
บทที� 10 
ระบบย่อยอาหาร 

(The Digestive System) 
 
 ระบบยอ่ยอาหารมหีน้าที�เกี�ยวกบัการยอ่ยอาหาร การดูดซมึอาหาร และช่วยระบายกากอาหาร
ออกจากร่างกายดว้ย ทั �งนี�เพราะอาหารที�เรารบัประทานเขา้ไปนั �นตอ้งถูกเปลี�ยนใหอ้ยูใ่นรปูที�เหมาะสม
ก่อนที�เซลลข์องร่างกายจะใชเ้ป็นประโยชน์ได ้
 
 ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวยัวะต่างๆ คอื 
 1.  อวยัวะที�ทาํหน้าที�เป็นทางผ่านของอาหาร เริ�มตน้จากปาก (Mouth) หลอดคอหรอืลาํคอ 
(Pharynx) หลอดอาหาร (Esophagus) กระเพาะอาหาร (Stomach) ลาํไสเ้ลก็ (small intestine) ลาํไส้
ใหญ่ (Large intestine) และทวารหนกั (Anus) 
 2.  อวยัวะที�ช่วยยอ่ยอาหาร ไดแ้ก่ต่อมต่างๆ ซึ�งทาํหน้าที�สรา้งนํ�ายอ่ยมาช่วยในการยอ่ยอาหาร 
คอื ต่อมนํ�าลาย (Salivary gland) ตบั (Liver) และตบัอ่อน (Pancreas)  
 ทางผ่านของอาหารนี�ถา้นบัจากปากจนถงึทวารหนกั เรยีก Alimentary tract ถา้หากนบัจาก
กระเพาะอาหารลงไปจนถงึทวารหนกั เรยีก Gastro-intestinal tract (G.I. tract) Alimentary tract นี�จะ
ยาว ประมาณ 9 เมตร หรอื 30 ฟุต  
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อวยัวะที�ทาํหน้าที�เป็นทางผา่นของอาหาร 
 ปาก (Mouth) เป็นส่วนแรกของทางเดนิอาหารซึ�งทาํหน้าที�เกี�ยวกบัการรบัประทาน (Ingestion) 
และการยอ่ยอาหาร (Digestion) ช่องปาก (Oral cavity) เร ิ�มตั �งแต่ส่วนที�อยูถ่ดัจากรมิฝีปาก (Lips) เขา้
ไปจนถงึบรเิวณที�ตดิต่อกบัหลอดคอ โดยมขีากรรไกรบน (Maxilla) และขากรรไกรล่าง (Mandible) ช่วย
คํ�าจุนใหค้งรปูอยูไ่ด ้ผวิดา้นในช่องปากทั �งหมดบุดว้ย Mucous membrane ซึ�งสรา้งเมอืกหล่อลื�นใหม้ี
ความชุ่มชื�น ขอบเขตของช่องปากประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงันี� คอื 

1.  ด้านบนเป็นเพดานปาก (Palate) ซึ�งกั �นระหว่างช่องปากกบัโพรงจมกู (Nasal cavity) แบ่ง
ออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คอื 

1.1  ส่วนหน้าเรยีกเพดานแขง็ (Hard palate) เนื�องจากมแีผ่นกระดกูเป็นแกนอยูต่รงกลาง 
1.2  ส่วนหลงัเรยีกเพดานอ่อน (Soft palate) โคง้ตามรปูของโคนลิ�น ประกอบดว้ยกลา้มเนื�อ

สาํหรบัทาํหน้าที�เคลื�อนไหวเพื�อช่วยในการออกเสยีงพดูไดอ้ยา่งชดัเจน และยกตวัสูงขึ�นเพื�อ 
ป้องกนัอาหารไมใ่หผ้่านเขา้ไปในโพรงจมกูขณะกําลงักลนื ปลายสุดของเพดานอ่อนเป็นดิ�งหอ้ยลงมาใน
ช่องปาก เรยีกว่า ลิ�นไก่ (Uvula) 
 2.ด้านล่างเป็นฐานของช่องปาก ซึ�งมกีลา้มเนื�อสาํหรบัการกลนือยูห่ลายมดั และเป็นส่วนที�อยู่
ของลิ�น (Tongue) ซึ�งวางอยู่เหนือกลา้มเนื�อดงักล่าว โดยเยื�อ Mucous ที�หุม้ลิ�นจะรวมตดิกนั ทาง
ตอนล่างเป็นส่วนที�เรยีกว่า Frenulum llngualสาํหรบัยดึลิ�นใหต้ดิกบัฐานของช่องปาก ถา้ม ีFrenulum 
lingual สั �นเกนิไป จะทาํใหไ้มส่ามารถเคลื�อนที�ไหวสิ�นไดส้ะดวกเท่าที�ควร โดยเฉพาะอย่างยิ�งการแลบ
ลิ�นออกมาทางดา้นหน้าใหพ้น้รมิฝีปาก 
 3. ด้านข้างและด้านหน้าเป็นที�อยู่ของฟัน (Teeth) ซึ�งงอกตดิอยูบ่นขากรรไกร โดยมเีหงอืก 
(Gum or Gingiva) ปกคลุมบางส่วนของฟนัแต่ละซี�เอาไว ้และมแีกม้ (Cheeks) ทาํหน้าที�เป็นผนงัทาง
ดา้นขา้งช่องปากทั �ง 2 ดา้น 
 การยอ่ยอาหารภายในปากตอ้งอาศยัการทํางานประสานกนัระหว่าง 
 1.  ฟนั 
 2.  ลิ�น 
 3.  ต่อมนํ�าลาย 
 4.  กลา้มเนื�อสาํหรบัการเคี�ยวอาหาร (Muscle of mastication) ซึ�งมหีลายมดั มายดึตดิกบั
กระดกูขากรรไกรล่าง 
 ฟัน (Teeth) หน้าที�หลกั คอื บดและฉีกกอ้นอาหารภายในช่องปากใหเ้ป็นชิ�นขนาดเลก็ลงดว้ย
การเคี�ยว ซึ�งอาศยัการหดตวัของกลา้มเนื�อสาํหรบัเคี�ยวอาหาร คอื ใหข้ากรรไกรล่างทุบเขา้หากนัสลบั
กบัการกางออกจากขากรรไกรบน ฟนัเป็นของแขง็ที�เกดิขึ�นในบรเิวณปากก่อนกระดกูอื�นในร่างกาย ฟนั
ไมม่ ีส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบักระดกูเลย แต่เป็นอวยัวะส่วนหนึ�งของทางเดนิอาหาร ถงึแมว้่าในตอนหลงัจะมา
ตดิอยูก่บักระดกูขากรรไกรกต็าม 
 โครงสรา้งของฟนั อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วน คอื 
 1.  ตวัฟัน (Crown) เป็นส่วนที�อยูพ่น้ขึ�นมาจากเหงอืก สามารถมองเหน็ไดจ้ากภายนอก 
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2.  คอฟัน (Neck) เป็นส่วนที�อยูต่ํ�าลงไป ถูกลอ้มรอบดว้ยเหงอืก 
 3.  รากฟัน (Root) เป็นส่วนที�ฝงัอยูใ่นช่อง (Sockets) ของกระดกูขากรรไกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ส่วนประกอบฟนั (ผ่าดโูครงสรา้งตามยาว) มหีลายชั �น คอื 
 1.  Enamel เป็นชั �นนอกสุดที�หุม้เฉพาะตวัฟนัและตอนบนของคอฟนัเท่านั �น ชั �นนี�มคีวาม
แขง็แรงมากจนถอืไดว้่าเป็นเนื�อเยื�อที�แขง็ที�สุดในร่างกาย เนื�องจากมอีนินทรยีสารพวกเกลอืแรเ่ป็น
องคป์ระกอบถงึประมาณ 96 เปอรเ์ซน็ต ์มนํี�าเพยีง 1 เปอรเ์ซน็ต ์ส่วนที�เหลอืเป็นอนิทรยีสาร 
 2.  Dentine อยูถ่ดัจากชั �นEnamel ทาํหน้าที�เป็นมวลของฟนัเกอืบทั �งหมด มคีวามแขง็และ
คุณสมบตัทิางเคมคีลา้ยกระดกู โดยมนํี�าเป็นองคป์ระกอบประมาณ 10 เปอรเ์ซน็ต ์อนิทรยีสาร 20 
เปอรเ์ซน็ต ์และอนินทรยีสารพวกเกลอืแร ่แคลเซยีม ฟอสเฟต 70 เปอรเ์ซน็ต ์
 3.  Pulp cavityเป็นโพรงที�อยูต่รงกลางของ Dentine เป็นที�อยูข่องเนื�อเยื�อเกี�ยวพนั เสน้เลอืด
ฝอยและปลายเสน้ประสาท ซึ�งทั �งหมดนี�รวมเรยีกกนัว่า Pulp 
 ที�ผวินอกของ Dentine บรเิวณรากฟนัจะมเียื�อแขง็ชิ�นบาง ๆ หุม้รอบ เรยีกว่า Cementum ทาํ
หน้าที�ยดึฟนัใหต้ดิแน่นกบัเยื�อ Periodontal membrane ของกระดกูขากรรไกร 
 ชนิดของฟนัแบ่งตามรปูร่างที�เหน็จากภายนอก แบ่งไดเ้ป็น 4 ชนิด คอื 
 1.  ฟันตดัหรือฟันหน้า (Incisor) มรีปูรา่งคลา้ยปรายสิ�วหรอืลิ�ม ทาํหน้าที�กดักอ้นอาหารให้
ขาด 
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 2.  ฟันเขีEยว (Canine) มรีปูรา่งคลา้ยกรวย ผวิดา้นบนเอยีงเขา้หากนัเป็นปลายแหลม ทาํหน้าที�
ตดัและฉีกกอ้นอาหารใหแ้ยกออกจากกนั 
 3.  ฟันกรามหน้า (Premolar) มรีปูรา่งคลา้ยสี�เหลี�ยม ผวิดา้นบนมรีอ่งตรงกลาง โดยมขีอบนูน
เป็นสนัอยู่ทางดา้ยขา้ง 2 อนั ทาํหน้าที�บดและฉีกอาหาร 
 4.  ฟันกราม (Molar) มรีปูรา่งคลา้ย Premolar แต่ขนาดใหญ่กว่า และผดิดา้นบนมสีนันูนตั �งแต่ 
3 – 5 อนั ทาํหน้าที�บดอาหารใหล้ะเอยีด 
 ฟนัของคนเราม ี2 ชุด ชุดแรก เรยีก ฟนันํ�านม (Milk teeth or Temporal teeth or Deciduous 
teeth) เป็นฟนัซี�เลก็ เริ�มงอกใหเ้หน็เมื�ออายุประมาณ 6 เดอืน จากนั �นจะงอกเพิ�มขึ�นประมาณเดอืนละ 1 
ซี� จนครบทั �งหมด 20 ซี� โดยแบ่งออกเป็นฟนัตดั 8 ซี� ฟนัเขี�ยว 4 ซี� และฟนักรามหน้า 8 ซี� เนื�องจากฟนั
บนและฟนัล่างตลอดจนการเรยีงตวัของฟนัซกีซา้ยและซกีขวาเหมอืนกนั ตงันั �นจงึนิยมเขยีนเป็นสตูร 

