฎแีนวคดิของเพค 
 

ทฤษฎีของเพค (Peck Theory) เป็นการขยายแนวคิดของ Erikson ให้เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการ
สร้างความรู้สึกมีศักดิ์ศรีในตนเองว่า ผู้สูงอายุควรสร้างความรู้สึกพึงพอใจในตนเองในฐานะเป็นคนคน
หนึ่ง (ego differentiation) ไม่ใช่จากการมีบทบาทในสังคม (role preoccupation) ผู้สูงอายุควรหา
ความสุขทางใจมากกว่าหมกมุ่นกับความจ ากัดของร่างกายที่ เกิดจากความสูงอายุ ( body 
preoccupation) และควรมองหรือสะท้อนคิดถึงอดีตที่ประสบความส าเร็จอย่างช่ืนชม แทนการมอง
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิต (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) ทฤษฎีนี้เช่ือว่าผู้สูงอายุในวัยต้น (55 -75 ปี) 
กับผู้สูงอายุวัยปลาย (75 ปีข้ึนไป) มีความแตกต่างกันทั้งลักษณะนิสัยและการปฏิสัมพันธ์ทางด้าน
สังคม มีความเช่ือว่าผู้สูงอายุมีพัฒนาการ 3 ประการ คือ (จันทร์ทิรา เจียรณัย, 2557) 

1. ความรู้สึกของผู้สูงอายุ ข้ึนกับงานที่ท าอยู่ ผู้สูงอายุรู้สึกภาคภูมิใจและเห็นว่าตนเองมี
คุณค่า แต่เมื่อเกษียณอายุแล้ว ความรู้สึกนี้จะลดลง ฉะนั้นบางคนจะสร้างความพึงพอใจต่อไป โดย
การหางานอื่นท าทดแทน เช่น ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
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2. ผู้สูงอายุควรยอมรับว่าเมื่ออายุมากข้ึน สมรรถภาพของร่างกายย่อมลดลงและชีวิตจะมี
ความสุข ถ้าสามารถยอมรับและปรับความรู้สึกนี้ได้  

3. ยอมรับว่าร่างกายต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติและยอมรับเรื่องความตาย โดย
ไม่รู้สึกหวาดกลัว 

ตัวอย่าง  
ทฤษฎีของเพคกับความสูงอายุ เช่น ผู้สูงอายุที่มีความพึงพอใจในหรือมีความรู้สึกว่าตนเองมี

คุณค่า ยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายที่เกิดข้ึน ก็จะสามารถปรับตัวยอมรับตนเองเมื่อเข้าสู่วัย
สูงอายุได้มากกว่าผู้สูงอายุที่รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า 
 

บทสรปุ 
 

แนวคิดทฤษฎีทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เป็นการอธิบายความสูงอายุของผู้สูงอายุ
ด้วยแนวคิดทางจิตสังคม ซึ่งช่วยอธิบายความสูงอายุได้ครอบคลุมเพิ่มข้ึนจากแนวคิดทฤษฎีทาง
ชีวภาพ โดยผู้เรียนสามารถบูรณาการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
และจิตสังคม ตามจุดเน้นของแต่ละทฤษฎีเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อไป 
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ค าถามท้ายบทท่ี 4 
 

1. ข้อใดเป็นทฤษฎีที่กล่าว่า “ผู้สูงอายุจะมคีวามสุขหรอืความทุกข์น้ันข้ึนอยู่กับภูมิหลังและการพัฒนา
จิตใจของบุคคลนั้น”     
     ก. ทฤษฎีบทบาท (role theory) 
     ข. ทฤษฎีของเพค (Peck theory)  
     ค. ทฤษฎีบุคลิกภาพ (personality theory)  
     ง. ทฤษฎีของอิริคสัน (Erikson,s theory) 
 
2. ข้อใดเป็นทฤษฎีที่เช่ือว่า บุคลิกภาพและรูปแบบของพฤติกรรมของคนจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่ออายุ
มากขึ้น คนเราจะพยายามรักษาทุกอย่างให้เหมือนเดิมให้มากที่สุด 
     ก. ทฤษฎีบทบาท (role theory) 
     ข. ทฤษฎีถดถอย (disengagement theory 
     ค. ทฤษฎีบุคลิกภาพ (personality theory)  
     ง. ทฤษฎีความต่อเนื่อง (continuity theory) 
 
3. ผู้สูงอายุรายใดจะสามารถปรับตัวได้ดีเมื่อเข้าสู่วัยสงูอายุตามทฤษฎีของอิริคสัน  
     ก. นาย ก ในวัยผู้ใหญ่เป็นคนเก็บตัวไม่ชอบเข้าสงัคม 
     ข. นาย ข ในวัยผู้ใหญ่เป็นนักการเมอืงมีคนเคารพนบัถือ 
     ค. นาย ค ในวัยผู้ใหญ่ชอบท ากจิกรรมร่วมกบัชุมชนและสังคม 
     ง. นาย ง ในวัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น ได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัว 
 
4. จงยกตัวอย่างทฤษฎีทางจิตสังคม มา 1 ทฤษฎี พร้อมอธิบายทฤษฎีที่ส่งผลต่อความสูงอายุ  
5. จงยกตัวอย่างทฤษฎีทางจิตสังคม มา 1 ทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการจัดธุรกิจ 
สุขภาพเพื่อส่งเสริมและป้องกันความเสื่อมสภาพของผู้สูงอายุตามแนวคิดทฤษฎี 
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เอกสารอ้างอิง 
 

จันทร์ทิรา เจียรณัย. (2557). การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ เจ็บป่วยเรื้อรังด้วยระบบเตือน 
ผู้ป่วยอัตโนมัติทางโทรศัพท์. นครราชสีมา : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

บุญศรี นุเกต,ุ ปาลรีัตน์ พรทวีกัณทา และคณะ (บรรณาธิการ). การพยาบาลผูสู้งอายุ (พมิพ์ครัง้ที่ 3).  
 นนทบุรี : โครงการสวัสดกิารวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก 
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วิไลวรรณ ทองเจริญ. (2558). ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สงูอายุ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท  
 

บทท่ี 5 การเปลี่ยนแปลงของระบบต่าง ๆ และการปรับตัวที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
 5.1 บทน า 

5.2 ระบบปกคลมุ ผิวหนงั 
5.3 ระบบโครงกระดูก 
5.4 ระบบกล้ามเนื้อ 
5.5 ระบบการไหลเวียนของเลอืด 
5.6 ระบบการหายใจ 
5.7 ระบบการย่อยอาหาร 
5.8 ระบบปัสสาวะ 
5.9 ระบบประสาท 
5.10 ระบบต่อมไร้ท่อ 
5.11 ระบบอวัยวะสบืพันธ์ุเพศหญงิและเพศชาย 
5.12 ระบบภูมิคุ้มกัน 
5.13 การปรบัตัวในผู้สงูอายุ 
บทสรุป 
ค าถามท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

 

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม  
 

เพื่อให้นกัศึกษาสามารถ 
1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของระบบต่าง ๆ  ในผูสู้งอายุได้ถูกต้อง 
2. อธิบายการปรบัตัวที่เก่ียวข้องกับผู้สงูอายุได้ถูกต้อง 

 
วิธีการสอนและการจดักิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน บทที่ 5 การเปลีย่นแปลงของระบบต่าง ๆ  และการปรบัตัว 
ที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ 

2.  การตอบค าถามระหว่างเรียนและตอบค าถามท้ายบท 
3.  อภิปรายกลุม่ย่อยประเด็น การสง่เสรมิและป้องกันการเสื่อมสภาพในระบบต่าง ๆ ของ 

ร่างกายในผู้สงูอายุ 
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สื่อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การเปลีย่นแปลงของระบบต่าง ๆ  และการปรับตัวที่เก่ียวข้อง 
กับผู้สูงอายุ 

2. สไลด์ Microsoft Power Point  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของระบบต่าง ๆ และการปรับตัว 
ที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ 

3. video เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระบบต่าง ๆ และการปรับตัวที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ 
4. ประเด็นการอภิปรายกลุ่มยอ่ย การส่งเสริมและป้องกันการเสื่อมสภาพในระบบต่าง ๆ  

ของร่างกายในผูสู้งอายุ 
 

การวัดผลและการประเมินผล 
 

1. สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจเรียน การซักถามเพิ่มเติม 
2. การตอบค าถามระหว่างการเรียน 
3. การตรวจค าตอบค าถามท้ายบท  
5. การมีส่วนร่วมในการอภิปรายประเด็น การส่งเสริมและป้องกันการเสื่อมสภาพในระบบ 

ต่าง ๆ ของร่างกายในผู้ผูสู้งอายุ 
6. การสอบปลายภาค 
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บทท่ี 5 
 

การเปลี่ยนแปลงของระบบต่าง ๆ และการปรับตัวท่ีเก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ 
 

5.1 บทน า 
 

มนุษย์ทุกคนย่อมมีการเปลี่ยนแปลงด้านกายวิภาคและสรีรวิทยา ยิ่งเมื่อเข้าสู่ วัยสูงอายุ
ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสือ่มถอยของอวัยวะต่าง ๆ  ในระบบของร่างกาย ซึ่งแต่ละคน
จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากันข้ึนอยู่กับปัจจัยส าคัญ ๆ อาทิเช่น กรรมพันธ์ุ สิ่งแวดล้อม การด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การรับประอาหาร การออกก าลังกาย ความเครียด การพักผ่อน ฯลฯ หากผู้สูงอายุ
สามารถดูแลสุขภาพและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมก็จะสามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงด้านกายวิภาค
และสรีรวิทยาให้ด าเนินช้าลงได ้รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตในวัยสูงอายุให้ด าเนินอย่างมีความสุขตาม
บริบทของผู้สูงอายุแต่ละบุคคล  

การเปลี่ยนแปลงด้านกายวิภาคและสรีรวิทยาที่ส าคัญในผู้สูงอายุ สามารถแบ่งออกเป็น 11 
ระบบ ที่ส าคัญ ดังนี้ 1) ระบบปกคลุม ผิวหนัง 2) ระบบโครงกระดูก 3) ระบบกล้ามเนื้อ 4) ระบบการ
ไหลเวียนของเลือด 5) ระบบการหายใจ 6) ระบบการย่อยอาหาร 7) ระบบปัสสาวะ 8) ระบบ
ประสาท 9) ระบบต่อมไร้ท่อ 10) ระบบอวัยวะสืบพันธ์ุเพศหญิงและเพศชาย และ 11) ระบบ
ภูมิคุ้มกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
5.2 ระบบปกคลุมและผิวหนัง  
 

ระบบปกคลุมและผิวหนัง (Integumentary system) คือ ระบบอวัยวะที่ปกคลุมอยู่นอกสุด
ของร่างกาย ได้แก่ ผิวหนัง (skin) และอวัยวะที่มีต้นก าเนิดมาจากผิวหนัง (เล็บ ผม ขน รูขุมขน ต่อม
ไขมัน ต่อมเหงื่อ) ผิวหนังเป็นหนึ่งในอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของร่างกาย เป็นตัวแบ่งกั้นอวัยวะ
ภายในออกจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ผิวหนังมีหน้าที่ที่ส าคัญ ดังนี้ (ร าแพน พรเทพเกษมสันต์, 2556) 

1. ห่อหุ้มร่างกาย ป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับอวัยวะที่อยู่ภายใน (Protective covering)  
เป็นด่านแรกที่จะป้องกันการรุกรานของโรคภัยไข้เจบ็ 

2. รับความรู้สึกและสัมผัสต่อสิ่งกระตุ้นภายนอก เช่น ความร้อน ความเย็น การสัมผัสความ 
เจ็บปวด เพราะว่าผิวหนังมีปลายเส้นประสาทอยู่ทั่วไป 

3. เป็นอวัยวะที่ขับของเสีย (waste products) ออกจากร่างกายในรูปของเหงื่อซึง่มี Urea,  
Uric acid, Chloride (salt), น้ า และคาร์บอนไดออกไซด์ และยังช่วยขับยาบางอย่างที่รบัประทาน
เข้าในในปริมาณมาก ๆ เช่น Iodide ออกมาทางผิวหนงั (ในโรคไตพิการ ผิวหนังท าหน้าที่แทนไตได้
บางส่วนในการขับของเสีย) 
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4. เป็นอวัยวะที่ขับสิ่งต่าง ๆ ซึ่งอยู่ใต้ต่อมของผิวหนังให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย (secretory  
organs) เช่น ขับเหงื่อออกมาท าให้ผิวหนังชุ่มช้ืน ขับน้ ามันหรือ Sebum จาก Sebaceous gland 
เพื่อให้ขนหรือผม (hair) ไม่แห้งเปราะ และขับข้ีหูส าหรับป้องกันผงหรือแมลงที่จะเข้าไปในหู 

5. เป็นอวัยวะที่ท าหน้าที่ดูดซึม (absorb) ของบางอย่างเข้าไปในร่างกาย เช่น ยาจ าพวกที่มีไขมัน 
6. ช่วยป้องกันแสงต่าง ๆ ไม่ให้เข้าไปในร่างกาย เช่น แสงแดด หรือแสง X-rays โดย  

Epithelial cell ที่ท าให้เกิดสีของผิวหนังซึ่งอยู่ในหนังก าพร้าช้ันล่างดูดเอาแสงไว้ เพราะฉะนั้นหาก 
melanin pigment มีมากท าให้สีผิวหนังคล้ ามาก 

7. ช่วยท าให้ความร้อนในร่างกายคงที่อยู่เสมอ (regulate body temperature) โดยป้องกัน 
ไม่ให้ความร้อนเสียไปในเวลาอากาศหนาว และช่วยระบายให้ความร้อนออกจากร่างกายได้ในเวลาที่มี
ความร้อนสูง โดยขับเหงื่อออกมา 
 
 5.2.1 กายวิภาคของผิวหนัง 

ผิวหนังเป็นเนื้อเยื่อหนา แข็งแรง และยืดหยุ่น ประกอบด้วยโครงสร้างหลากหลาย 
เช่น ต่อมเหงื่อ ต่อมไขมัน ตัวรับความรู้สึก เส้นผม เส้นขน เล็บ แบ่งเป็น 3 ช้ัน ได้แก่ หนังก าพร้า 
หนังแท้ และช้ันใต้หนัง ตามรายละเอียดดังนี้ (กฤติกา ชินพันธ์, 2559) 

1) หนังก าพร้า (epidermis) ประกอบด้วยเยื่อบุผิวเรียงซ้อนกันเป็นช้ัน เป็นช้ันผิวหนัง 
ช้ันนอกสุดที่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง มีความหนา 0.05-0.5 มิลิเมตร โดยแตกต่างกันในแต่ละ
ส่วนของร่างกาย ประกอบด้วยเซลล์เยื่อบุผิวเรียงตัวซ้อนกัน 4-5 ช้ัน ซึ่งมีการผลัดเซลล์ผิวเกิดข้ึน
สม่ าเสมอในช้ันหนังก าพร้า โดยเซลล์ช้ันนอกสุดที่เสื่อมสภาพหรือถูกท าลายเนื่องจากสภาพแวดล้อม
จะหลุดลอกอย่างต่อเนื่อง เซลล์ใหม่ด้านล่างจะข้ึนมาแทนที่ โดยเซลล์ช้ันฐานแบ่งตัวไม่มีสิ้นสุด เซลล์
ใหม่ที่ เกิดข้ึนค่อย ๆ ดันเซลล์ด้านบนเคลื่อนผ่านช้ันต่าง ๆ ข้ึนสู่ผิวด้านบน พร้ อมกับเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและสูญเสียน้ าออกจากเซลล์มากขึ้นเรื่อย ๆ จนดันข้ึนมาถึงผิวช้ันบนสุดและหลุดลอก
ออก กระบวนการผลัดเซลล์ผิวนี้ใช้เวลา 20-30 วัน  

ช้ันหนังก าพร้านี้มีเซลล์สร้างเม็ดสี หรือเมลาโนไซด์ (melanocyte) แทรกตัวอยู่
ระหว่างช้ันฐานของหนังก าพร้า มีหน้าที่สร้างสารสี เรียกว่า เมลานิน (melanin) ซึ่งท าให้คนมีสีผิว
ต่างกัน และท าให้ผิวคล้ าข้ึนเมื่อตากแดด เมลาโนไซด์รูปร่างคล้ายปลาดาว มีส่วนยื่นเป็นแฉกยาว 
ภายในมีถุงหุ้ม เรียกว่า เมลาโนโซม (melanosome) ท าหน้าที่ผลิตเมลานิน ภายใต้การกระตุ้นของ
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ฮอร์โมน รังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงแดด เมลานิน ส่งผลต่อสีผิวของมนุษย์โดย
ข้ึนอยู่กับปริมาณเมลานินซึ่งมีหน้าที่ดูดซับแสงแดด ป้องกันไม่ให้แสงเข้าสู่ร่างกาย อันอาจก่อให้เกิด
อันตราย การสร้างเมลานินควบคุมโดยพันธุกรรมและฮอร์โมน มนุษย์จึงมีสีผิวต่างกันข้ึนกับชาติพันธ์ุ 
และบุคคล นอกจากนี้การตากแดดยังกระตุ้นให้สร้างเมลานินเพิ่มข้ึน ผิวจึงคล้ าข้ึน 

2) หนังแท้ (dermis) อยู่ใต้ช้ันหนังก าพร้า ประกอบด้วย เซลล์และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน  
เป็นที่อยู่ของอวัยวะต่าง ๆ มีหลอดเลือดและตัวรับความรู้สึกมากมายในช้ันน้ี  

3) ชั้นใต้หนัง (subcutaneous) เป็นช้ันลึกสุด มีความหนาแตกต่างกันในแต่ละส่วน 
ของร่างกาย ประกอบด้วย เนื้อเยื่อไขมัน จึงเป็นแหล่งสะสมพลังงานและฉนวนป้องกันการสูญเสีย
ความร้อนจากร่างกาย 
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5.2.2 การเปลี่ยนแปลงระบบปกคุลมและผิวหนังในผู้สูงอาย ุ
การเปลี่ยนแปลงของระบบปกคุลมและผิวหนังในผู้สูงอายุ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ระบบผิวหนังในผู้สูงอายุมีอิทธิพลมาจากพันธุกรรม ภาวะสุขภาพ อาหาร กิจกรรม และสิ่งที่มาสัมผัส
กับผิวหนัง การเปลี่ยนแปลงทีพ่บ คือ ผิวหนังบางลง ความเหนียวของผิวหนังเพิ่มข้ึน เซลล์ของผิวหนงั
มีจ านวนลดลง เซลล์ที่เหลือเจริญช้าลง อัตราการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนเซลล์เดิมลดลงร้อยละ 50 
ท าให้การหายของแผลช้าลง เส้นใยอีลาสติกลดลง แต่เส้นใยคอลลาเจนใหญ่และแข็งตัวมากขึ้น ท าให้
ความยืดหยุ่นของผิวไม่ดี น้ าและไขมันใต้ผิวลดลง ท าให้ผิวหนังเหี่ยวและมีรอยย่นมาก ข้ึน สามารถ
มองเห็นปุ่มกระดูกได้ชัดข้ึน ประกอบกับการไหลเวียนเลือดที่ผิวหนังลดลง ท าให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเกิด
แผลกดทับได้ง่าย และทนต่อความหนาวเย็นได้น้อยลง  

ต่อมเหงื่อมีจ านวนและขนาดลดลง การท างานลดลงท าใหไ้ม่สามารถขับเหงื่อได้ ดังนั้น
การระบายความร้อนโดยวิธีการระเหยจึงไม่ดี ท าให้อุณหภูมิของร่างกายเลวลง เกิดอาการลมแดด 
(heat stroke) ได้ง่ายในเวลาที่อุณหภูมิของอากาศสูงข้ึน 

ต่อมไขมันท างานลดลง  จึงท าให้ผิวหนังแห้ ง คัน และแตกง่าย เซลล์สร้างสี 
(melanocytes) มีจ านวนลดลง ท างานลดลง และกระจายตัวไม่สม่ าเสมอท าให้สีผิวจางลงเฉพาะที่
และในบางต าแหน่ง แต่อาจมีรงค์วัตถุสีด าหรือสีน้ าตาลเป็นแห่ง ๆ ซึ่งมักพบบริเวณใบหน้า แขน และ
หลังมือ ที่เรียกว่า ตกกระ (lentigo senilis) จ านวน macrophages บริเวณผิวหนังลดลงถึงร้อยละ 70 
เป็นสาเหตุให้ภูมิคุ้มกันของผิวหนังลดลง และถูกกระตุ้นจากสิ่งต่าง ๆ ได้ง่าย จึงเกิดการติดเช้ือ เป็น
เนื้องอก และมะเร็งได้ 

