แผนบริหารการสอนประจํา บทที่ 2
ระบบหอหุมรางกาย
หัวขอเรื่อง
1. โครงสรางของผิวหนัง
2. หนาที่ของผิวหนัง
3. ชั้นของผิวหนัง
4. สวนที่เจริญจากผิวหนัง

ความคิดรวบยอด
ระบบหอหุมรางกาย ประกอบดวยผิวหนัง ซึ่งปกคลุมอยูทั่วรางกาย และอวัยวะที่เจริญ
จากผิวหนังเปนขน ผม เล็บ และตอมตาง ๆ ผิวหนังมีหนาที่ปกปองอันตรายจากภายนอกที่มา
กระทบตอรางกาย เปนดานแรก ผิวหนังมีหนาที่รักษาสมดุลของน้ําและเกลือแร รักษาอุณหภูมิ
ของรางกายดูดซึมสารที่ละลายปนอยูกับไขมันและสรางสิ่งที่เกิดประโยชนตอรางกาย ผิวหนังเปน
สิ่งบงบอกไดถึงความมีสุขภาพดี

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอวัยวะในระบบหอหุมรางกาย
2. เพื่อใหผูเรียนจําแนกประเภทของผิวหนัง
3. เพื่อใหผูเรียนรูจักหนาที่การทํางานของอวัยวะในระบบหอหุมรางกาย
4. เพื่อใหผูเรียนบอกอวัยวะที่เจริญจากผิวหนัง

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายประกอบแผนใส ตามเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน
2. ซักถามปญหา-ขอสงสัย
3. อภิปรายประเด็นปญหาที่มีการซักถาม
4. ทําแบบฝกหัดทายบท
5. ทําการบานตามใบงานที่ 2 จงแสดงชั้นของผิวหนังโดยการวาดภาพ
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สื่อการเรียนการสอน
1. แผนภาพโปรงใส เกี่ยวกับโครงสรางของผิวหนัง
2. โมเดลจําลองโครงสรางของผิวหนัง
3. ใบงานที่ 2
4. ภาพถายเกี่ยวกับการเขียนภาพและระบายสีบนเล็บ
5. ภาพเกี่ยวกับผิวหนังที่ไดรับอันตรายจากไฟไหม น้ํารอนลวก สารเคมี

การวัดผล และประเมินผล
1. สังเกตจากการมีกิจกรรมสวนรวมในชั้นเรียน
2. สังเกต จากการซักถามของผูเรียน
3. ตรวจติดตามแบบฝกหัดทายบท
4. ตรวจการบาน ตามใบงานที่ 2
5. ทดสอบยอย
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บทที่ 2
ระบบหอหุมรางกาย
ลักษณะทางกายภาพของมนุษย เปนสิ่งบงบอกและชี้ชัดวามีความแตกตางไปจากสัตว อาทิ
มนุษยจะเดินดวยขา 2 ขา ศีรษะตั้งตรงตอขึ้นไปจากกระดูกสันหลัง มีใบหนาตั้งฉาก มนุษยมักจะ
ถู ก ยกให เ ป น สั ต ว ชั้ น สู ง ก็ เ นื่ อ งจากมี ค วามคิ ด อั น ชาญฉลาด เอาตั ว รอด ปรั บ ตั ว ได กั บ ทุ ก
สภาพการณ และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป สัตวหลายชนิดไดสูญพันธุไปจากโลกเพราะไม
สามารถปรับตัวตอสภาพของโลกที่มีธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่มีการปรับตัวได
ทันตอสภาพแวดลอมเพราะมนุษยมีเครื่องมือปองกันตนเอง ปกปองสิ่งที่จะทําอันตราย เชน สภาพ
อากาศที่รอนขึ้นบนพื้นโลก ผิวหนังจึงเปนดานสําคัญที่จะดูแลรางกายไมใหเจริญตอภยันตราย
ตางๆ
เนื้อเยื่อสวนที่หอหุมภายนอกของมนุษย ทําหนาที่ปกปดรางกาย หรืออวัยวะสวนตางๆ
ทั้ งภายในและภายนอกร างกายเอาไว ผิ วหนั งหรื อเนื้ อหนั ง จั ดเป น อวั ย วะที่ อ ยู ใ นระบบห อ หุ ม
รางกาย
ระบบหอหุมรางกาย (Integumentary System) จัดเปนระบบที่ใหญที่สุดในรางกาย
ประกอบดวยเนื้อเยื่อที่ปกคลุมใหกับรางกายและเปนแหลงผลิตวิตามินดี ระบบนี้ประกอบดวย
ผิวหนัง (Skin) และสวนที่เจริญเปลี่ยนแปลงจากผิวหนัง (Modified Skin) ไปเปน ขนหรือ ผม
(Hair), เล็บ (Nail), ตอมเหงื่อ (Sweat gland), ตอมไขมัน หรือตอมน้ํามัน (Sebaceous gland)
และตอมน้ํานม (Breast feeding gland)