(Dental formula)เพื�อแสดงจาํนวนและชนิดของฟนัในแต่ละซกีไดเ้ป็น 
�.�.� �.�.�

�.�.� �.�.�
 (ฟนัตดั 2 ฟนัเขี�ยว 1 

ฟนักราม 2 ตวัเลขที�อยูเ่หนือเสน้หมายถงึฟนับน และที�อยูใ่ตเ้สน้หมายถงึฟนัล่าง)  
 ฟนันํ�านมจะเริ�มหลุดเมื�ออายไุดป้ระมาณ 6 ปี และหลุดหมดทุกซี�เมื�ออายุประมาณ 13 ปี โดยมี
ฟนัชุดที� 2 คอื ฟนัแท ้(Permanent teeth) งอกขึ�นแทนในช่วงเวลาดงักล่าวนี� ฟนัแทม้ทีั �งหมด 32 ซี� 

เขยีนเป็นสตูรของฟนัไดเ้ป็น 
�.�.�.�  �.�.�.�  �.�.�.�

�.�.�.�
 (ฟนัตดั 2 ฟนัเขี�ยว 1 ฟนักรามหน้า 2 ฟนักราม 

3) 
 ส่วนใหญ่แลว้ฟนักรามซี�ในสุด (3rd Molar) จะยงัไมง่อกขึ�นมาจากเหงอืกจนกว่าจะมอีายรุะหว่าง 
17 – 25 ปี หรอืเป็นผูใ้หญ่แลว้ จงึเรยีกฟนัซี�สุดทา้ยนี�ว่า Wisdom teeth 
 ลิEน (Tongue) เป็นอวยัวะที�ประกอบดว้ยกลา้มเนื�อลายหลายมดัเรยีงตวัในระนาบต่าง ๆ กนั ทาํ
ใหส้ามารถเคลื�อนไหวไดทุ้กทศิทาง หน้าที�สําคญัของลิ�น ไดแ้ก่ 

 1.  ช่วยในการเคี�ยวอาหาร และทาํใหอ้าหารรวมตวัเป็นกอ้นกลม เรยีกว่า Bolus เพื�อสะดวกใน
การกลนืดว้ยการเคลื�อนไหวของลิ�น 

 2.  กลนือาหาร โดยการหดตวัถอยหลงัของลิ�นใหก้อ้นอาหารเคลื�อนที�เขา้สู่ตลอดจากช่องปากซึ�ง
เป็นขั �นตอนสาํคญัอนัดบัแรกของการกลนื 

 3.  รบัรสอาหาร โดยอาศยัต่อมรบัรส (Taste bud) อยูท่ ี�เยื�อบุผวิของลิ�น ซึ�งถูกกระตุ้นดว้ยสารที�
อยูใ่นสภาพของสารละลาย การรบัรสมคีวามสาํคญัต่อการเลอืกรบัประทานชนิดของอาหาร 

 4.  ช่วยในการออกเสยีงพดู 

 ต่อมนํEาลาย (Savilary gland) เป็นต่อมมท่ีอ มหีน้าที�สรา้งนํ�าลาย (Savila) มทีั �งหมด 3 คู่ คอื 

 1. ต่อมนํEาลายใต้ห ู(Parotid gland) เป็นต่อมขนาดใหญ่ที�สุด อยูต่รงกกห ูมท่ีอนํ�าลาย 
เรยีกว่า Stensen’s or Parotid duct มาเปิดเขา้ช่องแก้มบรเิวณกรามหลงัซี�ลางบน (Molar ซี�ที� 2) ต่อม
นํ�าลายชนิดนี�ประกอบดว้ยเซลลท์ี�มหีน้าที�สรา้งนํ�าลายซึ�งมลีกัษณะเป็นนํ�าใส ๆ (Serous) ถา้ต่อมนี�
อกัเสบจะมขีนาดใหญ่มาก กลายเป็นโรคคางทมู (Mump) 
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 2.  ต่อมนํEาลายใต้ขากรรไกรล่าง (Submaxililary of Submandibular gland) เป็นต่อม
นํ�าลายที�มรีปูไข ่อยูต่รงมมุกระดกูขากรรไกรล่างค่อนมาทางดา้นหน้า มท่ีอเรยีกว่า Wharton’s ductไป
เปิดเขา้ช่องปากที�ปุ่มโคน Frenulum lingual มหีน้าที�สรา้งนํ�าลายใส ๆ (serous) และส่วนน้อยเป็น
นํ�าลายประเภทเมอืกขน้และเหนียว (Mucus) ซึ�งเป็นทั �งนํ�ายอ่ยและช่วยในการหล่อลื�น 

 3.  ต่อมนํEาลายใต้ลิEน (Sublingual gland) เป็นต่อมนํ�าลายอยูท่ี�ใตล้ิ�น ระหว่างดา้นในของกา้น
กระดกูขากรรไกรล่าง และ Wharton’s duct มท่ีอเรยีกว่า Duct of Rivinus ปลายท่อไปเปิดเขา้ช่องปาก
ที�สนัของ Sublingual ridge เป็นต่อมที�ประกอบดว้ย Mucous cell เป็นส่วนใหญ่ ม ีScrous cell เป็น
ส่วนน้อย ทาํหน้าที�สรา้งนํ�าลายชนิดใสและชนิดขน้เช่นกนั 

 นํEาลาย (Saliva)จะประกอบดว้ยนํ�า 99 เปอรเ์ซน็ต ์เพื�อทาํใหอ้าหารขึ�น สะดวกต่อการกลนื 
เกลอืแรแ่ละนํ�ายอ่ย Ptyalin ซึ�งช่วยยอ่ยแป้งใหเ้ป็นนํ�าตาล การหลั �งของนํ�าลายนี�เป็น Reflex ซึ�งเกดิจาก
การมองเหน็ ไดก้ลิ�น ไดย้นิ นึกถงึอาหารที�ชอบ หรอืมขีองแขง็ ๆ อยูใ่นปาก ซึ�งจะ Reflex ส่งไปสมอง 
แลว้สมองจะส่งกระแสประสาทมาตาม Parasympathetic nerve เสน้ประสาทสมองคู่ที� 5 คู่ที� 7 ไปยงั
ต่อมนํ�าลาย ยงัผลใหม้กีารบบีตวั ทาํใหนํ้�าลายถูกปล่อยออกมาตามท่อเขา้สู่ช่องปาก โดยปกตนํิ�าลายจะ
ถูกปล่อยออกมาประมาณ 1,000 – 1,500 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร ในเวลา 24 ชั �วโมง 

 หลอดคอ (Pharynx) เป็นที�อยูร่ะหว่างดา้นหลงัของช่องปากและหลอดอาหาร และลมหายใจ
พบกนัตรงนี� มรีปูร่างคลา้ยกรวย ยาวประมาณ 5 นิ�ว จากฐานของกะโหลกศรีษะไปจนถงึระดบักระดกู
คอชิ�นที� 6 ทาํหน้าที�เป็นทางผ่านของอากาศจากจมกูและปากไปยงักล่องเสยีง เป็นทางผ่านของอาหาร
จากปากไปยงัหลอดอาหาร (Esophagus) และเป็นที�ช่วยในการใหเ้กดิเสยีง ช่องของคอหอยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คอืNasopharynx ,Oropharynx และ Laryngopharynx ดงัไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในระบบการ
หายใจ 

