
เรื่องท่ี  3  ระบบขับถ่าย 

กระบวนการต่างๆที่เกิดข้ึนในร่างกาย นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์หรือให้ผลที่ร่างกายต้องการแล้ว 
ยังมีสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการ ซึ่งรวมเรียกว่าของเสีย เกิดข้ึนตามมาอีกด้วย ของเสียที่ร่างกายก าจัดออกมานั้นมี
ทั้งสารที่เป็นพิษตอร่างกาย และสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย แต่มีปริมาณมากเกินความต้องการของร่างกาย
จึงขับออกสู่ภายนอก ของเสียเหล่านี้มีทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 

    ของเสียที่เป็นของแข็งร่างกายจะก าจัดออกทางทวารหนักในรูปของอุจจาระ ส่วนของเสียที่เป็นแก๊สร่างกาย
จะก าจัดออมากับลมหายใจออก ส าหรับของเสียที่เป็นของเหลวร่างกายมีกลไกในการก าจัดอยู่ 2 ทาง คือ การ
ก าจัดของเสียทางไต และ การก าจัดของเสียทางผิวหนัง 

การก าจัดของเสียทางไต ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการต่างๆภายในเซลล์จะถูกก าจัดออกจาก
เซลล์ โดยการแพร่เข้าสู่หลอดเลือด จากนั้นเลือดจะล าเลียงของเสียต่างๆ ยังไต เพ่ือผ่านกระบวนการก าจัด
ของเสียออกจากเลือด 

    ไตเป็นอวัยวะที่ท าหน้าที่ค้ายเครื่องกรอง โดยจะกรองของเสียออกจากเลือด มีลักษณะคล้ายเมล็ดถั่วด า
และจะมีอยู่ 2 ข้าง โดยติดอยู่ทางด้านหลังของช่องท้อง ขนาดโดยประมาณของไต คือ กว้าง 6 เซนติเมตร 
และหนา 3 เซนติเมตร เมื่อผ่าไตออกเป็น 2 ซีกพบว่าภายในไตประกอบด้วยหน่วยไต เล็กๆ จ านวนมาก มี
ลักษณะเป็นท่อขดอยู่ และมีหลอดเลือดฝอยเป็นกระจุกกระจายอยู่เต็มไปหมด บริเวณตรงกลางไตที่เว้าบุ๋มลึก
ลงไป เรียกว่ากรวยไต และมีหลอดไตต่อเชื่อม ซึ่งหลอดไตนี้จะมีลักษณะเป็นท่อยาวจากกรวยไตไปจนถึง
กระเพาะปัสสาวะ 

 

 

 

การท างานของไต 

     หลอดเลือดที่น าเลือดมายังไตเป็นหลอดเลือดที่ออกจากหัวใจ ซึ่งจะล าเลียงทั้งสารที่มีประโยชน์และของ
เสียที่ต้องการก าจัดออก สารต่างๆที่เลือดล าเลียงมาจะถูกส่งเข้าสู่หน่วยไตโดยผ่านไปตามหลอดเลือดฝอย 
เพ่ือให้หน่วยไตท าหน้าที่กรองสารที่อยู่ในเลือดก่อน ข้อมูลจากการทดลองพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงและสาร
จ าพวกโปรตีนบางชนิด เช่น เฮโมโกลบิน ไม่สามารถผ่านเข้าสู่หน่วยไตได้ ส าหรับสารบางจ าพวก เช่น น้ าตาล
กลูโคส กรดอะมิโน และของเสียอ่ืนๆ จะผ่านเข้าสู่หน่วยไตได้และจะไหลเข้าไปตามท่อของหน่วยไต 



    แร่ธาตุและสารบางชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่นั้น เมื่อผ่านไปตามท่อของหน่วยไตจะถูกผนังของหน่วย
ไตดูดซึมกลับคืนเข้าสู่หลอดเลือดฝอยใหม่ ส่วนของเสียอ่ืนๆนั้น ซึ่งจะรวมเรียกว่า น้ าปัสสาวะ จะถูกส่งผ่านไป
ตามหลอดไตและเข้าสู่กระเพาะปัสสาะต่อไป จากนั้นจึงถูกขับออกจากร่างกายในรูปของของเหลว คือ น้ า
ปัสสาวะนั่นเอง 

