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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะ



ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะ เป็น
ระบบที่มีความส าคัญเช่นเดียวกับระบบอื่น ๆ ในร่างกาย โดย
ที่ระบบย่อยอาหารจะท าหน้าที่ในการย่อยอาหารและดูดซึม
อาหารและดูดซึมอาหารเพื่อการสร้างเสริมและซ่อมแซมส่วนที่
สึกหรอของร่างกาย และระบบขับถ่ายปัสสาวะท าหน้าที่ในการ
ก าจัดของเสียงออกจากร่างกาย ซึ่งการท างานของทั้ง 2 ระบบ 
จะท างานประสานกัน ตั้งแต่การรับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกายจนถึงการขับของเสียออกจากร่างกายอย่างมี
ประสิทธิภาพ

https://www.freepik.com/free-photos-vectors/urinary-system



ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)

• อวัยวะที่เกี่ยวของกับระบบย่อยอาหาร
• กระบวนการย่อยอาหาร
• การสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการ

ท างานของระบบย่อยอาหาร



ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)

ระบบย่อยอาหารมีหน้าที่เกี่ยวกับการย่อย
อาหาร (Digestion) การดูดซึมอาหาร (Absorption)
และช่วยระบายกากอาหาร (Excretion) ออกจาก
ร่างกาย ซึ่งกระบวนการย่อยอาหารเป็นการแปร
สภาพของสารอาหารจากขนาดโมเลกุลใหญ่ให้เล็ก
จนเซลล์สามารถดูดซึมน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้าง
เสริมซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย

ที่มา : https://bodell.mtchs.org/OnlineBio/BIOCD/text/chapter29/concept29.1.html



อวัยวะที่เกี่ยวของกับระบบยอ่ยอาหาร

เป็นอวัยวะที่แข็งแรงที่สุด ฟันของคนเราจะมี 2 ชุด ได้แก่ ฟันน้ านม (Deciduous teeth) ฟัน
ชุดแรกมีทั้งหมด 20 ซี่ ส่วนฟันชุดที่ 2 เรียกว่า ฟันแท้ หรือ ฟันถาวร (Permanent teeth) ฟันชุดที่
สอง มีทั้งหมด 32 ซ่ี ฟันของคนเราจะมีรูปร่างและหน้าที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 

ที่มา : https://ciroccodentalcenterpa.com/dental-hygiene/the-many-different-types-of-teeth/

ฟัน (Teeth) 

• ฟันหน้าหรือฟันตัด (incisor) ใช้กัดและตัดอาหาร
• ฟันเขี้ยว (Canine) ใช้ฉีกอาหาร
• ฟันกราม (molar) มีลักษณะแบนกว้าง ใช้บด

อาหารให้ละเอียด



เป็นกล้ามเนื้อ มีลักษณะเป็นแผ่น ปกคลุมด้วยเยื่อ
บุเมือกลิ้นจะช่วยในการคลุกเคล้าอาหารที่อยู่ในปากให้ผสม
กับน้ าลาย นอกจากนี้ยังท าหน้าที่รับรสของอาหาร โดยมีตุ่ม
รับรสจ านวนมากอยู่บนผิวลิ้น เรียกว่า พาพิลลา (Papilla) 
โดยมีรสพื้นฐาน 5 รส คือ รสหวาน รสขม รสเปรี้ยว รสเค็ม 
และรสอร่อยหรืออูมามิ (Umami) เมื่อเซลล์รับรสได้รับการ
กระตุ้นจะเกิดกระแสประสาทและส่งไปแปลผลที่สมองส่วน
เซรีบรัมว่าเป็นรสใด นอกจากนี้ ลิ้นยังท าหน้าที่รับสัมผัส
ความร้อนและความเย็นด้วย

ที่มา : https://www.webmd.com/oral-health/picture-of-the-tongue#1

ลิ้น (Tongue) 