 หลอดอาหาร (Esophagus) เป็นส่วนที�ต่อจาก Laryngopharynx โดยตั �งตน้จากกระดูกสนัหลงั
ตอนคอท่านที� 6 ไปสิ�นสุดที�ระดบักระดกูสนัหลงัตอนอกท่อนที� 13 ยาวประมาณ 25 – 30 เซนตเิมตร
โดยจะผ่านลงมาดา้นหลงัของหลอดลม (Trachea) ปลายล่างของหลอดอาหาร ผ่านกะบงัลม ไปเปิดเขา้
กระเพราะอาหาร หลอดอาหารมหีน้าที�รบัอาหารจากหลอดคอใหผ้่านลงไปสู่กระเพราะอาหาร โดยการ
บบีรดัตวัของผนงักลา้มเนื�อดว้ยวธิ ีPeristalsis movement 
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กระเพาะอาหาร (Stomach) อยูท่างดา้นซา้ยของร่างกายใตก้ะบงัลม ขณะกระเพาะว่างจะมี
ลกัษณะเป็นถุงเลก็ ๆ ขอบดา้นขวาของกระเพาะอาหารเป็นส่วนเวา้สั �น ๆ เรยีกว่า Lesser curvature 
ส่วนขอบดา้นซา้ยเป็นรอยนูนยาว เรยีก Greater curvature กระเพาะอาหารแบ่งเป็น 3 ส่วน คอื  
 1.  Fundus คอื ส่วนที�เป็นรปูโดมใตก้ะบงัลมดา้นซา้ย และนูนขึ�นเหนือช่องเปิดของหลอด
อาหารมลีกัษณะเป็นกระพุง้ 

 2.  Body คอื ส่วนกลาง 

 3.  Pylorus คอื ส่วนปลายสุดของกระเพาะที�ต่อกบัลาํไสเ้ลก็ส่วนตน้ เป็นช่องเปิดแคบ ๆ 
บรเิวณที�หลอดอาหารเปิดเขา้สู่กระเพาะอาหาร เรยีก Cardia มกีลา้มเนื�อหรูดู เรยีก Cardiac sphincter
และบรเิวณ Pylorus ที�ต่อกบัลาํไสเ้ลก็ส่วนตน้มกีลา้มเนื�อหรูดู เรยีก Pyloric sphincter ช่องว่างจาก 

Body เปิดสู่ Pylorusเรยีก Antrum 
 ผนงักระเพาะอาหารคลา้ยกบัผนงัของหลอดอาหาร เพยีงแต่ชั �นกลา้มเนื�อประกอบดว้ยกลา้มเนื�อ
เรยีบ 3 ชั �น คอื 

 1.  ชั �นนอกเป็นกลา้มเนื�อเรยีบที�เรยีงตวัตามยาว (Longitudinal fibers) 
 2.  ชั �นกลางเป็นกลา้มเนื�อวงตามขวาง (Circular fibers) 
 3.  ชั �นในสุดเป็นกลา้มเนื�อที�วิ�งทแยงหรอืเฉียง (Obligue fibers) 
 ความหนาของกลา้มเนื�อวงตามขวางเป็นส่วนจองกลา้มเนื�อหรูดูของ Cardiac และ Pyloric 
sphincter ผนงัชั �นในสุดของกระเพราะอาหารมลีกัษณะเป็นลกูคลื�นหรอืรอยย่น (Rugae) 
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 หน้าที�ของกระเพาะอาหาร 
 1.  ช่วยยอ่ยอาหารใหเ้ลก็ลงและเป็นที�พกัของอาหาร 
 2.  สรา้งกรดเกลอื (HCK) และ Pepsinogen 
 3.  สรา้งสารบางอยา่ง เรยีก Gastrin เพื�อการดดูซมึวติามนิ B12  Gastrin จะถูกปล่อยออกมา 
เมื�ออาหารลงไปถงึกระเพาะอาหาร แลว้จะซมึเขา้เสน้เลอืดเพื�อไปกระตุน้ Gastric gland ใหห้ลั �ง Gastric 
juice ออกมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยปกตอิาหารจะอยูใ่นกระเพาะอาหารประมาณ 
�

�
− 4ชั �วโมง ซึ�งขั �นอยูก่บัชนิดของอาหาร

นั �น ๆ ไดแ้ก่ อาหารที�มคีารโ์บไฮเดรตมากแต่มโีปรตนีน้อย เช่น นํ�าชา ขนมปงั ขนมเคก้ จะอยูใ่น

กระเพาะประมาณ 
�

�
 ชั �วโมง ถา้เป็นอาหารประเภทเนื�อจะอยูใ่นกระเพาะประมาณ 2

�

�
− 3 ชั �วโมง แต่

อาหารประเภทไขมนัจะอยูใ่นกระเพาะนานที�สุด 
 เมื�อกระเพาะอาหารปล่อย HCI ออกมาปนกบัอาหาร ดงันั �น อาหารนั �นจงึมสีภาวะเป็นกรดจาก
การเป็นกรดนี�เองจะกระตุ้นให ้Pyloric sphincter ปิด และกระเพาะอาหารมกีารหดตวัขั �น – ลงมากขึ�น 
เพื�อทาํใหอ้าหารคลุกเคา้กนัดยีิ�งขั �น จากนั �น เมื�อความเป็นด่างใน Duodenum หรอือาหารในกระเพาะ
เป็นกรดสงูถงึขนาดแลว้ จะทาํให ้Pyloric sphincter เปิด อาหารกส็ามารถผ่านไปยงั Duodenum ได ้
Gastric juice ที�ถูกขบัออกมาจะมปีรมิาณ 2 ลติรต่อวนั 
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 ลาํไส้เลก็ (Small Intestine) เป็นส่วนที�อยูร่ะหว่างกระเพาะอาหารกบัลําไสใ้หญ่ มคีวาม
ยาวเฉลี�ยประมาณ 20 ฟุต ขดไปมาอยูก่บัเกอืบเตม็ช่องทอ้งส่วนล่าง การที�ลาํไสเ้ลก็มดัขดตวัไปมานี�
เนื�องจากขั �วลาํไส ้(Mesentery) ที�ยดึมั �นไวม้ขีนาดสั �นประมาณ 6 นิ�ว ลาํไสเ้ลก็แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื 
 1.  Duodenum เป็นส่วนต้นของลาํไสเ้ลก็ที�ต่อจากกระเพาะอาหาร มคีวามยาวประมาณ 10 นิ�ว 
วางตวัอยูห่ลงั Peritoneum มลีกัษณะโคง้เป็นรปูตวั C ไมม่ขี ั �วลาํไสย้ดึ และเป็นส่วนที�มท่ีอนํ�าด ี
(Common bile duct) มาเปิดรวมกบัท่อจากตบัอ่อน (Pancreas) เรยีกว่า Hepato – pancreatic duct 
และตรงรอยเปิดจะ มกีลา้มเนื�อหรูดูเปิด – ปิด เพื�อทาํหน้าที�กั �นนํ�าดแีละนํ�ายอ่ยเขา้สู่ Duodenum เมื�อยงั
ไมม่อีาหารผ่านลงไป 
 2.  Jejunum เป็นลาํไสเ้ลก็ส่วนที� 2 ยาวประมาณ 2.5 เมตร หรอื 8 ฟุต มขีนาดเสน้ผ่าน
ศูนยก์ลางโตกว่า lieum mesentery ของ Jejunum จะพบว่าโปรง่แสงกว่าเพราะมไีขมนัน้อย ลาํไสเ้ลก็
ส่วนนี�แปลว่าว่างเปล่า ในคนที�ตายแลว้จะพบว่าว่างเสมอ จงึเรยีกว่า Empty intestine 
 3.  Ileum เป็นลาํไสส้่วนที� 3 เป็นส่วนที�ขดไปมา (Twisted intestine)มคีวามยาวประมาณ 4 
เมตร หรอื 13.5 ฟุต มขีนาดเลก็กว่า Jejunum ที� Ileum นี�จะมเีสน้เลอืดมาเลี�ยงมากกว่า Jejunum และ
เป็นลาํไสเ้ลก็ส่วนที�มกีารยอ่ยและการดดูซมึอาหารมากที�สุด 
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ลกัษณะสาํคญัของลาํไสเ้ลก็ เมื�อผ่าดภูายในจะมสี่วนผนังลาํไสย้ื�นขึ�นไปเป็นสนัตามขาวงเรยีก 
Circular fold มากมาย ส่วน Duodenum และ Jejunum จะม ีCircular fold ค่อนขา้งสงู ทั �งนี�เพื�อเพิ�ม
พื�นที�ผวิใหม้ากขึ�น และยงัมปีุม่เลก็ๆ เรยีก VIIII ยื�นออกมาจากพื�นผนงัของลาํไสเ้ลก็อยา่งแน่นหนา
เหมอืนกบัเสน้ขนบนพรมประมาณ 20 – 40 อนัต่อเนื�อที� 1 ตารางมลิลเิมตร ที�แกนกลางของ VIIII จะมี
ท่อนํ�าเหลอืง เรยีก Lacteal ดงันั �น ViIIi และ Lacteal จงึทาํหน้าที�เพื�อการยอ่ยและดูดซมึอาหารที�ยอ่ย
แลว้เขา้สู่เสน้เลอืด  
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ลาํไสเ้ลก็มหีน้าที�ยอ่ยอาหารและดดูซมึอาหารที�ยอ่ยแลว้เพื�อนําไปใชต่้อไปในการยอ่ยอาหาร
ลาํไสเ้ลก็ไดร้บันํ�ายอ่ยมาจาก 3 แหล่ง คอื Pancreatic juice จากตบัอ่อน Bile (นํ�าด)ี จากตบั และ 
Intestinal juice จากผนงัลําไสเ้ลก็ ซึ�งในลาํไสเ้ลก็มนํี�าย่อยต่างๆ จะทํางานไดด้จีะต้องมสีภาวะเป็นด่าง 
 ลาํไส้ใหญ่ (Large Intestine) เป็นส่วนตดิต่อระหว่าง Ileum กบั Anus ยาวประมาณ 5 ฟุต 
จะอยูท่างดา้นขา้งของลําไสเ้ลก็ ลกัษณะที�สาํคญัของลาํไสใ้หญ่คอื 
 1.  มลีกัษณะเป็นกระพุง้ เรยีก Haustra of sacculationการที�ลําไสใ้หญ่มลีกัษณะเป็นกระพุง้