ผมและขนมีจ านวนลดลง อัตราการเจริญของผมและขนลดลงตามอายุ เมลานินซึ่ง
ผลิตจากเซลลส์ร้างสีของผมลดลง ท าให้ผลและขนทั่วไปสีจางลงกลายเป็นสีเทาหรือสีขาว เส้นผมร่วง
และแห้งง่ายเนื่องจากการไหลเวียนเลือดบริเวณศีรษะลดลง เส้นผมได้รับอาหารไม่เพียงพอ 
นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับภาวะเครียดตามวัยในระยะหมดระดู ขนบริเวณรักแร้และหัวเหน่าลดลง 

เล็บแข็งและหนาข้ึน อัตราการเจริญของเล็บลดลง มุมที่โคนเล็บกว้างข้ึน สีเล็บ
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองมากข้ึน ด้านการรับความรู้สึกต่ออุณหภูมิ การสั่นสะเทือนและความเจ็บปวดที่
ผิวหนังลดลง เนื่องจากการท างานของตัวรับการกระตุ้นที่ผิวหนังและการไหลเวียนเลือดปลายทาง
ลดลง จึงท าให้ผู้สูงอายุเกิดแผลและอุบัติเหตุที่ผิวหนังได้ง่าย ดังนั้นการสัมผัสแสงแดดมาก ๆ มีผลท า
ให้ผิวหนังเสื่อมสภาพได้เร็ว เพราะแสงแดดท าให้เกิดความผิดปกติของยีนสท์ี่ใช้ในการสร้างโปรตีน ท า
ให้เกิดความเสื่อมสภาพของโปรตีน การเปลี่ยนแปลงนี้จะพบในคนผิวขาวมากกกว่าผิวด า เพราะมี    
เมลานินน้อยกว่า (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) 
 
5.3 ระบบโครงกระดกู  
 

5.3.1 ระบบโครงกระดูก (skeletal system) เป็นโครงสร้างของร่างกายที่ส าคัญในการ
ป้องกันอวัยวะต่าง ๆ ที่อยู่ภายในร่างกาย โดยมีองค์ประกอบส าคัญภายในกระดูก คือ ไขกระดูก 
(bone marrow) ซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด ขณะเดียวกัน
กระดูกยังเป็นแหลง่เกบ็สะสมเกลือแร่ชนิดต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแคลเซียมและฟอสฟอรัส บริเวณ
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รอบกระดูกจะมีเนื้อเยื่อหนาห่อหุ้มอยู่ เรียกว่า เยื่อหุ้มกระดูก (periosteal) ซึ่งเยื่อหุ้มกระดูกนี้ 
ประกอบด้วยเซลล์กระดูกและหลอดเลือด ซึ่งจะน าเลือดมาเลี้ยงในส่วนของกระดูกช้ันนอก กระดูก
ช้ันนอกหรือเรียกว่า กระดูกทึบ (compact bone) ประกอบด้วยเกลือแร่สะสมอยู่ ส่วนกระดูกช้ันใน
นั้นมองดูคล้ายรวงผึ้ง เพราะมีลักษณะเป็นร่างแหที่มีช่องว่างระหว่างกระดูก เรียกว่า กระดูกพรุน 
(spongy bone) ซึ่งก็มีความแข็งแรงเท่ากับกระดูกทึบ โดยระบบโครงกระดูก ประกอบไปด้วย
องค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ (ร าแพน พรเทพเกษมสันต์, 2556) 

1. กระดูกอ่อน (cartilage) ท าหน้าที่รองรับส่วนที่อ่อนนุ่มของร่างกาย เพื่อที่จะท าให้การ 
เคลื่อนไหวได้สะดวก ป้องกันการเสียดส ีเนื่องจากผวิของกระดูกอ่อนเรียบ จึงพบว่ากระดูกอ่อนจะอยู่
ที่ปลายหรือหัวกระดูกที่ประกอบเป็นข้อต่อต่าง ๆ และยังเป็นต้นก าเนิดของกระดูกแข็งทั่วร่างกาย 

2. ข้อต่อ (Joints) คือ ส่วนต่อระหว่างกระดูกตั้งแต่สองช้ินข้ึนไปมาต่อกัน เพื่อการ 
เคลื่อนไหวของร่างกาย 

3. เอ็น (tendon) เป็นเอ็นกล้ามเนื้อและเอ็นยึดข้อ (ligament) เป็นเนื้อเยื่อที่มีความ 
แข็งแรงมาก มีลักษณะเป็นเส้นใยเหนียว ช่วยยึดกระดูกกับกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน 

4. กระดูก (bone) เป็นส่วนที่แข็งที่สุด โครงกระดูกในผู้ใหญ่ ประกอบด้วยกระดูกจ านวน  
206 ช้ิน ส่วนในทารกแรกเกิดจะมีกระดูกถึง 300 ช้ินเพราะกระดูกอ่อนยังไม่ติดกัน 
 

5.3.2 จ านวนของกระดูกในร่างกายมนุษย์ 
กระดูกในร่างกายมนุษย์ (number of bone) หมายถึง กระดูกในผู้ใหญ่ที่เจริญเต็มที่แล้ว  

มีทั้งสิ้น 206 ช้ิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1) กระดูกแกนกลางของ (axial skeletal) มีทั้งหมด 80 ช้ิน ประกอบด้วย 

กระดูกกะโหลกศีรษะ (cranium) ประกอบด้วยกระดูกจ านวน 8 ช้ินดังนี ้
กระดูกหน้าผาก (frontal bone) 1 ช้ิน 
กระดูกด้านข้างศีรษะ (parietal bone) 2 ช้ิน 
กระดูกขมบั (temporal bone) 2 ช้ิน 
กระดูกท้ายทอย (occipital bone) 1 ช้ิน 
กระดูกข่ือจมูก (ethmoid bone) 1 ช้ิน 
กระดูกรูปผีเสื้อ (sphenoid bone) 1 ช้ิน 

กระดูกใบหน้า (bone of face) ประกอบด้วยกระดูกจ านวน 14 ช้ิน ดังนี้  
กระดูกสันจมูก (nasal bone) 2 ช้ิน 
กระดูกกั้นช่องจมูก (vomer) 1 ช้ิน 
กระดูกข้างในจมูก (inferior concha) 2 ช้ิน 
กระดูกถุงน้ าตา (lacrimal bone) 2 ช้ิน 
กระดูกโหนกแกม้ (zygomatic bone) 2 ช้ิน 
กระดูกเพดาน (palatine bone) 2 ช้ิน 
กระดูกขากรรไกรบน (maxillary) 2 ช้ิน 
กระดูกขากรรไกรล่าง (mandible) 1 ช้ิน 
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กระดูกห ู(bone of ear) ประกอบด้วยกระดูกจ านวน 6 ช้ิน ดังนี ้
กระดูกรูปฆ้อน (malleus) 2 ช้ิน 
กระดูกรูปทั่ง (incus) 2 ช้ิน 
กระดูกรูปโกลน (stapes) 2 ช้ิน 

กระดูกโคนลิ้น (hyoid bone) ประกอบด้วยกระดูกจ านวน 1 ช้ิน 
กระดูกสันหลัง (vertebrae) ประกอบด้วยกระดูกจ านวน 26 ช้ิน ดังนี้ 

กระดูกสันหลังส่วนคอ (cervical vertebrae) 7 ช้ิน 
กระดูกสันหลังส่วนอก (thoracic vertebrae) 12 ช้ิน 
กระดูกสันหลังส่วนเอว (lumbar vertebrae) 5 ช้ิน 
กระดูกกระเบนเหนบ็ (sacrum)  1 ช้ิน 
กระดูกก้นกบ (coccyx) 1 ช้ิน 

กระดูกทรวงอก (sternum) ประกอบด้วยกระดูกจ านวน 1 ช้ิน 
กระดูกซี่โครง (rib) ประกอบด้วยกระดูกจ านวน 24 ช้ิน 

  2)  กระดูกระยางค์ (appendicular skeletal) มีจ านวน 126 ช้ิน ได้แก่ 
กระดูกไหล่ (shoulder girdle) ประกอบด้วย 

กระดูกไหปลาร้า (clavicle) 2ช้ิน 
กระดูกสะบัก (scapular) 2 ช้ิน 
กระดูกต้นแขน (humerus) 2 ช้ิน 

กระดูกปลายแขน (bone of forearm) ประกอบด้วย 
กระดูกปลายแขนท่อนใน (ulna) 2 ช้ิน 
กระดูกปลายแขนท่อนนอก (radius) 2 ช้ิน 

กระดูกข้อมือ (carpal bone) 16 ช้ิน 
กระดูกฝ่ามือ (metacarpal bone) 10 ช้ิน 
กระดูกนิ้วมือ (phalanges) 28 ช้ิน 
กระดูกเชิงกราน (hip bone) 2 ช้ิน 
กระดูกต้นขา (femur) 2 ช้ิน 
กระดูกหน้าแข้ง (tibia) 2 ช้ิน 
กระดูกน่อง (fibula) 2 ช้ิน 

 กระดูกข้อเท้า (tarsal bone) 14 ช้ิน 
 กระดูกฝ่าเท้า (metatarsal bone) 10 ช้ิน 

กระดูกนิ้วเท้า (phalanges) 28 ช้ิน 
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5.3.3 หน้าท่ีของกระดูก 
1. ช่วยรองรับอวัยวะต่าง ๆ ให้ทรงและตั้งอยู่ในต าแหน่งที่ควรอยู่ (organ of support) 
2. เป็นส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนไหว เช่น น าร่างกายย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  

(instrument of locomotion) 
3. เป็นโครงของส่วนแข็ง (framework of hard material) 
4. เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อต่าง ๆ และเอ็น เพื่อท าหน้าที่เป็นคานให้กล้ามเนื้อท า 

หน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว 
5. ช่วยป้องกันอวัยวะส าคัญไม่ให้ได้รับอันตราย เช่น สมอง ปอด และหัวใจ เป็นต้น 
6. ท าให้ร่างกายคงรูปได้ (shape to whole body) 
7. ภายในกระดูกมีไขกระดูก (bone marrow) ที่ท าหน้าที่ผลิตเม็ดเลือด (blood cell) 
8. เป็นทีเ่ก็บแร่ธาตุแคลเซียมในร่างกาย 
9. ป้องกันเส้นประสาทและหลอดเลือดที่ทอดอยู่ตามแนวของกระดูกนั้น 

 
5.3.4 ข้อต่อและกระดูก กระดูกแต่ละท่อนจะต่อเช่ือมกันด้วยเอ็นเพื่อท าให้ร่างกาย

เคลื่อนไหวอย่างราบรื่น ประกอบด้วย 
1. กระดูกที่เคลือ่นที่ไม่ได้ เช่น กะโหลกศรีษะ 
2. กระดูกเคลื่อนที่ได้เลก็น้อย เช่น กระดูกบรเิวณก้นกบ 
3. กระดูกแบบบานพับ เช่น กระดกูต้นแขน ข้อต่อบรเิวณหัวเข่า 
4. กระดูกแบบหัวกลม เช่น กระดูกกะโหลกศีรษะ กระดูกต้นคอ กระดูกต้นขา  

กระดูกสะบัก  
รูปแบบการเคลือ่นไหวของข้อต่อ 

1. เคลื่อนได้ระนาบเดียวกัน (แบบบานพับ) เช่น ข้อศอก ข้อเข่า 
2. เคลื่อนได ้2 ระนาบ เช่น ข้อมือ กระดกข้ึน-ลง 
3. เคลื่อนได้ 3 ระนาบ เช่น ข้อไหล่ ข้อสะโพ 
สาเหตุของโรคกระดกู ที่พบได้บอ่ย 
1. จากพันธุกรรม 
2. จากเช้ือโรค 
3. จากสิ่งแวดล้อม 
4. จากวัยอายุที่เพิม่ขึ้น 

 
5.3.5 การเปลี่ยนแปลงระบบกระดูกในผู้สูงอายุ 

การเปลีย่นแปลงของระบบกระดูกในผู้สูงอายุ สามารถอธิบายได้ว่าบุคคลหลังอายุ 40 ปี  
อัตราการเสื่อมของกระดูกจะมากกว่าอัตราการสร้าง ทั้งเพศหญิงและเพศชาย โดยเซลล์กระดูกลดลง 
และแคลเซียมมีการสลายออกจากกระดูก เป็นการรักษาระดับแคลเซียมในเลือดให้คงที่ เนื่องจาก
แคลเซียมถูกดูดซึมจากล าไส้น้อยลง และมีการสูญเสียแคลเซียมมากขึ้นทั้งทางล าไส้และทางไตเพราะ
ขาดวิตามินดี ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ดูดซึมแคลเซียมที่ล าไส้และดูดกลับแคลเซียมที่ไต ส าหรับเพศหญิง 
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สาเหตุที่ส าคัญอีกประการ คือ การลดลงของฮฮร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งออกฤทธ์ิกระตุ้นการท างานของ 
osteoblasts ท าให้แคลเซียมสลายจากกระดูกร้อยละ 2-3 ต่อปี กระดูกของผู้สูงอายุจึงเปราะและหัก
ง่ายแม้ว่าจะไม่ได้รับอุบัติเหตุ บริเวณข้อจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปร่างและส่วนประกอบ ข้อใหญ่ข้ึน 
กระดูกอ่อนบริเวณข้อต่าง ๆ บางลงและเสื่อมมากขึ้นตามอายุ น้ าไขข้อลดลง เป็นสาเหตุให้กระดูก
เคลื่อนมาสัมผัสกันท าให้ได้ยินเสียงกรอบแกรบเวลาเคลื่อนไหว เกิดการเสื่อมของข้อ การเคลื่อนไหว
ของข้อต่าง ๆ ไม่สะดวกข้ออักเสบและติดเช้ือได้ง่าย ท าให้มีอาการปวดตามข้อ ข้อที่พบว่ามีการเสื่อมได้
บ่อย คือ ข้อเข่า ข้อสะโพก และข้อกระดูกสันหลัง (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) 

 
5.4 ระบบกล้ามเนื้อ 
 

กล้ามเนื้อ (muscle) เป็นเนื้อเยื่อที่หดตัวได้ เปลี่ยนแปลงมาจากเมโซเดิร์ม (mesoderm) 
ของช้ันเนื้อเยื่อในตัวอ่อน และเป็นระบบหนึ่งของร่างกายที่ส าคัญต่อการเคลื่อนไหวทั้งหมดของรา่งกาย 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ กล้ามเนื้อโครงร่าง (skeletal muscle) กล้ามเนื้อเรียบ (smooth muscle) และ
กล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac muscle) กล้ามเนื้อท าหน้าที่หดตัวเพื่อให้เกิดแรงและท าให้เกิดการเคลื่อนที่ 
(motion) รวมถึงการเคลื่อนที่และการหดตัวของอวัยวะภายใน กล้ามเนื้อจ านวนมากหดตัวได้นอก
อ านาจจิตใจ และจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น การบีบตัวของหัวใจ หรือการบีบรูด (peristalsis) ท า
ให้เกิดการผลักดันอาหารเข้าไปภายในทางเดินอาหาร การหดตัวของกล้ามเนื้อที่อยู่ใต้อ านาจจิตใจมี
ประโยชน์ในการเคลื่อนที่ของร่างกาย และสามารถควบคุมการหดตัวได้ เช่น การกลอกตา หรือการ
หดตัวของกล้ามเนื้อควอดริเซ็บ (quadriceps muscle) ที่ต้นขา (ร าแพน พรเทพเกษมสันต์, 2556) 

หน้าที่ส าคัญของกล้ามเนื้อ 
1. คงรูปร่างท่าทางของร่างกาย (maintain body posture) 
2. ยึดข้อต่อไว้ด้วยกัน (stabilize joints) 
3. ท าให้ร่างกายเคลื่อนไหว (provide movement) โดยการเปลี่ยนพลังงานที่ได ้

จากสารอาหารมาเป็นพลงังานกล (mechanical energy) หรือพลงังานทีเ่กี่ยวข้องกบัการเคลือ่นไหว 
4. รักษาระดบัอุณหภูมิของร่างกาย (maintain body temperature) โดยผลิต 

ความร้อนออกมาตามทีร่่างกายต้องการ 
 

5.4.1 ประเภทของกล้ามเน้ือ 
1. กล้ามเน้ือเรียบ (smooth muscle) พบได้ที่อวัยวะภายในของร่างกาย และเป็น 

กล้ามเนื้อที่ท างานอยู่ตลอด กล้ามเนื้อแบบนี้มีช่ือเรียกอีกอย่างว่า กล้ามเนื้อนอกอ านาจจิตใจ 
(involuntary muscle) เพราะเราไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อชนิดนี้ได้ สมองและร่างกายจะสั่งให้
กล้ามเนื้อเรียบท างานด้วยตัวของมันเอง เช่น ในกระเพาะ (stomach) และระบบการย่อยอาหาร (digestive 
system) กล้ามเนื้อเหล่าน้ีจะหดตัวแน่นข้ึนและขยายตัวออก เพื่อให้อาหารเดินทางไปตามระบบย่อย
อาหารส่วนอื่น ๆ ของร่างกายได้ 
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2. กล้ามเน้ือหัวใจ (cardiac muscle) เป็นกล้ามเนื้อที่ประกอบข้ึนเป็นหัวใจ มีช่ือ 
เรียกว่า กล้ามเนื้อหัวใจ กล้ามเนื้อชนิดนี้เป็นกล้ามเนื้อนอกอ านาจจิตใจเหมือนกับกล้ามเนื้อเรียบ ท า
ให้เกิดการเต้นของหัวใจ (heart beat) อยู่ตลอดเวลา กล้ามเนื้อหัวใจจะบีบตัว (contract) เพื่อดัน
เลือดส่งออกไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และคลายตัว (relax) เพื่อให้เลือดไหลกลับเข้ามาสู่หัวใจ
หลังจากที่ไหลวนไปสู่ส่วนอื่น ๆ ของร่างกายแล้ว 

3. กล้ามเน้ือลาย (skeletal muscle) เป็นกล้ามเนื้อ ภายใต้อ านาจจิตใจ  
(voluntary muscle) ชนิดเดียวในร่างกาย กล้ามเนื้อลายเป็นกล้ามเนื้อที่สามารถควบคุมการ
เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ โดยกล้ามเนื้อลายจะห่อหุ้มโครงกระดูกของเราไว้ และทั้งสองอย่างจะ
ท างานร่วมกัน ท าให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้ กล้ามเนื้อลายมีรูปร่างและขนาดที่หลากหลาย จึง
ท างานได้หลากหลายรูปแบบ 
 

5.4.2 การท างานของกล้ามเน้ือ 
เมื่อสมองสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อจะเกิดการหดตัวและคลายตัว ท างาน 

ประสานเป็นคู่ ๆ พร้อมกัน แต่ตรงข้ามกัน ในขณะที่กล้ามเนื้อมัดหนึ่งหดตัว กล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่งจะ
คลายตัว การท างานของกล้ามเนื้อในลักษณะนี้ เรียกว่า Antagonistic muscle ตัวอย่างเช่น เมื่อ
กล้ามเนื้อไบเซพคลายตัว กล้ามเนื้อไตรเสพจะหดตัว ท าให้แขนเหยียดออก ส่วนเมื่อกล้ามเนื้อไบเซพ 
หดตัว กล้ามเนื้อไตรเสพจะคลายตัว ท าให้แขนงอเข้า 
 

5.4.3 การเปลี่ยนแปลงระบบกล้ามเน้ือในผู้สูงอายุ 
การเปลี่ยนแปลงของระบบกลา้มเนื้อในผู้สงูอายุ สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อเข้าสู่วัย

หลังอายุ 30 ปี จ านวนและขนาดเส้นใยกล้ามเนื้อลดลง มีเนื้อเยื่อพังผืด ไขมันและคอลลาเจน เข้ามา
แทนที่มากขึ้น มวลของกล้ามเนื้อลดลงมีการสะสมของสารไลโปฟัสวิน มากขึ้น ก าลังการหดรัดตัวของ
กล้ามเนื้อลดลงประมาณร้อยละ 12-15 จากอายุ 30 ถึง 70 ปี รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการหดรัดตัว
แต่ละครั้งจะนานข้ึนท าให้เกิดการเคลื่อนไหวในลักษณะต่าง ๆ ช้าลง สาเหตุอาจเกิดจากการท างาน
ของต่อมไร้ท่อลดลง ร่างกายขาดการออกก าลังกาย ขาดสารอาหาร ที่ส าคัญ คือ ประสิทธิภาพการ
ท างานของเอ็นไซม์ในกล้ามเนื้อ (myosin ATPases) ลดลง ปริมาณกลัยโคเจนและโปรตีนที่สะสมใน
กล้ามเนื้อลดลงตามจ านวนและขนาดของกล้ามเนื้อที่ลดลง เป็นเหตุให้ร่างกายของผู้สูงอายุเสียดุล
ไนโตรเจนได้ ง่าย กล้ าม เนื้ ออาจมีอาการสั่น  (tremor) เนื่ องจากระบบการควบ คุมจาก 
extrapyramidal system เสื่อมสภาพ เอ็นอาจแข็งตัวท าให้รีเฟล็กส์ลดลง และกล้ามเนื้ออาจแข็ง
เกร็งได้ (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558)  
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5.5 ระบบการไหลเวียนของเลอืด 
 