1. โครงสรางของผิวหนัง
ผิวหนัง เปนสวนของรางกายที่ปกคลุมกลามเนื้อและโครงกระดูก ลักษณะกายภาพของ
ผิวหนัง สามารถสัมผัสจับตองได มองเห็นไดดวยตาเปลา และผิวหนังยังเปนดานปองกันใหกับ
รางกายดานแรกที่สัมผัสกับสิ่งแวดลอม เชนอุณหภูมิ ความชื้น ความรอน แสงแดด บรรยากาศ
รอบตัวเรา นอกจากนี้ ผิวหนังยังเปนตัวบงชี้ถึงสถานภาพของความมีอายุ ความชราและยังสังเกต
ไดจากภายนอก ถึงความมีสุขภาพดีไดอีกดวย เชน คนที่มีสุขภาพดี ผิวพรรณจะผุดผอง ไมมี
ลักษณะเหี่ยวยน หรือรอยหยาบกราน สวนขน ผม และเล็บ ก็ยังเปนตัวบงบอกไดถึงภาวะขาด
สารอาหารได สวนในทางศัลยกรรมตกแตงและเสริมสวยความงาม ผิวหนังถือเปนสวนที่ให
ความสําคัญในดานจิตใจอยางมากอีกดวย

2. หนาที่ของผิวหนัง
2.1 ปองกันอันตรายจากสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคตาง ๆ
2.2 ชวยปรับอุณหภูมิของรางกายโดยอาศัยการทํางานของตอมเหงื่อ หลอดเลือดและ
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เนื้อเยื่อไขมัน (Adipose tissue)
2.3 ชวยในการขับถายของเสียที่เกิดจากขบวนการเผาผลาญ
2.4 เปนอวัยวะรับความรูสึกเกี่ยวกับสัมผัส อุณหภูมิ ความเจ็บปวด และแรงกด
2.5 ชวยปองกันอันตรายจากรังสีอัลตราไวโอเลต โดยอาศัย Melanin pigment ซึ่งจะมี
การสรางและเก็บไวในเซลลของหนังกําพราและยังเปนแหลงสําคัญในการสังเคราะหวิตามินดี
(Vitamin D)
2.6 เปนอวัยวะที่ทําหนาที่ดูดซึม สารบางอยางเขาไปในรางกาย เชน ยาจําพวกที่มีไขมัน
เปนสวนผสม
2.7 ชวยทําใหความรอนในรางกายคงที่อยูเสมอ (Regulate body temperature) โดย
ปองกันไมใหความรอนเสียไปในภาวะที่มีอากาศหนาวเย็น และชวยระบายใหความรอนออกจาก
รางกายได ในเวลาที่มีความรอนสูง และขับเหงื่อออกมา เมื่อเหงื่อระเหยรางกายจะคอยเย็นลง