เพราะที�ผนงัลําไสใ้หญ่ภายนอกมแีถบกลา้มเนื�อเรยีบ 3 แถบ กวา้งประมาณ 
�

�
 เซนตเิมตร เรยีก Taenia 

Coli วิ�งตามความยาวของลาํไสใ้หญ่แต่มไีม่รอบผนงัลําไสใ้หญ่ จงึทาํใหล้าํไสใ้หญ่หดสั �นเป็นกระพุง้และ
สั �นกว่าปกต ิ
 2.  ลกัษณะผนงัภายในลําไสใ้หญ่จะเหมอืนกนัเกอืบทุกตอน คอื ม ีEpithelium ปกคลุมเป็น 
Simple columnar epithelium ยกเวน้ที� anus จะเป็น Stratified Squamous epithelium ลกัษณะอื�น ๆ 
คลา้ยกบัที�พบในลาํไสเ้ลก็ ลาํไสใ้หญ่ไมม่ ีViIIi คงมแีต่ Intestinal gland แต่ในส่วนล่างของ Anal canal 
จะไมม่ ีIntestinal gland 
 ลาํไสใ้หญ่แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วน คอื 
 1.  Caecum เป็นส่วนลําไสใ้หญ่ตอนตน้ยาวประมาณ 1 - 2 นิ�ว ตรงที� Caecum ต่อกบั Ileum 
จะมลีกัษณะคลา้ยหูรดู คอยปิด – เปิดเพื�อป้องกนัไมใ่หอ้าหารที�ยงัยอ่ยและดดูซมึไมเ่รยีบรอ้ยผ่านเขา้ 
Caecum ส่วนปลายของ Caceum จะมไีสต้ิ�ง (appendix) ปรากฏอยู ่ไสต้ิ�งไมม่ปีระโยชน์เกี�ยวกบัการดดู
ซมึหรอืการยอ่ยอาหารใดๆ ทั �งสิ�น หากตดัออกกไ็มม่ผีลเสยีหายอะไร กากอาหารที�อยูใ่น Caecum จะ
อยูใ่นลกัษณะ เป็นของเหลว เมื�อกากาอาหารผ่านลาํไสใ้หญ่ไปนํ�าจะถูกดดูออกจากกากอาหารไปเรื�อยๆ 
 2.  Colon เป็นส่วนที�ต่อจาก Caecum และแบ่งออกเป็นตอน ส่วนที�ต่อจาก Caecum คอื 
Ascending colon ยาวประมาณ 5 – 8 นิ�ว เมื�อตาม Ascending colon ขึ�นไปจะสมัพนัธก์บัตบั จากนั �น
ลาํไสใ้หญ่จงึหกัมุมไปทางซา้ย เรยีกบรเิวณมุมที�หกัว่า Hepatic flexure or Right colic flexure ส่วน
ต่อไปคอื Transverse colon ยาวประมาณ 18 นิ�ว ทอดขวางช่องทอ้งไปจนถงึมา้ม (Spleen) แลว้จะมี
การหกัลงล่างเรยีกจดุที�หกัลงว่า Splenic flexure or Left colic flexure ส่วนที�ทอดลงล่าง คอื 
Descending colon ยาวประมาณ 9 – 12 นิ�ว แลว้ทอดขา้ม External iliac artery จะกลายเป็น Sigmoid 
colon ยาวประมาณ 15 นิ�ว ส่วนของ Sigmoid colon นี�ทอดลงไปสิ�นสุดที�ระดบักระดกูสนัหลงัส่วน 
Sacrum ชิ�นที� 3 ต่อจากนั �นกจ็ะเป็น Rectum 
 3. Rectum เป็นส่วนที�ต่อมากจากSigmoid colon เป็นลาํไสส้่วนปลาย มคีวามยาวประมาณ 4 – 
5 นิ�ว ส่วนล่างของ Rectum เรยีก Anal canal ซึ�งจะตดิต่อกบัทวารหนกั(Anus) ลกัษณะภายในของ
Rectum จะม ีMucous membrane ยื�นขึ�นไป มลีกัษณะเป็นสนัหรอืลิ�น 3 อนั ทาํใหอุ้จจาระที�ถ่ายออกมา
มลีกัษณะเป็นกอ้นๆได ้ที�Rectum จะไม่ม ีTaenia colic  แต่ม ีGoblet cell มาก 
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 ทวารหนัก (Anus) ยาวประมาณ ½ นิ�ว เป็นส่วนสุดทา้ยของทางเดนิอาหารก่อนที�จะผ่าน
ออกสู่ภายนอก ที�ปลายของAnus จะพบกลา้มเนื�อหรูดู 2 หรูดูอนัใน เรยีก Internal sphincter เป็น
กลา้มเนื�อเรยีบอยู่นอกอํานาจจติ แต่ถูกกระตุน้โดยกากอาหารที�ลงไปในRectum ทาํใหห้ดตวัได ้(ปกติ
Rectum จะว่างเสมอ) ส่วนหรูดูอนันอก เรกี External sphincter เป็นกลา้มเนื�อลาย สามมารถควบคุมได้
หากยงัไมถ่งึเวลาอนัสมควารที�จะปล่อยอุจจาระออกมากส็ามารถกลั �นอุจจาระไวไ้ด ้เมื�อกากอาหารลงไป
ในRectum กากอาหารกจ็ะกระตุน้Rectum ใหข้ยายตวัขึ�น และเป็นผลไปกระตุ้น Receptor ที�ผนงัลาํไส้
ใหญ่กลายเป็นกระแสประสาทส่งไปยงัสมอง แลว้สมองกจ็ะส่งคาํสั �งทางระบบANS ทาํใหล้าํไสใ้หญ่หด
ตวั กากอาหารกจ็ะผ่านหรูดูออกมาได ้ดงั ั �นเราสามารถฝึกหดัใหเ้ดก็ถ่ายเป็นเวลาไดโ้ดยการดื�มนํ�าตอน
ตื�นนอนหรอืหลงัอาหารเชา้ เพื�อกากอาหารจะไมค่า้งอยู่ในลาํไสใ้หญ่นาน ถา้กากอาหารยิ�งคา้งอยู่นาน
เท่าใด ลาํไสใ้หญ่กจ็ะดูดนํ�าออกจากกากอาหารมากขึ�นเท่านั �น ทาํใหก้ากอาหารเป้นกอ้นแขง็ขึ�นเรื�อยๆ 
ยากแก่การขบัถ่ายออก อาการเหล่านี�พบกบัคนทอ้งผกู บ่อยและนาน2 -3 วนั 
 หน้าที�สําคญัของลาํไสใ้หญ่ คอื ดดูนํ�าและเกลอืแร ่Na+  K+ ออกจากกากอาหาร และเป็น
ทางผ่านของกากอาหารออกสู่ภายนอก อาหารที�ผ่านมาจากIleocecal valve จะมลีกัษณะเหลวๆ เมื�อ
กากอาหารผ่านไปตามลาํไสส้่วนต่างๆ นํ�ากจ็ะถูกดดูกลบัเขา้ผนังลาํไส ้ทาํใหก้ากอาหารมลีกัษณะแขง็
ขึ�นเรื�อยๆ กากอาหารนี�ส่วนมากเป็น Cellulose ที�ร่างกายไมส่ามารถยอ่ยได ้ภายในลาํไสใ้หญ่จะมี
แบคทเีรยีดว้ย เมื�อผนงัลาํไสใ้หญ่ดดูนํ�าออกไปแลว้ แบคทเีรยีส่วนมากจะตาย และถูกขบัออกมาพรอ้ม
กากอาหาร ปกตกิากอาหารจะผ่านไปตามลําไสใ้หญ่กนิเวลานานประมาณ 24 ชั �วโมง 
 
