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จุดประสงค์การเรียนรู ้

      ทดลองและอธิบายโครงสร้างและการท างานของระบบย่อยอาหาร 
ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย  ระบบสืบพันธุ์ 
รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์ 

      อธิบายการท างานที่สัมพันธ์กันของระบบต่าง ๆ ที่มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ได้
ปกติ      

     ส ารวจ วิเคราะห์และอธิบายพฤติกรรมบางอย่างของมนุษย์ที่ตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าบางชนิด 
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เมื่อเรยีนจบหนว่ยการเรยีนรูน้ีแ้ลว้ นักเรยีนควรจะสามารถ 

  สืบค้นข้อมูลและอธิบายผลของสารเสพติดต่อการท างานของระบบต่าง ๆ
ของร่างกาย เสนอแนะและรณรงค์เพื่อป้องกันและต่อต้านสารเสพติด 
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จุดประสงค์การเรียนรู ้

      สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ และผลของการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในด้านการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ รวมถึง
เทคโนโลยีที่ใช้ในการแก้ปัญหาการมีบุตรยากในมนุษย์ 
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เมื่อเรยีนจบหนว่ยการเรยีนรูน้ีแ้ลว้ นักเรยีนควรจะสามารถ 
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กระบวนการกินอาหาร (food processing) ประกอบด้วย 

การย่อยอาหาร (digestion) 

หมายถึง กระบวนการสลาย
อาหารที่มีโมเลกุลใหญ่ให้มี
โมเลกุลเล็กลง จนกระทั่ง
สามารถดูดซึม (absorption) 
ผ่านเข้าระบบเลือดหรือระบบ
น้ าเหลืองเพื่อเข้าตับ จากนั้นถูก
ส่งไปในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 



www.themegallery.com 

กระบวนการกินอาหาร (food processing) ประกอบด้วย 

ระบบย่อยอาหาร (digestive system) 
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การย่อยอาหาร (digestion) 

การย่อยเชิงกล 

(mechanical digestion) 

การย่อยทางเคมี 
(chemical digestion) 

 การที่อาหารถูกไฮโดรไลส์ 
(hydrolysis) ให้มีโลเลกุล 
เล็กลง โดยมีเอนไซม์  
(Enzyme) เป็นตัวเร่ง 
ปฏิกิริยา 

วิธีการย่อยอาหาร แบ่งออกเป็น 2 วิธี  

Mechanical digestion Chemical digestion 

     การบดเคี้ยวท าให้อาหาร 
มีขนาดเล็กลง ยังไม่มีการ 
เปลี่ยนแปลงทางเคมี เช่น 
การบด การกัด การเคี้ยว 
การบิดรัดตัวของกล้ามเนื้อ 
ทางเดินอาหาร  
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การย่อยอาหาร (digestion) 

การย่อยภายในเซลล์ การย่อยภายนอกเซลล์ 

 เซลล์หลั่งเอนไซม์ออกมา
ย่อยอาหาร ให้มีขนาดเล็กลง 
จนสามารถดูดซึมเข้าไป
ภายในเซลล์ได้ พบใน รา 
สัตว์ทุกชนิดที่มีทางเดิน
อาหาร เป็นต้น 

การย่อยทางเคมี (chemical digestion) ยังแบ่งออเป็น 2 แบบ 

      
เซลล์น าอาหารเข้าสู่เซลล์ 
แล้วเอ็นไซม์ภายในเซลล์
ย่อยอาหารที่เข้าสู่เซลล์นั้น 
พบใน อะมีบา  
พารามีเซียม ฟองน้ า  
เป็นต้น 
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ระบบย่อยอาหาร (Digestive System) 

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน 

อาหารทุกชนิดจะต้องถูกย่อยจนมีโมเลกุลเล็กพอ 

ที่ซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได ้ส่วนวิตามิน แร่ธาต ุน้้า 