    โดยปกติน้ าตาลกลูโคสเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจะถูกผนังของหน่วยไตดูดซึมกลับเข้าสู่หลอดเลือด
ฝอยหมด แต่ถ้ากรณีที่มีน้ าตาลกลูโคสในเลือดมากเกินไปหน่วยไตจะไม่ดูดซึมน้ าตาลกลูโคสกลับจนหมด และ 
จะปล่อยออกมาพร้อมกับปัสสาวะ ในกรณีที่ตรวจพบว่าในน้ าปัสสวะมีอนุภาคของน้ าตาลกลูโคสมากผิดปกติ 
แสดงว่าบุคคลผู้นั้นก าลังมีอาการของโรคเบาหวาน 

    กระเพาะปัสสาวะปกติมีความจุได้ประมาณ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่เมื่อในกระเพาะปัสสาวะมีน้ า
ปัสสาวะประมาณ 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร ร่างกายจะรู้สึกอยากปัสสาวะ 

การขับถ่ายของเสียทางไต 

            ไต (Kidney) ท าหน้าที่ก าจัดของเสียในรูปของน้ าปัสสาวะ มี 1 คู่ รูปร่างคล้ายเม็ดถั่วด า อยู่ในช่อง
ท้องสองข้างของกระดูกสันหลังระดับเอว ถ้าผ่าตามยาวจะพบว่าไตประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 2 ชั้น คือ เปลือกไต
ชั้นนอกกับเปลือกไตชั้นใน มีขนาดยาวประมาณ 10 เซนติเมตร กว้างประมาณ 6 เซนติเมตร และ
หนา 3 เซนติเมตร บริเวณตรงกลางของไตมีส่วนเว้าเป็นกรวยไต มีท่อไตต่อไปยังกระเพาะปัสสาวะ ไตแต่ละ
ข้างประกอบด้วยหน่วยไตนับล้านหน่วย เป็นท่อที่ขดไปมาโดยมีปลายท่อข้างหนึ่งตัน เรียกปลายท่อที่ตันนี้
ว่า “โบว์แมนส์แคปซูล(Bowman’s Capsule)”  ซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายถ้วย ภายในแอ่งจะมีกลุ่มหลอด
เลือดฝอยพันกันเป็นกระจุก เรียกว่า “โกลเมอรูลัส (Glomerulus)” ซึ่งท าหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดที่
ไหลผ่านไต 

  

 

  

     

 



  

 

ที่บริเวณของหน่วยไตมีการดูดซึมสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แร่ธาตุ น้ าตาลกลูโคส กรดแอมิโน 
รวมทั้งน้ ากลับคืนสู่หลอดเลือดฝอยและเข้าสู่หลอดเลือดด า ส่วนของเสียอื่นๆ ที่เหลือก็คือ ปัสสาวะ จะถูกส่งมาตาม 
ท่อไตเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะ ซึ่งมีความจุประมาณ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่กระเพาะปัสสาวะสามารถที่จะหด
ตัวขับปัสสาวะออกมาได้ เมื่อมีปัสสาวะมาขังอยู่ประมาณ 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร  ในแต่ละวันร่างกายจะขับ
ปัสสาวะออกมาประมาณ 1-1.5 ลิตร 

            เมื่อไตผิดปกติจะท าให้สารบางชนิดออกมาปนกับปัสสาวะ เช่น เม็ดเลือดแดง กรดแอมิโน น้ าตาลกลูโคส 
ปัจจุบันแพทย์มีการใช้ไตเทียมหรืออาจจะใช้การปลูกถ่ายไตให้กับผู้ป่วยที่ไตไม่สามารถท างานปกติได้ 
  

  

  

 

 

 

 

 