อวยัวะที�ช่วยย่อยอาหาร 
 ตบั (Liver) จะตดิอยูใ่ตก้ะบงัลมดา้นขวาและผนงัทางดา้นหน้าของหน้าทอ้งโดยเยื�อเกี�ยวพนั
(Ligament) หนกัประมาณ 1,500 กรมั ตบัแบ่งออกเป็น 2 กลบี (Lobe) กลบีใหญ่อยูท่างขวา กลบีเลก็
อยูท่างซา้ย แต่ละกลบีประกอบดว้ยกลบีเลก็ ๆ (Lobule) เป็นจาํนวนมาก และยดึตดิกนัไวด้ว้ยเยื�อ
เกี�ยวพนั ในแต่ละ Lobule จะมเีซลลข์องตบัซึ�งเป็นเซลลต่์อมเรยีงกนัเป็น Cord และเซลลเ์บยีดกนัมาก 
จงึมลีกัษณะเป็น รปูหลายเหลี�ยม มนิีวเคลยีสเหน็ไดช้ดั ระหว่างเซลลจ์ะมช่ีองว่างทาํหน้าที�เหมอืนเสน้
เลอืดฝอย เรยีกว่า Sinusoid or Hepatic capillary แทรกอยูท่ ั �วไป Sinusoid จะบุดว้ย Kupffer cells 
เซลลเ์หล่านี�กนิสิ�งแปลกปลอมต่าง ๆ ได ้และขจดัออกจากกระแสเลอืด โดยความสามารถอนันี� ตบัจะมี
หน้าที�ในการกรองเลอืด Sinusoid รบัเลอืดจากแขนงของเสน้เลอืดดาํ Hepatic portal vein แลว้ไป
รวมกนัตรงกลาง Lobule เป็น intralobular vein (Central vein) ซึ�งเป็นแขนงหนึ�งของ Hepatic vein ที�
ออกจากตบั เลอืดที�มาสู่ตบัม ี2 ชนิด คอื เลอืดแดงมาทาง Hepatic artery นําอาหารและอากาศมาเลี�ยง
เซลลใ์นตบั และเลอืดดาํมาทาง Hepatic portal vein นําอาหารที�ไดจ้ากการดดูซมึที�ลาํไสเ้ลก็เขา้มาทาง
ตบัเพื�อใหม้กีารเปลี�ยนแปลงปรบัปรงุใหเ้หมาะสม แลว้เสน้เลอืดทั �งสองจะไหลรวมเป็นเสน้เดยีว ผ่าน 
Hepatic vein เขา้สู่ Inferior vena cava เพื�อเขา้สู่หวัใจหอ้งบนขวา 
 ตบัเป็นอวยัวะที�สาํคญัมากของรา่งกาย ทาํหน้าที�มากกว่าอวยัวะอื�นๆ หลายอวยัวะ นอกจากม ี
หน้าที�เกี�ยวขอ้งกบัการยอ่ยอาหารแลว้ ตบัยงัมหีน้าที�อื�นอกี ดงันี� 
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 1.  สรา้งนํ�าด ี(Bile) ซึ�งทาํหน้าที�เป็นนํ�ายอ่ยอาหาร และเป็นตวัขบัถ่ายของสารจาํพวก 
Cholesterol 
 2.  สรา้งโปรตนีที�พบในพลาสมา เช่น Albumin และ Fibrinogen ซึ�งจาํเป็นสาํหรบัทําใหเ้ลอืด
แขง็ตวั 
 3.  สรา้ง Heparin ซึ�งป้องกนัการแขง็ตวัของเลอืด 
 4.  สะสมคารโ์บไฮเดรตไวใ้นรปูของ Glycogen และเมื�อรา่งกายตอ้งการ จะปล่อยเขา้สู่กระแส
เลอืดในรปูของ Glucose 
 5.  สงัเคราะห ์Prothrombinโดยอาศยัวติามนิ K ช่วย 
 6.  สงัเคราะห ์Amino acid จากสารประกอบง่าย ๆ  
 7.  เป็นแหล่งสรา้งเมด็เลอืดแดงในทารกขณะอยูใ่นครรภ ์หน้าที�นี�จะหยดุไปเมื�อทารกคลอด 
 8.  สลาย Hemoglobin ของเมด็เลอืดแดง เมด็เลอืดแดงที�แก่แลว้จะถูกทําลายโดยมา้ม ใหเ้ป็น 
Globin และ Heine จากนั �น Kup ออกเป็น Billirubin และธาตุเลก็ (Fe) 
 9.  เป็นที�เกบ็สะสมวติามนิ B12 ซึ�งจาํเป็นอย่างยิ�งในการสรา้งเมด็เลอืดแดงเพื�อป้องกนัโรค
เลอืดจาง (Anemia) 
 10.  เกบ็สะสมวติามนิ A และวติามนิ D 
 11.  เกบ็สะสมธาตุเหลก็และทองแดง 
 12.  เป็นที�สะสมและทาํลาย Uric acid 
 13.   ทาํลายสิ�งที�เป็นพษิ (Detoxification) ต่อรา่งกาย กําจดั Amoniaในเลอืด โดยเปลี�ยนให้
เป็น Urea ซึ�งมพีษิน้อยกว่า 
 14.  เป็นศูนยก์ลาง Metabolismของคารโ์บไฮเดรตและไขมนั มสี่วนประกอบของนํ�ายอ่ยหลาย
ชนิด เช่น Trypsinogen จะถูกเปลี�ยนเป็น Trypsin (โดยการช่วยของนํ�ายอ่ยจาํลาํไสเ้ลก็) Typsinจะช่วย
ยอ่ย Peptone ใหเ้ป็น Amino acid   Amylase ยอ่ยแป้งหรอื Carbohydrate ใหเ้ป็นนํ�าตาล (Glucose) 
ส่วน Lipase ใชใ้นการยอ่ยไขมนัใหเ้ป็น Patty acid และ Glycerol 
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นํEาดี (Bile) สว่นประกอบของนํ�าดไีมม่ ีEnzyme ม ีpH 5 – 6 ตบัสรา้งนํ�าด ีวนัละ 400 – 800 