ไม่มีการย่อย เพราะโมเลกุลเล็กอยู่แล้ว แต่จะมีการ 

ดูดซึมเกิดขึ้น 

อาหารที่
ดูดซึมได ้

น้้าตาล 

โมเลกุลเดี่ยว 

กรดอะมิโน 
กรดไขมัน 

และ 

กลีเซอรอล 
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Text in here 

Text in here 

1. สามารถเร่งปฏิกิริยาภายในเซลล์ได้ 
2. เมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้วเอ็นไซม์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและจ านวน 
3. อุณหภูมิมีผลต่อการท างานของเอ็นไซม์ ในร่างกายของคนท างานได้ดีที่ 37 ๐C 
4. สภาพความเป็นกรด-ด่าง มีผลต่อการท างานของเอ็นไซม์ ขึ้นอยู่กับชนิดของ
เอ็นไซม์นั้น ๆ  

ระบบย่อยอาหาร (Digestive System) 

เอ็นไซม์ (Enzyme) คือ สารประกอบประเภทโปรตีนที่เซลล์ของสิ่งมีชีวิตสร้าง
ขึ้นมา  เพื่อช่วยเร่งปฏิกิริยาระหว่างสาร เอ็นไซม์ประกอบด้วยหน่วยย่อย ๆ ที่
ชื่อ กรดอะมิโน (amino acid) เอ็นไซม์ท่ีใช้ในการย่อยอาหารจะ เรียกว่า 
“น้ าย่อย” 

สมบัติของเอ็นไซม์ (Enzyme) 
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อวัยวะในระบบย่อยอาหาร 

ปาก oral cavity  

คอหอย pharynx 

หลอดอาหาร esophagus  

ตับ liver 

ตับอ่อน pancreas  

ถุงน้้าด ีgall bladder  

อวัยวะใน 

ระบบย่อย
อาหาร 

อวัยวะที่เป็น 

ทางเดินอาหาร 

อวัยวะสร้างสาร 

ที่ช่วยย่อยอาหาร 

กระเพาะอาหาร stomach  

ล้าไส้เล็ก small intestine  

ล้าไส้ใหญ ่large intestine or colon 
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Text in here 

ระบบทางเดินอาหารของคน 

ประกอบด้วย 
          อาหาร 
1. ช่องปาก (oral cavity) 
2. คอหอย (pharynx) 
3. หลอดอาหาร  
   (esophagus) 
4. กระเพาะอาหาร  
   (stomach) 
5. ล้าไส้เล็ก  
  (small intestine) 
6. ล้าไส้ใหญ่  
  (large intestine or colon) 
7. ล้าไส้ตรง (rectum) 
8. ทวารหนัก (anus) 
         กากอาหาร 
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ระบบทางเดินอาหารของคน 

1. ช่องปาก (oral cavity) 
 อวัยวะส้าคัญ คือ ฟัน ลิ้น ต่อมน้้าลาย 

14 

-ในน้้าลายมีน้้าย่อย amylase 
ส้าหรับย่อย แป้งและไกลโคเจน 

-ลิ้นในช่องปากท้าหน้าที่คลุกเคล้า
อาหารให้เป็นก้อนเรียก bolus 

-ในช่องปากมีต่อมน้้าลาย 3 คู่ 
-น้้าลายประกอบด้วยสารไกลโคโปรตีน 
 ที่มีลักษณะล่ืน เรียก mucin มีบทบาท 
 ในการท้าให้อาหารลื่น กลืนง่าย  
 ป้องกันเยื่อบุช่องปากและฟันไม่ให้ผุ 
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ระบบทางเดินอาหารของคน 
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ช่องปาก (oral cavity) 
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ระบบทางเดินอาหารของคน 
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- ฟัน (Teeth) 
ท าหน้าที่ บดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลง 
ถือว่า เป็นการย่อยเชิงกล 
 