5.5.1 เลือด  
เลือด (blood) เป็นสื่อกลางในร่างกายที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการหายใจ การขับถ่าย 

ของเสียออกจากร่างกาย การควบคุมอุณหภูมิร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกัน รักษาสมดุลกรด-เบส สมดุลน้ า 
และการติดต่อสื่อสารภายในเซลล์ ในเลือดมีสารอาหารที่ส่งไปเลี้ยงเซลล์ เลือดเป็น Connective 
tissue ชนิดหนึ่ง ส่วนประกอบของเลือด (blood component) ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ (กฤติกา     
ชินพันธ์, 2559) 

1) น้ าเลือดหรือพลาสมา (plasma) มี 55% โดยปริมาตร ประกอบด้วยน้ าประมาณ 91%  
นอกนั้นเป็นสารอื่น ๆ  ได้แก่ สารอาหารต่าง ๆ เอนไซม์ และแก๊ส น้ าเลือดจะท าหน้าที่ ล าเลียงอาหาร
ไปยังเซลล์ และน าของเสียรวมทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์ไปยังอวัยวะขับถ่าย เพื่อก าจัด
ออกนอกร่างกาย  

2) เม็ดเลือด มี 45% โดยปริมาตร ได้แก่ 
เซลล์เม็ดเลือดแดง (red blood cell) รูปร่างค่อนข้างกลมแบน ตรงกลางบุ๋ม  

ไม่มีนิวเคลียส มีรงค์วัตถุสีแดง เรียกว่า ฮีโมโกลบิน (hemoglobin) ท าหน้าที่ล าเลียงกา๊ซออกซิเจนไป
ยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย แหล่งที่สร้างเม็ดเลือดแดง คือ ไขกระดูก มีอายุอยู่ประมาณ 110 – 120 วัน 
หลังจากนั้นจะถูกส่งไปท าลายที่ตับและม้าม 

เซลล์เม็ดเลือดขาว (white blood cell) รูปร่างกลม มีขนาดใหญ่กว่าเซลล์เม็ด 
เลือดแดง แต่มีจ านวนน้อยกว่า ไม่มีสี มีนิวเคลียส แหล่งที่สร้างเม็ดเลือดขาว คือ ม้าม ไขกระดูก และ
ต่อมน้ าเหลือง ท าหน้าที่ ท าลายเช้ือโรค มีอายุประมาณ 7 – 14 วัน 

เกล็ดเลือดหรือแผ่นเลือด (blood platelet) ไม่ใช่เซลล์ แต่เป็นช้ินส่วนของ 
เซลล์ มีรูปร่างกลม ไม่มีสี ไม่มีนิวเคลียส มีอายุประมาณ 4 วัน ท าหน้าที่ ช่วยในการแข็งตัวของเลือด 
 

5.5.2 หมู่เลือดและการถ่ายเลือด 
หมู่เลือด (blood group) หมายถึง การจ าแนกหมู่เลือดตามการมีหรือขาดของ 

แอนติเจนบนผิวเซลล์เม็ดเลือดแดง ซึ่งก าหนดและถ่ายทอดภายใต้กฎแห่งพันธุกรรม หมู่เลือดช่วยใน
การก าหนดการเข้ากันได้ของเลือด (blood compatibility) คือ ความสามารถในการน าเลือดจาก
บุคคลหนึ่งไปให้ผู้รับโดยไม่เกิดปฏิกิรยิาต่อต้าน หากให้เลือดแก่คนที่มีหมู่เลือดต่างกันเม็ดเลือดแดงใน
เลือดผู้ให้ที่ เข้าสู่กระแสเลือดของผู้รับอาจถูกแอนติบอดีในน้ าเลือดของผู้รับโจมตีและท าลาย 
เกิดปฏิกิริยาเลือดเข้ากันไม่ได้ (blood incompatibility) กรณีไม่รุนแรงอาจท าให้เกิดอาการแพ้ แต่
กรณีที่รุนแรงอาจท าให้เสียชีวิตได้ ซึ่งแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงมีหลายชนิด ที่ส าคัญที่สุดที่น ามา
พิจารณาเมื่อมีการให้เลือด ได้แก่ แอนติเจนในระบบ ABO และระบบ Rh  (กฤติกา ชินพันธ์, 2559) 
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 ระบบ ABO 
 ระบบ ABO จ าแนกตามแอนติเจน 2 ชนิด คือ A และ B บนผิวเม็ดเลือดแดง 
แบ่งเป็น 4 หมู่ ดังนี้ (กฤติกา ชินพันธ์, 2559) 
 หมู่เลือด A ซึ่งมีแอนติเจน A ชนิดเดียว ให้ได้เฉพาะ A รับได้เฉพาะ A  
 หมู่เลือด B ซึ่งมีแอนติเจน B ชนิดเดียว ให้ได้เฉพาะ B รับได้เฉพาะ B  
 หมู่เลือด AB ซึ่งมีแอนติเจนทั้ง A และ B  ให้ได้เฉพาะ AB รับได้ทุกหมู่  
 หมู่เลือด O ไม่พบแอนติเจนใด ๆ   ให้เลือดได้ทุกหมู่ แต่รับได้เฉพาะ O 

ระบบ Rh 
ระบบ Rh (ระบบ Rh factor) จ าแนกตามการมีหรือไม่มแีอนติเจน D บนผิวเม็ดเลือด

แดง ซึ่งเป็นแอนติเจนที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่ง ประชากรร้อยละ 85 มีแอนติเจน D บนผิวเซลล์ เรียกว่า 
Rh บวก (Rh positive : Rh+) ส่วนที่เหลือซึ่งไม่มีแอนติเจนชนิดนี้ เรียกว่า Rh ลก (Rh negative : 
Rh–) เมื่อให้เลือด Rh+ แก่ผู้รับ Rh– ร่างกายผู้รับจะสร้างแอนติ –Rh ซึ่งเป็นแอนติบอดีต่อแอนติเจน 
D เมื่อผู้มี Rh– ได้รับเลือด Rh+ ครั้งที่ 2 แอนติเจน –Rh ที่ร่างกายสร้างข้ึนจะโจมตีและท าลายเม็ด
เลือดแดงที่ได้รับ ดังนั้น จึงสามารถให้เลือด Rh– แก่ผู้มีเลือด Rh+ เท่านั้น แต่ไม่สามารถให้เลือด Rh+

แก่ผู้มีเลือด Rh– ได้ (กฤติกา ชินพันธ์, 2559) 
 

5.5.3 หัวใจ  
หัวใจ (heart) อยู่ในช่องอก เยื้องไปทางด้านซ้าย และยึดอยู่ในช่องอก โดยหลอด 

เลือดขนาดใหญ่ที่อยู่ทางด้านป้านเป็นส่วนฐาน (base) ช้ีไปทางด้านแครนิโอ-ดอร์ซอล ด้านตรงกัน
ข้ามเป็นปลายแหลม เรียกว่า เอเพ็กซ์ (apex) ช้ีไปทางด้านเวนโทร-คัวดอล หัวใจมีโครงสร้างหลายส่วน 
ได้แก่ ผนังหัวใจ ห้องหัวใจ และลิ้นหัวใจ ผนังของหัวใจประกอบด้วยเนื้อเยื่อสามช้ัน ได้แก่ (กฤติกา 
ชินพันธ์, 2559) 

1) ผนังหัวใจชั้นนอก (epicardium) เป็นช้ันที่ติดต่อกับเยื่อหุ้มหัวใจช้ันใน  
(visceral layer of pericardium) ประกอบด้วย เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เหนียวและแข็งแรง 

2) ผนังหัวใจชั้นกลาง (myocardium) เป็นช้ันที่มีความหนามากที่สุด และ 
ประกอบด้วยกล้ามเนื้อหัวใจเกือบทั้งหมด 

3) ผนังหัวใจชั้นใน (endocardium) เป็นช้ันบาง ๆ ที่เจริญมาจากเซลล์เยื่อบ ุ
หลอดเลือดห้องหัวใจ โดยหัวใจจะถูกแบ่งออกเปน็สี่หอ้ง (heart chambers) และทิศทางการไหลของ
เลือดเข้าสู่แต่ละห้องจะถูกควบคุมโดยลิ้นหวัใจ (cardiac valves) ท าให้เลือดไม่ไหลย้อนเมื่อมีการบีบ
ตัวและคลายตัว ในที่นี้จะกล่าวถึงห้องของหัวใจตามล าดับของการไหลของเลือดภายในหัวใจดังนี้  

ส่วนประกอบของหัวใจ ประกอบด้วยหัวใจ 4 ห้อง ดังนี ้
1. หัวใจห้องบนขวา (right atrium) มีหน้าที่รับเลือดที่มาจากหลอดเลือดด าใหญ่   

ซุพีเรียเวนาคาวา (superior vena cava) ซึ่งรับเลือดมาจากร่างกายส่วนบน และหลอดเลือดด าใหญ่
อินฟีเรียร์เวนาคาวา (Inferior vena cava) รับเลือดมาจากร่างกายช่วงล่าง ผนังของหัวใจห้องนี้
ค่อนข้างบาง โดยเฉพาะทางด้านที่ติดกับหัวใจห้องบนซ้าย จะมีรอยบุ๋มที่เรียกว่า  ฟอซซา โอวาเล 
(fossa ovale) ซึ่งเป็นทางเช่ือมระหว่างหวัใจห้องบนทัง้สองหอ้งระหว่างทีอ่ยู่ในครรภ์ โดยปกติจะไมม่ี



92 
 

ช่องเปิดใด ๆ แต่ในกรณีที่รอยบุ๋มดังกล่าวนี้ยังคงเหลือช่องเปิดอยู่ อาจท าให้การไหลเวียนของเลือด
ภายในหัวใจผิดปกติได้ เลือดจากหัวใจห้องบนขวาจะไหลเข้าสู่หัวใจห้องล่างขวา ผ่านทางลิ้นหัวใจ
ไทรคัสปิด (tricuspid valve) 

2. หัวใจห้องล่างขวา (right ventricle) จะอยู่ทางด้านหน้าสุดของหัวใจ และพื้นผิว 
ทางด้านหลังของหัวใจหอ้งนี้จะติดกับกะบงัลม หัวใจห้องล่างขวา ท าหน้าที่ รับเลือดจากหัวใจห้องบน
ขวา แล้วส่งออกไปยังปอด ผ่านลิ้นหัวใจพัลโมนารี (pulmonary valve) และหลอดเลือดแดงพัลโม
นารี (pulmonary arteries) ที่ผนังของหัวใจห้องที่จะมีแนวของกล้ามเนื้อหัวใจที่สานต่อกัน และมี
เอ็นเล็ก ๆ ที่ควบคุมลิ้นหัวใจไทรคัสปิด ซึ่งเรียกว่า คอร์ด ีเท็นดินี (chordae tendinae) ซึ่งท าหน้าที่
ยึดลิ้นหัวใจไทรคัสปิดไม่ให้ตลบข้ึนไปทางหัวใจหอ้งบนขวาระหว่างการบีบตัวของหัวใจห้องล่าง ดังนั้น
จึงป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ 

3. หัวใจห้องบนซ้าย (left atrium) มีขนาดเล็กที่สุดในห้องหัวใจทั้งสี่ห้อง และ 
วางตัวอยู่ทางด้านหลังสุด โดยหัวใจห้องนี้จะรับเลือดที่ได้รับออกซิเจนจากปอดผ่านทางหลอดเลือด
ด าพัลโมนารี (pulmonary veins) และจึงส่งผ่านให้หัวใจห้องล่างซ้ายทางลิ้นไมทรัล (mitral valve) 

4. หัวใจห้องล่างซ้าย (left ventricle) จัดว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดและมีผนังหนาที่สุด  
ท าหน้าที่หลักในการสูบฉีดเลือดไปยังทั่วทั้งร่างกายผ่านทางลิ้นหัวใจเอออร์ติก (aortic valve) และ
หลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา (aorta) 
 

5.5.4 ลิ้นหัวใจ 
เป็นแผ่นของกล้ามเนื้อหัวใจและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่แข็งแรงที่ยื่นออกมาจากผนังของ 

หัวใจ เพื่อควบคุมทิศทางการไหลของเลือดภายในหัวใจ ให้เป็นไปในทิศทางเดียว โดยอาศัยความ
แตกต่างของความดันโลหิตในแต่ละห้อง ลิ้นหัวใจที่ส าคัญ ได้แก่ (กฤติกา ชินพันธ์, 2559) 

1) ลิ้นหัวใจไตรคัสปิด (Tricuspid valve) มีสามกลีบ (cusps) อยู่ระหว่างหัวใจ 
ห้องบนขวาและล่างขวา 

2) ลิ้นไมตรัล (Mitral valve) มีสองกลีบ บางครั้งจึงเรียกว่า ลิ้นหัวใจไบคัสปิด  
(Bicuspid valve) อยู่ระหว่างหัวใจหอ้งบนซ้ายและล่างซ้าย 

3) ลิ้นหัวใจพัลโมนารี่เซมิลูนาร์ (Pulmonary semilunar valve) มีสามกลบี อยู่ 
ระหว่างหัวใจห้องล่างขวาและหลอดเลือดแดงพัลโมนารี่ 

4) ลิ้นหัวใจเอออร์ติกเซมิลูนาร์ (Aortic semilunar valve) มีสามกลีบ อยู่ระหว่าง 
หัวใจห้องล่างซ้ายและหลอดเลือดแดงใหญ่ ใกล้  ๆ กับโคนของลิ้นหัวใจนี้จะมีรูเปิดเล็ก ๆ ซึ่งเป็น
ทางเข้าของเลือดที่จะเข้าสู่ระบบหลอดเลือดหัวใจ 
 

5.4.5 หลอดเลือด 
หลอดเลือดมีอยู่ทุกส่วนของร่างกาย มีหน้าที่น าสารอาหาร และก๊าซออกซิเจนที่ 

ล าเลียงไปกับเลอืด เพื่อไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย เมื่อไปถึงเซลล์จะมีการแลกเปลีย่นอาหารและ
ก๊าซต่าง ๆ ถ้าน าหลอดเลือดในร่างกายมาต่อกันจะมีความยาวประมาณ 100,000 ไมล์ หลอดเลือดใน
ร่างกายแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ (กฤติกา ชินพันธ์, 2559) 



93 
 

1) หลอดเลือดแดง (Artery) หมายถึง หลอดเลือดที่น าเลือดออกจากหัวใจ ซึ่งจะ 
เป็นเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูง มีสีแดงสด เป็นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย (ยกเว้น
หลอดเลือดที่ไปสู่ปอดช่ือ pulmonary artery ซึ่งจะน าเลือดด าจากหัวใจที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูง
ไปฟอกที่ปอด) 

ลักษณะของหลอดเลอืดแดง 
หลอดเลอืดแดงจะมีผนงัหนา โดยจะมลีักษณะเป็นช้ันกล้ามเนื้อทีห่นาและยืดหยุ่น  

ประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อ 3 ช้ัน คือ เนื้อเยื่อด้านในสุดเป็นเนื้อเยื่อบผุิว ช้ันกลางเป็นเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อที่
สามารถยืดหยุ่นได้ เนื้อเยื่อช้ันนอกเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ยืดหยุ่นได้  โดยหลอดเลือดแดงมี 3 ขนาด 
เรียงจากขนาดใหญ่ไปขนาดเล็ก ดังนี ้(กฤติกา ชินพันธ์, 2559) 

1.1 หลอดเลือดเอออร์ตา (Aorta) หลอดเลือดแดงขนาดใหญ่สุด ท าหน้าที่ล าเลียง 
เลือดแดงที่ถูกสูบฉีดออกจากหัวใจห้องล่างซ้ายโค้งไปทางด้านหลัง ทอดผ่านช่องอกและช่องท้อง 
ขนาดใหญ่สุดมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว 

1.2 หลอดเลือดอาร์เทอรี (Artery) หลอดเลือดแดง ท าหน้าที่น าเลือดไปเลี้ยวส่วน 
ต่าง ๆ ของร่างกาย เป็นหลอดเลือดที่มีผนังกล้ามเนื้อหนาเพื่อให้ทนต่อแรงดันเลือด 
 1.3 หลอดเลือดอาร์เทอริโอล (Arteriole) หลอดเลือดแดงเล็ก ซึ่งสามารถจะ
ขยายตัวหรือหดตัวได้ เพื่อบังคับการไหลของเลือด 

2) หลอดเลือดด า (Vein) หมายถึง หลอดเลือดที่น าเลือดที่มีของเสีย และ 
คาร์บอนไดออกไซด์ ที่ร่างกายใช้แล้วจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนขวา (Right 
atrium) เพื่อน ากลับไปฟอกที่ปอด (ยกเว้นหลอดเลือดด าปอดที่ช่ือ pulmonary vein ซึ่งจะน าเลือด
แดงที่ผ่านการฟอกจากปอดแล้วน ากลับเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้าย) ภายในหลอดเลือดด าจะมีความดันต่ า 
ถ้าหลอดเลือดด าฉีกขาด เลือดที่ไหลออกมาจะไหลรินๆคงที่ และสม่ าเสมอ ห้ามเลือดหยุดได้ง่ายกว่า
หลอดเลือดแดงฉีกขาด 

ลักษณะของเส้นเลือดด า 
2.1 มีผนังบาง มีเนื้อเยื่อ 3 ช้ัน เช่นเดียวกับหลอดเลือดแดงแต่บางกว่า 
2.2 ผนังมีความยืดหยุ่นน้อย เพราะมีเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันน้อย 
2.3 มีลิ้นกั้นไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ 

3) หลอดเลือดฝอย (Capillary) หมายถึง หลอดเลือดที่เช่ือมต่อระหว่างหลอด 
เลือดแดงขนาดเล็ก ไปยังหลอดเลือดด าขนาดเล็ก โดยจะแทรกอยู่ในเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น 
ผิวหนัง กล้ามเนื้อ สมอง และอวัยวะอื่น ๆ ยกเว้นเส้นผม และเล็บจะไม่มีหลอดเลือดฝอย 

ลักษณะของเส้นเลือดฝอย 
3.1 หลอดเลอืดฝอยเป็นหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กที่สุดในร่างกายมีทั้งเส้นเลือด 

แดงฝอย และเส้นเลอืดด าฝอย 
 3.2 มีเนื้อเยื่อบางมาก มจี านวนมากเพราะเป็นส่วนที่ต้องแยกไปสูส่่วนต่าง ๆ 

ของร่างกาย มีผนังบาง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7 ไมโครเมตร 
3.3 ประกอบด้วยเซลล์เพียงช้ันเดียว มีหน้าที่เป็นแหล่งที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซ  

และสารต่าง ๆ ระหว่างเลือดกับเซลล์ของร่างกายโดยวิธีการแพร่ 
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5.5.6 การเปลี่ยนแปลงระบบการไหลเวียนเลือดในผู้สูงอายุ 
การเปลี่ยนแปลงของระบบการไหลเวียนเลือดที่ในผู้สูงอายุสามารถอธิบายได้ดังนี้ ใน

ผู้สูงอายุลักษณะโครงสร้างและขนาดของหัวใจอาจไม่เปลี่ยนแลปง กล้ามเนื้อหัวใจและฝ่อลีบ มี
เนื้อเยื่อพังผืด ไขมัน และสารไลโปฟัสซิรมาสะสมภายในเซลล์มากข้ึน ผู้สูงอายุบางรายอาจมีขนาด
ของหัวใจใหญ่ข้ึนซึ่งเกิดจากพยาธิสภาพของโรคหัวใจ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจลดลง ผนัง
ของหัวใจห้องล่างซ้าย (left ventricle) จะหนาข้ึนประมาณ ร้อยละ 25 จากอายุ 30 -80 ปี 
(Fletcher , 1999 อ้างจากวิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) ลิ้นหัวใจแข็งและหนาข้ึน มีแคลเซียมมาเกาะ
มากขึ้น ท าให้การปิดเปิดของหัวใจไม่ดี เกิดภาวะลิ้นหัวใจรั่วและตีบได้ จึงพบภาวะหลอดเลือดอุดตัน
ในผู้สูงอายุได้บ่อย ประสิทธิภาพการท างานของหวัใจลดลง ก าลังการหดรัดตัวลดลง ระยะเวลาที่ใช้ใน
การหดรัดตัวนานข้ึน เนื่องจากมีการหลั่งแคลเซียมซึ่งจ าเป็นในการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อ 

ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจในเวลา 1 นาที ลดลงประมาณร้อยละ 40 จากอายุ 25-
65 ปี คือ จะลดลงประมาณร้อยละ 1 ต่อปี ก าลังส ารองของหัวใจ (cardiac reserve) ลดลง จึงมัก
พบว่าผู้สูงอายุเกิดภาวะหัวใจวายได้ง่าย โดยเฉพาะในกรณีที่หัวใจต้องท างานมากข้ึนหรือในภาวะ
ฉุกเฉิน เนื่องจากปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจในเวลา 1 นาที ไม่สามารถเพิ่มข้ึนได้ตามความต้องการ 
กล้ามเนื้อหัวใจมีแคลเซียมมาเกาะมากข้ึน ท าให้ระบบการสื่อน าคลื่นไฟฟ้าของหัวใจเปลี่ยนแปลง 
ดังนั้นผู้สูงอายุจึงมีโอกาสเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือภาวะปิดกั้นคลื่นไฟฟ้าของหัวใจอย่ าง
สมบูรณ์ (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558)  
 หลอดเลือดเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมมากข้ึน ผนังหลอดเลือดฝอยหนาข้ึน 
ท าให้การแลกเปลี่ยนอาหารและของเสียลดลง ผนังหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นน้อยลง เพราะมีเส้นใย
คอลลาเจนมากข้ึนและมีการเช่ือมกันตามขวางของเส้นใยคอลลาเจนเหล่านี้ด้วย เส้นไยอีลาสตินมี
แคลเซียยมมาเกาะมากข้ึน เรียกว่า elastocalcinosis ท าให้เกิดหลอดเลือดแข็งตัว ความเร็วของชีพ
จรลดลง อัตราการเต้นของชีพจรลดลงตามอายุ รูภายในเลือดแคบเข้า จึงมีโอกาสเกิดการอุดตันของ
หลอดเลือดได้ง่าย ความต้านทานของหลอดเลือดปลายทางเพิ่ม ข้ึนประมาณร้อยละ 1 ต่อปี 
(Eliopoulos, 2010 อ้างจากวิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) ท าให้ความดันภายในหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้น 
หลอดเลือดฝอยมาสมบูรณ์และเปราะบาง ท าให้เกิดรอยฟกช้ าได้ง่าย หลอดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ 
ลดลง พบมากบริเวณสมอง หัวใจ และไต ท าให้อวัยวะเหล่าน้ีท างานลดลง จึงเกิดการเสื่อมและตาย
ในที่สุด 
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5.6 ระบบการหายใจ 
 
ระบบหายใจท าหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างร่างกายกับสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยมีเป้าหมาย 2 

ประการ คือ 1) รับออกซิเจนจากอากาศเพื่อใช้ในการเผาผลาญของเนื้อเยื่อ 2) ขับคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็น
ของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญทิ้งเพื่อไม่ให้เป็นพิษต่อร่างกาย (กฤติกา ชินพันธ์, 2559) 

5.6.1 ส่วนประกอบของระบบหายใจ 
1) จมูก (nose) โครงสร้างของจมกู ประกอบด้วย กระดูก (nasal bone) และ 

กระดูกออ่น (nasal cartilage) กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โดยด้านนอกปกคลมุด้วยผิวหนงั จมูก
เป็นช่องทางที่อากาศจากภายนอกเข้าสูร่่างกาย โดยอากาศที่ผ่านโพรงจมูกถูกกรองใหส้ะอาดรวมทั้ง
ท าให้อุ่นและช้ืนจนอยู่ในสภาพที่เหมาะสมเมื่อไปถึงปอด 

2) ปาก (mouth) เป็นช่องทางรองให้อากาศเข้าสู่ร่างกาย และเกี่ยวข้องกบัการ 
เปล่งเสียง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบยอ่ยอาหาร 

3) คอยหอย (pharynx) เป็นทอ่ที่ทอดตัวหลงัโพรงจมูกและปาก บริเวณทางแยก 
ระหว่างระบบหายใจและระบบย่อยอาหาร โดยน าอากาศไปยังกล่องเสียง และน าอาหารไปยังหลอด
อาหาร 

4) กล่องเสียง (larynx) เป็นท่อระหว่างคอหอยและหลอดลมใหญ่ ภายในมีเส้นเสียง  
จึงเป็นอวัยวะเกี่ยวกับการเปล่งเสียง 

5) หลอดลมคอ (trachea) เป็นทอ่ระหว่างกล่องเสียงและหลอดลมแยก 
6) หลอดลม (bronchus) เป็นท่อที่แยกจากหลอดลมคอ โดยแตกแขนงเลก็ลงไป 

เรื่อย ๆ จนเป็นหลอดลมฝอย เช่ือมต่อกบัเนื้อเยื่อปอด 
7) ปอด (lung) เป็นอวัยวะที่มีรูพรุนคล้ายฟองน้ า มี 2 ข้าง ตั้งอยู่ในทรวงอก แต่ละข้าง 

มีฐานเรียบแบนวางอยูเ่หนอืกะบังลมซึง่เป็นกล้ามเนือ้ที่แบง่ช่องอกออกจากช่องท้อง ส่วนบนหรือยอด
ปอดมลีักษณะมน ปอดแบง่เป็นกลีบ ๆ ด้วยรอยแยกทีเ่ป็นร่องลึก โดยปอดขวามี 3 กลีบ ส่วนปอด
ซ้ายมี 2 กลีบ ปอดท าหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างอากาศกับเลือด  
 

5.6.2 การเปลี่ยนแปลงระบบการหายใจในผู้สูงอายุ 
การเปลี่ยนแปลงของระบบการหายใจในผู้สูงอายุ สามารถอธิบายได้ดังนี้ หลอดลม 

และปอดมีขนาดใหญ่ข้ึน ความยืดหยุ่นของเนื้อปอดลดลง เพราะมีเส้นใยอีลาสตินลดลง ความแข็งแรง
และก าลังของกล้ามเนื้อหดรัดตัวของกลา้มเนื้อที่ช่วยในการหายใจเข้าและหายใจออก กาเปลี่ยนแปลง
ของกระดูกสันหลังและกระดูกซี่โครงตามวัย ท าให้ทรวงอกมีลักษณะผิดรูป ผนังทรวงอกแข็งข้ึน 
เพราะมีแคลเซียมมาเกาะทีก่ระดูกอ่อนชายโครงมากขึ้น รูปร่างของทรวงอกเปลี่ยนเป็นรูปถัง (barrel 
shape) มากข้ึน เยื่อหุ้มปอดแห้งและทึบ กล้ามเนื้อหายใจลดลง จากสาเหตุดังกล่าวมีผลท าให้การ
ระบายอากาศ (ventilation) ลดลง พบได้มากข้ึนในผู้สูงอายุหลังค่อมหลังเอียงเนื่องจากกระดูกสัน
หลังเสื่อม  
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 ส าหรับทางเดินหายใจ การท างานของเซลล์ขน (cilia) ตลอดทางเดินหายใจลดลง 
รีเฟล็กซ์และประสิทธิภาพการไอลดลง เนื่องจากการแข็งตัวของผนังทรวงอก และการท างานของกลา้มเนือ้ 
ที่ใช้ในการหายใจออกลดลง ท าให้การก าจัดสิ่งแปลกปลอมภายในทางเดินหายใจไม่ดี ประกอบกับ
ภูมิคุ้มกันลดลงจึงเกิดการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจได้ง่าย การท างานของฝาปิดกล่องเสียง 
(epiglottis) ลดลง เป็นสาเหตุให้ เกิดอาการส าลักและเกิดโรคปอดบวมได้ง่ายข้ึน (วิไลวรรณ        
ทองเจริญ, 2558) 
 
5.7 ระบบการยอ่ยอาหาร 
 

5.7.1 ระบบย่อยอาหาร (digestion system) ประกอบด้วยทางเดินอาหารที่เป็นท่อยาว 
เริ่มจากปากทอดตามล าดับไปถึงทวารหนัก แต่ละอวัยวะที่ประกอบเป็นทางเดินอาหารมีหน้าที่เฉพาะ 
โดยท างานประสานกันเพื่อย่อยอาหารให้เป็นสารอาหารพื้นฐานต่าง ๆ ที่ร่างกายดูดซึมได้ รวมทั้ง
ขับถ่ายของเสียที่เหลือออกจากร่างกายอวัยวะระบบย่อยอาหารประกอบด้วยดังนี้ (กฤติกา ชินพันธ์, 
2559) 

1) ปาก (mouth) เป็นจุดเริ่มต้นของระบบย่อยอาหาร ท าหน้าที่บดเค้ียวและคลุกเคล้า 
กับน้ าลายเพื่อให้ก้อนอาหารเคลื่อนลงสู่ทางเดินอาหาร 

2) คอหอย (pharynx) เป็นอวัยวะที่มีโครงสร้างเป็นกล้ามเนื้อ และเป็นอวัยวะพิเศษ 
เกี่ยวกับการรับรส (taste) และช่วยในการบดเค้ียวอาหาร (mastication) การพูด (speech) การ
กลืน (deglutition) เป็นเสมือนท่อล าเลียงอาหารจากคอหอยที่ช่วยให้อาหารลงสู่หลอดคอและหลอด
อาหารต่อไป 

3) หลอดอาหาร (esophagus) เป็นท่อล าเลียงอาหารจากหลอดคอไปยังกระเพาะอาหาร 
4) กระเพาอาหาร (stomach) เป็นอวัยวะที่มีลักษณะกลวง ผนังเป็นกล้ามเนื้อ เป็นที่ 

พักอาหารและหลั่งน้ าย่อยที่มีฤทธ์ิเป็นกรดมาย่อยอาหารให้มีลักษณะกึ่งเหลวก่อนส่งต่อไปที่ล าไส้เล็ก 
5) ล าไส้เล็ก (small intestine) เป็นอวัยวะลักษณะเป็นท่อยาว แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  

คือ 1) ล าไส้เล็กส่วนต้น (duodenum) เป็นส่วนที่ที่สั้นที่สุด ยาวประมาณ 10-12 นิ้ว 2) ล าไส้เล็ก
ส่วนกลาง (Jejunum) ยาวประมาณ 8 ฟุต 3) ล าไส้เล็กส่วนปลาย (Ileum) เป็นส่วนที่ยาวที่สุด ยาว
ประมาณ 12 ฟุต ติดต่อกับล าไส้ใหญ่ โดยผนังของล าไส้เล็ก มี 4 ช้ันคือ 

5.1 Mucosa ช้ันเยื่อเมือกของล าไส้เล็ก จะมีโครงสร้างที่เรียกว่า villi ซึ่งพบมากที่  
jejunum ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่ผวิสมัผสัระหว่างอาหารกับล าไส้เล็กให้มากข้ึน ท าให้การย่อยและการดูดซึม
มีประสิทธิภาพสูง 

5.2 Submucosa เป็น connective tissue ที่มีหลอดเลือดและหลอน้ าเหลือง 
จ านวนมาก ช้ัน submucosa ของล าไส้เล็กส่วน duodenum จะมีต่อมเมือก เรียกว่า Brunner’s gland 
เป็นจ านวนมาก จะสร้างเมือกที่มีฤทธ์ิเป็นด่างไว้ป้องกันผนังล าไส้เล็กไม่ให้โดนท าลายโดยน้ าย่อยของ
กรดจากกระเพาะอาหารและช่วยปรับสภาพความเป็นกรด- เบส ของอาหารที่มาจากกระเพาะอาหาร 
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5.3 Mucularis ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียน 2 ช้ัน คือช้ันนอกเป็นกล้ามเนื้อ  
longitudinal ช้ันใน เรียงตัวเป็นวง คือกล้ามเนื้อ Circular muscle 

5.4 Serosa ล าไส้เล็กส่วน Jejunum และ Ileum จะมี peritoneal หุ้มและยึดกับ 
ผนังช่องท้องด้านหลังด้วย mesentery ส่วน Duodenum จะมี peritoneal หุ้มเป็นบางส่วนเท่านั้น 

6) ล าไส้ใหญ่ (large intestine) ยาวประมาณ 1.5 m เริ่มจาก caecum ถึง anus  
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

6.1 ล าไส้ใหญ่ส่วน Caecum มีลักษณะเป็นถุงปลายตัน เป็นส่วนต้นของล าไส้ใหญ่ 
ที่ล าไส้เล็กมาเปิดเข้าช่องเปิดเรียกว่า iliocecal valve อยู่ทางด้านขวาของร่างกาย บริเวณ Right 
iliac fossa ยาวประมาณ 5-7 cm ตรงปลายของ caecum จะมี Vemiform appendix หรือไส้ติ่ง 
ซึ่งเป็นหลอดเล็กปลายตันห้อยอยู่ 

6.2 ล าไส้ใหญ่ส่วน Colon เป็นส่วนที่ต่อจาก caecum แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ  
Ascending colon มีความหมายประมาณ 12-20 cm ต่อจากส่วนcaecum ไปจนถึง right hepatic 
flexure โดยวางตัวอยู่ทางด้านขวาของช่องท้องจนถึงใต้ตับ แล้วจะหักมุม 90 องศาไปทางซ้าย จุดหัก
มุมเรียกว่า Right hepatic flexureTransverse colon ต่อจาก Right hepatic flexure แล้วทอด
ขนาดขวางไปกับช่องท้องจนถึงด้านซ้ายของช่องท้อง เมื่อถึงใต้ม้าม (spleen) จะหักมุม 90 องศาวก
ลงด้านล่าง ท าให้เกิด Left splenic flexure Descending colon เป็นส่วนที่ต่อจาก Left splenic 
flexure จะทอดขนานกับแนวกระดูกสันหลังจนไป left iliac fossa ไม่มี mesentery เป็น retro-
peritoneal organ Sigmoid colon ต่ อ จ าก  descending colon เมื่ อ ถึ งบ ริ เวณ  iliac crest 
ด้านซ้าย จะขดเป็นรูปตัว S (S-shaped) จะมี sigmoid mesocolon มาช่วยแขวนตัว 

6.3 ล าไส้ใหญ่ส่วน Rectum ต่อจาก Sigmoid colon เริ่มต้นจาก S3 ยาวประมาณ 12  
cm รูปร่างโค้งตามความโค้งของ sacrum และ coccyx ไป ประมาณ 3 cm ส่วนปลายสุดจะหักข้ึน
ไปด้านหลังและลงข้างล่างแคบเป็น anal canal ทางด้านล่างของ rectum ในผู้ชายอยู่หลังต่อม
ลูกหมาก ในผู้หญิงอยู่หลัง Vagina 

กายวิภาคของล าไส้ใหญ่ ผนังล าไส้ใหญ่แบ่งออกเป็น 4 ช้ัน 
1. ช้ัน Mucosa เป็น simple columnar epithelium ที่มี goblet cell เป็น 

จ านวนมาก ท าหน้าที่สร้างเมือกเพื่อช่วยหล่อลื่นกากอาหารในขณะที่เคลื่อนที่ผ่านไปตามล าไส้ใหญ่ 
2. ช้ัน Submucosa เป็นช้ันของ connective tissue มีหลอดเลือดและท่อน้ าเหลือง 
3. ช้ัน Muscularis มี 2 ช้ัน ช้ันนอกเป็นกล้ามเนื้อตามยาว คือ longitudinal  

muscle ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ มีการหนาตัวข้ึนเป็นแถบตามยาว 3 แถบเรียกว่า Taeniae coli แรง
ดึงตัวของแถบเหล่าน้ีดึงให้ล าไส้ใหญ่มีลักษณะเป็นกระเปราะ ที่เรียกว่า Hausta และช้ัน Serosa จะ
ถุงไขมันเล็ก ๆ มาเกาะ เรียกว่า appendices epiploicae 

ข้อแตกต่างระหว่างล าไส้ใหญ่กับล าไส้เล็ก 
1. ล าไส้ใหญ่มีขนาดใหญ่กว่าล าไส้เล็ก 
2. เยื่อเมือกของล าไส้ใหญ่ไม่มี villi และ plica circulares 
3. ช้ันกล้ามเนื้อตามยาวของล าไส้ใหญ่ มีลักษณะพิเศษ คือ มีการหนาตัวข้ึนเป็น 

แถบตามยาว 3 แถบเรียกว่า Taeniae coli ท าให้ล าไส้ใหญ่มีลักษณะเป็นกระเปราะ เรียกว่า Hausta 
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หน้าท่ีของล าไส้ใหญ่ 
1. ช่วยย่อยอาหารเพียงเล็กน้อย 
2. ถ่ายระบายกากอาหารออกจากร่างกาย 
3. ดูดซึมน้ าและอิเล็คโตรลัยต์จากอาหารที่ถูกย่อยแล้ว เช่น โซเดียมและเกลือแร่อื่น ๆ  

ที่เหลืออยู่ในกากอาหาร รวมทั้งวิตามินบางอย่างที่สร้างจากแบคทีเรีย ซึ่งอาศัยอยู่ในล าไส้ใหญ่ ได้แก่ 
วิตามินบีรวม วิตามิน K 

4. ท าหน้าที่เก็บอุจจาระไว้จนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรก่อนทีจ่ะถ่ายกากอาหารออก 
นอกร่างกาย 

7) ทวารหนัก (anus) ยาวประมาณ 2.5 – 4 cm เป็นส่วนสิ้นสุดของล าไส้ใหญ่ เริ่มต้น
จาก rectal ampulla, anorectal junction คือบริเวณที่ rectum หักตัวงอไปด้านหลัง ซึ่ง
ช่องทวารหนกั (anal canal) ถูกล้อมรอบไปด้วย sphincter ประกอบด้วย  

7.1 Internal anal sphincter เป็นกล้ามเนื้อเรียบ ช้ัน circular muscle ซึ่งท างาน
อยู่นอกอ านาจจิตใจ ถูกควบคุมโดยระบบประสาท พาราซิมพาเทติก (Parasympathetic system) 
อยู่ในระดับ 2/3 ของ anal canal มีขอบล่างที่สามารถคล าได้ กล้ามเนื้อหูรูดจะคลายตัวเมื่อ 
Parasympathetic nerve ถูกกระตุ้น 

7.2 External anal sphincter เป็นกล้ามเนื้อลาย อยู่ล้อมรอบส่วนล่าง 1/3 ของ  
anal canal ซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อ Levator ani หนาตัว สามารถควบคุมได้ เพราะอยู่ภายใต้อ านาจ
จิตใจ ควบคุมโดยระบบประสาทซิมพาเทติก (Sympathetic system) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
subcutaneous part, Superficial part, deep part Anal column มีจ านวน 5-10 อัน เกิดจาก
ผนังช้ัน submucosa กับ mucosa ยกตัวข้ึนเป็นนูน บริเวณนี้จะมี plexus ของหลอดเลือดด าอยู่ 
คือ superior rectal vein เช่ือมกับ middle rectal vein และ inferior rectal vein ดังนั้นถ้ามีการ
ขยายตัวของ plexus of vein จะท าให้เกิดเป็นริดสีดวง (Internal hemorrhoid)  
 

5.7.2 การเปลี่ยนแปลงระบบการย่อยอาหารในผู้สูงอาย ุ
การเปลี่ยนแปลงของระบบการย่อยอาหารในผู้สูงอายุสามารถอธิบายได้ว่า การ 

เคลื่อนไหวของประเพาะอาหารลดลง เนื่องจากความตึงตัวของกล้ามเนื้อและการท างานของ
กล้ามเนื้อในกระเพาะอาหารลดลง ร่วมกับมีความผิดปกติด้านจิตใจและความวิตกกังวลในด้านต่างๆ 
สูงข้ึน อาหารอยู่ในกระเพาะอาหารยานานข้ึนจึงเกิดความรู้สกึหิวน้อยลง เยื่อบุกระเพาะอาหารบางลง
และฟ่อลีบเป็นเหตุผลให้การผลิตน้ าย่อย กรดเกลือและเอ็นไซม์เปปซิน (pepsin) ในกระเพะอาหาร
ลดลง 1 ใน 5 เมื่ออายุ 50-60 ปี และผลเนื่องจากการลดระดับกรดเกลือในกระเพาะอาหารจะท าให้
การดูดซึมแคลเซียมและธาตุเหล็กซึ่งดูดซึมได้ดีในสภาพความเป็นกรดลดลง ผู้สูงอายุจึงเกิดโรคกระ
ดุกผุและโรคโลหิตจางได้ง่าย การไหลเวียนเลือดตลอดทางเดินอาหารลดลง บางแห่งโป่งพอง ท าให้มี
โอกาสเกิดการตกเลือดในทางเดินอาหารได้ง่าย เยื่อบุทางเดินอาหารบางลงและเสื่อมหน้าที่เนื่องจาก
การแบ่งตัวของเซลล์ลดลง ซึ่งจะพบมาบริเวณล าไส้เล็กส่วนต้น เป็นเหตุให้การย่อยและการดูดซึม
สารอาหารต่าง ๆ ในล าไส้เล็กไม่ดี เกิดภาวะขาดสารอาหารได้ การเคลื่อนไหวของล าไส้เล็กและล าไส้
ใหญ่ลดลง ประกอบกับก าลังการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อหน้าท้องลดลง (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) 
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5.8 ระบบปัสสาวะ  
 

ระบบปัสสาวะ (urinary system) เป็นระบบที่ประกอบด้วยอวัยวะที่ท าหน้าที่ร่วมกันในการ
สร้างน้ าปัสสาวะ เก็บน้ าปัสสาวะไว้ช่ัวคราว และขับน้ าปัสสาวะออกทิ้ง เพื่อเป็นการรักษาสภาวะสมดุล
ของสิ่งแวดล้อมภายในร่างกาย โครงสร้างของระบบขับถ่ายปัสสาวะประกอบด้วย ไต (kidneys) 1 คู่ 
ท่อไตหรือหลอดปัสสาวะ (ureters) 1 คู่ กระเพาะปัสสาวะ (urinary bladder) และท่อปัสสาวะ 
(urethra) ตามรายละเอียดดังนี้ (กฤติกา ชินพันธ์, 2559) 