มลิลลิติร มสี่วนประกอบ 2 ชนิด คอื Bile salt (เกลอืนํ�าด)ี มหีน้าที�ทําใหไ้ขมนัแตกตวัเลก็ลง
(Emulsification) และเพื�อใหนํ้�ายอ่ย Lipase จาก Pancreatic juice ยอ่ยต่อไปกลายเป็น Glycerol และ โ
Fatty acid อกีพวกหนึ�ง คอื Bile pigment (สขีองนํ�าด)ี ไดแ้ก่ Bilirubin  และ Biliverdin  เป็นผลที�เกดิ
จาก Hemoglobin ถูกทาํลาย Bilirubin มสีนํี�าตาล ส่วน Biliverdin มสีเีหลอืงจนถงึเขยีว สขีองนํ�าดจีะถูก
ขบัออกมาทางอุจจาระ โดยทาํใหอุ้จจาระมมีเีหลอืงแกมนํ�าตาลในคนปกต ิแต่ถา้ขาดนํ�าดแีลว้ ไขมนัไม่
ถูกยอ่ย อุจจาระที�ออกมาจะมสีขีาว 
 ถงุนํEาดี (Gall bladder) ตั �งอยูท่ี�พื�นล่างของตบัทางดา้น Lobe ขวา และมเีนื�อเยื�อเกี�ยวพนัยดึ
ใหอ้ยูก่บัที� ถงึนํ�าดมีหีน้าที�เกบ็และทาํใหนํ้�าดเีขม้ขน้ สามารถเกบ็นํ�าดไีดป้ระมาณ 30 – 50 มลิลเิมตร 
เมื�อตบัสรา้งนํ�าด ี(Bile) แลว้ส่งออกจากตบัโดยผ่าน Hepatic duct ซา้ยและขวา รวมกนัเป็น Common 
hepatic duct จากนั �นกจ็ะถูกส่งไปเกบ็ที�ถุงนํ�าดมีาตามท่อ Cystic duct มารวมกบั Common hepatic 
duct กลายเป็น Common bile duct หรอื Bile duct และเปิดเขา้ Duodenum รว่มกบั Pancreatic duct 
(ท่อจากตบัอ่อน) 
 เนื�องจากถงึนํ�าดมีหีน้าที�ทาํใหนํ้�าดเีขม้ขน้โดยการดดูนํ�าออก ดงันั �น Bile pigment ต่าง ๆ และ 
Choiesterolกจ็ะถูกสะสมอยู่ในถงึนํ�าดมีากขั �นจนกลายเป็นกอ้น เรยีก นิ�วในถงึนํ�าด ี(Gall - stone) และ
อาจไปอุด Cystic duct ทาํใหนํ้�าดไีหลออกสู่ Duodenum ไมไ่ด ้ผลที�ตามมา คอื ไขมนัไมถู่กยอ่ย นํ�าดไีม่
สามารถนําไปใชไ้ดเ้พราะเกดิการอุดตนั นํ�าดกีจ็ะไหลเขา้เสน้เลอืดดาํกลบัเขา้สู่หวัใจ แลว้กระจายไปยงั
ส่วนต่างๆโดยจะออกสทีี�ผวิหนงัและตาขาว (Sclera) มองเหน็เป็นสเีหลอืง ๆ ซึ�งเป็นอาการหนึ�งของโรค
ดซ่ีาน (jaundice) 
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 ตบัอ่อน (Pancreas) เป็นอวยัวะสาํคญัอยา่งหนึ�งของรา่งกาย ตั �งขวางอยู่บนผนังดา้นหลงั
ของช่องทอ้ง อยูช่ดิกบั duodenum และ Spleen อยูห่ลงั Stomach มขีนาด 1× 6 × 0.5 นิ�ว  แบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน คอื Head, Neck, Body และ Tail โดย Head จะอยูใ่นส่วนโคง้ของ duodenum Body 
อยูก่ลาง Tail อยูช่ดิกบัขั �วของมา้ม (Spleen) ส่วน Neck อยูร่ะหว่าง head และ Body ตบัอ่อนทาํงานได ้
2 ส่วน คอื 
 1.  ส่วนที�ทาํหน้าที�สรา้งนํ�ายอ่ย โดยอาศยัว่าเป็นต่อมมท่ีอ (Exocrine part) สรา้งนํ�ายอ่ย 
Pancreatic juice ส่งออกมาตามท่อ Pancreatic duct ซึ�งทอดอยูต่ลอดความยาวของตบัอ่อน ไปเปิดเขา้
สู่ Duodenum 
 2.  ส่วนที�เป็น Endocrine gland ทาํหน้าที�สรา้งฮอรโ์มน Insulin และ Glucagon ดงักล่าวต่อไป
ในเรื�องต่อมไรท่้อ 
 นํ�ายอ่ยจากตบัอ่อน (Pancreatic juice) ถูกขบัออกมาประมาณวนัละ 800 มลิลลิติร 
ลกัษณะทั �ว ๆ ไปของทางเดินอาหาร 
 ทางเดนิอาหารตั �งแต่ลาํคอ (Pharynx) ลงไปจนถงึ Rectum จะมลีกัษณะเป็นท่อกลวงเพื�อให้
อาหารผ่าน ประกอบดว้ยชั �นต่างๆ 4 ชั �น คอื 
 1. Mueosa (ชั �นในสุด)เป็นMucous membrane เป็นชั �นที�มเียื�อบุผดชดิกบัช่องของทางเดนิ
อาหารและมเีนื�อเยื�อเกี�ยวพนัหุม้อยูห่ลาว ๆ ในกระเพาะยงัมต่ีอมสรา้งนํ�ายอ่ยฝงัอยู่ 
 2.  Submucosa(ชั �นที� 2)เป็นชั �นเนื�อเยื�อเกี�ยวพนัชนิดหลวม ๆ มเีสน้เลอืด ท่อนํ�าเหลอืง และ 
ปลายประสาท อาจพบต่อมนํ�าเหลอืง (Lymphoid lisste) ส่วนใน Duodenum จะพบต่อมอยูใ่นชั �นนี�ดว้ย 
 3.  Atuscular(ชั �นที� 3)  เป็นชั �นของกลา้มเนื�อเรยีบที�มคีวามหนามากน้อยต่างกนั ขึ�นอยูก่บั
อวยัวะ เช่น ที� Exophaguxและ Stomach จะหนา แต่ใน Trachea ไมม่เีลย โดยปกตชิั �นนี�จะ
ประกอบดว้ยกลา้มเนื�อ 2 ชั �น คอื 
  3.1  Outer longlundinal muscle (ชั �นนอก)  เป็นกลา้มเนื�อเรยีงตามยาว เหน็ไดช้ดัใน
ลาํไสใ้หญ่แต่หุม้ไม่รอบ จงึมองเหน็เป็นเพยีง 3 แถบยาว ๆ ที�เรยีกว่า Tacnia coil กลา้มเนื�อที�เรยีง
ตามยาวนี� เวลาหดตวักจ็ะมผีลทาํใหท้างเดนิอาหารนั �น ๆ สั �นลง ซึ�งเป็นการเพิ�มความดนัในท่อใหเ้พิ�ม
มากขึ�น ผนงัของอวยัวะนั �นกข็ยายออก จงึทาํใหก้ารเคลื�อนที�ของอาหารเป็นการรดีอาหารลงแบบลกูคลื�น 
เรยีกว่า Peristalsis 
  3.2  Inner circular muscle (ชั �นใน)  เป็นกลา้มเนื�อเรยีงเป็นวงรอบทางเดนิอาหาร จะมี
ผลทาํใหท่้อทางเดนิอาหารแคบลง และช่วยในการขบัใหอ้าหารที�อยูใ่นท่อมกีารเคลื�อนที�ไปขา้งหน้าได ้
 4.  Serosa (ชั �นที� 4)  เป็นชั �นนอกสุดของผนงัทางเดนิอาหาร อวยัวะทางเดนิอาหารที�อยูใ่นช่อง
ทอ้งจะมเียื�อบุช่องทอ้ง  (Peritoneum) หุม้อยู ่แต่ถา้ส่วนของทางเดนิอาหารอยูใ่นบรเิวณช่องอกหรอืคอ 
จะเรยีกว่า Tunica adventitia ผนงัชั �นนี�อาจมไีขมนัและเสน้เลอืดจาํนวนมา โดยเฉพาะที�ลําไสเ้ลก้ 
 
 เยื�อบุช่องทอ้ง (Peritoneum)  เป็น Serous membrane ที�กวา้งที�สุดซึ�งคาดอยู่ภายใน 
Abdominal cavity และตลบกลบัไปคลุมอวยัวะต่าง ๆ เนื�องจาก Abdominal wall กบั Peritoneum อยู่
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ตดิกนั อวยัวะใจช่องทอ้งจงึดนั Peritoneum ใหบุ๋้มตวัเขา้ไป จน Peritoneum คลุมไวโ้ดยรอบอวยัวะนั �น 
ๆ ดงันั �น Peritoneum ที�อยู่รอบกจ็ะเป็นตวัยดึอวยัวะเหล่านั �นใหอ้ยูก่บัที� มชีื�อเรยีกต่าง ๆ กนั คอื 
 1.  Ligament  เป็น 2 ชั �นของ Peritoneum ม ี2 พวก คอื พวกหนึ�งไมม่ท่ีอ และเสน้เลอืดยดึตบั
ใหต้ดิกบักะบงัลม อกีพวกหนึ�งภายในมท่ีอและเสน้เลอืด เช่น Broad ligament ยดึมดลกูใหต้ดิกบั
ดา้นขา้งของลาํตวั 
 2.  mesentery เป็น 2 ชั �นของ Peritoneum ที�ยดึลาํไสเ้ลก็ใหต้ดิกบัผนงัดา้นหลงัของช่อง
ระหว่างชั �นทั �งสองจะมเีสน้เลอืดที�ส่งไปเลี�ยงอวยัวะนั �น ๆ 
 3.  Omentum เป็น 2 ชั �นของ Peritoneum ที�ยดึลาํไสเ้ลก็ใหต้ดิกบัผนงัดา้นหลงัของช่องระหว่าง
ชั �นทั �งสองจะมเีสน้เลอืดปรากฏอยูเ่ช่นกนั แบ่งออกเป็น 2 พวก 
  3.1  Greater omentum คอื มา่นแขวนกระเพาะ ยดึระหว่างโคง้ใหญ่ของกระเพาะ
อาหารกบัลาํไสใ้หญ่ขวาง (Transverse colon) ทาํหน้าที�กําจดัสิ�งแปลกปลอมที�เขา้ไปในร่างกาย 
  3.2  Lesser omentum จะยดึตบักบัโคง้เลก็ของกระเพาะอาหาร Omentumนี�ยงัมหีน้าที�
เกบ็ไขมนัไวใ้นร่างกายดว้ย 
 4.  Mesocolon เป็น 2 ชั �นของ Peritoneum ที�คลา้ย Mesentery (ขั �วยดึลาํไส)้ แต่ปิดลาํไสใ้หญ่
ตดิกบัผนงัดา้นหลงัของช่องทอ้ง 
 