ฟันของคนมี 2 ชุด คือ 
1. ฟันน้้านม (Temporary Teeth) มี 20 ซี่ 

ซึ่งจะเริ่มงอกเมื่ออาย ุ6 เดือน และจะ
เริ่มหักหรือหลุดออกเมื่ออายุ 6 ปี 

2. ฟันแท้ (Permanent Teeth) งอกขึ้นมา
แทนฟันน้้านม ฟันแท้มีทั้งหมด 32 ซี ่
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ระบบทางเดินอาหารของคน 
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- ฟันแท้ (Permanent Teeth) 
มีสูตร ดังนี้ I : C : P : M = 2 : 1 : 2 : 3  
แบ่งเป็น 4 ชุด ตามลักษณะรูปร่างหน้าที ่
 

1. ฟันตัด (incisor) อยู่หน้าสุดของปาก มี
ทั้งหมด 8 ซี่ ข้างล่าง 4 ซี่ ข้างบน 4 ซี ่

        ท้าหน้าที่ ตัดอาหาร 
2.     ฟันฉีก (canine) หรือเรียกว่า เขี้ยว มี    
        ทั้งหมด 4 ซี่ ช่วยในการฉีกอาหาร 
3. ฟันกรามหน้า (premolar) อยู่ถัดจาก 
        เขี้ยวเข้ามา มีท้ังหมด 8 ซี่ ช่วยบดอาหาร 
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ระบบทางเดินอาหารของคน 

18 

- ฟันแท้ (Permanent Teeth) 
มีสูตร ดังนี้ I : C : P : M = 2 : 1 : 2 : 3  
แบ่งเป็น 4 ชุด ตามลักษณะรูปร่างหน้าที ่
 

4. ฟันกรามหลัง (molar) อยู่ในสุด มีทั้งหมด 
    12 ซี่ ท้าหน้าที่ บดเคี้ยวอาหาร ฟันกรามซ่ี 
    สุดท้ายอาจโผล่ขึ้นมาไม่พ้นเหงือก  
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ระบบทางเดินอาหารของคน 
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•  ฟันแต่ละซ่ีมี 3 ส่วน 
คือ ตัวฟัน (crown) , คอ
ฟัน (neck) และรากฟัน 
(root) 

•  ส่วนนอกสุดของตัว
ฟัน คือ สารเคลือบฟัน  
( enamel) 

•  ถัดมาเป็นชิ้นเนื้อฟัน  
( dentine) และโพรงฟัน 
( pulp cavity ) 
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ระบบทางเดินอาหารของคน 
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- ลิ้น  (Tongue)  
 เป็นกล้ามเนื้อซึ่งสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วในหลายทิศทาง  
 ท าหน้าที่ ช่วยในการกลืน ลิ้น ท าหน้าที่ ในการรับรสอาหาร     
  มีปุ่มรับรสเล็ก ๆ จ านวนมากมายบนลิ้นเรียกว่า ปาปิลา (papilla) ปุ่มบนลิ้น 
•เหล่านี้จะประกอบ ด้วยตุ่มรับรส (taste bud) 
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ระบบทางเดินอาหารของคน 