3. ชั้นของผิวหนัง
ชั้นผิวหนังกําพรา (Epidermis) เจริญมาจาก Ecotoderm และชั้นผิวหนังแท (Dermis)
ชั้นนี้เจริญมาจาก Mesoderm ผิวหนังจัดเปนอวัยวะที่กวางใหญที่สุดในรางกายโดยมีน้ําหนัก
ประมาณ 15% ของน้ําหนักตัวและมีพื้นที่ทั่วรางกาย ประมาณ 1.5-2 ตารางเมตร ผิวหนังมีความ
หนาตั้งแต 0.1-4 มิลลิเมตร ขึ้นอยูกับวาอยูบริเวณใดของรางกาย ผิวหนังที่อยูบริเวณ ฝามือ
ฝาเทา จะหนากวาบริเวณอื่น ชั้นของผิวหนังแบงเปน 2 ประเภท ไดแก
3.1 ชั้นผิวหนังกําพรา (Epidermis) เปนผิวหนังชั้นนอกสุด ประกอบดวย เนื้อเยื่อบุผิว
ชนิด Stratified squamous epithelium มี Cell รูปแบนๆ ซอนกันหลายชั้น ผิวหนังชั้นนี้ไมมีหลอด
เลือดมาเลี้ยง อาหารจะสงไปดวยการแพร (Diffusion) จากหลอดเลือดในชั้นหนังแท เซลลสวน
ใหญของชั้นนี้ ประกอบดวย เซลล Keratinocyte เจริญมาจาก Ectoderm ซึ่งจะสราง Keratin และ
Melanocyte ซึ่งเปนเซลลสําหรับสรางผิว หนาที่สําคัญของหนังกําพรา คือเปนดานปองกันเชื้อโรค
เขาสูรางกาย และปองกันของเหลวไหลออกนอกรางกาย เมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นกับผิวหนัง เชนถูก
ของมีคมบาดเปนแผล จะทําใหผิวหนังฉีกขาดหรือถูกตัดขาดออกจากกัน ทําใหเชื้อโรค เขาสู
รางกายได ถาบาดแผลลึกตัดเสนเลือดฝอยขาด ก็จะทําใหมีโลหิตไหลออกจากรางกายได เปนตน
เมื่อสองดูชั้นผิวหนังกําพรา ดวยกลองจุลทรรศน พบวา ชั้นนี้ยังประกอบดวยชั้นตาง ๆ อีก 5 ชั้น
ไดแก Stratum corneum, Stratum Lucidum, Stratum granulosum, Stratum spinosum และ
Stratum germinativum แลวถัดจากนี้จึงเกิดเปนชั้นหนังแท
3.1.1 Stratum corneum เปนชั้นนอกสุดประกอบดวยเซลลใสๆที่ตายแลว เซลลมี
รูปรางแบน เรียงตัวกันหลายชั้น ไมมี Nucleus ภายใน Cytoplasm บรรจุดวยสาร Keratin เซลล
แถวนอกสุดจะมีการหลุดลอกตลอดเวลา ผิวหนังบริเวณฝามือ ฝาเทา จะมีชั้นหนังกําพราครบทั้ง 5
ชั้น สวนบริเวณอื่นที่เหลือของรางกาย จะมีหนังกําพราที่บางกวา แตไมพบชั้น Stratum lucidum
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เซลลในชั้นหนังกําพรา จะมีการแทนที่ของทุกๆ 15-20 วัน โดยเซลลในชั้น Stratum germinativan
และ Stratum spinosum จะมีการแบงตัวและมีการเคลื่อนตัวจากชั้นลางไปชั้นบน

รูที่ผิวหนัง
ตอมไขมัน
ตัวรับสัมผัส
รากขน
ตัวรับแรงกด

สตาตรัม เจอมินาติวัม
สตาครัม คอรเนียม
หนังกําพรา
ชั้นแพบพิลลารีและ
หลอดเลือดฝอย
กลามเนื้อไพโลมอเตอร
หนังแท
เนื้อเยื่อใตผิวหนัง

ชั้นกลามเนื้อ
เยื่อไขมัน
เสนประสาท
ตอมขับเหงื่อ
หลอดเลือดแดงฝอย
ปลายประสาทรับความรูสึก
หลอดเลือดดําฝอย

