


ระบบกาํจดัของเสียและขบัถ่าย 

ของเสียท่ีร่างกายต้องกาํจดัออกไปมีอยู่ 2 ประเภท  

  1. สารท่ีเป็นพิษต่อร่างกาย  

 2. สารท่ีมีปริมาณมากเกินความต้องการ  

    ระบบการขบัถ่าย เป็นระบบท่ีร่างกายขบัถ่ายของ

เสียออกไป  

  - ของเสียในรปูแกส๊คือลมหายใจ  

  - ของเหลวคือเหง่ือและปัสสาวะ 

  - ของเสียในรปูของแขง็คืออจุจาระ  



ของเสีย 

ส่ิงท่ีร่างกายไม่ต้องการและ

เป็นพิษต่อเซลล์ เกิดจากการ

สลายตัวของโปรตีนและการ

สลายตวัของสารอาหาร 

ยเูรยี  

แอมโมเนีย 

ยรูกิ 

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ 

สารท่ีมีมากเกินความจําเป็น

หรอืเกนิความตอ้งการของรา่งกาย 

 วติามนิบางชนิด 

 

แรธ่าต ุ

 

3 

กากอาหาร 



ไตจะขบัของเสยีออกมา

ในรปูปสัสาวะ 

ผวิหนงัในรปู 

ของเหงือ่ 

ทวารหนกัจะขบัของ

เสยีออกมาในรปู

กากอาหาร 

ปอดจะขบัของเสยีออกมาในรปู 

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์





การกาํจดัของเสียทางไต 

            จากระบบการหมุนเวียนเลือดทัง้หมดใน

ร่างกายจะต้องหมุนเวียนผ่านไต โดยนําสารทัง้ท่ียงัมี

ประโยชน์และสารท่ีไม่มีประโยชน์แล้วมาท่ีไต ของ

เสียจะถกูไตกาํจดัออกมาในรปูปัสสาวะ 



Bladder  

      ไต (Kidney)  เป็นอวยัวะทีม่ลีกัษณะคลา้ยเมลด็ถัว่ มสีแีดงแกมน้ําตาลและ

เป็นมนัเงา ไตของคนปกตมิอียู ่2 ขา้ง โดยแยกกนัอยูท่างดา้นขวาและซา้ย

บรเิวณชอ่งทอ้งดา้นหลงัใกลก้ระดกูสนัหลงับรเิวณเอว ไตมลีกัษณะเวา้บรเิวณ

ตรงกลางของไตเรยีกวา่ กรวยไต ซึง่มหีลอดไตต่อไปยงักระเพาะปสัสาวะ 

การกาํจดัของเสียทางไต 



ไตแบง่ออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 1. ไตชัน้นอก (คอรเ์ทก็ซ)์  มเีน้ือเป็นสน้ํีาตาลเขม้ และมจีดุเลก็ ๆ สแีดง 

                กระจายอยูท่ ัว่ไป ซึง่เป็นทีอ่ยูข่องหน่วยไต 

  2. ไตชัน้ใน (เมดลูลา) มเีน้ือสน้ํีาตาลจางกวา่ดา้นนอก เป็นสว่นประกอบ 

                ของทอ่ของหน่วยไต 

3. กรวยไต 

การกาํจดัของเสียทางไต 



หน่วยไต (Nephron) ประกอบดว้ยสว่นสาํคญั ๆ 3 สว่น คอื 

  1.   โกลเมอรลูสั (Glomerulus) เป็นกลุม่ของเสน้เลอืดฝอยทีแ่ยกมาจาก

เสน้เลอืดแดงเขา้สูไ่ต จะขดพนักนัอยูภ่ายในถุงทีเ่รยีกวา่ โบวแ์มนแคปซลู 

  2.    โบวแ์มนแคปซูล (Bowman’s capsule) เป็นถุงเยือ่บาง ๆ ปลายสดุ

มรีปูรา่งเหมอืนถว้ยหรอืเหมอืนกา้มป ูสว่นทีเ่หลอืเป็นทอ่คดเคีย้ว ซึง่เรยีกวา่  

ทอ่ของหน่วยไต 

  3.   ท่อของหน่วยไต  

การกาํจดัของเสียทางไต 



ไตชั้นใน 

ไตชั้นนอก 

ท่อไต 

6 เซนตเิมตร 
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เสน้เลือดท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่อยไต 