21 

ต่อมรับรส (taste bud) อยู่ 4 ต าแหน่ง คือ 
- รสหวาน อยู่ บริเวณปลายลิ้น 
- รสเค็ม อยู่บริเวณปลายลิ้น 
              และข้างลิ้น 
- รสเปรี้ยว อยู่บริเวณข้างลิ้น  
- รสขม อยู่บริเวณโคนลิ้น 
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ระบบทางเดินอาหารของคน 
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- ต่อมน้ าลาย (Salivary Gland)  
เป็นต่อมมีท่อ ท าหน้าที่ ผลิตน้ าลาย (Saliva)  
ต่อมน้ าลายของคน มีอยู่ 3 คู่ คือ 
1. ต่อมน้ าลายใต้โคลนลิ้น  
    (Sublingual Gland) 1 คู่ 
2. ต่อมน้ าลายใต้ขากรรไกรล่าง  
    (Submandibular Gland) 1 คู่ 
3. ต่อมน้ าลายข้างกกหู (Parotid Gland) 1 คู่ 
ต่อมน้ าลายทั้ง 3 คู่นี้ ท าหน้าท่ี สร้างน้ าลายที่มนี้ าย่อย 
อะไมเลส ซึ่งเป็นน้าย่อยสารอาหารจ าพวกแป้งอยู่ด้วย 
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ระบบทางเดินอาหารของคน 
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- ต่อมน้ าลาย (Salivary Gland)  
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ระบบทางเดินอาหารของคน 
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•  ผลิตน้ าลายวันละประมาณ  1-1.5 ลิตร 
•  น้ าลายมี น้ า (H2O) เป็นองค์ประกอบร้อยละ 99.5 มี pH 6.2-7.4 
•  มีส่วนประกอบที่เป็นน้ าเมือก (mucin) ท าหน้าที่ หล่อลื่นอาหาร 
•  มีเอนไซม์อะไมเลสย่อยแป้ง 
•  อาหารที่ย่อยจากปากบ้างแล้ว จะเป็นก้อนเหนียว ลื่น เรียกว่า 
   โบลัส (bolus) 
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การย่อยอาหารในปาก 
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การย่อยอาหารในปาก  
 มีการย่อยเชิงกล โดยการบดเคี้ยวของฟัน และมีการย่อยทางเคมีโดย
เอนไซม์อะไมเลส หรือไทยาลีน ซึ่งท้างานได้ดี ในสภาพที่เป็นเบสเล็กน้อย 
                          อะไมเลส 

              แป้ง + น้้า                     น้้าตาลมอลโตส (Maltose) 
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การย่อยอาหารในปาก 
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      1. เพดานอ่อน (Soft Palate) ถูกดัน
ยกขึ้นไปปิดช่องจมูก 
      2. เส้นเสียง (Vocal Cord) ถูกดึงให้
มาชิดกัน และฝาปิดกล่องเสียง 
(Epiglottis) จะเคลื่อนมาทางข้างหลังปิด
หลอดลมเอาไว้ 
     3. กล่องเสียง (Larynx) ถูกยกขึ้น 
ท้าให้รูเปิดช่องคอมีขนาดใหญ่ขึ้น 
     4. กล้ามเนื้อบริเวณคอหอย หดตัวให้
ก้อนอาหาร (Bolus) เคลื่อนลงไปใน
หลอดอาหารได้ 
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แสดงการกลืน (swallowing) อาหารในปาก 

27 27 
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คอหอย (pharynx) และหลอดอาหาร (esophagus) 
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1.เม่ือไม่มีอาหาร 
esophageal 
sphincter หดตัว 
epiglottis ยกขึ้น  
glottis เปิด  
-ทางเดินหายใจเปิด 
-ทางเดินอาหารปิด 

2.เม่ืออาหารมาถึงคอ
หอยจะกระตุ้นการกลืน 
กล่องเสียง (larynx )และ 
glottisยกตัวขึ้น epiglottis
เคลื่อนตัวลงมาปิด 
-ทางเดินหายใจปิด 
-ทางเดินอาหารเปิด 

3. esophageal sphincter
คลายตัวอาหารเคลื่อนสู่
หลอดอาหาร  

4. กล้ามเนื้อหด-คลายตัวเป็น
จังหวะ (peristalsis) ดันอาหาร
จากหลอดอาหาร 
สู่กระเพาะอาหาร 
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แสดงการกลืน (swallowing) อาหารในปาก 

29 29 
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การย่อยอาหารในปาก 

30 30 

เมื่ออาหารผ่านลงสู่หลอดอาหาร จะท้าให้เกิดการหดตัวของผนังกล้ามเนื้อ 
หลอดอาหารให้หดตัวติดต่อกันเป็นลูกคลื่น ซึ่งเรียกว่า  
เพอริสตัสซีส (Peristalsis) เป็นการย่อยอาหารเชิงกล และไล่ให้อาหารเคลื่อน
ลงสู่กระเพาะอาหาร 
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กระเพาะอาหาร (stomach) 

31 31 
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การย่อยในกระเพาะอาหาร (stomach) 