ภาพที่ 2.1 แสดงโครงสรางของผิวหนังและอวัยวะที่เจริญเปลี่ยนแปลงไปจากผิวหนัง
ที่มา (Scanlon & Sanders, 1995 p.89)
3.1.2 Stratum lucidum เปนชั้นที่อยูระหวางชั้น Stratum granulosum และ
Stratum corneum ชั้นนี้จะพบไดในบริเวณหนังกําพราบริเวณฝามือฝาเทา เทานั้น เปนเซลลแบน
เบียดกันแนน ทําใหแยกขอบเขตของเซลลแตละเซลลออกจากกันไดยาก เซลลไมมีนิวเคลียส
3.1.3 Stratum granulosum ประกอบดวยเซลล 3-5 ชั้น มีรูปรางคลายขนมเปยก
ปูนแบนๆ ขนานไปกับผิวดานบน มี Nucleus อยูกลางเซลล และภายใน Cytoplasm มี Granules
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3.1.4 Stratum spinosum ประกอบดวยเซลลเรียงตัวหลายชั้น เซลลมีหลายรูปราง
อาจเปนรูปลูกบาศก หลายเหลี่ยม มี Nucleus อยูตรงกลางเซลล และมี Cytoplasmic process ยื่น
ออกมาจากตัวเซลลมากมาย
3.1.5 Stratum germinativum เปนเซลลชั้นเดียวรูปรางเปน Columnar หรือ
Cuboidal เรียงตัวไปตามลักษณะโคงเวา คลายคลื่นของรอยตอระหวางชั้นหนังแทกับหนังกําพรา
เซลลมีการแบงตัวและเปลี่ยนแปลงตัวเอง (Differentiate)แลวเคลื่อนตัวไปแทนที่เซลลชั้นบนที่
หลุด การแทนที่ของเซลลจะเกิดขึ้นทุกๆ 15-30 วัน ขึ้นอยูกับวาเปนผิวหนังสวนใดของรางกาย

ชั้นของผิวหนัง
สตารตัมคอเนียม

สตารตัมลูซิดัม
สตารตัมแกรนนูโลซัม
สตารตัมสไพโนซัม
สตารตัมเจอมินาติวัม
หนังแท

ภาพที่ 2.2 แสดงโครงสรางชั้นตาง ๆ ของหนังกําพรา เมื่อศึกษาดวยกลองจุลทรรศน
ที่มา (คณะกรรมการเครือขายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต (SC-Net),
2545, หนา 78)
3.2 ชั้นผิวหนังแท (Dermis) เปนชั้นของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอยูตอนลางถัดจากชั้นของหนัง
กําพรา ความหนาของชั้นหนังแท ประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ที่ชั้นของหนังแทจะพบมีตอมเหงื่อ
ตอมไขมัน เสนเลือด เสนประสาท ถุงรากขนฝงอยูและมีเซลลประสาทรับความรูสึกอยู ชั้นหนัง
แท แบงเปน 2 ชั้น ประกอบดวย
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หนังกําพรา ชั้นเจอมินาติวัมของหนังกําพรา

ชั้นปุมของชั้นหนังแท

ภาพที่ 2.3 แสดงโครงสรางของชั้นหนังแทและหนังกําพรา
ที่มา (คณะกรรมการเครือขายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต (SC-Net),
2545, หนา 80)
3.2.1 ชั้นปุม (Papillary Layer) เปนชั้นที่ผิวเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอยูกันอยางหลวมๆ
ชั้นมีความหนาประมาณ 1/5 ของความหนาของหนังแท จึงไดชื่อวา ชั้นปุมเพราะมีสวนนูน
ออกเปนปุม เรียกวา ปุมหนังแท (Dermal papillae) ยื่นขึ้นไปในชั้นหนังกําพราและมีวงหลอด
เลือดยอยๆบรรจุอยู
ปุมหนังแทบางอั นมี หนวยรั บสั มผัส เรีย กว า ไมสเนอรค อรพัส เซิ ล
(Missioners corpuscle) บรรจุอยูและมีปลายประสาทอิสระ (Free Nerve Ending) มารับ
ความรูสึกเจ็บปวด รวมอยูดวย
3.2.2 ชั้นรางแห (Reticular layer) ชั้นนี้เปนชั้นของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอยูกันอยาง
หนาแนน ชองระหวางเสนใยที่สวนกันในชั้นนี้เปนที่อยูของเนื้อเยื่อไขมัน ถุงรากขน หลอดเลือด
และตอมเหงื่อและทําใหผิวหนังมีความแข็งแรง และทําหนาที่ปกปองอวัยวะภายใน