กระบวนการย่อยอาหาร (Digestive process) 
 การยอ่ยอาหาร (Digestion) อาหารที�เขา้ไปในทางเดนิอาหารจะถูกยอ่ยใหม้ขีนาดเลก็พอที�จะ
ดดูซมึเขา้ในรา่งกายได ้ การยอ่ยอาหารตอ้งอาศยั 
 1.  กลไกของการยอ่ยอาหาร (Mechanical process) 
 2.  การยอ่ยอาหารที�ตอ้งใชป้ฏกิริยิาทางเคม ี(Chemical process) 
 กลไกของการยอ่ยอาหารประกอบดว้ย 
 1.  การเคี�ยว (Mastication) อาหารจะถูกเคี�ยวในปากโดยฟนั ลิ�น และแกม้ ทําใหอ้าหารแตกตวั
เป็นชิ�นเลก็ ๆ เพื�อจะไดค้ลุกเคลา้กบันํ�าลาย ทําใหอ้าหารอ่อนลง เรยีกว่า Bolus เพื�อสะดวกต่อการกลนื
การเคี�ยวอยู่ภายใตอ้ํานาจจติ 
 2.  การกลนื (Deglutition)  แบ่งไดเ้ป็นระยะ ๆ ตามทางที�อาหารผ่านจากปากถงึกระเพาะ
อาหาร ไดแ้ก่ ปาก หลอดคอ และหลอดอาหาร 
  2.1  ระยะการกลนืที�อยูใ่นปาก ระยะนี�อยู่ภายใตอ้ํานาจจติ อาหารถูกป ั �นเป็นคาํ ๆ 
(Bolus) โดยเพดานอ่อนของปากรว่มกบัส่วนหลงัของหลอดคอ การกลนืระยะนี�จะต้องหยดุหายใจชั �วครู ่
ลิ�นไก่จะกระดกลงปิดหลอดลมไวเ้พื�อไมใ่หอ้าหารตกลงไปในหลอดลม หากเกดิความผดิปกตขิึ�นกจ็ะ
สาํลกัได ้
  2.2  ระยะการกลนืที�อยูบ่รเิวณหลอดคอ ระยะนี�อยูน่อกอํานาจจติ เมื�ออาหารเป็นคํา ๆ 
ตกถงึหลอดคอ กลา้มเนื�อรอบหลอดคอจะหดตวัผลกัอาหารใหล้งไปสู่หลอดอาหาร เพดานอ่อนจะถูก
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ยกขึ�น หยดุหายใจชั �วครู ่หากมอีาหารพลดัเขา้ไปในจมกู จะถูกกําจดัโดยการจาม ส่วนที�ตกลงสู่หลอดลม
จะถูกกําจดัโดยการไป 
  2.3  ระยะการกลนืที�อยูบ่รเิวณหลอดอาหาร ระยะนี�อยู่นอกอํานาจจติ การกลนืจะมี
ลกัษณะเป็นลกูคลื�นรดีอาหารใหล้งสู่กระเพาะอาหาร (Peristalsis) ศูนยค์วบคุมการกลนือยูท่ี� Medulla 
oblongata การกลนืจะลําบากหรอืกลนืไมไ่ดเ้มื�อมบีาดแผล หรอืเกดิโคที� Medulla oblongata 
 3.  การเคลื�อนไหวของกระเพาะอาหาร   เมื�ออาหารตกถงึกระเพาะ จะถูกผลกัเขา้ไปยดึผนัง
ส่วนที�เป็นส่วนโคง้นอก (Greater curvature) (แมจ้ะมอีาหารในกระเพาะมาก แต่ความดนัในกระเพาะก็
ไมส่งู เพราะผนงักระเพาะเป็นกลา้มเนื�อเรยีบ มกีารยดึหดไดด้)ี กระเพาะจะคลายตวัเป็นระยะสั �น ๆ แลว้
จงึมกีารเคลื�อนไหวเพิ�มขึ�น คอื  
  3.1  การคลุกเคลา้ (Mixing wave)  เป็นการเคลื�อนไหวแบบ Tonic contraction มี
ลกัษณะเป็นคลื�นคลุกเคลา้อาหารซึ�งจะเกดิไล่กนัไปทุก 20 วนิาท ีอาหารจะคลุกเคลา้กบันํ�ายอ่ยที�หลั �ง
จากกระเพาะอาหารไดด้ ี
  3.2  การบบีไล่อาหาร (Peristallic wave) มหีน้าที�ช่วยไล่อาหารจากกระเพาะไปยงัลาํไส้
โดยมคีวามแรงมากกว่าคลื�นคลุกเคลา้ จงึมโีอกาสผลกัอาหารเขา้สู่ส่วน Pylorus ไดเ้รว็กว่าส่วนอื�น  
  3.3  การหดตวั (Hunger contraction)  เกดิเมื�อกระเพาะว่าง เป็นการหดตวัที�รนุแรง
กว่าแบบอื�น การหดตวัแบบนี�คลา้ย Peristalsis คอื เริ�มจาก Cardia ไปยงั Pylorus หรอืที�เรยีกว่า ปวด
ทอ้งแบบหวิ อาหารจะอยูท่ี�กระเพาะอาหารประมาณ 3 – 4 ชั �วโมง กระเพาะจงึจะว่างใหม ่ซึ�งขึ�นอยูก่บั
ปจัจยัต่อไปนี� คอื  
  1.  ความหนกัของอาหาร 
  2.  ปรมิาณของอาหาร 
  3.  ชนิดของอาหาร เช่น คารโ์บไฮเดรตผ่านกระเพาะอาหารไดเ้รว็กว่าโปรตนี และ
โปรตนีเรว็กว่าไขมนั ดงันั �น ไขมนัจะอยู่ที�กระเพาะอาหารนานที�สุด อาหารที�อยูใ่นกระเพาะอาหาร 
เรยีกว่า Chyme 
 4.  การเคลื�อนไหวของลาํไสเ้ลก็ อาหารที�ถูกยอ่ยบา้งแลว้จากกระเพาะซึ�งมลีกัษณะเหลว ๆ จะ
เคลื�อนผ่านมายงัลําไสเ้ลก็เพื�อจะไดท้ําการยอ่ยใหเ้ป็นโมเลกุลที�เลก็ที�สุด และเป็นบรเิวณที�มกีารดดูซมึ
เขา้สู่ร่างกาย ส่วนที�เหลอืจะถูก่งต่อไปยงัลาํไสใ้หญ่ อาหารจะอยูท่ี�ลําไสเ้ลก็ประมาณ 3 – 4 ชั �วโมง การ
เคลื�อนไหวในลาํไสเ้ลก็นี�แบ่งเป็น 4 แบบดว้ยกนั คอื 
  4.1  การบบีตวัแบบ Tonus โดยการเปลี�ยนแปลงของอตัราการหดตวั เกดิขึ�นเฉพาะ
แห่งและสามารถเกดิอย่างชา้ ๆ ในทุกส่วนของระบบยอ่ยอาหาร โดยไมข่ ั �นอยูก่บัประมาตรหรอืชนิดของ
อาหารที�อยูภ่ายในลาํไสเ้ลก็ 
  4.2  การเคลื�อนที�แบบลกูตุม้นาฬกิา (Pendular movement) เกดิจากการหดตวัของ
กลา้มเนื�อเรยีบตามยาว คลื�นการหดตวัจะเป็นระยะสั �น ทาํใหเ้กดิการแกรง่ของลกูตุม้นาฬกิาประมาณ 10 
– 12 ครั �ง/นาท ีเพื�อให ้Chyme คลุกเคลา้กบันํ�ายอ่ยไดด้ขี ึ�น แต่ไมส่ามารถใส่อาหารที�ยอ่ยแลว้ลงไปยงั
ลาํไสใ้หญ่ได ้
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  4.3  การเคลื�อนที�แบบบบีตวัเขา้หากนัเป็นปลอ้งๆ (Segmentation contraction or 
Rhythmic segmentation) เป็นการบบีตวัเพื�อคลุกเคลา้ โดยที�ผนังลาํไสบ้บีตวัเขา้หากนัเป็นปลอ้ง ๆ ทาํ
ใหอ้าหารที�อยูใ่กลเ้คยีงเคลื�อนที�เขา้หากนั การหดตวัแบบนี�เกดิขึ�นตลอดลาํไสเ้ลก็ จะมอีตัราเรว็ที� 
Duodenum และชา้ลงเรื�อย ๆ เมื�อถงึลาํไสส้่วน Ileum การหดตวัแบบนี�มปีระโยชน์สําหรบัคลุกเคลา้
อาหาร แต่ไมส่ามารถไล่อาหารไปยงัลาํไสใ้หญ่ได ้
  4.4  การหดตวัแบบลกูคลื�น (Peristalsis)  การหดตวัแบบนี�จะบบีไล่อาหารใหเ้คลื�อนที�
ต่อไปเป็นคลื�น ซึ�งมทีั �งเคลื�อนที�ชา้และเรว็ 
 5.  การเคลื�อนไหวของลาํไสใ้หญ่  มกีารหดตวัแบบต่าง ๆ เหมอืนลาํไสเ้ลก็ เมื�ออาหารถูกกนิ
เขา้ไป จะทําใหเ้กดิการบบีไสพ้รอ้มกนัตลอดช่วงของลาํไสใ้หญ่ เรยีก Mass peristalsis ซึ�งเกดิใน 
Ascending colonและ Transverse colon เป็นการบบีกากอาหารที�เป็นอุจจาระเขา้ไปใน Descending 
colon เพื�อปล่อยออกนอกรา่งกาย กากอาหารจะอยูบ่รเิวณลาํไสใ้หญ่นาน 6 – 8 ชั �วโมง และถูกเกบ็อยู่
ในลาํไสใ้หญ่จนกว่าจะมกีารขบัถ่าย ซึ�งอาจใชเ้วลาประมาณ 24 ชั �วโมงหรอืนานกว่านั �น 
 การยอ่ยที�ตอ้งใชป้ฏกิริยิาทางเคม ี ประกอบดว้ยนํ�ายอ่ยซึ�งเกดิจากต่อมต่าง ๆ ในทางเดนิ
อาหาร เพื�อทาํการยอ่ยอาหารใหเ้ป็นโมเลกุลที�เลก็ที�สุดจนรา่งกายสามารถดดูซมึไปใชไ้ด ้ประกอบดว้ย 
 1.  นํ�าลาย (Saliva)  สรา้งจากต่อมนํ�าลาย 3 คู่ที�บรเิวณปาก ในนํ�าลายม ีPtyalin enzymeหรอื 
Salivary amylase ทาํหน้าที�ยอ่ยแป้งสุกใหเ้ป็นนํ�าตาล Maltose 
 2.  นํ�ายอ่ยจากกระเพาะอาหาร (Gastric juice) มสี่วนประกอบ เช่น 
  2.1  Pepsin ทาํหน้าที�ยอ่ยโปรตนี (Pepsinogen จะเปลี�ยนเป็น Pepsin ได ้ตอ้งรบัการ
ช่วยเหลอืจากกรดเกลอื – HCI) 
  2.2  Rennin ช่วยยอ่ยนม โดยทาํใหน้มขน้และแขง็ตวั เนื�องจากโปรตนี Cuscinที�อยูใ่น
นมตกตะกอน นํ�ายอ่ยนี�พบมากในทารก Rennin เกอืบไมม่ปีระโยชน์เลยในผูใ้หญ่ เพราะกรดเกลอื
สามารถทําใหน้มจบักนัเป็นกอ้นแขง็ได ้และป้องกนัมใิหไ้หลผ่านกระเพาะอาหารรวดเรว็เกนิไป จะไดม้ี
โอกาสถูกยอ่ย Pepsin ไดด้ขี ึ�น 
  2.3  กรดเกลอื (HCI)  สรา้งจาก Parietal cells ในต่อมกระเพาะอาหาร เซลลช์นิดนี� มี
อยูจ่าํนวนมากบรเิวณกึ�งกลางของกระเพาะ มฤีทธิ �เป็นกรด มหีน้าที� 
   (1)  ทาํใหส้ารอาหารโปรตนีผดิลกัษณะไปจากเดมิ เหมาะสาํหรบัที� Pepsin จะ
ออกฤทธิ �ยอ่ยได ้
   (2)  ทาํใหเ้หลก็จากอาหารอยูใ่นรปูของเกลอื Ferrous ซึ�งรา่งกายสามารถดดู
ซมึไปใชไ้ด ้
   (3)  ฆา่แบคทเีรยีที�ปนมากบัอาหาร ทาํใหอ้าหารไมบ่ดูเน่าและไมเ่กดิการตดิ
เชื�อ 
  2.4  Mucous จะช่วยในการป้องกนัการยอ่ยตวัเองของกระเพาะอาหาร โดยนํ�ายอ่ย 
Pepsin  
 3.  นํ�ายอ่ยจากตบัอ่อน 
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  3.1  Trypsin, Chymotrypsin และ Carboxy peptidase ยอ่ยโปรตนี 
  3.2  Pancreatic amylase ยอ่ยคารโ์บไฮเดรต 
  3.3  Pancreatic lipase or Steapsin Chotesterol esterase ยอ่ยไขมนั 
 4.  นํ�ายอ่ยจากตบัและถงึนํ�าด ี เอนไซมท์ี�ยอ่ยไขมนัอาหารเหลวจากกระเพาะ ไดแ้ก่ Bile เป็น
เกลอืของนํ�าดแีละด่าง (Bicarbonate) 
 5.  นํ�ายอ่ยจากลาํไสเ้ลก็  เรยีก  Intestinal juice ถูกสรา้งจากผนงัของลาํไสเ้ลก็ ภายใน 
Intestinal juice จะมพีวกนํ�ายอ่ยต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
  5.1 Enterokinase ทาํหน้าที�เปลี�ยน Trypsinogen ใหเ้ป็น Trypsin ยอ่ย Protein 
  5.2 Peptidase ยอ่ย Peptone ใหเ้ป็น Amino acid 
  5.3 Maltase ยอ่ย Maltose ใหเ้ป็น Glucose 
  5.4 Lipase ยอ่ย Fat ใหเ้ป็น Fatty acid และ Glycerol 
 นํ�ายอ่ยจากลาํไสเ้ลก็จะทาํงานไดด้จีะตอ้งมสีภาวะเป็นด่าง 
 6.  นํ�ายอ่ยจากลาํไสใ้หญ่  บรเิวณลาํไสใ้หญ่ไม่มกีารสรา้ง Enzyme เลย แต่เซลลเ์ยื�อเมอืกที�
ผนงัลาํไสใ้หญ่สรา้งนํ�าเมอืกออกมาจาํนวนมาก มลีกัษณะขน้ มฤีทธิ �เป็นด่าง ทาํหน้าที�หล่อลื�นเพื�อให้
กากอาหารเคลื�อนผ่านไปไดส้ะดวก อาหารที�ผ่านมาถงึลาํไสใ้หญ่นั �น ส่วนเป็นกากอาหารที�ไมย่อ่ยแลว้ 
แต่ยงัมสี่วนที�เป็นนํ�าและเกลอืแรม่าก 
 