32 

• อยู่ภายในช่องท้องด้านซ้าย ใต้กระบังลม ยาวประมาณ 10 นิ้ว กว้าง 
  ประมาณ 5 นิ้ว เป็นทางเดินอาหารที่ใหญ่ที่สุด 
• มีผนังกล้ามเนื้อหนา แข็งแรงมาก ยืดหยุ่นได้ดี 
• ขยายความจุได้ถึง 500-2,500 ลบ.ซม. 
• มีกล้ามเนื้อหูรูด 2 แห่ง คือ ติดกับหลอดอาหาร  
  และบริเวณต่อกับล้าไส้เล็ก 
• ผนังด้านในของกระเพาะอาหารบุด้วยเซลล์บุผิว 3 ชนิด 
• หลั่งเอนไซม์หลายชนิด คือ pepsinogen , prorennin , lipase 
• หลั่ง กรดไฮโดรคลอริก (HCl) pH อยู่ระหว่าง 0.9 – 2.0 ท้าลายเชื้อโรค 
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การย่อยในกระเพาะอาหาร (stomach) 
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โครงสร้างของกระเพาะอาหาร 
            ภายในกระเพาะอาหารจะมีผนังมี 
   ลักษณะเป็นคลื่นเรียกว่า รูกี (Rugae) 
   มีต่อมสร้างน้้าย่อยเรียกว่า Gastric Gland 
น้ าย่อยของกระเพาะอาหาร 
       น้้าย่อยเมื่อสร้างออกมาใหม่ ๆ  
ยังท้าหน้าที่ไม่ได้ จะต้องถูกกระตุ้น 
โดยกรด เกลือ (HCl) ในกระเพาะอาหาร  
น้าย่อยจึงเปลี่ยนสภาพไปจนพร้อม 
ที่จะย่อยอ้าหารได้  
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การย่อยในกระเพาะอาหาร (stomach) 

34 34 

ต่อมแกสตริก (gastric gland) ประกอบด้วยเซลล์ 3 ชนิด 

1.mucous cell หลั่งเมือกป้องกันไม่ให้ 
 เซลล์กระเพาะถูกย่อย 

2.parietal cell หลั่งกรดเกลือ (HCl) 

3.chief cell หลั่ง pepsinogen 
  กรดเกลือเปลี่ยน pepsinogen  
  เป็น pepsin 

acid chyme ส่วนผสมของอาหารที่ 
                กลืนลงไปกับน้้าย่อย 
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การย่อยในกระเพาะอาหาร (stomach) 

35 35 

โครงสร้างของกระเพาะอาหาร 
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การย่อยในกระเพาะอาหาร (stomach) 
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           กระเพาะอาหาร(stomach)  มีการย่อยเชิงกลโดยการบีบตัวของกล้ามเน้ือทางเดิน
อาหารและมีการย่อยทางเคมีโดยเอนไซม์ซึ่งจะท้างานได้ดีในสภาพที่เป็นกรด ในกระเพาะ
อาหาร จะมีเอนไซม์ดังนี้  
 
 
 
 
 
           ในขณะที่ไม่มีอาหาร กระเพาะอาหารจะมีความจุ 50 ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่เมื่อมี
อาหารจะมีการขยายได้อีก 10 –40 เท่า อาหารที่ถูกย่อยที่กระเพาะอาหารยังไม่สามารถดูด
ซึมได้ แต่จะมีการดูดซึมแอลกอฮอล์  

Pepsin 

ย่อยโปรตีน ให้เป็นเปปไทด์ (peptide) 

                           Pepsin 

Protein + H2O                   peptide 

Rennin 

ท้าหน้าที ่ย่อยโปรตีนในน้้านม 

                            rennin 

Casein  + H2O                 paracesein 
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สรุปการย่อยในกระเพาะอาหาร (stomach) 
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ฮอร์โมนแกสตริน 

กรดไฮโดรคลอริก เพปซิโนเจน 

เพนซิน 

พันธะเพปไทด์ 

พอลิเพปไทด์ขนาดเล็ก + ไดเพปไทด์ + กรดอะมิโน 

กระเพาะอาหาร 

อาหาร 

กระตุ้นการหลั่ง 

ย่อย 

ได้ 

ผนังกระเพาะ 
หลั่ง 

& 
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การย่อยในกระเพาะอาหาร (stomach) 