4. สวนที่เจริญจากผิวหนัง
4.1 ขนหรือผม (Hair)
ขนหรือผม มีหนาที่ปกปองรางกาย เชน ผมบนศีรษะปองกันไมใหหนังศีรษะถูกแดด
เผา ขนคิ้ว ขนตา ชวยปองกันไมใหฝุนเขาตา ขนในรูจมูกและรูหู ชวยสกัดกั้นไมใหแมลงและ
ฝุน ผงเขาไปไดงา ย ผมมีความสํา คั ญตอ สภาพจิ ตใจของบุคคลได พอๆ กั บผิวหนัง ดังได กลา ว
มาแลว เนื่องจากเปนสวนเสริมเสรางดูแลใหเกิดความสวยงาม เปนแรงดึงดูดใหกับผูพบเห็น
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ในทางตรงกันขามผูที่มีปญหาเรื่องของผม โดยเฉพาะผมบนศีรษะ ของผูที่มีศีรษะลาน อาจเกิด
จากสาเหตุใดก็ตาม หรือผูที่มีปญหาการหลุดรวงของเสนผม จากการฉายแสง เพื่อการรักษา ทํา
ใหเกิดอาการขางเคียง มีผมรวงทําใหเกิดผลเสียทางดานจิตใจ เนื่องจากภาพลักษณ (Body
Image) เสียไป รูสึกขาดความมั่นใจ ไมกลาเผชิญหนากับผูคนในสังคม รูสึกเบื่อที่จะตองคอยตอบ
คําถาม บางคนตองพบที่ปรึกษาดานเสนผม เชน การใสวิคผม หรือการปลูกผมใหม ดังนั้นขน
หรือผม จึงมีความสําคัญตอการเสริมสวยใหกับบุคลิกภาพของมนุษยไดอีกหนทางหนึ่ง
ขนแตละเสนเปนสวนที่ยื่นพนผิวหนังขึ้นมาดานบน เรียกกวา ลําขน (Hair shaft)
สวนที่ฝงอยูในผิวหนัง เรียกวา รากขน (Hair root)

เสนขน (Hair)

ชั้นหนังกําพรา
(Epidermis)

รูเหงื่อ (Pore)
ชั้นปุมของชั้นหนังแท
(Dermal papillae)

ตอมไขมัน
(Sebaceous gland)

ชั้นหนังแท (Dermis)

กลามเนื้อเอเร็กเตอร ไฟไล
(Arrector pili)
ตอมเหงื่อ
ปลอกหุมรากขนชั้นนอก (External root sheath)
ปลอกหุมชั้นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
เมลาโนไซท
ปุมขน

ภาพที่ 2.4 แสดงโครงสรางภายในของขน
ที่มา (วิไล ชินธเนศ, 2548, หนา 21)

ชั้นใตผิวหนังหรือชั้นไขมัน
(Hypodermis)
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ภาพที่ 2.5 แสดงโครงสรางทางจุลกายวิภาคศาสตรของขน
ที่มา (คณะกรรมการเครือขายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต (SC-Net),
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2545. หนา 83)