หลอดเลือดแดงท่ีไต 

Renal  artery 

หลอดเลือดดําท่ีไต 

Renal  vein 

หน่วยไต 

Nephron 

ท่อไต 

Ureter 

หลอดเลือดแดง Renal  artery 

นําเลือดท่ีมีของเสีย  สารอาหาร 

แกส็ออกซิเจนสงู เขา้ไต 

หลอดเลือดดําRenal  vein 

นําเลือดท่ีมีออกซิเจนต่ํา 

สารอาหาร สารท่ีดดูกลบั 

ออกจากไต 



ไตชัน้นอก 

Cortex 

ไตชัน้ใน 

Medulla 

หลอดเลือดแดงท่ีไต 

Renal  artery 

หลอดเลือดดําท่ีไต 

Renal  vein 

หน่วยไต 

Nephron 

ท่อไต 

Ureter 

กรวยไต 

Renal pelvis 



ผผ 

หน่วยไต  Nephron 

 1.โกลเมอรลูสั 

Glomerulus 

 2.โบวแ์มนแคปซลู 

      Bowman’s capsule 

 3.ท่อขดสว่นตน้ 

proximal convoluted tubule 

4.ห่วงเฮนเล 

Loop  of   Henle 

5.ท่อขดสว่นทา้ย 

distal convoluted tubule 

 

6.ท่อรวม 

Collecting duct 

 



1.โกลเมอรลูสั Glomerulus 

 2.โบวแ์มนแคปซลู 

      Bowman’s capsule 

อาศยัแรงดนัเลือด 



 

-กรองสารท่ีมีอยู่ในเลือด  โดยผนังของหน่วยไตจะดดูซึมสารบางชนิดท่ีเป็น 

  ประโยชน์กลบัคืนสู่หลอดเลือดฝอย  หลอดเลือดดาํท่ีเข้าสู่หวัใจต่อไป 

- ส่วนของเสียอ่ืนๆรวมเรียกน้ําปัสสาวะจะถกูนําออกจากร่างกาย 

-รกัษาสมดลุในร่างกาย(ปริมาณน้ํา pH เกลือแร่) 

-รกัษาสมดลุความเข้มข้นของเลือด   (ควบคมุแรงดนัเลือดให้คงท่ี) 

 

การกาํจดัของเสียทางไต 

หน้าที่ของหน่วยไต 



 

การกาํจดัของเสียทางไต 

ลาํดบัทิศทางการลาํเลียงน้ําปัสสาวะ 

หน่วยไต                 กรวยไต                 หลอดไต                 กระเพาะปัสสาวะ     

       

 