 
5.8.1 ไต  

ไต (kidneys)เป็นอวัยวะที่ส าคัญในระบบขับถ่ายปัสสาวะ คนปกตมิีไตอยู่ 1 คู่ (2 ข้าง) อยู ่
ภายนอกช่องท้อง (peritoneal cavity) มีรูปร่างคล้ายเมล็ดถ่ัว (bean shape) สีน้ าตาลแกมแดง 
ขนาดของไต แตกต่างตามแต่ละบุคคล อายุ และเพศ โดยไตของเพศหญิงจะเล็กกว่าไตของเพศชาย 
ขนาดโดยเฉลี่ย ยาวประมาณ 12 ซม. กว้าง 6 ซม.และหนา 3 ซม.หนักประมาณ 140-170 กรัม โดย
ไตเป็นอวัยวะที่มีเลือดมาเลี้ยงมากที่สุด คือ ประมาณ 20% ของเลือดที่อออกจากหัวใจในแต่ละนาที  

หน้าท่ีของไต 
1. สร้างน้ าปัสสาวะซึ่งเกิดจากการกรองเลือดที่ไต โดยของเสียส่วนใหญ่เป็นของ 

เสียที่เกิดจากขบวนการเมตาโบลิซึมของเซลล์ 
2. ควบคุมสมดุลของน้ าในร่างกาย เนื่องจากการขับถ่ายปัสสาวะท าให้ร่างกาย 

สูญเสียน้ า ซึ่งเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ในน้ าปสัสาวะ และเป็นตัวท าละลายส าหรับสารต่าง ๆ เช่น ยูเรีย 
(urea) และ ครีเอทีน (creatine) ที่เป็นของเสียจากขบวนการเมตาโบลิซึมที่ร่างกายต้องการขับออก 
ไตจึงเป็นตัวควบคุมปริมาณน้ าในร่างกายไม่ให้มีการขับน้ าออกมากเกินไป โดยการควบคุมของ
ฮอร์โมนแอนตี้ไดยูเรดติกฮอร์โมน หรือเอดีเอช (antidiuretic hormone : ADH) ที่สังเคราะห์จาก
ต่อมใต้สมองส่วนหน้า และอัลโดสเตอโรน (aldosterone) ที่สังเคราะห์จากต่อมหมวกไตส่วนนอก 

3. ควบคุมสมดุลของกรด-ด่างในร่างกาย ด้วยการควบคุมสมดุลของกรด-ด่างในน้ า 
เลือด โดยทั่วไปในเลือดมีค่า pH ประมาณ 7.4 ซึ่งเป็นระดับที่เซลล์ในร่างกายสามารถท าหน้าที่ได้
อย่างปกติ แต่การที่เลือดมี pH เป็นด่างมากเกินไป (alkalosis) หรือ มี pH เป็นกรดมากเกินไป 
(acidosis) จะมีผลให้การท างานของเซลล์มีประสิทธิภาพลดลง 

4. ควบคุมสมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย (electrolyte balance) โดยการขับแร่ 
ธาตุส่วนที่มีมากเกินความต้องการออก และดูดกลบัแร่ธาตุสว่นที่ร่างกายมีความต้องกลับเข้าสู่ร่างกาย
ผ่านทางหลอดไต 

5. สังเคราะห์และหลั่งฮอร์โมนฮอร์โมนอิริโทรปอยด์ติน ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง 
เซลล์เม็ดเลือดแดง (erythropoiesis) และฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการควบคุมความดันของเลือด คือ 
ฮอร์โมนเรนนิน (renin) 

6. เกี่ยวกับการท าลายสารพิษ (detoxification) เพื่อช่วยก าจัดสารพิษในร่างกาย  
โดยการเปลี่ยนสารพิษบางชนิดให้เป็นสารทีม่ีพิษน้อยลง หรือเปลี่ยนให้เป็นสารที่ไม่มีพิษ แล้วขับออก
จากร่างกาย 
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7. ท าหน้าที่ผลิตไวตามินดีที่ท างานได้ (active vitamin D) เพื่อช่วยในการดูดซึม 
แคลเซียมอิออนที่ผนังล าไส้เล็ก 
 

5.8.2. ท่อไตหรือหลอดปัสสาวะ  
ท่อไตหรือหลอดปัสสาวะ (ureters) เป็นท่อที่ต่อมาจาก renal pelvis ท าหน้าที่น าน้ า 

ปัสสาวะจากไตลงมาสูก่ระเพาะปัสสาวะ ท่อไตมีความกว้างเฉลี่ยประมาณ 1 ซม. โครงสร้างของท่อไต
ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ช้ัน ช้ันนอกเป็นส่วนของช้ันเนื้อเยื่อเส้นใย (fibrous tissue) ส่วนช้ันกลาง
ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบ และช้ันในสุดเป็นช้ันเนื้อเยื่อบุผิวชนิดที่เป็นเซลล์หลายช้ันซ้อนกันที่
สามารถยืดขยายเซลล์ได้ (transitional epithelium) เนื้อเยื่อบุผิวดังกล่าวจะมีผลให้ท่อไตสามารถ
ยืดตัวออกได้ขณะที่มีน้ าปัสสาวะไหลผ่านมาตามท่อเพื่อไปเก็บสะสมที่กระเพาะปัสสาวะ 

หน้าท่ีของท่อไต 
ท่อไตท าหน้าที่รับน้ าปสัสาวะจากไต เพื่อส่งต่อไปยังกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งการส่งผ่านน้ า 

ปัสสาวะเกิดจากการบีบตัวของช้ันกล้ามเนื้อเรียบที่ล้อมรอบท่อไต คล้ายกับขบวนการขย่อน 
(peristalsis movement) ของกล้ามเนื้อเรียบที่ผนังล าไส้ บริเวณท่อไตตรงส่วนที่ต่อระหว่างท่อไตกบั
กระเพาะปัสสาวะนี้ จะมีลิ้น (valve) อยู่ภายในท่อ เพื่อท าหน้าที่ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าปัสสาวะ
เข้าสู่ไต 
 

5.8.3. กระเพาะปัสสาวะ  
กระเพาะปัสสาวะ (urinary bladder)เป็นที่เก็บน้ าปัสสาวะที่ไหลออกมาจากไต 

ตลอดเวลา และท าหน้าที่ขับปัสสาวะออกมาสู่ท่อปัสสาวะ (urethra) กระเพาะปัสสาวะเป็นอวัยวะที่
มีลักษณะเป็นถุง ส่วนท้ายของกระเพาะปัสสาวะจะต่อกบัท่อปัสสาวะ ด้านในถุงเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ 
เมื่อปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะมากข้ึน ผนังกระเพาะปัสสาวะจะยืดตัวออก ถ้าไม่มีน้ าปัสสาวะผนัง
กระเพาะปัสสาวะจะหดตัวเล็กลง บริเวณกระเพาะปัสสาวะที่ต่อกับท่อปัสสาวะจะมีกล้ามเนื้อหูรูด 
(sphincter) ท าหน้าที่ป้องกันการไหลย้อนของน้ าปัสสาวะเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะ 

กายวิภาคของกระเพาะปัสสาวะ (anatomy of urinary bladder) ประกอบด้วย 2  
ส่วน คือ ถุงกล้ามเนื้อเรียบ และส่วนคอ ต าแหน่งและขนาดของกระเพาะปัสสาวะจะแตกต่างกันไป
ข้ึนกับปริมาณน้ าปัสสาวะที่บรรจุอยู่ภายใน โครงสร้างของกระเพาะปัสสาวะประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ช้ัน 
เช่นเดียวกับในท่อไต ผนังภายในของกระเพาะปัสสาวะช้ันในสุดถูกบุด้วยเซลล์เนื้อเยื่อบุผิวที่ยืดขยาย
เซลล์ได้เรียงซ้อนกันหลายช้ัน (transitional epithelium) จึงสามารถยืดขยายได้เมื่อมีน้ าปัสสาวะ
บรรจุอยู่เต็ม ช้ันถัดไปเป็นช้ันกล้ามเนื้อเรียบที่เรียงตัวกันอยู่แบบตามยาว ตามขวางและวงกลม เมื่อ
กล้ามเนื้อเรียบหดตัวจะท าให้น้ าปัสสาวะไหลออกมา และช้ันนอกเป็นส่วนของช้ันเนื้อเยื่อเส้นใย 
(fibrous tissue) 

ส่วนคอของกระเพาะปัสสาวะจะแผ่ขยายยาวจากส่วนท้ายของถุงเข้าไปในช่องเชิงกราน  
เพื่อเช่ือมต่อกับท่อปัสสาวะ และรอบ ๆ คอของกระเพาะปัสสาวะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อหูรูดที่
ประกอบด้วยเซลล์กล้ามเนื้อลาย ซึ่งท างานภายใต้อ านาจจิตใจ การหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อ
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หูรูดมีผลให้เกิดการเปิดและปิดท่อทางเดินปัสสาวะ เพื่อให้น้ าปัสสาวะไหลออกจากกระเพาะปัสสาวะไปยัง
ท่อปัสสาวะได ้

หน้าท่ีของกระเพาะปัสสาวะ 
ท าหน้าที่เก็บรวบรวมน้ าปัสสาวะที่ผลิตจากไต เพื่อรอการขับถ่ายออกจากร่างกาย 

ผ่านทางอวัยวะเพศ และมีหน้าที่ในการขับถ่ายปัสสาวะ ซึ่งจะต้องอาศัยการท างานร่วมกันระหว่าง
กระเพาะปัสสาวะและกล้ามเนื้อหูรูดทั้งสองข้างที่ต่อกับท่อปัสสาวะ ที่ถูกควบคุมโดยระบบประสาท
ส่วนกลางและรีเฟล็กซ์ของระบบประสาทอัตโนมัติ  
 

5.8.4. ท่อปัสสาวะ  
ท่อปัสสาวะ (urethra) เป็นส่วนของท่อที่ต่อมาจากส่วนคอของกระเพาะปัสสาวะ และ 

ทอดยาวมายังช่องเชิงกราน มีโครงสร้างเช่นเดียวกับท่อไต และกระเพาะปัสสาวะ เมื่อเกิดการขับ
ปัสสาวะ (urination) น้ าปัสสาวะที่สะสมในกระเพาะปัสสาวะจะไหลเข้าสู่ท่อปัสสาวะ และออกสู่
ภายนอกร่างกายผ่านอวัยวะเพศ ดังนั้นท่อปัสสาวะจึงมีหน้าที่หลักในการน าน้ าปัสสาวะจากกระเพาะ
ปัสสาวะออกมาสู่ภายนอกร่างกาย  

ส าหรับผู้ชายท่อปัสสาวะนอกจากจะท าหน้าที่ในการน าน้ าปัสสาวะออกจากร่างกาย 
แล้วยังเกี่ยวข้องกับการหลั่งน้ าอสุจิด้วย ในผู้ชายด้านบนของท่อปัสสาวะส่วนต้น (pelvic urethra) 
จะมีต่อมร่วม (accessory glands) เช่น ต่อมพรอสเตรท (prostate gland) และต่อมคาว์สเปอร์ 
(cowper’s gland) ปรากฏให้เห็นได้ ท่อปัสสาวะของผู้หญิงจะสั้นและมีลักษณะเป็นท่อตรงกว่าใน
ผู้ชาย โดยในผู้หญิงปลายของท่อปัสสาวะจะมาเปิดออกตรงด้านล่างของกระพุ้งช่องคลอด 
(vestibule) ก่อนที่จะมีการขับน้ าปัสสาวะออกจากร่างกายผ่านทางปากช่องคลอด 

ส่วนประกอบของน้ าปัสสาวะ 
น้ าปัสสาวะเป็นของเหลวที่ผลติจากไต มีสีค่อนข้างเหลือง มีน้ าเป็นส่วนประกอบประมาณ  

95% และมีของแข็งประมาณ 5 % ของแข็งที่เป็นส่วนประกอบมีทั้งส่วนที่เป็นสารอินทรีย์และสาร 
อนินทรีย์ ได้แก่ ยูเรีย แอมโมเนีย น้ าตาล โซเดียมอิออน คลอไรด์อิออน แคลเซียมอิออน และ
แมกนีเซียมอิออน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกรดไขมันบางชนิด และฮอร์โมนบางชนิดด้วย สีของน้ า
ปัสสาวะเป็นสีที่เกิดจากน้ าดี ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้ าปัสสาวะ จะข้ึนกับปริมาณของเกลือ
แร่หรือแร่ธาตุต่าง ๆ และปริมาณน้ าที่เป็นส่วนประกอบ ปัสสาวะที่มีค่าเป็นกรด คือ มีค่า pH ต่ ากว่า 
7.4 จะมีไฮโดรเจนอิออน (H+) และแอมโมเนียมอิออน (NH4

+) ปนอยู่มาก แต่ถ้าปัสสาวะมีค่าเป็นด่าง 
จะมีไบคาร์บอเนตอิออน (HCO3

–) โซเดียมอิออน (Na+) และโพแตสเซียมอิออน (K+) สงู โดยทั่วไปน้ า
ปัสสาวะจะมีค่าความเป็นกรดเล็กน้อย ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามอาหารที่กิน สภาพร่างกายและ
การติดเช้ือ กรณีเป็นโรคเบาหวานปัสสาวะจะเป็นกรด 
 

5.8.5 การเปลี่ยนแปลงระบบปัสสาวะในผู้สูงอายุ 
การเปลี่ยนแปลงของระบบปัสสาวะในผู้สูงอายุ สามารถอธิบายได้ ดังนี ้ขนาดของไต 

ลดลงเหลือประมาณ 1 ใน 5 ของขนาดเดิม น้ าหนักไตลดลงประมาณร้อยละ 30 และหน่วยไตมี
จ านวนลดลงร้อยละ 30-40 เมื่ออายุ 25-85 ปี หน่วยไตที่เหลือจะมีขนาดใหญ่ข้ึน ผนังหลอดเลือด
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แดงที่ไปเลี้ยงไตแข็งตัว ท าให้การไหลเวียนเลอืดในไตลดลงประมาณรอ้ยละ 53 และอัตราการกรองไต
ลดลงร้อยละ 50 การท างานของไตลดลงท าให้การดูดกลับของสารต่าง ๆ น้อยลง ความสามารถใน
การท าให้ปัสสาวะเข้มข้นข้ึนลดลง เป็นเหตุให้ปัสสาวะเจือจางมากข้ึนท าให้ร่างกายเกิดการสูญเสียน้ า
และอิเล็คโตรลัยท์ได้ ความถ่วงจ าเพาะและออสโมลาลิสตี้ของปัสสาวะลดลง ระดับพิกัดที่ไต ( renal 
threshold) ต่อสารต่าง ๆ เปลี่ยนแปลง อาจเพิ่มข้ึนหรือลดลงข้ึนอยู่กับชนิดของสารนั้น ๆ เป็นเหตุ
ให้บางครั้งสามารถตรวจพบโปรตีนและกลูโคสในปัสสาวะได้ 

 กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะอ่อนก าลังลง ก าลังการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะลดลง 
ร่วมกับการรับการกระตุ้น (stretch receptor) ในกระเพาะปัสสาวะท างานลดลง จึงท าให้มีปัสสาวะ
ค้างในกระเพาะปัสสาวะมากข้ึน ประกอบกับขนาดของกระเพาะปัสสาวะลดลง ความจุของกระเพาะ
ปัสสาวะลดลงจาก 500 เหลือเพียง 250 มิลลิลิตร ดังนั้นผู้สูงอายุจึงปัสสาวะบ่อย (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 
2558) 
 
5.9 ระบบประสาท 
 

ระบบประสาท เกี่ยวข้องกับการควบคุมและประสานการท างานส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อ
เตรียมร่างกายให้มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิง่แวดล้อมภายนอก ในขณะเดียวกันก็ควบคุมอวัยวะภายใน
ต่าง ๆ ให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมซึ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต ร่างกายคนมีเซลล์
ประสาท (nerve cell) หรือ นิวรอน (neuron) จ านวนมาก ท าหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้และการ
ตอบสนอง แต่ละเซลล์อาจมีการเช่ือมโยงเกี่ยวพันกับเซลล์ประสาทอื่นเป็นพัน  ๆ เซลล์ สามารถ
ท างานเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณ ระหว่างสิ่งเร้าภายนอกกับภายในร่างกายได้อย่างมีระบบ 

หน้าที่ของเซลลป์ระสาท แบง่ตามหน้าที่ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1. เซลล์ประสาทรับความรู้สึก (sensory neuron) เป็นเซลล์ประสาทข้ัวเดียว หรือสองข้ัว 

ท าหน้าที่รับกระแสความรู้สึกเข้าสู่เซลล์ในสมองและไขสันหลัง 
2. เซลล์ประสาทประสานงาน (association neuron) เป็นเซลล์ประสาทหลายข้ัว ท าหน้าที่ 

เช่ือมโยงกระแสประสาทจากเซลล์ประสาทรับความรู้สึกและเซลล์ประสาทน าค าสั่งพบอยู่ในระบบ
ประสาทส่วนกลาง 

3. เซลล์ประสาทน าค าสั่ง (motor neuron) เป็นเซลล์ประสาทหลายข้ัวท าหน้าที่น ากระแส 
ประสาทจากเซลล์ในสมองหรือไขสันหลังไปยังหน่วยปฏิบัติการ 
 

5.9.1 ระบบประสาทส่วนกลาง 
ระบบประสาทกลาง หรือ ระบบประสาทส่วนกลาง หรือ ซีเอ็นเอส (central 

nervous system; ตัวย่อ: CNS) เป็นโครงสร้างที่ใหญ่ทีสุ่ดของระบบประสาทประกอบด้วยสมองและ
ไขสันหลัง ท าหน้าที่ร่วมกับระบบประสาทนอกส่วนกลาง (peripheral nervous system) ในการ
ควบคุมพฤติกรรม โครงสร้างของระบบประสาทกลางจะอยู่ภายในช่องล าตัวด้านหลงั (dorsal cavity) 
สมองอยู่ในช่องล าตัวด้านศีรษะ (cranial cavity) และไขสันหลังอยู่ในช่องไขสันหลัง (spinal cavity) 
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โครงสร้างเหล่านี้ถูกปกคลุมด้วยเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง  (meninges) สมองยังถูกปกคลุมด้วย
กะโหลกศีรษะและไขสันหลังยังมีกระดูกสันหลังช่วยป้องกันการกระทบกระเทือน 

 
5.9.2 สมอง 

สมอง (brain) คืออวัยวะส าคัญในสัตว์หลายชนิดตามลักษณะทางกายวิภาค หรือที่เรียกว่า  
encephalon จัดว่าเป็นส่วนกลางของระบบประสาท สมองมีหน้าที่ควบคุมและสั่งการการเคลื่อนไหว 
พฤติกรรม และรักษาสมดุลภายในร่างกาย เช่น การเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต สมดุลของเหลงใน
ร่างกาย และอุณหภูมิ เป็นต้น หน้าที่ของสมองยังเกี่ยวข้องกับการรู้ ความจ า การเรียนรู้การ
เคลื่อนไหว และความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ สมองของมนุษย์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดังนี ้

1) สมองส่วนหน้า (Forebrain) มีขนาดใหญ่ที่สุด มีรอยหยักเป็นจ านวนมาก
สามารถแบ่งออกได้อีก ดังนี้ ออลเฟกทอรีบัลบ์ (olfactory bulb) อยู่ด้านหน้าสุด ท าหน้าที่รับกลิ่น 
ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมออลแฟกทอรีบัลบ์จะไม่เจริญ แต่จะดมกลิ่นได้ดีโดยอาศัยเยื่อบุในโพรงจมูก 
สมองส่วนหน้า ประกอบด้วย 

ซีรีบรัม (Cerebrum) มีขนาดใหญ่สุด มีรอยหยักเป็นจ านวนมาก ท าหน้าที่ 
เกี่ยวกับการเรียนรู้ ความสามารถต่าง ๆ  เป็นศูนย์การท างานของกล้ามเนื้อ การพูด การมองเห็น การดมกลิ่น 
การชิมรสแบ่งเปน็สองซีก แต่ละซีกเรียกว่า Cerebral hemisphere และแต่ละซีกจะแบ่งได้เป็น 4 พู 
ดังนี ้

1. Frontal lobe ท าหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหว การออกเสียง ความคิด  
ความจ า สติปัญญา บุคลิก ความรู้สึก พื้นอารมณ์ 

2. Temporal lobe ท าหน้าที่ควบคุมการได้ยิน การดมกลิ่น 
3. Occipital lobe ท าหน้าที่ควบคุมการมองเห็น 
4. Parietal lobe ท าหน้าที่ควบคุมความรู้สึกด้านการสัมผัส การพูด การรับรส 