เสนขนหรือผมทุกเสน ประกอบดวย Epithelium cell เรียงตัวเปน 3 ชั้น ไดแก
1. ชั้น เมดัลลา (Medulla) อยูภายในสุดอยูสวนลาง ๆ ของขนประกอบดวยแถว
ของเซลล 2-3 ชั้น
2. ชั้น คอรเทกซ (Cortex) ประกอบดวย cell ที่มีเม็ดสี ทําใหเสนผมมีสีดํา สีของขน
ขึ้นกับปริมาณการกระจายของเม็ดสี และอากาศที่แทรกอยูในเสนขน ขนเสนที่มีเม็ดสีจางลง และ
ชั้น Medulla มีอากาศมากทําใหขนเสนนั้นมีสีขาว
3. ชั้นคิวติเคิล (Cuticle) ประกอบดวยเซลลลักษณะแบน เปนเกล็ด เรียงตัวเหลื่อม
กันชั้นเดียว
สวนรากขน (Hair root) เปนสวนที่เจาะลึกลงไปในหนังแท ถุงที่ลอมรอบรากขน
เรียกวา ตอมรากขน ประกอบดวยเปลือก 2 ชั้น ชั้นนอกเรียกวา เปลือกรากชั้นนอก (External
root sheath) เปนสวนของหนังกําพราที่ยื่นลงมา ชั้นในที่อยูติดกับรากขน เรียกวา เปลือกราก
ชั้นใน (Internal root sheath) สรางขึ้นจากเซลลของแมทริกซ เพื่อตอเชื่อมกับรูเปดของตอมไขมัน
(Sebaceous gland)
สําหรับกลามเนื้อเรียบของเสนขน เรียกวา เอเร็กเตอรไพไล (Arrector pili muscle) จะ
ทํางานสัมพันธกับ Hair follicle ปลายขางหนึ่งจะโยงอยูติดกับสวน Papillary layer ของชั้นหนังแท
และอีกปลายขางหนึ่งจะติดกับดานขางของรากขน เมื่อกลามเนื้อหดตัว จะดึงเสนขนใหตั้งตรง ทํา
ใหเกิดอาการที่เรียกวาขนลุก กลามเนื้อมัด Arrector pili muscle นี้จะไมพบที่บริเวณขนคิ้วและขน
ตา
4.2 เล็บ
เล็บ (Nail) เปนอวัยวะที่เจริญมาจากเซลลชั้น Epidermis มีลักษณะแข็งและใสเนื่องจากมี
หลอดเลือดจํานวนมากมาเลี้ยง เนื้อเยื่อขางใตเล็บ เล็บประกอบดวย ตัวเล็บ (Body of nail) และ
โครงเล็บ (Root of nail) ใกลๆ กับโคนเล็บพบลักษณะของเล็บที่มีสีขาว ครึ่งวงกลม เรียกวา ลุนูลา
(Lunula) เพราะเปนเล็บที่เกิดใหม เล็บจะงอกยาวไดโดยการเจริญของ Cells ชั้น Stratum
germinativum ของ Epidermis ที่อยูโคนเล็บดันเลื่อนออกมาทางปลายนิ้ว ดานขอบขางของเล็บ
ลอมรอบดวยผิวหนังที่นูนขึ้นมา เรียกวา Nail wall ระหวาง Nail wall และตัวเล็บเปนรอง 2
ขาง เรียกวา Nail groove ประโยชนของเล็บ ชวยในการหยิบวัตถุเล็กๆ ใช แคะ แกะ เกา บริเวณที่
คันและใชในการตอสูไดบาง นอกจากนี้เล็บยังเปนพื้นที่ใหกับศิลปนไดมาสรางงานศิลปะดวยการ
เขียนภาพ และระบายสี ตกแตงบนตัวเล็บ ไดอีกดวย เปนการเพิ่มงานศิลปไดอีกลักษณะหนึ่ง
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การเจริญของเล็บหรือ
ทิศทางการเจริญของเล็บ