ประกอบด้วยต่อมน้ าลายขนาดใหญ่ 3 คู่ อยู่ที่
บริเวณกกหู บริเวณใต้ขากรรไกรล่าง และบริเวณใต้ลิ้น 
ต่อมน้ าลายจะผลิตน้ าย่อยเป็นเอนไซม์อะไมเลส (Amylase) 
ซึ่งจะช่วยในการย่อยอาหารประเภทข้าว แป้ง น้ าตาล โดย
จะย่อยคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลขนาดใหญ่ (Polysaccharide) 
เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็กลงหรือน้ าตาลโมเลกุลคู่ 
(Disaccharide) แต่ยังไม่สามารถย่อยและดูดซึมได้ทั้งหมด
ที่ปาก ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการย่อยคาร์โบไฮเดรตที่มี
โ ม เ ลกุ ล ขน าด เ ล็ กที่ สุ ด เ ป็ น น้ า ต า ล โ ม เ ลกุ ล เ ดี่ ย ว 
(Monosaccharide) และดูดซึมที่บริเวณล าไส้เล็ก

ที่มา : https://thancguide.org/cancer-types/salivary-gland/anatomy/

ต่อมน้้าลาย (Salivary glands) 



ลักษณะคล้ายกรวย คอหอยจะ
เป็นทางผ่านของอาหารจากปาก

ไปสู่หลอดอาหาร

ที่มา : https://slideplayer.com/slide/10099469//

คอหอย (Pharynx) 



เป็นท่อกล้ามเนื้อเรียบ ผนังด้านในบุด้วยเย่ือมูก มีความยาวประมาณ 10 นิ้ว 
จะอยู่ต่อจากคอหอย ยางลงไปจนถึงกระเพาะอาหาร และปลายหลอดอาหารจะมีหูรูด

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Esophagus

หลอดอาหาร (Esophagus) 

• หูรูดส่วนบน ช่วยป้องกันไม่ให้อากาศผ่านเข้าสู่หลอด
อาหาร

• หูรูดส่วนล่าง ป้องกันไม่ให้กรดจากกระเพาะอาหารผ่าน
เข้าหลอดอาหาร

หลอดอาหารเป็นทางผ่านของอาหาร เมื่อมีอาหารลงไปใน
หลอดอาหาร หลอดอาหารจะบีบตัวไล่อาหารให้ลงไปสู่กระเพาะอาหาร



มีผนังด้านนอกเป็นกล้ามเนื้อที่มีความแข็งแรงมาก ส่วนผนังด้านในจะมีเย่ือบุกระเพาะอาหาร ที่เย่ือบุ
กระเพาะอาหารนี้จะมีต่อมน้ าย่อย ท่ีสร้างน้ าย่อยออกมาเพื่อย่อยอาหารท่ีเรารับประทานเข้าไป ที่กระเพาะอาหารจะ
ย่อยอาหารโดยมีกรดเกลือหรือกรดไฮโดรคลอริก (hydrochioric acid)  และน้ าย่อย ได้แก่

ที่มา : https://slideplayer.com/slide/10099469//

กระเพาะอาหาร (Stomach) 

• เอนไซม์เพปซิน (pepsin) ส าหรับย่อยอาหารประเภทโปรตีนให้เล็กลง
• เอนไซม์เรนนิ (renin) ส าหรับย่อยโปรตีนในน้ านม
• เอนไซม์ไลเปส (lipase) ใช้ในการย่อยไขมัน แต่เอนไซม์ไลเปสมีน้อย 

ไขมันจึงยังไม่ถูกย่อยที่กระเพาะอาหาร

กระเพาะอาหารจะดูดซึมอาหารได้น้อยมาก ซึ่งอาหารจาก
กระเพาะอาหารจะถูกส่งต่อไปยังล าไส้เล็ก



เป็นท่อกล้ามเนื้อ ยาวประมาณ 21 ฟุต ล าไส้เล็กแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Multifocal_stenosing_ulceration_of_the_small_intestine