ทาลามัส (Thalamus) อยู่เหนือไฮโปทาลามัส ท าหน้าที่เป็นสถานีถ่ายทอด 
กระแสประสาทเพื่อส่งไปจุดต่าง ๆ ในสมอง รับรู้และตอบสนองความรู้สึกเจ็บปวด ท าให้มีการสั่งการ
แสดงออกพฤติกรรมด้านความเจ็บปวด 

ไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางของระบบประสาท  
อัตโนมัติและสร้างฮอร์โมนเพื่อควบคุมการผลิตฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองและยังเกี่ยวกับการควบคุม
อุณหภูมิร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึก วงจรการตื่นและการหลับ การหิว และการอิ่ม 

2) สมองส่วนกลาง (Midbrain) เป็นสมองที่ต่อจากสมองส่วนหน้า เป็นสถานีรับส่ง
ประสาท ระหว่างสมองส่วนหน้ากับส่วนท้ายและส่วนหน้ากับนัยน์ตาท าหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
ของลูกตาและม่านตาจะเจริญดีในสัตว์พวกปลา กบ ฯลฯ ในมนุษย์สมองส่วน obtic lobe นี้จะเจริญ
ไปเป็น Corpora quadrigermia ท าหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยิน 

3) สมองส่วนท้าย (Hindbrain) ประกอบด้วย 
พอนส์ (Pons) อยู่ด้านหน้าของซีรีเบลลัม ติดกับสมองส่วนกลาง ท าหน้าที่ 

ควบคุมการท างานบางอย่างของร่างกาย เช่น การเค้ียวอาหาร การหลั่งน้ าลาย การเคลื่อนไหวของ
กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า การหายใจ การฟัง 
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เมดัลลา (Medulla) เป็นสมองส่วนท้ายสดุ เป็นศูนย์กลางการควบคุมการท างาน 
นอกเหนืออ านาจจิตใจ เช่น ไอ จาม สะอึก หายใจ การเต้นของหัวใจ เป็นต้น 

ซีรีเบลลัม (Cerebellum) อยู่ใต้เซรีบรัม ควบคุมระบบกล้ามเนื้อให้สัมพันธ์กัน 
และควบคุมการทรงตัวของร่างกาย 
 

5.9.3 การเปลี่ยนแปลงระบบประสาทในผู้สูงอายุ 
การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทในผู้สูงอายุ สามารถอธิบายได้ว่า เซลล์สมองและ 

เซลล์ประสาทมีจ านวนลดลงเรื่อย ๆ ท าให้น้ าหนักสมองลดลงร้อยละ 10 จากอายุ 25-75 ปี ขนาด
สมองลดลงมีน้ าสมองหล่อเลี้ยงเพิ่มข้ึน เซลล์สมองและเซลล์ประสาทมีสารไลโปฟัสซิน (lipofuscin) 
สะสมมากข้ึน ซึ่งการเปลี่ยนแลปงเกิดข้ึนช้า ๆ ท าให้สังเกตได้ยาก ประสิทธิภาพการท างานของสมอง
และเซลล์ประสาทอัตโนมัติลดลง ความเร็วในการส่งสัญญาณประสาทลดลง เป็นเหตุให้ความไวและ
ความรู้สึกตอบสนองต่อปฏิกิริยาต่าง ๆ ลดลง การเคลื่อนไหวและความคิดเช่ืองช้า จนบางครั้งอวัยวะ
ที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นไหวท างานไม่สัมพันธ์กัน ดังนั้นผู้สูงอายุจึงควรหลีกเลี่ยงการขับรถและงานที่
ต้องใช้ความไวเพราะอาจท าให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุได้ง่าย 

 ความจ าเสื่อมโดยเฉพาะเรือ่งราวใหม่ ๆ  (recent memory) เพราะความสามารถใน
การเก็บข้อมูลลดลง แต่สามารถจ าเรื่องราวเก่า ๆ ในอดีต (remote memory) ได้ดี ความสามารถใน
การเรียนรู้เรื่องราวใหม่ ๆ ลดลง ต้องอาศัยเวลานานข้ึนและต้องเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุให้ความสนใจ       
(วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) 
 
5.10 ระบบต่อมไรท้่อ 
 

5.10.1 ต่อมไร้ท่อ (Endocrine Gland) หมายถึง ต่อมที่ไม่มีท่อประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ที่
สร้างและหลั่งสารเคมีที่เรียกว่า ฮอร์โมน (hormone) แล้วส่งออกนอกตัวเซลล์โดยผ่านทางกระแส
เลือดหรือน้ าเหลืองไปควบคุมหรือดัดแปลงสมรรถภาพของเซลล์ของของอวัยวะเป้าหมาย ( target 
organ) ที่อยู่ไกลออกไป หรืออยู่ใกล้เคียงกัน มีลักษณะการท างานค่อนข้างช้าแต่ได้ผลการท างานที่ 
โดยฮอร์โมนแต่ละชนิดจะท างานไปพร้อม ๆ กันเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายให้คงที่อยู่เสมอ 

หน้าที่ส าคัญของระบบต่อมไร้ท่อ คือ ควบคุมระบบพลังงานของร่างกาย ควบคุมปริมาณน้ า
และเกลือแร่ในร่างกาย ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย ควบคุมระบบสืบพันธ์ุและต่อมน้ านม 
หากเกิดความผิดปกติของต่อมไรท้่อที่มกีารผลติฮอรโ์มนมากเกินไปหรอืน้อยเกนิไป จะส่งผลเฉพาะต่อ
อวัยวะที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนน้ัน ๆ  ให้ท างานผิดปกติไปด้วย ระบบต่อมไร้ท่อจึงถือเป็นระบบสื่อสาร
ภายในร่างกาย ท าหน้าที่ควบคุมเช่ือมโยง ติดต่อประสานกับการท างานของระบบอื่น ๆ ในร่างกาย 
ลักษณะการท างานจะเปน็ไปอย่างช้า ๆ  แต่ให้ผลระยะยาวนาน เช่น การเจริญเติบโตของร่างกาย การ
ผลิตน้ านม ต้องอาศัยเวลาจึงจะแสดงผลให้ปรากฏ (กฤติกา ชินพันธ์, 2559) 

 
 
 



105 
 

5.10.2 หน้าท่ีของฮอร์โมน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
1. การสบืพันธ์ุ โดยฮอรโ์มนจากระบบสืบพันธ์ุ เช่น แอนโดรเจน (androgen)  

เอสโตรเตน (estrogen) โพรเจสเคอโรน (progesterone) luteinizing hormone follicle stimulating 
hormone และโพรแลกติน ฮอร์โมนเหล่านี้จะช่วยควบคุมการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงตามวัยของ
อวัยวะสืบพันธ์ุ เช่น การสร้างอสจุ ิการตั้งครรภ์ การคลอด เป็นต้น 

2. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายท าให้มีการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อของ 
ร่างกายการเจริญเติบโตตามวัย การแก่ชรา ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง คือ Growth hormone, Thyroxin 
hormone, Insulin hormone 

3. การสร้างและการใช้พลังงาน คือ ควบคุมกระบวนการ Metabolism ภายใน 
ร่างกายใหม้ีการใช้พลงังานของเซลล์ของอวัยวะต่าง ๆ เช่น ควบคุมกระบวนการ Metabolism ของ
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน โดยมีฮอร์โมนทีเ่กี่ยวข้อง คือ อินซูลิน เอพเินฟริน คอติซอล 

4. การรกัษาสภาวะภายในร่างกายให้คงที่ เช่นการควบคุมเกลอืแร่ และน้ า เพื่อ 
รักษาสภาพแวดล้อมภายในร่างกายให้สมดุล ได้แก่ แอลโดสเตอโรน ควบคุมโซเดียม ADH 
(Antidiuretic hormone) ควบคุมปรมิาณน้ า เป็นต้น 

ประเภทและคุณสมบัติของฮอร์โมน 
1. Paracrine hormone คือ ฮอร์โมนที่ออกฤทธ์ิโดยการไปกระตุ้นหรือยบัยั้ง 

กระบวนการบางอย่างในเซลลเ์ป้าหมายที่อยู่ข้างเคียง 
2. Autocrine hormone คือ ฮอร์โมนที่ออกฤทธ์ิที่เซลลผ์ลิตฮอร์โมนเอง 
3. Endocrine hormone คือ ฮอร์โมนที่ออกฤทธ์ิต่อเซลลเ์ป้าหมายที่อยู่ไกล 

ออกไปจากเซลล์ทีส่ร้างฮอรโ์มน 
4. Neurocrine hormone คือ ฮอร์โมนที่สร้างจากเซลลป์ระสาท ส่งไปตามเส้นใย 

ประสาทเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือด 
 

5.10.3 ต่อมไร้ท่อท่ีส าคัญของร่างกาย ประกอบด้วย 
1. ไฮโปทาลามัส  

ไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) ตั้งอยู่ที่ฐานของสมองด้านหน้าของทาลามัส  
โดยมีร่องไฮโพทาลามัสค่ันกลาง ด้านหน้าของไฮโพทาลามัส คือ จุดที่เส้นประสาทจากลกูตามาบรรจบ
และไขว้กัน (optic chiasm) ส่วนล่างของไฮโพทาลามัส คือ tubercinerium ซึ่งมีส่วนตรงกลาง
เรียกว่า median eminence หลอดเลือดแดงจะแตกแขนงเป็นหลอดเลือดฝอยแล้วรวมตัวไหลลงไป
ตามก้านของต่อมใต้สมองไปเลี้ยงต่อมใต้สมองส่วนหน้าเรียกระบบหลอดเลือดนี้ว่า hypophyseal 
portal system ที่ระบบไหลเวียนนี้เป็นแหล่งที่ฮอร์โมนจากไฮโพทาลามัส หลั่งออกมา ซึ่งเป็น 
releasing hormone (RH) และinhibiting hormone (IH) มีผลไปควบคุมการท างานของต่อมใต้
สมอง ฮอร์ โมนที่ สร้ างจากไฮโพทาลามั ส ได้ แก่  Releasing hormone : Growth hormone releasing 
hormone (GHRH), prolactin releasing hormone (PRH), Gonadotrophicreleasing hormone 
(GnRH), Thyriod releasing hormone (TRH), corticotropic releasing hormone (CRH) 
ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนของต่อมใต้สมองส่วนหน้าและยับยั้งการหลั่ง ( inhibiting hormone) 
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ประกอบด้ วยฮอร์ โมน growth hormone (somatostatin), prolactin (PIF) และ Melatonin (MIH) 
(กฤติกา ชินพันธ์, 2559) 

2.  ต่อมใต้สมอง  
ต่อมใต้สมอง (pituitary gland) มีขนาดประมาณ 1 – 1.5 เซนติเมตร เป็น

ต่อมที่อยู่ติดกับส่วนล่างของสมองส่วนไฮโปทาลามัส แบ่งได้ 3 ส่วนคือ ต่อมใต้สมองส่วนหน้า 
(anterior pituitary) ต่อมใต้สมองส่วนกลาง ( interior pituitary) และต่อมใต้สมอง ส่วนหลัง 
(posterior pituitary) ต่อมใต้สมองส่วนหน้าและส่วนกลาง มีต้นก าเนิดมาจากเนื้อเยื่อชนิดเดียวกันที่
เรียกว่า Adenohypophysis ซึ่งสามารถสร้าง ฮอร์โมนได้เองดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเป็นหน่วยเดียวกนัซึง่
ถือได้ว่าเป็นต่อมไร้ท่อแท้จริง ต่อมใต้สมองส่วนหลัง เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเยื่อประสาท ที่เรียกว่า 
Neurohypophysis (กฤติกา ชินพันธ์, 2559) 

การหลั่งฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง 
ต่อมใต้สมองส่วนหน้า จะสร้างฮอร์โมนได้ต้องถูกกระตุ้นจากฮอร์โมนประสาทหรอื 

รีลีสซิ่งฮอร์โมน (releasing hormone) ที่สร้างจากนิวโรซีครีทอรีเซลล์ (neurosecretory cell) ที่มี
ตัวเซลล์อยู่ที่สมองส่วนไฮโพทาลามัสเสียก่อน 

ต่อมใต้สมองส่วนหลัง ไม่ได้สร้างฮอร์โมนได้เอง แต่มีปลายแอกซอนของนิวโร 
ซีครีทอรีเซลล์ จากสมองส่วนไฮโปทาลามัสมาสิ้นสุด และหลั่งฮอร์โมนประสาทออกมาสู่กระแสเลือด
เข้าสู่เส้นเลือดที่มาเลี้ยงต่อมใต้สมองส่วนหลังดังนั้นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากต่อมใต้สมองส่วนหลังก็
คือ ฮอร์โมนประสาทนั่นเอง 
 

5.10.4 การเปลี่ยนแปลงระบบต่อมไร้ท่อในผู้สูงอายุ 
การเปลี่ยนแปลงของระบบต่อมไร้ท่อในผู้สูงอายุ สามารถอธิบายได้ดังนี้ น้ าหนัก 

ต่อมไร้ท่อลดลงร้อยละ 20 มีเนื้อเยื่อพังผืดเข้าแทนที่มากข้ึน การไหลเวียนเลือดที่ต่อมใต้สมองลดลง 
การผลิตฮอร์โมนต่าง ๆ ลดลง ต่อมธัยรอยด์มีเนื้อเยื่อพังผืดสะสมมากขึ้น การท างานของต่อมธัยรอยด์
ลดลงตามอายุ เป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุเกิดภาวะขาดฮอร์โมนธัยรอยด์ (hypothyroidism) ซึ่งจะพบใน
ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ท าให้มีอาการอ่อนเพลียเบื่ออาหารและน้ าหนักลดลงได้ 

ต่อมพาราธัยรอยด์ท างานลดลงตามอายุ แต่การท างานของฮอร์โมนพาราธัยรอยด์  
จะเพิ่มข้ึนในผู้สูงอายุ เพราะระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งอออกฤทธ์ิต้านการท างานของฮอร์โมน
พาราธัยรอยด์มีระดับลดลง ตับอ่อนหลั่งอินสุลินลดลงและช้า ระดับน้ าตาลฝนเลือดขณะอดอาหาร
คงที่ เนื้อเยื่อต่าง ๆ ในร่างกายตอบสนองต่ออินสุลินน้อยกว่าปกติ เป็นผลให้ระดับความทนต่อน้ าตาล 
(glucose tolerance)ลดลงเมื่ออายุมากขึ้น ระดับน้ าตาลในเลือดจึงสูงนานกว่าปกติ ระดับกลูคากอน
ลดลงและตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นช้าลง (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) 
 
5.11 ระบบอวัยวะสบืพันธุเ์พศหญิงและเพศชาย 
 

5.11.1 อวัยวะของเพศหญิง หมายถึง อวัยวะของระบบสืบพันธ์ุภายนอกทั้งหมดของเพศ
หญิงที่ประกอบด้วย หัวหน่าว แคมใหญ่ แคมเล็ก คลิตอริส และรูเปิดของท่อปัสสาวะ ซึ่งไม่รวมกับ
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อวัยวะอื่นในระบบที่เกี่ยวข้อง ส่วนระบบสืบพันธ์ุเพศหญิง หมายถึง ระบบอวัยวะทั้งหมดของเพศ
หญิงที่มีหน้าที่ส าหรับสืบพันธ์ุ โดยประกอบด้วย 1) อวัยวะสืบพันธ์ุภายนอก และ 2) อวัยวะสืบพันธ์ุ
ภายใน ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1) อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก 
อวัยวะสืบพันธ์ุภายนอก (valva) ประกอบด้วย หัวหน่าว แคมใหญ่ แคมเล็ก  

คลิตอริส และทางเปิดของท่อปัสสาวะ มีหน้าที่ปกคลุมอวัยวะเพศของหญิงไว้ทั้ งหมด  ตาม
รายละเอียดดังนี้  

1.1 หัวหน่าว 
หัวหน่าว (mons pubis) อยู่ใต้ท้องน้อยบนกระดูกหัวหนาวระหว่างขาหนีบ 

ทั้งสองข้าง มีลักษณะเป็นผวิหนังนูน ประกอบด้วย ไขมันเป็นจ านวนมาก เมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นจะเกิดขน
ปกคลุม ขนมีลักษณะหยิกงอ สีด า เส้นใหญ่ ยาว มีลักษณะการปกคลุมรูปสามเหลี่ยมตามลักษณะ
ของหัวหน่าว แต่ลักษณะขน และปริมาณแตกต่างกันในแต่ละคน ข้ึนอยู่กับพันธุกรรม 

1.2 แคมใหญ่ 
แคมใหญ่ (labia majora) มีลักษณะเป็นเนื้อนูนสองกลบี ปดิช่องคลอด 

และอวัยวะภายใน 
1.3 แคมเล็ก 

แคมเล็ก (labia minora) เป็นกลีบเล็ก ๆ อยู่ด้านในของแคมใหญ่ มี 
หน้าที่ป้องกันการติดเช้ือจากภายนอกเข้าสู่ช่องคลอด 

1.4 เม็ดละมุด/คลิตอริส 
คลิตอริส (clitoris) หรือปุ่มกระสัน เป็นอวัยวะที่เทียบกับอวัยวะเพศชาย  

คือ องคชาต ตั้งอยู่เหนือรูเปิดท่อปัสสาวะ มีลักษณะเป็นตุ่มเนื้อขนาดเล็ก ขนาดประมาณ 0.5-1 ซม. 
เป็นส่วนที่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงจ านวนมาก มีความไวต่อการสัมผัส และท าให้เกิดความรู้สึกทางเพศ 

1.5 รูเปิดของท่อปัสสาวะ 
รูเปิดของท่อปัสสาวะ (urethra) ตั้งอยู่บริเวณด้านบนของปากช่องคลอด  

มีลักษณะเป็นตุ่มยื่นขนาดเล็ก บริเวณตรงกลางมีรูที่เป็นรูเปิดของท่อปัสสาวะส าหรับถ่ายปัสสาวะ
ออกนอกร่างกาย 

2)  อวัยวะสืบพันธุ์ภายในของเพศหญิง ประกอบด้วย 
2.1 ช่องคลอด (vaginal canal) ช่องคลอด เป็นช่องอวัยวะภายในที่ตั้งอยู่ 

ระหว่างช่องปัสสาวะกับช่องทวารหนัก ยาวประมาณ 7 – 8 เซนติเมตร เป็นช่องส าหรับผ่านของตัว
อสุจิเพื่อเข้าไปปฏิสนธิกับไข่บริเวณปีกมดลกูหรือทอ่น าไข่ รวมถึงเป็นทางออกของทารกในขณะคลอด 
ผนังภายในของช่องคลอดเป็นเยื่อเกือบติดกัน และสามารถแยกออกจากกันได้ สามารถยืดหดได้มาก 
และบริเวณปากช่องคลอดมีต่อมขนาดเล็ก ท าหน้าที่ขับน้ าเมือกมาเลี้ยงช่องคลอด เรียกว่า ต่อมบาร์โทลิน 
(Bartholin Grand) ในภาวะปกติช่องคลอดจะมีสภาพเป็นกรด ที่เกิดจากการเปลีย่นไกลโคเจนให้เป็น
กรดแลกติก (lactic acid) ซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่ง จึงเป็นสภาวะที่ช่วยป้องกันการติดเช้ือจุลินทรีย์ 
และที่ปากช่องคลอดเยื่อบาง ๆ เรียกว่า เยื่อพรหมจารี (hymen) ปกคลุมอยู่ เยื่อนี้จะขาดไปเมื่อมี
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เพศสัมพันธ์ครั้งแรกหรือกรณีอื่น ๆ เช่น การเล่นกีฬา การท างานหนักที่ท าให้เกิดการฉีกขาดของเยื่อ
พรหมจารี แต่ในบางคนอาจจะขาดมาแล้วตั้งแต่ก าเนิด 

2.2 มดลูก (uterus) เป็นอวัยวะสืบพันธ์เพศหญิงที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีรูปร่าง 
ลักษณะคล้ายผลชมพู่ ตั้งอยู่ในอุ้งเชิงกราน และอยู่ระหว่างกระเพาะปัสสาวะซึ่งอยู่ด้านหน้า และ
ทวารหนักซึ่งอยู่ด้านหลัง มีส่วนที่ติดต่อกับช่องคลอดที่ เป็นปากมดลูก เรียกว่า เซอวิก (cervix) 
ภายในมดลูกมีลักษณะเป็นโพรงแคบ ๆ  มีเยื่อบุโพรงมดลูกที่เป็นกล้ามเนื้อหนา และมีความแข็งแรง มี
เส้นเลือดมาเลีย้งจ านวนมาก และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทุกรอบเดือนจากอิทธิพลของฮอร์โมนเพศ
เอสโตรเจน และโปรเจสเตอร์โรน เยื่อผนังมดลูกจะหลุดลอกขณะมีประจ าเดือน แต่เมื่อตั้งครรภ์จะ
ขยายตัวใหญ่เป็นที่ฝังตัวของไข่ที่ปฏิสนธิกับอสุจิแล้ว และค่อย ๆ เจริญเติบโตเป็นทารกในครรภ์ หลัง
การคลอดผนังมดลูกจะกลับคืนสู่สภาพเดิมภายใน 45 วัน 