ลําตัวเล็บ

สวนนูนเหนือเล็บ

ปลายเล็บ
ใตเล็บ
ลําตัวเล็บ
รองขอบเล็บ
ลูนูลา
สวนนูนเหนือเล็บ

ใตเล็บ

กระดูกมือ
หนังกําพรา

หนังแท

ภาพที่ 2.6 แสดงโครงสรางของเล็บ
ที่มา (คณะกรรมการเครือขายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต (SC-Net),
2545. หนา 85)
4.3 ตอมที่ผิวหนัง (Gland of the Skin)
4.3.1 ตอมไขมัน หรือตอมน้ํามัน (Sebaceous gland) เปนตอมที่มีลักษณะ
แตกแขนงออกเปนหลายถุงมีทอสั้นๆ ออกไปเพื่อติดตอกับตอมรากขน ตอมน้ํามันในบางบริเวณ
ของรางกาย จะมีขนาดใหญ เชน บริเวณใบหนา ลําคอ และทรวงอก ตอมไขมันจะหลั่งสารน้ํามัน
เรียกวา ไขผิวหนัง (Sebum) ซึ่งประกอบดวยไขมัน โปรตีน และเกลือแร ชวยปองกันไมใหเสนผม
แหงเปราะขาด และเคลือบผิวหนัง ปองกันไมใหน้ําระเหยออกไป และยังทําให
ผิวหนัง ออน
นุม เมื่อตอมไขมันมีการติดเชื้อทําใหเกิดสิว (Acne) (ดังภาพที่ 2.4)
4.3.2 ตอมเหงื่อ (Sweat gland) มีหนาที่สําคัญในการรักษาอุณหภูมิของรางกาย
ตอมเหงื่อแบงเปน 2 ชนิด คือ
4.3.2.1 Apocrine sweat glands เปนตอมเหงื่อชนิดที่มีเสนหลั่งสารมีลักษณะ
เปนทอที่แตกแขนง (Simple branched tubular glands) มีขนาดใหญกวาตอมเหงื่อ ขับสาร
(Eecrine sweat glands) ขับเหงื่อเขาสูถุงรากขน ตอมชนิดนี้พบมากบริเวณ รักแร, รอบๆหัวนม
(Areola), บริเวณอวัยวะเพศ (Genital region) เชนในถุงอัณฑะของเพศชาย และบริเวณอวัยวะ
เพศหญิงรอบๆ ทวารหนัก สารที่ขับออกมามีลักษณะเปนของเหลวเหนียวจะกลายเปนสารที่มีกลิ่น
ตอมเหงื่อชนิดนี้มีทอเปดเขาสูโคนขน การทํางานของตอมจะถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติ
โดยจะเริ่ ม ทํ า งานเมื่ อ เข า สู วั ย รุ น เด็ ก หญิ ง ชาย บางคนจึ ง เริ่ ม มี ก ลิ่ น ตั ว เมื่ อ ย า งเข า สู วั ย รุ น
(Secondary Sex Characteristic)
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4.3.2.2 Exocrine sweat glands เปนตอมเหงื่อชนิดที่พบโดยทั่วๆไปใน
รางกาย ยกเวนที่บริเวณริมฝปาก, Clitoris, Labia, Gland penis และผิวดานในของ Prepuce พบ
มากที่ฝามือและฝาเทา เหงื่อที่สรางขึ้นจากตอมชนิดนี้มีลักษณะเปนน้ําใสและถูกสงผานทางทอ
ออกสูผิวหนังโดยตรง ปากทอของตอมเหงื่อเปดบนผิวหนัง เรียกวา Pore และทอที่นําเหงื่อออก
มาถึงผิวหนังขางบน เรียกวา Duct ทอจะขดกันเปนกลุมเหมือนกลุมดาย เรียกวา Coils of glands
ตอมเหงื่อมีหลอดเลือดและมีเสนประสาทมาหลอเลี้ยงดวย
เหงื่อ (Perspiration หรือ Sweat) เปนสารเหลวที่มีลักษะเปนน้ํามีฤทธิ์เปน
กรด (Acid) มีคา pH เทากับ 5.93-6.49 เหงื่อเกิดขึ้นจาก cell ของตอมเหงื่อโดยที่ตอมจะ
สามารถกรองเอาของตาง ๆ จากโลหิตขับออกมาใหเปนเหงื่อ ในเหงื่อจะมีน้ําเปนสวนประกอบ
รอยละ 90 ที่เหลือจะมี Sodium chloride, Urea ที่เกิดจากการเผาผลาญสารอาหารประเภทโปรตีน
ซึ่งรางกายไมตองการ จัดวาเปนของเสีย มี Uric acid และสาร Creatinine
4.3.3 ตอมขี้หู (Ceruminous gland) เปนตอมเหงื่อที่มีการหลั่งสารผสม เปน
ของเหนียวคลายขี้ผึ้ง เรียกวา ขี้หู (Cerumen) มีหนาที่ปองกันไมใหฝุนละอองและแมลงเขาไปในรู
หูไดสะดวก
4.3.4 ตอมน้ํานม (Mamo gland) หรือ (Breast feeding gland) เปนตอมที่
ประกอบดวยหัวนม (Nipple) เตานม (Breast) ตอมน้ํานมมีรูปรางเหมือนตอมน้ํามัน แตทําหนาที่
แบบตอมเหงื่อ ในคนจะมีทอน้ํานมถึง 20 ทอ มาเปดที่หัวนม ตอมน้ํานมจะคอยๆ เจริญขึ้นใน
ระหวา งตั้งครรภ พอใกลชวงเดือนจะคลอดจะมีน้ํานมใสสีเหลืองขุน เรียกว า น้ํา นมน้ํา เหลือง
(Colostrum) ไหลออกเมื่อบีบ ภายหลังคลอดจะเปลี่ยนเปนน้ํานมสีขาวขนๆ เรียกวา Milk
ในน้ํานมประกอบดวย น้ํา 88.5% โปรตีน 1.5% ไขมัน 3.3% น้ําตาลแลกโทส (Lactose) 6.5%
และเกลือ 0.3% นอกจากนี้ยังมีสารที่ทําใหภูมิคุมกันโรคจากแมสูลูก และภูมิตานทานตอสารพิษ
และเชื้อโรคตาง ๆ รวมอยูดวย