ล้าไส้เล็ก (Small Intestine) 

1. ล้าไส้เล็กส่วนต้น เรียกว่า ดูโอดินัม (duodenum) อยู่ต่อจากกระเพาะ
อาหารยาว 10 นิ้ว
2. ล้าไส้เล็กส่วนกลาง เรียกว่า เจจูนมั (jejunum) ยาวประมาณ 8 ฟุต
3. ล้าไส้เล็กส่วนปลาย เรียกว่า ไอเลียม (ileum) ยาวประมาณ 12 ฟุต

ล าไส้เล็กเป็นบริเวณที่มีการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารมาก
ที่สุด โดยล าไส้เล็กจะผลิตน้ าย่อยที่ใช้ในการย่อยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและ
โปรตีน และจะมีน้ าย่อยจากตับอ่อนและน้ าดีจากถุงน้ าดีถูกส่งเข้ามาที่ล าไส้เล็กเมื่อ
มีอาหารมาถึง ซึ่งสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน จะถูกย่อยเป็น
โมเลกุลที่เล็กจนร่างกายสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ส่วนกากอาหารที่เหลือจะถูก
ส่งไปยังล าไส้ใหญ่ต่อไป



มีลักษณะเป็นท่อท่ีมีความยาวประมาณ 6 ฟุต อยู่ต่อจากล าไส้เล็ก ล าไส้ใหญ่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ที่มา : http://whatisthedigestivesystem.weebly.com/the-large-intestine.html

ล้าไส้ใหญ่ (Large Intestine) 

1. ล้าไส้ใหญ่ส่วนต้น เรียกว่า ซีคัม (Cecum)  ยาวประมาณ 
2-3 นิ้ว ส่วนนี้จะมีไส้ติ่ง (Vermiform appendix) อยู่ 
2. ล้าไส้ใหญ่ส่วนกลาง เรียกว่า โคลอน (Colon) ซึ่งเป็นล าไส้
ใหญ่ส่วนที่ยาวที่สุด
3. ล้าไส้ใหญ่ส่วนปลาย เรียกว่า เรคตัม (rectum) หรือไส้ตรง 
มีความยาวประมาณ 7-8 นิ้ว จะเป็นล าไส้ตรงท่ีมีทางเปิดออก
สู่ภายนอกร่างกายที่เรียกว่า ทวารหนัก (anus) 

ล าไส้ใหญ่จะท าการดูดน้ าจากกากอาหารที่ส่งมาจากล าไส้เล็กกลับคืนสู่ร่างกาย จากน้ันล าไส้ใหญ่จะบีบตัวเพื่อให้กาก
อาหารที่ไม่มีประโยชน์แล้วที่เรียกว่าอาจจาระ (faeces) ออกสู่ภายนอกร่างกายทางทวารหนัก



เป็นอวัยวะภายในร่างการที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ใน
ด้านการย่อยอาหาร ตับจะท าหน้าที่สร้างน้ าดีแล้ว
ส่งไปเก็บไว้ที่ถุงน้ าดี นอกจากนี้ตับจะช่วยก าจัด
ของเสียในเลือด เมื่อเลือดไหลผ่านเข้าสู่ตับ

ที่มา : https://www.webmd.com/digestive-disorders/picture-of-the-gallbladder

ตับ (Liver) 

ถึงน้ าดีจะท าหน้าที่กักเก็บน้ าดีที่สร้างจากตับ และ
ปล่อยน้ าดีออกไปสู่ล าไส้เล็กตอนต้น เพื่อช่วยใน
การกระจากไขมันให้เป็นเม็ดเล็ก ๆ ซึ่งจะมีน้ าย่อย
จากตับอ่อนมาย่อยไขมันอีกทีหนึ่ง

ถุงน้้าดี (Gallbladder) 