การดดูซึม (Absorption) 
 การดดูซมึ  หมายถงึอาหารที�ผ่านการยอ่ยจนมอีณูเลก็ลงแลว้ ไดแ้ก่ Glucose, Amino acid, 
Fatty acid จะผ่านผนงัทางเดนิอาหารเขา้สู่กระแสเลอืด เพื�อถูกนําไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของรา่งกาย ปจัจยัที�
มผีลต่อการดดูซมึของอาหารจะมากหรอืน้อย คอื 
 1.  พื�นที�สาํหรบัการดดูซมึ เช่น การขดตวัของลาํไสเ้ลก็ ม ีVilli ยื�นออกมาจากผนงัลําไสเ้ลก็ 
 2.  การไหลเวยีนของเลอืด ถา้การไหลเวยีนเลอืดด ีการดดูซมึกด็ดีว้ย 
 3.  การเคลื�อนไหวของ Villi ถา้ Villi เคลื�อนไหวด ีกถ็ูกซมึไดม้าก 
 4.  ความเขม้ขน้ของสารอาหาร ถา้ทั �ง 2 ขา้งของผนงัเยื�อเมอืกของลาํไสเ้ลก็มคีวามเขม้ขน้
ต่างกนัมาก การดดูซมึกเ็ป็นไปไดด้ ี
 5.  ขนาดของสารที�ถูกดดูซมึ ถา้โมเลกุลใหญ่ กจ็ะดดูซมึไดช้า้กว่าโมเลกุลเลก็  
 6.  ความสามารถในการแผ่ซ่าน (Premcability) คอื ความยากง่ายของผนงัเยื�อเมอืกที�จะใหส้าร
นั �นผ่านไป เช่น สารที�ละลายไดด้ใีนไขมนั จะผ่านเยื�อเมอืกไปไดง้า่ยกว่าเพราะผนงัเป็น Lipoprotein 
 7.  Metabolism อตัราการดูดซมึจะแปรตาม Metabolism เพราะตอ้งอาศยั ATP ในการเคลื�อนที� 
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ตาํแหน่งที�มีการดดูซึม 
 1.  การดดูซมึจากบรเิวณปาก หลอดคอ และหลอดอาหารมน้ีอยมากจนไมค่าํนึงถงึได ้
 2.  ในกระเพาะอาหารจะมกีารดดูซมึแต่แอลกอฮอลเ์ท่านั �น ประมาณ 30 – 40 เปอรเ์ซน็ตข์อง
แอลกอฮอลท์ี�ดื�มเขา้ไปจะถูกดดูซมึที�กระเพาะอาหาร ที�เหลอืจะถูกดดูซมึในสาํไสเ้ลก็ ดว้ยเหตุนี�คนที�ดื�ม
เหลา้ขณะที�กระเพาะอาหารยงัว่างอยู ่จงึเมาเรว็กว่าคนที�กนิอาหารมาก่อนแลว้ 
 3.  ในลาํไสส้่วนปลาย Ileum ทาํหน้าที�ดดูซมึอาหารที�ยอ่ยแลว้ ผ่านผนงัของลาํไสท้าง Villi โดย 
Amino acid และ Glucose จะดดูซมึเขา้ Capillaries รอบ Villi แลว้จงึผ่านเขา้สู่ Portal vein ไปยงัตบั 
จากนั �นตบัจะเกบ็บางส่วนไว ้เช่น Glucose ถูกเปลี�ยนเกบ็ไวใ้นรปูของ Glycogen ซึ�งถูกควบคุมโดย 
Insulin สาํหรบั Amino acid เมื�อผ่านมาถงึตบักจ็ะมกีารเปลี�ยนแปลง บางส่วนถูกสงัเคราะหก์ลบัมาเป็น
โปรตนี (Albumin, Globulin และ Fibrinogen) ส่วนที�เหลอืกจ็ะถูกส่งเขา้ Inferior vena cava ไปที�หวัใจ
เพื�อส่งไปเลี�ยงรา่งกายต่อไป ไขมนันั �นถูกดดูซมึผ่านไปท่อนํ�าเหลอืงเลก็ ๆ ที�อยูภ่ายใน Villi ที�เรยีกว่า 
Lacteal แลว้รวมเป็นท่อใหญ่ขึ�น ไหลไปเขา้ Thoracic duct ซึ�งเป็นท่อนํ�าเหลอืงใหญ่อยูแ่ถวกลางตวั 
เปิดเขา้สู่ Left Internal jugular vein เขา้สู่การไหลเวยีนของรา่งกาย ไขมนับางส่วนจะถูกเกบ็ไวท้ี�ตบัและ
กลา้มเนื�อโดยอทิธพิลของ Insulin เช่นกนั และถ้าร่างกายเหลอืใชก้จ็ะถูกเปลี�ยนมาเป็นไขมนัสะสมไวไ้ด้
ผวิหนงั โดยเฉพาะบรเิวณหน้าทอ้ง เรยีกว่า ลงพุง (Abdominous) 
 4.  ลาํไสใ้หญ่ ทาํหน้าที�ดดูนํ�าและเกลอืแร่ 