กระดูกหนาอก
(Sternum bone)
ลานหัวนม (Areolar)
หัวนม (Nipple)

กระดูกลิ้นป
(Xyphoid)
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ภาพที่ 2.7 แสดงลักษณะภายนอกของเตานม
ที่มา (Moore, 1992, p.45)

ทอแลคติเฟอรรัส
ลานหัวนม
หัวนม

ชองวางดานหนา
า

รูเปดแลคติเฟอรรัส
ผิวหนัง
เอ็นยึดเตานม

กลามเนื้อแพคตอลริลลิสมัดใหญ
กอนไขมัน
แกรนนูลา ทิชชู
พังผืดชั้นลึกของกลามเนื้อ
แพคตอลรอลลิส

ภาพที่ 2.8 แสดงโครงสรางภายในของตอมน้ํานม
ที่มา (Moore, 1992, p.46)

สรุป
ระบบหอหุมรางกาย เปนระบบที่ใหญที่สุดในรางกาย ประกอบดวย อวัยวะสําคัญ คือ
ผิวหนัง และอวัยวะที่เจริญไปจากผิวหนัง เชน ขนหรือ ผม เล็บ ตอมเหงื่อ ตอมน้ํามัน ตอมขี้หู
และตอมน้ํานม
ผิวหนังแบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก ผิวหนังกําพรา และผิวหนังแท ผิวหนังมีหนาที่หลัก
สําคัญๆ ไดแก เปนอวัยวะชวยปกปองอันตรายจากภายนอกที่มาสูรางกาย รักษาอุณหภูมิของ
รางกาย ขับของเสียจากการเผาผลาญอาหารออกมาในรูปของเหงื่อ ผิวหนังยังเปนแหลงอาหาร
และวิตามินดี และยังเปนอวัยวะที่สรางเสริมความงามใหกับมนุษยในทางสังคมมิติ นอกจากนี้ยัง
เปนแหลงที่จะสรางมูลคาเพิ่มในทางแฟชั่น เชน การเขียนภาพและสีลงบนเล็บ
การตรวจสภาพทางกายภาพของผิวหนัง และสีผิวเปนแนวทางในการวินิจฉัยโรคไดหลาย
อยาง เชน สิว ผื่นคัน ลมพิษ โรคกลากเกลื้อน ผิวหนังอาจถูกทําลายไดจากแสงแดดที่รอนจัด
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สารเคมี ไฟไหมน้ํารอนลวก สีผิวที่ซีดจากภาวะตกเลือด โลหิตจาง สวนผมหรือขนอาจพบความ
ผิดปกติไดแก อาการผมรวง รังแค หนังศีรษะ และเสนผมเปนมัน เสนผมแหงแตกปลาย

คําถามทายบท
1. จงบอกหนาที่ของผิวหนัง
2. จงเขียนแผนภาพแสดงชั้นตาง ๆ ของผิวหนัง
3. ผิวหนังไดสรางสิ่งที่กอใหเกิดคุณประโยชนที่สะสมไวใตผิวหนัง มีอะไรบาง
4. สิ่งที่เจริญจากผิวหนังไปเปนอวัยวะอื่น ไดแก
5. จงบอกชนิดของตอมเหงื่อ
6. จงอธิบายโครงสรางของ ขน หรือผม
7. เล็บมีหนาที่อยางไรบาง
8. เหงื่อมีสารอะไรบางเปนสวนประกอบ
9. จงเปรียบเทียบความแตกตางของหนังกําพรากับหนังแท
10. จงอธิบายถึงความสําคัญของผิวหนัง ในแงการสงเสริมบุคลิกภาพของบุคคล
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