หน้าท่ีของมดลูก 
1. การมปีระจ าเดือน ทีเ่กิดจากการหลุดลอกของเยื่อบมุดลูก  

ภายหลังที่ไม่มีไข่มาฝั่งตัว ซึ่งจะมกีารฉีกขาดของเส้นเลือด ท าให้เลือดไหลออก หรือที่เรียกทั่วไปว่า การ
เป็นประจ าเดือน 

2. การตั้งครรภ์ เป็นที่ฝงัของไข่ที่ปฏิสนธิแล้ว และพัฒนาเป็นตัวอ่อน 
จนกระทั้งเจริญเติบโตเป็นทารก 

3. การคลอด อันมาจากการครบก าหนดของการเติบโตของทารกใน 
ครรภ์ ขณะคลอดผนงัมดลกูจะมีการหดตัวเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทารกคลื่นออกผ่านมาถึงช่องคลอด 

2.3. รังไข่ (ovary) เป็นอวัยวะขนาดเล็ก สีขาวมัน มีรูปร่างคล้ายเม็ดมะม่วง
หิมพานต์ ขนาดเท่าเมล็ดมะปราง มี 2 อัน อยู่บริเวณปีกมดลูกซ้าย-ขวา ทั้งสองข้าง เช่ือมติดกับ
มดลูกด้วยปีกมดลูกหรอืท่อน าไข่ เซลล์ไข่ (ovum) หรือไข่ของเพศหญิงจะสกุ และเคลื่อนออกมาที่ท่อ
น าไข่ ที่เรียกว่า การตกไข่ เดือนละ 1 ใบ โดยสุกสลับกันจากรังไข่แต่ละข้าง แต่ในบางครั้ง อาจพบการ
เจริญ และสุกของไข่เกิดข้ึนพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง และหากมีการปฏิสนธิพร้อมกันก็จะเกิดเป็นตัวอ่อนทั้ง 
2 ฟอง หรือที่เรียกว่า การตั้งครรภ์แฝด รังไข่จะมีไข่ที่ยังไม่เจริญเต็มที่หลายพันฟอง เมื่อเด็กเติบโต
เข้าอายุ 12 – 13 ปี ไข่จะเริ่มสุก เพราะเกิดการกระตุ้นจากฮอร์โมนของต่อมพิทูอิตารี (pituitary 
grand) ไข่ที่สุกแล้วจะตกจากรังไข่เดือนละ 1 ใบ ของแต่ละข้างสลับกัน และจะเคลื่อนเข้าสู่ท่อน าไข่ 
และหากมีการปฏิสนธิจากตัวอสุจิก็เข้าฝังตัวในเยื่อบุมดลูก ซึ่งขณะที่ไข่เคลื่อนผ่านท่อน าไข่ ต่อมรังไข่
จะสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรน (progesterone) กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของเยื่อบุมดลูกเพื่อเตรียมการฝังตัวของไข่ โดยรังไข่จะเสื่อมสภาพ และฝ่อไป เมื่อผู้หญิงมีอายุ
ประมาณ 50 ปี ท าให้เพศหญิงเข้าสู่วัยหมดประจ าเดือนหรือบางครั้ง เรียกว่า วัยทอง 

หน้าท่ีของรังไข่ 
1. สร้างเซลลส์ืบพันธ์ ได้แก่ เซลล์ไข่ (ovum) 
2. สร้างฮอร์โมนเพศ ได้แก่ ฮอร์โมนเอสโตรเจน โปรเจสเตอร์โรน และ 

แอนโดรเจน แต่ที่ส าคัญมากส าหรับเพศหญิง คือ ฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen) ท าหน้าที่กระตุ้นให้
ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงทางอวัยวะสืบพันธ์ุให้เจริญเติบโต รวมถึงพัฒนาลักษณะของเพศหญิงให้
เด่นชัดข้ึน เช่น การเกิดเต้านมโต การมีขนที่อวัยวะสืบพันธ์ุ และเสียงแตก เป็นต้น 
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2.4 ท่อน าไข่ (oviduct) หรอื ปีกมดลูก (fallopian tube) 
ท่อน าไข่ หรือ ปีกมดลูกเป็นทางเช่ือมต่อระหว่างรังไข่ทั้งสองข้างกับ 

มดลูก ท าหน้าที่เป็นทางผ่านของไข่ที่ออกจากรังไข่เข้าสู่มดลูก ท่อน าไข่เป็นบริเวณที่อสุจิจะเข้า
ปฏิสนธิกับไข่ซึ่งการพัฒนาของเซลล์ไข่ (reproduction) เด็กหญิงจะเจริญเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นเมื่ออายุ
ประมาณ 12 – 15 ปี เซลล์เพศหญิงหรือไข่จะถูกกระตุ้นโดยฮอร์โมนจากต่อมพิทูอิตารี เป็นผลให้
เซลล์เพศหญิงสุกแก่พร้อมที่จะสืบพันธ์ุได้ปกติไข่จะหลุดลอยเข้าไป ในหลอดรังไข่ (follopian tube) 
โดยไข่ที่สุกจะหลุดออกมาเดือนละ 1 ฟองจากรังไข่ ซ้าย ขวา สลับกัน ไข่ที่สุกแล้วจะมีขนาดเล็กมาก 
แต่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่ามีรูปร่างกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.1 มิลลิเมตร ซึ่งจะโตกว่า
อสุจิหลายเท่า ภายในไข่ประกอบด้วยนิวเคลียส 1 อัน มีหน้าที่เก็บอาหาร ไข่ไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้ 
แต่ภายในหลอดรังไข่หรือปีกมดลูกมีขนละเอียดอยู่จะพัดไข่ให้เคลื่อนที่ไปตาม ท่อน าไข่เข้าสู่มดลูกได้ 
ถ้าไข่ไม่ได้รับการผสมกับอสุจิจะสลายตัวไป 
 

5.11.2 พัฒนาการทางเพศจากฮอร์โมน 
1. มีการเปลี่ยนแปลงขนาด และลักษณะของอวัยวะเพศ และรา่งกาย จนสามารถ 

สืบพันธ์ุได้อย่างสมบูรณ์ 
2. กระตุ้นการเจรญิเตบิโต และพฒันาร่างกายใหเ้ป็นผู้ใหญ่ โดยกระตุ้นการท างาน  

และการเจริญเติบโตของอวัยวะต่าง ๆ 
3. ช่วยรักษาสมดุลภายในร่างกาย โดยฮอร์โมนจะช่วยปรับสมดุลของระบบน้ าเกลือแร่  

ความเป็นกรด ความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ อุณหภูมิ ตลอดจนการเจริญมวลสารของกระดูก 
กล้ามเนื้อ และไขมัน ให้สมดุล 

การตกไข่ (ovulation) คือ การที่ไข่สุกและออกจากรังไข่เข้าสู่ท่อน าไข่ การตกไข่ 
จะเกิดข้ึนหลังจากวันที่มีรอบเดือนวันแรกประมาณ 13-15 วัน 

การมีประจ าเดือน (menstruation) หลังจากการตกไข่ ที่ไข่เคลื่อนลงสู่ท่อน าไข่  
มดลูกจะขยายขนาดจากการกระตุ้นของฮอร์โมนเอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรน ท าให้ผนังมดลูกดา้น
ในหนาตัวข้ึน และมีหลอดเลือดมาหล่อเลี้ยงมากขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการฝังตัวของไข่ที่ผสมแล้ว 
แต่หากไข่ไม่ได้รับการผสม ไข่ก็จะสลายตัวไป ท าให้ผนังมดลูกด้านใน และหลอดเลือดเกิดการ
สลายตัวตามมา และไหลออกมาทางช่องคลอดเป็นเลือดเสียหรืออาจมีก้อนเลือดหลุดออกมาด้วย ซึ่ง
เรียกว่า การเป็นประจ าเดือน 
 

5.11.3 อวัยวะเพศชาย โดยทั่วไปจะหมายถึง อวัยวะภายนอกที่ยื่นยาวออกจากหน้าท้อง
ส าหรับท าหน้าที่ร่วมเพศของเพศชาย หรือ เรียกว่า องคชาตซึ่งไม่รวมกับอวัยวะอื่นในระบบที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนระบบสืบพันธ์ุเพศชาย หมายถึง ระบบอวัยวะทั้งหมดของเพศชายที่มีหน้าที่ส าหรับสืบพันธ์ุ โดย
ประกอบด้วย 1) อวัยวะสืบพันธ์ุภายนอก และ 2) อวัยวะสืบพันธ์ุภายใน ตามรายละเอียด ดังนี ้
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1)  อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก ประกอบด้วย 
ถุงอัณฑะ (scortum) ถุงอัณฑะ เป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากหน้าท้อง และเป็น 

เนื้อเยื่ออ่อนที่หุ้มลกูอัณฑะเอาไว้ มีลักษณะเป็นถุงบาง และมีรอยย่น บริเวณกลางถุงมีรอยหยุ่นคล้าย
รอยแผล ซึ่งเป็นส่วนผนังทีแ่บ่งถุงอัณฑะออกเปน็ 2 ส่วน ฝั่งซ้ายขวา โดยในถุงอัณฑะแต่ละฝั่งจะมีลูก
อัณฑะอยู่ภายในฝั่งละลูก ถุงนี้สามารถยืดหดได้ โดยเมื่ออากาศเย็นขนาดถุงจะหดเข้าหาฝีเย็บ แต่
หากอากาศร้อนถุงจะขยายตัว และหย่อนลง เพื่อรักษาอุณหภูมิในถุงอัณฑะให้คงที่ ซึ่งโดยทั่วไป
ภายในถุงอัณฑะจะมีอุณหภูมิต่ ากว่าอุณหภูมิร่างกายประมาณ 1.5 – 2.0 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นระดบั
ที่เหมาะกับการสร้างอสุจิ 

องคชาต (penis) เป็นอวัยวะที่ท าหน้าน าพาตัวอสุจิผ่านเข้าปากมดลูกเพศหญิง 
ขณะร่วมเพศ และเป็นอวัยวะส าคัญส าหรับร่วมเพศของเพศชาย โดยเป็นส่วนกล้ามเนื้อที่ยื่นออกมา
จากหน้าท้อง มีลักษณะรูปร่างทรงกระบอก มีขนาดแตกต่างกันในแต่ละคน และมีความสัมพันธ์กับ
ขนาดร่างกาย และเช้ือชาติ แต่ทั้งนี้ บางคนที่มีองคชาตใหญ่ และยาวขณะไม่แข็งตัว อาจมีขนาดเล็ก 
และส้นกว่าคนที่มีองคชาตเล็กกว่าขณะแข็งตัว รวมถึงชายรูปร่างใหญ่อาจมีองคชาตเล็ก และสั้นกว่า
คนที่มีรูปร่างเล็กขณะแข็งตัว 

ขนาดทั่วไปขณะไม่แข็งตัว มีความยาวประมาณ 7-11 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 
ประมาณ 2-4 ซม เมื่อแข็งตัวจะมีความยาวประมาณ 14-18 ซม. และมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ   
3-6 ซม. ด้านนอกถูกหุ้มด้วยเนื้อเยื่ออ่อนเป็นช้ันบาง ๆ ที่สามารถยืดหดตัวได้ดี ด้านในประกอบด้วย
เนื้อเยื่อลักษณะคล้ายฟองน้ า สามารถยืดหดได้ ถัดมาบริเวณตรงกลางเป็นท่อปัสสาวะที่เช่ือมต่อกับรู
เปิดของหลอดน าอสุจิ (Vas Deferens) ส่วนปลายขององคชาตมีลักษณะแหลมป้าน เรียกว่า แกรน 
เพนนิส (grand penis) บางคนอาจมีเนื้อเยื่ออ่อนหุ้มหรือไม่หุ้ม ตรงกลางเป็นรูเปิดของท่อปัสสาวะ 
ซึ่งบริเวณนี้จะมีเส้นประสาท และเส้นเลือดมาเลี้ยงจ านวนมาก ท าให้มีความไวต่อการสัมผัสมาก เมื่อ
ถูกสัมผัส หากรู้สึกมีอารมณ์ทางเพศ กล้ามเนื้อจะแข็งตัว และขยายใหญ่ข้ึน 

2) อวัยวะสืบพันธุ์ภายใน ประกอบดัวย 
2.1 ลูกอัณฑะ (testis) เป็นต่อมที่มีลักษณะรูปไข่ จ านวน 2 อัน บรรจุอยู่ 

ภายในถุงอัณฑะ ข้างละ 1 อัน ยาว 3-4 ซม. กว้างประมาณ 2-3 ซม. น้ าหนักประมาณ 50 กรัม แต่
ละคนมีขนาดแตกต่างกัน ภายในลูกอัณฑะประกอบด้วย หลอดสร้างตัวอสุจ ิ(seminiferous tubule) 
ที่ท าหน้าที่สร้างตัวอสุจิ ลูกอัณฑะ มีหน้าที่ผลิตอสุจิจากหลอดเล็ก ๆ จ านวนมาก ที่เรียกว่าหลอด
สร้างตัวอสุจิ มีหน้าที่ผลิตตัวอสุจิ โดยแต่ละหลอดจะมีรูเปิดเข้าสู่หลอดที่มีนาดใหญ่กว่าเพื่อน าพาตัว
อสุจิออกจาก อัณฑะ นอกจากนี้ ด้านหลังของลูกอัณฑะจะมีกลุ่มของหลอดเล็ก ๆ จ านวนมากขดไป
ขดมาเสื่อมต่อกับหลอด สร้างอสุจิของแต่ละลูกอัณฑะ เรียกว่า หลอดเก็บตัวอสุจิหรือหลอดน้ ากาม 
(epididymis) ส าหรับเป็นที่พักตัวอสุจิที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วช่ัวคราว และที่ด้านล่างของหลอดเก็บ
ตัวอสุจิจะมีหลอดเล็ก ๆ เรียกว่า หลอดน าอสุจิ (sperminal duct) ที่มีส่วนต้นเช่ือมต่อกับหลอดเก็บ
ตัวอสุจิ และมีส่วนปลายเช่ือมต่อกับหลอดปัสสาวะในต่อมลูกหมาก ลูกอัณฑะ นอกจากผลิตอสุจิแล้ว
ยังท าหน้าที่ผลิตฮอร์โมน เทสโทสเตอโรน (testosterone) ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชาย โดยฮอร์โมเทส
โทสเตอโรน ท าให้ร่างกายเพศชายมีการเปลีย่นแปลงอย่างมากในวัยรุ่น เช่น เสียงแตก มีขนข้ึนที่รักแร้ 
และบริเวณอวัยวะเพศ 
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2.2 หลอดเก็บตัวอสุจิ (epididymis) อยู่บริเวณด้านหลังของอัณฑะแต่ละข้าง  
เป็นส่วนที่เป็นท่อขนาดเล็ก ขดทับไปมา ยาวประมาณ 6 เมตร มีหน้าที่หลักส าหรับเก็บพักตัวอสุจิ
ช่ัวคราว และเพื่อให้ตัวอสุจิเจริญเติบโตเต็มที่ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 4-7 วัน ก่อนไหลผ่านไปยังท่อ
หลอดน าอสุจิ 

2.3 หลอดน าตัวอสุจิ (vas deferens) มีลักษณะเป็นท่อขาดเล็ก กว้าง 
ประมาณ 2-3 มม. ยาวประมาณ 45-60 ซม. เป็นส่วนที่อยู่บริเวณด้านล่าง ส่วนต้นเช่ือมต่อกับหลอด
เก็บตัวอสุจิบริเวณอัณฑะแต่ละข้าง แล้วทอดยาวข้ึน และโค้งวกลงมาข้างท่อปัสสาวะบริเวณใกล้กับ
ต่อมลูกหมาก บริเวณนี้จะมีลักษณะเป็นกระเปราะอยู่บริเวณด้านหลังของกระเพาะปัสสาวะ และอยู่
ด้านหน้าของทวารหนัก เป็นที่ส าหรับพักชะลอน้ าอสุจิก่อนปล่อยออกสู่ท่อปัสสาวะ 

2.4 ถุงผลิตน้ าเลี้ยงอสุจิ (seminal vesicle) มีลักษณะเป็นถุง จ านวน 2 ถุง  
แต่ละถุงเช่ือมติดกับหลอดเก็บตัวอสุจิ ตรงบริเวณใกล้กับกระเปราะพักอสุจิของหลอดน าตัวอสุจิ และ
ต่อมลูกหมาก เป็นส่วนที่มีหน้าที่สร้างน้ าเมือกขุ่น สีขาว ที่เป็นอาหารเลี้ยงตัวอสุจิ และมีคุณสมบัติ
เป็นด่างที่เอื้อต่อการอาศัยของตัวอสุจิ สารนี้ประกอบด้วยน้ าตาลฟลุกโตสเป็นส่วนประกอบหลัก เพื่อ
เป็นสารให้พลังงานในการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิ ถุงผลิตน้ าเลี้ยงอสุจินี้ จะมีท่อร่วมกับกระเปราะพัก
อสุจิ เรียกว่า ท่อฉีดน้ าอสุจิ มีความยาวประมาณ 2 ซม. 

2.5 ต่อมลูกหมาก (prostate grand) ต่อมลูกหมาก เป็นต่อมที่มีรูปร่าง 
คล้ายปิรามิดหรือลูกเกาลัด แบ่งเป็น 3 กลีบ ประกอบด้วยกลีบข้าง 2 กลีบ และกลีบกลาง 1 กลีบ 
ยาวประมาณ 3 ซม. กว้างประมาณ 3 ซม. น้ าหนักประมาณ 8 กรัม ตั้งอยู่ด้านล่างของกระเพาะ
ปัสสาวะ ล้อมรอบท่อฉีดน้ าอสุจิ และท่อปัสสาวะตอนต้น โดยบริเวณกลางต่อมลูกหมากจะมีรูเปิด
ของหลอดจากกระเพาะปัสสาวะ และหลอดถุงเก็บตัวอสุจิ และเช่ือมต่อกับหลอดปัสสาวะผ่านตาม
แนวยาวขององคชาต ต่อมลูกหมากนี้จะท าหน้าที่กลั้นปัสสาวะไหลไม่ให้ออกมาขณะที่มีการหลั่ง
น้ ากาม รวมถึงผลิตผลิตของเหลวสีขาวคล้ายน้ านม มีฤทธ์ิเป็นด่างอ่อนเข้าผสมกับตัวอสุจิในท่อ
ปัสสาวะ เพื่อกระตุ้นการเคลื่อนไหวของอสุจิ และช่วยปรับสภาพความเป็นกรดจากน้ าปัสสาวะ และ
น้ าในช่องคลอดเพศหญิงให้เปน็กลาง เพื่อให้ตัวอสุจิสามารถเคลื่อนที่ และมีชีวิตอยู่ได้ก่อนเข้าปฏิสนธิ 
ทั้งนี้ต่อมลูกหมากมักเกิดการอักเสบจากการติดเช้ือได้ง่าย และเสื่อมได้ตามวัย 

2.6 ต่อมเคาเปอร์ (cowper’s grand) เป็นต่อมขนาดเล็กเท่าเม็ดถ่ัวเขียว  
บริเวณ 2 ข้างของต่อมลูกหมาก มีรูเปิดเข้าสู่หลอดปัสสาวะ ท าหน้าที่สร้างเมือกเพื่อผสมกับตัวอสุจิ 
ท าให้น้ าอสุจิมีสีขาวข้น เรียกว่า ซีเมน (semen) รวมถึงช่วยให้ตัวอสุจิมีชีวิต และเคลื่อนตัวได้สะดวก
เมื่อมีการหลั่งน้ าอสุจิ เมื่อเพศชายที่มีอายุ ในช่วง 13 – 14 ปี ระบบสืบพันธ์ุจะเจริญ และท างานได้เต็มที่ 
เมื่อมีการผลิตน้ าเมือกมากก็จะถูกเก็บไว้มาก และจะถูกขับออกนอกร่างกายจากการฝันเปียก 
(seminal emission หรือ wet dream) หรือถูกขับออกในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์หรือส าเร็จความ
ใคร่ด้วยตัวเอง ซึ่งแต่ละครั้งจะถูกขับออกมาประมาณ 2 – 3 มิลลิลิตร ร่วมกับตัวอสุจิประมาณ 4 – 5 
ร้อยล้านตัว 
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5.11.4 การเปลี่ยนแปลงระบบอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงในผู้สูงอายุ 
การเปลี่ยนแปลงระบบอวัยวะสืบพันธ์ุเพศหญิงในผู้สงูอายุ สามารถอธิบายได้ว่า เพศ 