มีความยาวประมาณ 6-9 นิ้ว กว้างประมาณ 1-1½ นิ้ว ตับอ่อนจะช่วยในการย่อยอาหาร 
โดยจะผลิตน้ าย่อยเข้าสู่ล าไส้เล็กส่วนต้น ได้แก่

ที่มา : https://sites.google.com/site/endocrinegland58205516/cad-tha-doy-1/pancreas

ตับอ่อน 

• เอนไซม์ทริปซิน (trysin) เพื่อย่อยโปรตีนให้มีขนาดเล็กลงจนเป็น
กรดแอมิโน (amino acid) ที่ร่างกายสามารถน าไปใช้ประโยชน์

• เอนไซม์ไลเปส (lipase) เพื่อย่อยไขมันให้เป็นกรดไขมัน (fatty 
acid)  และกลีเซอรอล (glycerol) ที่รางกายสามารถน าไปใช้ได้

• เอนไซม์อะไมเลส (amylase) ที่ช่วยย่อยคาร์โบไฮเดรตให้เป็น
น้ าตาลโมเลกุลคู่



กระบวนการย่อยอาหาร

เมื่อกินอาหารเข้าไปในปาก ฟันจะท าหน้าที่บดเคี้ยว
อาหารให้มีขนาดเล็กลง จนสามารถกลืนลงไปได้สะดวก โดยมี
น้ าลายเป็นตัวช่วยให้อาหารอ่อนนุ่มร่วมกับมีเอนไซม์อะไมเลส 
ช่วยย่อยอาหารจ าพวกแป้ง

อาหารจะล าเลียงผ่านคอหอยและหลอดอาหารโดย
บริเวณหลอดอาหารจะมีการบีบตัวของกล้ามเนื้อเพื่อให้อาหาร
เคลื่อนตัวสู่กระเพาะอาหาร

เมื่ออาหารเข้าสู่กระเพาะอาหาร เอนไซม์เพปซิน จะย่อย
อาหารประเภทโปรตีนให้เป็นเพปไทด์ (peptide) 

ที่มา : https://www.diabetes.co.uk/diabetes-books/gastric-mind-band.html



ต่อมาอาหารจะถูกส่งมาที่ล าไส้เล็ก การย่อยและการดูดซึมอาหาร
ส่วนใหญ่จะเกิดที่ล าไส้เล็ก โดยเฉพาะล าไส้เล็กส่วนต้น ซึ่งต้องอาศัยเอนไซม์
จากล าไส้เล็กเอง และจากตับอ่อนในการย่อยอาหารประเภทแป้ง ไขมัน และ
โปรตีน หลังจากนั้นร่างกายก็จะน าสารอาหารที่ดูดซึมไปใช้ในการสร้างเสริม 
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และเพื่อการเจริญเติบโตต่อไป 

เมื่อกากอาหารจากล าไส้เล็กลงสู่ล าไส้ใหญ่ ล าไส้ใหญ่จะดูดซึมน้ าใน
อาหารออกอีกครั้งหนึ่ง จนเหลือเป็นกากอาหาร ซึ่งจะถูกขับถ่ายออกทางทวาร
หนักรูปของอุจจาระต่อไป

https://m.gettyimagesbank.com/view/human-digestive-system-large-intestine-anatomy/1133199470



การสร้างเสริมและด้ารงประสิทธิภาพการท้างานของระบบย่อยอาหาร

1. กินอาหารที่ย่อยง่ายและมีกากใยสูง 7. ท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส
2. ไม่กินอาหารรสจัดเกินไป 8. ถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลา
3. หลีกเลี่ยงอาหารประเภทหมักดอง 9. พักผ่อนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
4. กินอาหารให้เป็นเวลา 10. ออกก าลังกายสม่ าเสมอ
5. เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืม 11. งดดื่มชา กาแฟ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
6. ดูและสุขภาพปากและฟัน 12. ดื่มน้ าสะอาดอย่างเพียงพอ

13. เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร ควรรีบปรึกษาแพทย์



ระบบขับถ่ายปัสสาวะ (Urinary System)

• ความส าคัญของระบบขับถ่ายปัสสาวะ
• ระบบขับถ่ายปัสสาวะ (Urinary System) 
• องค์ประกอบของระบบขับถ่ายปัสสาวะ
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• การสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างาน

ของระบบขับถ่ายปัสสาวะ



ความส้าคัญของระบบขบัถ่ายปัสสาวะ

1. ระบบขับถ่ายปัสสาวะ เป็นระบบที่มีความส าคัญต่อ
ร่างกายระบบหนึ่ง เนื่องจากเป็นระบบที่มีหน้าที่ในการควบคุม
ความเป็นกรดและด่างภายในร่างกายให้เหมาะสม

2. ระบบปัสสาวะท าหน้าที่รักษาปริมาณของเหลวและอิ
เล็กโทรไลด์ (Electrolyte) ในร่างกายให้คงที่ โดยการขับถ่ายของ
เสีย (Waste Product) เป็นผลสืบเนื่องจากกระบวนการเผาผลาญ 
(Metabolism)ของร่างกาย ระหว่างการขับถ่ายของเสียไตจะดึงเอา
สารที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต (Essential Material) กลับคืนเข้าสู่
ร่างกาย และขับปัสสาวะส่วนที่เป็นของเสียซ่ึงไม่มีความจ าเป็นหรือ
เป็นผลเสียต่อการด ารงชีวิตออกไป



ระบบขับถ่ายปัสสาวะ (Urinary System)

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ (Urinary 
System) เป็นระบบในร่างกายที่ท าหน้าที่
กรองของเสียและสารพิษออกจากเลือด 
และก าจัดออกจากร่างกายในรูปของน้ า
ปัสสาวะ (Urine) โดยระบบขับถ่ายปัสสาวะ
ประกอบไปด้วยอวัยวะที่ส าคัญ ได้แก่ ไต 
ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ

https://www.inpha.it/en-us/Pathologies/Detail/ArticleID/27/Male-urogenital-system-diseases



องค์ประกอบของระบบขับถ่ายปสัสาวะ



เป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายเมล็ดถั่ว มีอยู่ 2 
ข้าง มีความยาวประมาณ 4½ กว้าง 2-3 นิ้ว หนา
ประมาณ 1 นิ้ว ตรงกลางส่วนที่เว้าเป็นกรวยไต จะมี
ท่อไตออกไปยังกระเพาะปัสสาวะ เมื่อผ่าไตออกเป็น 2 
ซีก พบว่าภายในไตจะประกอบด้วย หน่วยไตเล็ก ๆ 
จ านวนมากมาย หน่วยไตจะมีลักษณะเป็นท่อขดอยู่
และมีเส้นเลือดฝอยอยู่มากมาย หน่วยไตจะกรองของ
เสีย เช่น ยูเรีย เกลือแร่ น้ า ออกจากเลือดที่ไหลผ่าน
เข้ามา ให้เป็นน้ าปัสสาวะขับผ่านไตลงสู่กระเพาะ
ปัสสาวะต่อไป

ที่มา : https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/66757/-blo-scihea-sci-

ไต (Kidneys) 



เป็นท่อที่ออกมาจากไต แต่ละข้าง
ไปสู่กระเพาะปัสสาวะ มีความยาวประมาณ 
10-12 นิ้ว ท่อไตจะรองรับปัสสาวะจากไต 
แล้วบีบรัดตัวเป็นระยะ ๆ ให้น้ าปัสสาวะ
ไปสู่กระเพาะปัสสาวะเป็นหยด ๆ

ที่มา : https://www.walmart.com/ip/Kidneys-Ureter-Urinary-Bladder-Illustration-Stretched-Canvas-Monica-SchroederScience-Source-24-x-36/658122029

ท่อไต (Ureters) 