                                                    น้ําปัสสาวะ                      ท่อปัสสาวะ  



สรปุขัน้ตอนการขบัปัสสาวะของคน 

1. หลอดเลือดแดง 

นําของเสีย สารอาหาร 

แก็ส เขา้ส ูไ่ต 

2. โกลเมอรลูสักรองสารขนาด

เล็กเขา้ สารขนาดใหญ่ไมใ่หเ้ขา้ 

3. โบวแ์มนแคปซลู รบัสารท่ี

ถกูกรองในโกลเมอรลูสัเขา้มา 

 1.โกลเมอรลูสั 

Glomerulus 

 2.โบวแ์มนแคปซลู 

      Bowman’s capsule 

 3.ท่อขด 

สว่นตน้ 

4.ห่วงเฮนเล 

Loop  of   Henle 

5.ท่อขด 

สว่นทา้ย 



สรปุขัน้ตอนการขบัปัสสาวะของคน 

 1.โกลเมอรลูสั 

Glomerulus 

 2.โบวแ์มนแคปซลู 

      Bowman’s capsule 

 3.ท่อขด 

สว่นตน้ 

4.ห่วงเฮนเล 

Loop  of   Henle 

5.ท่อขด 

สว่นทา้ย 

4.  ท่อหน่วยไตทํา

หนา้ท่ีดดูน้ําและสาร

ต่างๆกลบั 

5.สง่สารท่ีท่อรวมไป

กรวยไต 

6.ของเหลวท่ีขบัออก

ประกอบดว้ย น้ํา ยเูรยี 

เป็นหลกัผา่นท่อไต Ureter   



7.กระเพาะปัสสาวะ 

Urinary bladder 

8.ท่อปัสสาวะขบัน้ํา

ปัสสาวะออกมา 



ความผิดปกติ 

• โรคไตวาย  ไตสูญเสียการทาํงาน เกดิการสะสมสารพษิ สมดุลนํา้

และเกลอืแร่ผดิปกต ิ



น่ิวในไต   น่ิวในกระเพาะปัสสาวะ 

• เกิดจากตะกอนของเกลือแรใ่นน้ําปัสสาวะรวมตวักนั

เป็นกอ้น และเกิดการอดุตนั 



ตารางปริมาณสารทีดู่ดกลบัและปริมาณสารในนํา้ปัสสาวะ
สาร พลาสมา 

(กรัม/100 cm3)

ของเหลวที�กรองผ่าน

โกลเมอรูลัส 

(กรัม/100 cm3)

ปัสสาวะ 

(กรัม/100 cm3)