การก าจัดของเสียทางผิวหนัง 

ของเสียที่มีสถานะของเหลวนอกจากจะถูกขับออกจากร่างกายในรูปน้ าปัสสาวะที่ผ่านทาไตแล้วยังมีของเสียใน
สถานะของเหลวอีกส่วนหนึ่งถูกขับออกจากร่างกายในรูปของเหงื่อ ซึ่งผ่านทางผิวหนัง ผิวหนังนอกจากจะท า
หน้าที่ก าจัดของเสียออกจากร่างกายในรูปของเหงื่อแล้ว ยังมีส่วนระบายความร้อนให้แก่ร่างกายเพ่ือขับเหงื่อ
ออกสู่ภายนอก โดยปกติความร้อนที่เสียไปทางผิวหนังจะมีปริมาณ 87.4 % 

เหงื่อท่ีร่างกายขับออกมานั้นประกอบไปด้วยน้ าเป็นส่วนใหญ่ และจะมีเกลือบางชนิดถูกขับปนออกมาด้วย จึง
ท าให้เหงื่อมีรสเค็ม ส าหรับเงื่อได้ถูกสร้างขึ้นที่บริเวณของต่อมเหงื่อซึ่งอยู่ใต้ผิวหนังทั่วร่างกาย 

โครงสร้างภายในของต่อมเหงื่อจะมีลักษณะเป็นท่อขดอยู่เป็นกลุ่ม ซึ่งมีหลอดเลือดฝอยมาหล่อเลี้ยงโดยรอบ 
โดยหลอดเลือดฝอยเหล่านี้จะล าเลียงเอาของเสียที่ต้องการก าจัดออกจากร่างกายทางผิวหนังมายังบริเวณต่อม
เหงื่อ 

ของเสียที่ถูกล าเลียงมากับเลือด เมื่อมาถึงบริเวณต่อมเหงื่อแล้วของเสียจะแพร่ออกจากหลอดเลือดฝอยเข้าสู่
ท่อในต่อเหงื่อ จากนั้นของเสียจะถูกล าเลียงไปตามท่อ โดยจะเปิดอยู่บริเวณผิวหนังด้านบน 

ผิวหนังของคนเราสามารถขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายทางรูขุมขน ซึ่งสิ่งที่ถูกขับออกมาคือ 
เหงื่อ   เหงื่อท่ีถูกขับออกมาทางต่อมเหงื่อ เหงื่อประกอบด้วยน้ าประมาณ 99 เปอร์เซ็นต์ สารอ่ืนๆ อีก 1 
เปอร์เซ็นต์ เป็นพวกเกลือโซเดียมคลอไรด์ สารอินทรีย์พวกยูเรีย และมีน้ าตาล  แอมโมเนีย กรดแล็กติก และ
กรดอะมิโนอีกเล็กน้อย 

  

 

 

 

 

 



การก าจัดของเสียทางล าไส้ใหญ่ 

        ระบบขับถ่าย เป็นระบบที่ร่างกายขับถ่ายของเสียออกไป  ของเสียในรูปแก๊ส คือ ลมหายใจ  ของเหลว 
คือเหงื่อและปัสสาวะ  ของเสียในรูปของแข็ง คือ อุจจาระ 

 การขับถ่ายของเสียทางล าไส้ใหญ่ 
             การย่อยอาหารจะสิ้นสุดลงบริเวณรอยต่อระหว่างล าไส้เล็กกับล าไส้ใหญ่  เนื่องจากอาหารที่ล าไส้
เล็กย่อยแล้วจะเป็นของเหลว หน้าที่ของล าไส้ใหญ่ครึ่งแรกคือดูดซึมของเหลว น้ า เกลือแร่และน้ าตาลกลูโคสที่
ยังเหลืออยู่ในกากอาหาร  ส่วนล าไส้ใหญ่ครึ่งหลังจะเป็นที่พักกากอาหารซึ่งมีลักษณะกึ่งของแข็ง ล าไส้ใหญ่จะ
ขับเมือกออกมาหล่อลื่นเพ่ือให้อุจจาระเคลื่อนไปตามล าไส้ใหญ่ได้ง่ายขึ้น  ถ้าล าไส้ใหญ่ดูดน้ ามาก
เกินไป  เนื่องจากกากอาหารตกค้างอยู่ในล าไส้ใหญ่หลายวัน จะท าให้กากอาหารแข็งเกิดอาการท้องผูก 