มีลักษณะคล้ายถุง วางตัวอยู่ในช่อง
กระดูกเชิงกราน กระเพาะปัสสาวะจะยืด
ขยายออกเมื่อรองรับน้ าปัสสาวะ และจะ
แฟบตัวลงเมื่อไม่มีน้ าปัสสาวะ กระเพาะ
ปัสสาวะจะท าหน้าที่กักเก็บน้ าปัสสาวะ
ก่อนที่ จะมีการขับถ่ายออกสู่ภายนอก
ร่างกายทางท่อปัสสาวะ

ที่มา : https://www.uromed.eu/bladder-cancer.php

กระเพาะปัสสาวะ (Bladder) 



เป็นท่อเล็ก ๆ ที่ออกมาจากกระเพาะปัสสาวะเพื่อจะน าน้ าปัสสาวะออกไปนอกร่างกาย

ที่มา : https://www.health.harvard.edu/a_to_z/urethritis-a-to-z

ท่อปัสสาวะ (Urethra) 

• ในเพศหญิง ท่อปัสสาวะจะมีความยาวประมาณ 1-
1½ นิ้ว ออกจากกระเพาะปัสสาวะ

• ในเพศชาย ท่อปัสสาวะจะมีความยาวประมาณ 8
นิ้ว ออกจากกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งในเพศชาย
นอกจากท่อปัสสาวะจะเป็นทางผ่ านของน้ า
ปัสสาวะที่จะออกไปนอกร่างกายแล้ว ยังเป็น
ทางผ่านของน้ าอสุจิในการสืบพันธุ์ด้วย



กระบวนการขับถ่ายปสัสาวะ

จากกระบวนการท างานในร่างกายของคนเราจะท าให้เกิดของเสียต่าง ๆ เช่น ยูเรีย (Urea) 
แอมโมเนีย (Ammonia) กรดยูริก (Uric acid) ออกจากเซลล์เข้าสู่หลอดเลือด แล้วเลือดพร้อมของ
เสียดังกล่าวก็จะไหลเวียนมาที่ไต โดยเลือดจะไหลเวียงสู่หลอดเลือดฝอยที่อยู่ในไต ไตก็จะท าหน้าที่
กรองของเสียที่อยู่ในเลือด รวมทั้งน้ าบางส่วนก็ขับลงสู่ท่อไต ซึ่งเราเรียกน้ าและของเสียที่ถูกขับ
ออกมานี้ว่า น้ าปัสสาวะ

เมื่อมีน้ าปัสสาวะผ่านเข้ามาท่อไตก็จะบีบตัวเป็นระยะ ๆ เพื่อให้น้ าปัสสาวะลงสู่กระเพาะ
ปัสสาวะทีละหยด จนมีน้ าปัสสาวะในกระเพาะประมาณ 200-250 ซีซี กระเพาะปัสสาวะจะหดตัวท า
ให้รู้สึกปวดปัสสาวะ หลังจากนั้นน้ าปัสสาวะจะถูกขับผ่านท่อปัสสาวะออกจากร่างกาย



การสร้างเสริมและด้ารงประสิทธิภาพการท้างานของระบบขับถ่ายปัสสาวะ

1. ดื่มน้ าสะอาดอย่างเพียงพอ
2. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสเค็มจัด
3. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีสารตกตะกอนในปัสสาวะเช่น กรดยูริก (uric acid) สารออก
ซาเลต (Oxalate) อาหารที่มีกรดยูริคสูง ได้แก่ เครื่องในสัตว์ อาหารที่มีสารออกซาเลตสูง เช่น 
หน่อไม้ ถั่วต่าง ๆ กระหล่ าปลี ผักขม 
4. ไม่กลั้นปัสสาวะและเมื่อขับถ่ายปัสสาวะควรปัสสาวะออกให้หมด
5. หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
6. ออกก าลังกายสม่ าเสมอ
7. หากมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับการขับถ่ายปัสสาวะควรรีบปรึกษาแพทย์