นํ �า 92 90 – 93 95

โปรตีน 6.0 – 8.4 0.01 – 0.02 0

ยูเรีย 0.0008 – 0.25 0.03 2

กรดยูริก 0.003 – 0.007 0.003 0.05

แอมโมเนีย 0.0001 0.0001 0.05

กลูโคส 0.07 – 0.11 0.1 0

โซเดียม 0.31 – 0.33 0.32 0.6

คลอไรด์ 0.35 – 0.40 0.37 0.6

โปรตีนและกลโูคสถกูดดูกลบัหมด 



การกาํจดัของเสียทางไต 

การฟอกเลอืดโดยใช้เคร่ืองไตเทียม 





การกาํจดัของเสียทางลาํไส้ใหญ่ 



การขบัถ่ายของเสียออกทางลาํไสใ้หญ่ 

Caecum 
ลําไส้ใหญ่ตอนต้น 

Appendix 
ไส้ต่ิง 

Colon 
ลําไส้ใหญ่ตอนกลาง 

Rectum 

ลําไส้ใหญ่ตอนปลาย 

ดดูซึมน้ํามากท่ีสดุ 

แรธ่าต ุวิตามิน  กลโูคส 

ขบักากอาหารท่ี

เหลือจากการ

ยอ่ยหรืออจุจาระ 



โอย๊ๆ...ท้องผกู 



โอย๊ๆ...ท้องผกู  



-ทอ้งผกู 

-รดิสีดวง 

สีของอจุจาระ เหลืองนวล เขียวเขม้ๆ สีแดงปนอกมา 



โอย๊ๆ...ท้องผกู  

สาเหตขุองท้องผกู 

    1. กินอาหารท่ีมีกากหรือใยอาหารน้อยเกินไป 

     2. ถ่ายอจุจาระไม่เป็นเวลา 

     3. สบูบหุร่ีจดั 

     4. ด่ืมน้ําชากาแฟมากเกินไป 

     5. กินอาหารรสจดั 

     6. อารมณ์เครียดและวิตกกงัวล 



โอย๊ๆ...ท้องผกู  

การป้องกนัการเกิดอาการท้องผกู 

    1. กินอาหารท่ีมีกากหรือใยอาหารสงู 

     2. ถ่ายอจุจาระเป็นเวลา 

     3. ทาํจิตใจให้แจ่มใสเบิกบาน 

     4. งดการสบูบหุร่ี หลีกเล่ียงการด่ืมน้ําชากาแฟ 

     5. หลีกเล่ียงอาหารรสจดั 

     6. ออกกาํลงักายสมํา่เสมอ 





การกาํจดัของเสียทางผิวหนัง 

            เหงื่อ  (sweat) ประกอบดว้ยน้ําเป็นสว่นใหญ่  และมสีารอื่นๆบางชนิดปน

อยูด่ว้ย  เชน่  เกลอืโซเดยีมคลอไรด ์(NaCl) ยเูรยี (CO ( NH2 )2 ) เหงือ่จะถกูขบั

ออกจากรา่งกายทางผวิหนงัโดยผา่นทางต่อมเหงือ่ซึง่มอียูท่ ัว่รา่งกายใตผ้วิหนงั 



ต่อมเหงื่อมี  2  ชนิด คือ  

           1.  ต่อมเหงื่อขนาดเลก็  มอียูท่ ัว่ผวิหนงัในรา่งกาย  ยกเวน้ทีร่มิฝีปาก

และอวยัวะสบืพนัธุ ์ 

            2.  ต่อมเหงื่อขนาดใหญ่  จะอยูท่ีบ่รเิวณ  รกัแร ้รอบสะดอื ชอ่งห ู

สว่นนอก  อวยัวะเพศบางสว่น   

              สารท่ีขบัถ่ายจากต่อมน้ีจะมีกล่ินด้วย  ซ่ึงกคื็อกล่ินตวั 

การกาํจดัของเสียทางผิวหนัง 

ต่อมเหง่ือ 
ต่อมเหง่ือ 



        โครงสรา้งภายในต่อมเหงือ่จะมทีอ่ขดอยูเ่ป็นกลุม่  และมหีลอดเลอืดฝอยมา

หลอ่เลีย้งโดยรอบ   หลอดเลอืดฝอยเหลา่น้ีจะลาํเลยีงของเสยีมายงัต่อมเหงือ่   

เมือ่ของเสยีมาถงึบรเิวณต่อมเหงือ่กจ็ะแพรอ่อกจากหลอดเลอืดฝอยเขา้สูท่อ่ใน 

ต่อมเหงือ่  จากนัน้ของเสยีซึง่กค็อืเหงือ่จะถกูลาํเลยีงไปตามทอ่จนถงึผวิหนงัชัน้

บนสดุ ซึง่มปีากทอ่เปิดอยู ่ หรอืทีเ่รยีกวา่ รเูหงื่อ 



ผิวหนังนอกจากจะทาํหน้าทีก่าํจดัของเสียในรปูของ

เหงือ่แล้วยงัทาํหน้าทีช่่วยระบายความร้อนออกจาก

ร่างกายอีกด้วย  โดยความรอ้นทีข่บัออกจากรา่งกาย

ทางผวิหนงัมปีระมาณรอ้ยละ 87.5 ของความรอ้นทัง้หมด 

การกาํจดัของเสียทางผิวหนัง 



การกาํจดัของเสียทางปอด 



การปฏิบติัตนเพ่ือดแูลรกัษาอวยัวะในระบบขบัถ่าย 

 1. ดืม่น้ําสะอาดวนัละมาก ๆ รบัประทานอาหารทีส่กุใหม ่ๆ  

 2. ไมก่ลัน้อุจจาระและปสัสาวะเป็นเวลานาน ๆ  

 3. ควรอาบน้ําชาํระรา่งกายทกุวนั  

 4. ออกกาํลงักายอยา่งเหมาะสม  

 5. ถา้มอีาการผดิปกตติอ้งรบีปรกึษาแพทย ์ 

 



1. อุจจาระของน้องหนูจมหรือลอย  (ลอย 1 คะแนน  จม 2 คะแนน) 

2. ลักษณะอ่อนน่ิม (1 คะแนน) หรือเป็นก้อนแข็ง (2 คะแนน) 

3.ปริมาณมากกว่า 2 ขีด (1 คะแนน) หรือน้อยกว่า 2 ขีด ( 2 คะแนน) 

4.รูปร่างลักษณะเหลวเหมือนกาวหรือเป็นกล้วยน่ิม   ( 1 คะแนน) หรือเป็นก้อนแข็ง ( 2 
คะแนน)  

5. ถ่ายวนัละคร้ังขึน้ไป (  1 คะแนน) หลายวนัคร้ัง ( 2 คะแนน) 

     6. สีเหลืองทอง (1 คะแนน) หรือสีน้ําตาลแก่ ( 2 คะแนน) 

7.ไม่มีกลิ่น ( 1 คะแนน) หรือ มีกลิ่นเหม็น ( 2 คะแนน) 

อุนจิ…บอกสุขภาพ 



เฉลย 

• 7-9 คะแนน  สุขภาพแข็งแรงดเีลศิ 

• 10-12 คะแนน  ต้องคอยระวงั  ดูแลสุขภาพให้มากขึน้  

พยายามกนิอาหารทีม่เีส้นใยสูงมากขึน้ 

• 13-14 คะแนน  เป็นสัญญาณว่าคุณอาจมปัีญหาสุขภาพ  

ควรตรวจสุขภาพหรือปรึกษาแพทย์ 
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