หญิงจะมีรังไข่จะฝ่อเล็กลง ผิวรังไข่ซีดขาวและย่นมากข้ึน ปีกมดลูกเหี่ยว เยื่อบุภายในปีกมดลูกแบนเรียบ 
ปราศจากขน มดลูกมีขนาดเล็กลง เยื่อบุภายในมดลูกบางลง มีเนื้อเยื่อพังผืดมากข้ึน แต่ยังสามารถ
ตอบสนองต่อการกระตุ้นฮอร์โมนได้ดี ปากมดลูกเหี่ยวและขนาดเล็กลง ไม่มีเมือกหล่อลื่น ช่องคลอด
แคบและสั้นลง เยื่อบุช่องคลอดบางลง ท าให้ผลิตสารหล่อลื่นได้น้อยลง รอยย่นและความยืดหยุ่นของ
ช่องคลอดลดลง เป็นเหตุให้ความรู้สึกเจ็บในระหว่างร่วมเพศ และความรู้สึกทางเพศลดลง ช่องคลอด
สีขาวและซีดเพราะเลือดมาเลี้ยงน้อยลง ภายในช่องคลอดมีสภาพเป็นด่างมากข้ึน ท าให้เกิดการ
อักเสบและติดเช้ือได้ง่าย อวัยวะสิบพันธ์ภายนอกเหี่ยวย่น เพราะไขมันใต้ผิวหนังลดลง แคมมีสีซีด
และมีขนาดเล็กลง กล้ามเนื้อภายในอุ้งเชิงกรานหย่อนตัว ท าให้เกิดภาวะกระบังลมหย่อนและกลั้น
ปัสสาวะไม่อยู่ (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) 
 

5.11.5 การเปลี่ยนแปลงระบบอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายในผู้สูงอายุ  
การเปลี่ยนแปลงระบบอวัยวะสืบพันธ์ุเพศชายในผู้สูงอายุ สามารถอธิบายได้ว่า เพศ 

ชายลูกอัณฑะเหี่ยวเล็กลง ผลิตเช้ืออสุจิได้น้อยลง ขนาดและรูปร่างของเช้ืออสุจิ ลดลง ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการผสมกับไข่ลดลง แต่ยังสามารถผสมกับไข่ได้ ความหนืดของ
น้ าเช้ือลดลง ไขมันบริเวณใต้หัวหน่าวและขนลดลง (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) 
 
5.12 ระบบภูมคิุ้มกนั 
  

การด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกช่วงวัยต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ทั้งสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมและที่ไม่เหมาะสม โดยสิ่งแวดล้อมบางอย่างอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ได้ เช่น 
จุลินทรีย์ สารเคมี ไวรัส สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก และฝุ่นละอองต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้นร่างกายมนุษย์จึง
จ าเป็นต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อช่วยต่อต้านและก าจัดสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย เพื่อให้
มนุษย์สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้อย่างปกติสุข และมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่ง
เรียกสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ หรือสารที่เข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ว่า แอนติเจน (antigen) ซึ่งเป็นสาร
หรือสิ่งมีชีวิตที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะส่งผลท าให้เกิดการตอบสนองของร่างกายหรือก่อให้เกิดโรค 
ส่วนสารประกอบโปรตีนที่ร่างกายสร้างข้ึน เรียกว่า  แอนติบอดี (antibody) เพื่อต่อต้านสิ่ ง
แปลกปลอมหรือเช้ือโรคที่เข้าสู่ร่างกาย 

ดังนั้นร่างกายมนุษย์จึงจ าเป็นต้องมีกลไกตอบสนองในการก าจัดสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ 
เพื่อให้การท างานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายสามารถด าเนินไปได้อย่างปกติ โดยเราเรียกระบบ
ภายในร่างกายที่มีหน้าที่ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมและความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับร่างกายว่า ระบบ
ภูมิคุ้มกัน (immune system) 
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5.12.1 ลักษณะการท างานของระบบภูมิคุ้มกัน 
ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยระบบภูมิคุ้มกันต่าง ๆ มากมายหลายระบบ ซึ่งแต่ละ

ระบบจะมีกลไกการท างานที่แตกต่างกัน โดยสามารถจ าแนกลักษณะการท างานของระบบภูมิคุ้มกัน 
ตามความจ าเพาะเจาะจงในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่
จ าเพาะเจาะจง และระบบภูมิคุ้มกันแบบจ าเพาะเจาะจง ซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้ 

1) .ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จ าเพาะเจาะจง  
ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จ าเพาะเจาะจง (nonspecific defense mechanism)  

เป็นกลไกการก าจัดสิ่งแปลกปลอมที่ เข้ามาในร่างกายแบบไม่จ าเพาะเจาะจง  (ไม่ระบุชนิด)             
มีความสามารถในการป้องกันหรือท าลายเช้ือจุลินทรีย์หรือสิ่งแปลกปลอมไม่สูงนัก อาจก าจัด
เช้ือจุลินทรีย์ได้เพียงระดับหนึ่งเท่าน้ัน ระบบภูมิคุ้มกันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ พันธุกรรม 
ฮอร์โมน และภาวะโภชนาการของแต่ละบุคคล  

2) ระบบภูมิคุ้มกันแบบจ าเพาะเจาะจง  
ระบบ ภูมิ คุ้มกันแบบจ าเพ าะเจาะจง  (ระบุ ชนิ ด) (specific defense 

mechanism) เป็นกลไกการก าจัดสิ่งแปลกปลอมหรือแอนติเจนต่าง ๆ ในร่างกาย แบบจ าเพาะ
เจาะจง (ระบุชนิด) หรือการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน (immune response) มีความจ าเพาะต่อ
แอนติเจนแต่ละชนิด ซึ่งได้แก่ จุลินทรีย์ สารพิษ และโมเลกุลของสารต่าง ๆ ภายนอกร่างกาย รวมถึง
เซลล์หรือสิ่งที่เกิดข้ึนจากความผิดปกติในร่างกาย 

เซลล์ส าคัญของระบบภูมิ คุ้มกัน คือ เซลล์เม็ดเลือดขาว (white blood cell : 
WBC) ซึ่งมีต้นก าเนิดมาจากไขกระดูกและกระจายอยู่ทั่วร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื้อเยื่อ
น้ าเหลือง เช่น ต่อมนเหลือง ม้าม เป็นต้น โดยเซลล์เม็ดเลือดขาว (WBC) แบ่งได้เป็น  

1. lymphocyte เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวขนาดเล็ก มีบทบาทส าคัญมากในกาก าจัด
เช้ือโรคที่มารุกราน รวมทั้งเซลล์ของร่างกายที่มีการกลายพันธ์ุ และก่อตัวเป็นเซลล์มะเร็ง 

2. neutrophil สร้างในไขกระดูกแล้วส่งไปในกระแสเลือด ไปยังบริเวณที่มีการติดเช้ือ 
มีหน้าที่หลัก คือ จับกินจุลินทรีย์ด้วยกระบวนการกลืนกิน (phagocytosis) แล้วค่อย ๆ ย่อยสลาย
เช้ือโรคที่รุกรานเข้าสู่ร่างกายก่อนที่ตัวมันเองจะตายไปด้วย ได้แก่ แบคทีเรีย เช้ือรา และพยาธิ  

3. monocyte/Macrophage เป็นเม็ดเลือดขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ก าเนิดจากไข
กระดูกเมื่อเติบโตเต็มที่จะเข้าสู่กระแสเลือด ท าหน้าที่คล้าย neutrophil คือ ก าจัดเซลล์มะเร็งและจลุ
ชีพก่อโรค โดยกระบวนการ Phagocytosis 

4. eosinophil มีหน้าที่ท าลายสารที่ท าให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ หากปล่อยทิ้งไว้จะ 
ก่อให้เกิดการอักเสบ เช่น สารจากตัวอ่อน (larva) ของพยาธิตัวกลม สารก่อภูมิแพ้จากมะเร็งบางชนิด 
และสารจากยาบางอย่าง 

5. Basophil มีหน้าที่ป้องกันการเกิดอาการภูมิ คือ ช่วยในการควบคุมการหลั่งสาร
ฮีสตามีน (histamine) อันเป็นปฏิกิริยาซึ่งเกิดจากการรับสารก่อภูมิแพ้ เช่น ฝุ่น เกสรดอกไม้ ละออง
เกสรจากผึ้ง (bee pollen) ไม่ให้หลั่งออกมามากเกินไป นอกจากนั้น basophil ยังช่วยควบคุมสารเฮ
ปาริน (สารป้องกันการแข็งตัวของเลือด) ซึ่งท าให้เลือดใส ไม่ให้มีมากเกินไป  
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โรคท่ีเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน 
1. โรคภูมิแพ้ โรคหืด 
2. โรคภูมิต้านทานเนื้อเยื่อตนเอง เช่น โรคภูมิต้านทานตนเองท าลายเนื้อเยื่อตัวเอง

เกิดการอักเสบเรื้อรัง (Systemic lupus erythematous: SLE) โรคข้ออักเสบ 
3. โรคเบาหวาน 
4. โรคปลอกประสาทตาเสื่อมแข็ง 
5. โรคเอดส์ 
 

5.12.2 การเปลี่ยนแปลงระบบภูมิคุ้มกันในผู้สูงอายุ 
การเปลี่ยนแปลงระบบภูมิคุ้มกันในผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 2 ปัจจัยใหญ่ สามารถ

อธิบายได ้ดังนี ้(วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) 
1. กรรมพันธ์ุ ซึ่งปัจจัยนี้ข้ึนอยู่กับกรรมพันธ์ุหรือพันธุกรรมแต่ละบุคคล โดยมีระบบ 

ภูมิคุ้มกันที่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่ หากพ่อแม่ มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี ลูกก็จะมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีด้วย 
เมื่อเข้าสู่ วัยสูงอายุปัจจัยด้านกรรมพันธ์ุจะเป็นตัวที่ช่วยส่งเสริมผู้สูงอายุแต่ละบุคคลให้มีระบบ
ภูมิคุ้มกันที่ดี ไม่เจ็บป่วยได้ง่าย 

2. สุขภาพร่างกาย เมื่อร่างกายได้รับเช้ือโรค ร่างกายจะต้องสร้างระบบภูมิคุ้มกัน 
ให้เร็วและมากพอที่จะก าจัดเช้ือโรค หากร่างกายอ่อนแอระบบภูมิคุ้มกันก็จะอ่อนแอไปด้วย เมื่อเข้าสู่
วัยสูงอายุสุขภาพของร่างกายของผูสู้งอายุก็จะเสือ่มตามสภาพของรา่งกายที่ผ่านการท างานของระบบ
ต่าง ๆ มาอย่างช้านาน ซึ่งจะส่งผลให้ผูสู้งอายุเจบ็ปว่ยได้ง่ายเมื่อเช้ือโรคเข้าสู่ร่างกาย ประกอบกับการ
สร้างสารภูมิต้านทานโรค คือ แอนติบอดี ก็จะลดลงด้วย  
 
5.13 การปรบัตัวในผู้สูงอาย ุ
 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับผู้สูงอายุเกิดจากร่างกายที่มีความเสื่อมถอยตามอายุหรือโรค
ประจ าตัว การเปลี่ยนแปลงทางจิตสังคม อาทิเช่น การเกษียณการท างาน การแยกครอบครัวของ
ลูกหลาน การสูญเสียบุคคลในครอบครัว หากผู้สูงอายุไม่สามารถปรับตัวหรือปรับตัวไม่เหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนก็อาจท าให้ผู้สูงอายุประสบปัญหาทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคมได้ ซึ่ง
การปรับตัวเป็นกระบวนการที่จ าเป็นและมีความส าคัญต่อชีวิตในทุก ช่วงวัย โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ 
ดังนั้นการเรียนรู้ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในผู้สูงอายุจะช่วยให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการ
ปรับตัวให้กับผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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 5.12.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปรับตัวในผู้สูงอายุ 
  ความสามารถในการตัวของผู้สูงอายุแต่ละคนอาจแตกต่างกันข้ึนอยู่กับพื้นฐานของ
ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ นิสัยด้ังเดิม สภาวะสุขภาพ ความพึงพอใจในตนเอง ความสามารถในการ
แก้ปัญหาในอดีต และการตอบสนองความต้องการทางสังคมของผู้สูงอายุ ได้แก่ ความต้องการการมี
ชีวิตยืนยาว ต้องการความมั่นคง ปลอดภัยในสังคม ต้องการการเอาใจใส่ดูแล ต้องการการยอมรับนับถือ
จากลูกหลาน รวมทั้งต้องการการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและท า
ประโยชน์ต่อสังคม ในรายที่สังคมและครอบครัวสามารถสนองความต้องการทางสังคมได้ โดยการให้
ความส าคัญแก่ผู้สูงอายุ ยกย่อง เคารพนับถือ ให้ความรัก และไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจผู้สูงอายุจะ
ปรับตัวได้ง่าย ท าให้เกิดความรู้สึกมั่นคง ความส าเร็จ และความพร้อมในชีวิตของผู้สูงอายุ ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าเศรษฐกิจไม่ดี ขาดคนดูแล ขาดที่พึ่ง ลูกหลายไม่ให้ความรัก ผู้สูงอายุไม่ได้รับการ
ตอบสนองความต้องการทางสังคม จะท าให้การปรับตัวไม่ดี อาจก่อให้เกิดปัญหาทางจติใจและเกดิโรค
จิตได้ (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) 
 5.12.2 การปรับตัวในผู้สูงอายุ 
  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางจิตสังคมมีผลท าให้เกิดปัญหาทางด้านจิตได้มาก 
ผู้สูงอายุจึงควรมีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนถึงวัยสูงอายุ เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ดีข้ึนเมื่อเข้าสู่วัย
สูงอายุ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ได้ การปรับตัวในผู้สูงอายุที่ส าคัญประกอบด้วยการปรับตัวในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) 

1) การปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาพร่างกายทีเ่สื่อมลง 
2) การปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาวะที่ไม่ต้องท างานและมีรายไดล้ดลง 
3) การปรับตัวให้ยอมรบัการจากไปของคู่ครอง เพื่อนสนิทและสมาชิกในครอบครัว 
4) การปรับตัวให้ยอมรบัแบบแผนของสงัคมในกลุม่ผูสู้งอายุด้วยกัน 
5) การปรับตัวเพื่อสร้างความสุขและความพอใจให้แก่ตนเอง 
6) การเตรียมตัวรบัการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับแบบแผนการด าเนินชีวิต 

 5.12.3 การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในผู้สูงอายุ 
  พฤติกรรมของผู้สูงอายุอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล  ข้ึนอยู่กับความสามารถใน
การปรับตัว ความส าเร็จ และความสมหวังในชีวิต สามารถแยกออกได้เป็น 2 แบบ ดังนี้ (วิไลวรรณ 
ทองเจริญ, 2558) 

1) พฤติกรรมที่ต้องการความเป็นอิสระ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่สามารถปรับตัวได้อย่าง 
เหมาะสม พวกที่มีพลังและก าลังใจ มีความส าเร็จและความสมหวังในชีวิต พฤติกรรมที่แสดงออกให้
เห็น ได้แก่ มีปัญญา มีวุฒิภาวะ สงบเยือกเย็น ควบคุมอารมณ์ได้ เป็นตัวของตัวเอง ยอมรับความจริง 
สนใจและท ากิจกรรมที่ตอนเองชอบ ท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม มากข้ึน สนใจ
ตนเองมากข้ึน เข้าวัดถือศีลมากข้ึน มองอดีตไปในทางบวก โดยรู้สึกเป็นสุขเมื่อนึกถึงเรื่องต่าง ๆ ใน
อดีต มีคุณธรรม เสียสละ 

2) พฤติกรรมที่ต้องพึงพาอาศัยผู้อื่น ได้แก่ ผู้สงูอายุทีป่รบัตัวได้ไม่ดี อาทิเช่น  
กลุ่มที่ไม่ยอมช่วยตนเอง ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีฐานะร่ ารวยมาก ผู้สูงอายุซึ่งอยู่ใน 

สังคมที่ให้การยกย่อง และผู้สูงอายุที่เคยท างานหนักเพื่อครอบครัวมาก่อน 
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กลุ่มที่สิ้นหวังในชีวิต ขาดความส าเร็จและสูญเสยีคุณค่าในสังคม มีความรู้สึกสิ้น 
หวัง เบื่อหน่าย มองชีวิตที่ผ่านมาในแง่ลบ พฤติกรรมซึ่งแสดงออกให้เห็น ได้แก่ การต่อต้าน ก้าวร้าว 
ไม่ยอมรับการเปลีย่นแปลงของครอบครัวและสงัคม พึงพาอาศัยผู้อื่น เห็นแก่ตัว ตระหนี่ ขุนเคือง ไม่มี
ความเพียงพอ และมักกลัวตาย 
 
สรุป 

ความสูงอายุไม่มีบุคคลใดหลีกเลี่ยงได้ เป็นวัฎจักรของชีวิต แต่สามารถชะลอความ
เสื่อมสภาพของระบบต่าง ๆ  ในร่างกายได้ จากการเรียนรู้และท าความเข้าใจกายวิภาคและสรรีรวิทยา
และการเปลี่ยนแปลงของระบบต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ผู้เรียนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดบริการ 
กิจกรรม โครงการ ธุรกิจ ฯลฯ ด้านสุขภาพ รวมทั้งการส่งเสริมการปรับตัวให้กับผู้สูงอายุได้อย่าง
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีภาวะสุขภาพที่ดีภายใต้บริบทวิถี
ชีวิตของผู้สูงอายุแต่ละบุคคล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 
 

ค าถามท้ายบทท่ี 5 
 

1. ข้อใดเป็นอาหารที่เหมาะสมกับการชะลอความเสื่อมสภาพระบบโครงร่างและกระดูกมากที่สุด 
     ก. นมไขมันต่ า โปรตีนสูง 
     ข. นมไขมันสูง โปรตีนสงู 
     ค. นมไขมันสูง แคลเซียมต่ า 
     ง. นมไขมันต่ า แคลเซียมสูง 
 
2. ผู้สูงอายุรายใดเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อมากที่สุด 
     ก. นาย ก ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
     ข. นาย ข รับประทานยาตามแพทย์สัง่ 
     ค. นาย ค เลือกรับประทานอาหารโปรตีนสูง 
     ง. นาย ง เคลื่อนไหวร่างกายได้น้อยจากโรคประจ าตัว 

3. ข้อใดไม่เหมาะสมในการชะลอความเสื่อมสภาพของระบบไหลเวียนเลือดในผู้สูงอายุ 
     ก. ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
     ข. ผักผ่อนให้เพียงพอ 
     ค. รับประทานอาหารไขมันสูง 
     ง. หลกีเลี่ยงอาการรสหวาน มัน เค็ม 
 
4. ข้อใดเป็นธุรกิจสุขภาพที่ช่วยชะลอการเสื่อมสภาพระบบประสาทในผู้สูงอายุ 
     ก. ธุรกิจอาหารที่เน้นไขมัน 
     ข. ธุรกิจอาหารทีเ่น้นโปรตีน 
     ค. ธุรกิจอาหารทีเ่น้นเกลือแร ่
     ง. ธุรกิจอาหารที่เน้นคารโ์บไฮเดรต  

5. ผู้สูงอายุรายใดเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพระบบทางเดินอาหารมากทีสุ่ด 
     ก. นาย ก ใส่ฟันปลอมทัง้ชุด 
     ข. นาย ข ชอบดื่มน้ าก่อนนอน 
     ค. นาย ค ดื่มกาแฟวันละ 2 แก้ว 
     ง. นาย ง  ไม่รับประทานผักและ ผลไม้ 
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ค าถามท้ายบทท่ี 5 (ต่อ) 
 

1. จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระบบปกคลุม ผิวผนัง ทีเ่กิดข้ึนในผู้สูงอายุ 
2. จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระบบโครงกระดูก ทีเ่กิดข้ึนในผู้สงูอายุ 
3. จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระบบกล้ามเนื้อ ที่เกิดข้ึนในผู้สงูอายุ 
4. จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระบบการไหลเวียนของเลือด ที่เกิดข้ึนในผูสู้งอายุ 
5. จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระบบการหายใจ ที่เกิดข้ึนในผู้สงูอายุ 
6. จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระบบการย่อยอาหาร ที่เกิดข้ึนในผู้สูงอายุ 
7. จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระบบปสัสาวะ ที่เกิดข้ึนในผูสู้งอายุ 
8. จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท ที่เกิดข้ึนในผูสู้งอายุ 
9. จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระบบต่อมไร้ท่อ ทีเ่กิดข้ึนในผู้สงูอายุ 
10. จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระบบอวัยวะสบืพันธ์ุเพศหญงิ ที่เกิดข้ึนในผูสู้งอายุ 
11. จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระบบอวัยวะสบืพันธ์ุเพศชาย ที่เกิดข้ึนในผูสู้งอายุ 
12. จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุ้นกัน ที่เกิดข้ึนในผูสู้งอายุ 
13. จงอธิบายปัจจัยที่มผีลต่อการปรับตัวในผูสู้งอายุ 
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