38 38 
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ล้าไส้เล็ก (small intestine) 
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        ล าไส้เล็ก (Small Intestine) เป็นส่วนที่ยาวที่สุดของทางเดินอาหาร ต่อมา
จากกระเพาะอาหาร มีความยาวประมาณ 7-8 เมตร ผนังด้านในของล้าไส้เล็กมี
ลักษณะเป็นลอนตามขวาง มีส่วนยื่นเล็กๆมีลักษณะคล้ายนิ้วมือจานวนมากมาย 
เรียกว่า วิลลัส (Villus)  
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ล้าไส้เล็ก (small intestine) 
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        ล าไส้เล็ก (Small Intestine) แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
1. ตอนต้น (duodenum) ยาวประมาณ 25 cm สั้นกว่าตอนอื่น เป็นรูปตัวยู 
2. ส่วนกลาง (jejunum) ยาวประมาณ 3-4 m ดูดซึมอาหารที่ย่อยแล้วมากท่ีสุด 
3. ส่วนท้าย (ileum) ยาวประมาณ 4.3 m ย่อยและดูดซึมไม่สมบูรณ์ มีไส้ติ่ง 

(appendix)  
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ล้าไส้เล็ก (small intestine) 
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วิลลัส (Villus) จะท าให้เพิ่มพื้นที่ในการดูดซึมอาหาร 
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การย่อยในล้าไส้เล็ก (small intestine) 
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    ล าไส้เล็ก (small intestine) เป็นบริเวณที่มีการย่อยซึ่งเป็นการย่อยทั้งเชิงกล 
และการย่อยเชิงเคมี ล้าไส้เล็กมีการดูดซึมมากที่สุด โดยเอนไซม์ในล้าไส้เล็กจะ
ท้างานได้ดีในสภาพที่เป็นเบส ซึ่งเอนไซม์ที่ล้าไส้เล็กสร้างขึ้น ได้แก่ 
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การย่อยในล้าไส้เล็ก (small intestine) 

43 43 
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การย่อยในล้าไส้เล็ก (small intestine) 
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- เป็นส่วนทีม่ีการย่อยและดูดซึมอาหาร 
 มากที่สุด 

- เป็นส่วนทีย่าวที่สุดของทางเดิน 
   อาหารในคน ยาว 6 ม. 

- ส่วนต้นของล้าไส้เล็กเรียก duodenum ยาว 25ซม. ท้าหน้าที่รับอาหาร (acid chyme) จาก
กระเพาะอาหาร และย่อยต่อโดยอาศัยน้้าย่อยจากตับอ่อน น้้าดีจากตับและถุงน้า้ดี และ
น้้าย่อยจากล้าไส้เล็กเอง 
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การดูดซึมในล้าไส้เล็ก (small intestine) 

45 45 45 

• ความหนาแน่นของวิลลัส 20-40 หน่วยต่อ 1 ตร.มม. ภายในวิลลัส 
 มีหลอดเลือดฝอยและท่อน้้าเหลือง 
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การย่อยโปรตีนใน ล้าไส้เล็ก (small intestine) 
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-เปปไทด์เล็กๆ จะถูกย่อยต่อโดย dipeptidase ได้เป็นกรดอะมิโน 

ในล้าไส้เล็กมี peptidase enzyme 2 ชนิด 
1.Endopeptidase สลายพันธะเปปไทด์ในสายโปรตีน 
เช่น trypsin, chymotrypsin 
2.Exopeptidase สลายพันธะเปปไทด์จากปลายด้าน 
           นอกของสายโปรตีน เช่น carboxypeptidase,  
            aminopeptidase (สร้างจากเซลล์ล้าไส้เล็ก) 