  

  

 

  

 

 

 

 



หลังจากการย่อยอาหารเสร็จสิ้นลง อาหารส่วนที่เหลือและส่วนที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้จะถูกก าจัดออกจาก
ร่างกายทางล าไส้ใหญ่ (ทวารหนัก ) ในรูปที่รวมเรียกว่า อุจจาระ  
    อาการท้องผูก จะเกิดจากการที่มีอุจจาระตกค้างอยู่บริเวณล าไส้ใหญ่นานเกินไป ผนังของล าไส้ใหญ่ดูดซึม
เอาน้ าที่ปะปนอยู่ในอุจจาระออกท าให้เกิดความยากล าบากในการขับถ่าย  ผู้ที่มีอาการท้องผูกจะรู้สึกแน่นท้อง 
อึดอัด บางรายอาจมีอาการปวดท้องหรือปวดหลังด้วย อาการต่างๆเหล่านี้จะหายไป เมื่อถ่ายอุจจาระออกจาก
ร่างกาย ผู้ที่มีอาการท้องผู้กนาน ๆ อาจเป็นสาเหตุของโรคริดสีดวงทวารได้  สาเหตุที่ท าให้เกิดอาการท้องผูกมี
อยู่หลายประการ เช่น รับประานอาหารที่มีกากน้อยเกินไป และ อาหารรสจัดเป็นประจ า ขับถ่ายไม่เป็นเวลา 
เกิดอาการเครียดอยู่บ่อยๆ สูบบุหรี่จัด หรือดื่มน้ าชา กาแฟมากเกินไป 

  

  

การก าจัดของเสียทางปอด 

     มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานเป็นสัปดาห์แม้จะไม่ได้รับอาหารเลยและจะอยู่ได้หลายวันในสภาวะขาดน้ า 
แต่เมื่อใดที่ขาดอากาศ จะตายในเวลาไม่ก่ีนาที ออกซิเจนเป็นแก๊สที่พบทั่วไปในบรรยากาศและจ าเป็นต่อเมตา
บอลิซึมของเซลล ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญในการเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงาน การหายใจน าแก๊สออกซิเจน
เข้าสู่ร่างกายและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นของเสียจากขบวนการเมตาบอลิซึมออกไปพร้อมกับไอน้ า 

    การแลกเปลี่ยนแก๊สนี้เกิดขึ้นที่ถุงลมขนาดเล็กจ านวนมากมายที่อยู่เกือบเต็มปอด ออกซิเจนที่เข้ามาในถุง
ลมจะเข้าสู่หลอดเลือดฝอยที่อยู่รอบๆแล้วถูกน าไปในกระแสเลือด ส่งไปให็เซลล์ต่างๆทั่วร่างกาย ในท านอง
เดียวกัน คาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์ก็จะถูกส่งจากหลอดเลือดฝอยไปยังถุงลมและปล่อยออกไปจากปอด 

  

  



 

ของเสียที่ถูกก าจัดออกจากร่างกายทางปอด ได้แก่ น้ า และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นผลที่เกิดข้ึนจาก
กระบวนการหายใจของเซลล์ต่างๆในร่างกาย 

ปอดคืออวัยวะที่ท าหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซ น้ า และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสิ่งที่ร่างกายไม่
ต้องการแล้วจะออกจากเซลล์แพร่เข้าไปในเส้นเลือด  แล้วล าเลียงไปยังปอดเกิดการแพร่ของน้ าและก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ถุงลมปอดแล้วเคลื่อนผ่านหลอดลมออกจากร่างกายทางจมูก 

  
 

ที่มา  หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  วิทยาศาสตร์  เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  สสวท. 
       http://www.mwit.ac.th/~jat/contents/30102/Waste%20disposal%20system.htm 
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