-dipeptidase ย่อย dipeptide 
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การย่อยโปรตีนใน ล้าไส้เล็ก (small intestine) 
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การท างานร่วมกันของเอนไซม์จากตับอ่อนและล าไส้เล็กสร้างน้ าย่อยโปรตีน 
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การย่อยไขมันใน ล้าไส้เล็ก (small intestine) 
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• ตับ ท้าหน้าที่ สร้างน้้าดี (bile) เก็บไว้ที่ถุง
น้้าดี ( gall bladder ) 
• น้้าดี มีส่วนประกอบที่ส้าคัญคือ เกลือน้้าดี 
(bile salt) ช่วยให้ไขมันแตกตัวเป็นหยด
ไขมันเล็ก ๆ และแทรกรวมกับน้้าได้ในรูป 
อิมัลชัน (emulsion) 
• ตับอ่อนและเซลล์ที่ผนังล้าไส้เล็กจะสร้าง
เอนไซม์ลิเพส ซึ่งจะย่อยไขมันที่อยู่ในรูป
อิมัลชันให้เป็นกรดไขมันและกลีเซอรอล 
• เกลือน้้าดีถูกดูดซึมที่ล้าไส้ใหญ่ เพื่อให้ตับ
น้ากลับมาใช้ใหม ่
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การย่อยคาร์โบไฮเดรตใน ล้าไส้เล็ก (small intestine) 
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• ตับอ่อน สร้างเอนไซม์อะไมเลสแล้วส่งมาที่ล้าไส้เล็ก 

  เพื่อย่อย แป้งไกลโคเจนและเดกซ์ทรินให้เป็นมอลโทส 

• เซลล์ผนังด้านในล้าไส้เล็กส่วนดูโอดินัม 

  จะผลิตเอนไซม์มอลโทสย่อยมอลโทส 

• ผนังล้าไส้เล็กผลิตเอนไซม์ซูเครสย่อยซูโครส 

  ให้เป็นกลูโคสและฟรักโทส  และเอนไซม์แลกเทส 

  ย่อยแลกเทสให้เป็นกลูโคส  และกาแลกโทส 
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อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับลา้ไส้เล็ก 
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     ตับ (liver) มีหน้าที่ สร้างน้้าดีส่งไปเก็บที่ถุงน้้าดี น้้าดีจากตับท้าให้
ไขมันแตกตัวออกเป็นเม็ดเล็ก ๆ ที่เรียก อิมัลชั่น 
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อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับลา้ไส้เล็ก 
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     น้ าดี (Bile) ไม่ถือว่าเป็นเอนไซม์ เพราะไม่ใช่สารประกอบประเภท
โปรตีน และเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมเมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดลงแล้ว มี
ส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ  
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อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับลา้ไส้เล็ก 
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     ตับอ่อน (pancreas) 
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อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับลา้ไส้เล็ก 
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     ตับอ่อน (pancreas) มีหน้าที่ สร้างเอนไซม์ และโซเดียมไฮโดรเจน
คาร์บอเนต (NaHCO3) มีสมบัติเป็นเบส เพื่อปรับสภาพในล้าไส้เล็กให้
เป็นเบส เอนไซม์ที่ตับอ่อนสร้างขึ้น มีดังนี ้
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การย่อยในล้าไส้เล็ก (small intestine) 

54 54 54 54 
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การดูดซึมอาหาร • เป็นกระบวนการน้าสารอาหารเข้าสู่เซลล์ 

กระเพาะอาหาร • ดูดซึมสารที่ละลายในลิพิดได้ดี เช่น แอลกอฮอล์  
  และยาบางชนิด 

ล าไส้เล็ก • ดูดซึมสารอาหาร น้้า วิตามิน และแร่ธาตุๆ  
• ผนังด้านในของล้าไส้เล็กบุด้วยเซลล์บุผิวชั้นเดียว  
  เรียกว่า วิลลัส (vilus) ท้าหน้าที่ ดูดซึมสารอาหาร 

การดูดซึมอาหาร 
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กรดอะมิโน มอโนแซ็คคาไรด์ 

ไมโครวิลลัส 

หลอดเลือดฝอย 

ตับ 

หัวใจ 

อวัยวะ 
ร่างกาย 

การดูดซึมสารอาหารโปรตีน และน้้าตาล 
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กรดไขมัน+กลีเซอรอล 

ไมโครวิลลัส 

ไตรกลีเซอไรด์ 

หลอดน้ าเหลืองฝอย หัวใจ 

อวัยวะ/ 
ร่างกาย 

ที่วิลลัส 

การดูดซึมสารอาหารพวกไขมัน 
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การย่อยในล้าไส้เล็ก (small intestine) 
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sucrase, maltase, lactase 
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ล้าไส้ใหญ่ (large intestine) 
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      ล าไส้ใหญ่ (large intestine ) ล้าไส้ใหญ่ยาว
ประมาณ 1.5 เมตร ในล้าไส้ใหญ่มีแบคทีเรีย
ช่วยย่อยสลายกากอาหาร และยังสังเคราะห์
วิตามิน K และ B12 ที่ผนังล้าไส้ใหญ่จะมี 
การดูด น้้า แร่ธาตุ วิตามินบางชนิด และ
กลูโคส ออกจากกากอาหารเข้าสู่กระแสเลือด 
ผนังล้าไส้ใหญ่จะขับเมือกออกมาหล่อล่ืนกาก
อาหาร แล้วเคลื่อนไปรวมกันที่ล้าไส้ตรง และ
ขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระทางทวารหนัก 
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ล้าไส้ใหญ่ (large intestine) 
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ส่วนต้นของล้าไส้ใหญ่บริเวณที่ต่อ
กับไส้เล็ก จะมีไส้เล็ก ๆ ปลายตัน 
เรียกว่า ไส้ติ่ง (appendix) ซึ่งไม่ได้
ท าหน้าที่อะไร  
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• แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
1. ตอนต้น เรียก ซีกัม (caecum) 
2. ตอนกลาง เรียก โคลอน (colon) 
    ยาวที่สุดของล้าไส้ใหญ ่
3. ตอนปลาย หรือ ล้าไส้ตรง หรือ 
    เรคตัม (rectum)  
 

ส่วนประกอบของล าไส้ใหญ่ 

ล้าไส้ใหญ่ (large intestine) 
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• ดูดซึมน้้า วิตามิน และแร่ธาตุ 
• มีแบคทีเรียพวก Escherichia coli. 

  ช่วยสังเคราะห์วติามิน K , B12  
  กรดโฟลกิ , ไบโอทิน 

การดูดซึมอาหารที่ล้าไส้ใหญ่ (large intestine) 
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ล้าไส้ใหญ่(large intestine) ล้าไส้ตรง(rectum) และทวารหนัก(anus) 

-ล้าไส้ตรงเป็นที่เก็บกากอาหาร  ซึ่งอุดมด้วยจุลลินทรีย์และเซลลูโลส 

- ระหว่างล้าไส้ตรงและทวารหนักมีหูรูด (sphincter) 2 อัน 
  อันแรกอยู่ใต้อ้านาจจติใจ ส่วนอีกอันอยู่นอกอ้านาจจิตใจ 

- ล้าไส้ใหญ่ ท้าหน้าที่ ดูดน้้าและเกลือแร่ 
- กากอาหารในล้าไส้ใหญ่เคลื่อนแบบ peristalsis และอยู่ในล้าไส้ใหญ่    
  นาน 12-24 ชม. 
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โรคกรดไหลย้อนกลับ (gastro-esophageal reflux disease) 

สูบบุหร่ี 

ดื่มสุรา 

กินอาหาร 

รสเปร้ียว เผ็ด 

ตั้งครรภ์ 
โรคอ้วน 

ภาวะที่กรดในกระเพาะไหลย้อนมาในหลอด
อาหาร ท้าให้เกิดการอักเสบของหลอดอาหาร 

ผู้ป่วยแน่นหน้าอกหรือแสบหน้าอก 

กรดไหล
ย้อนกลับ 



L/O/G/O 

Thank You! 

www.kruseksan.com 

ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข 


