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 สาระสําคัญ 

  ระบบยอยอาหาร ทําหนาที่ยอยอาหารเพื่อ
 ใหรางกายสามารถนําไปใชได ระบบขับถาย 
 ทําหนาที่ขับถายของเสียออกจากรางกาย 
 ระบบทัง้ ๒ ระบบนี ้มคีวามสาํคญัตอรางกาย 
 เราจึงตองดูแลรักษาอยางถูกวิธี เพื่อให
 รางกายทํางานไดตามปกติ

ระบบในรางกาย
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 รางกายของเราตองการพลังงานในการดํารงชีวิตและเจริญเติบโต

การที่รางกายจะไดรับพลังงานได เราจะตองกินอาหารเพื่อใหระบบยอยอาหาร

ทํางานและนําพลังงานและสารอาหารเขาสูรางกาย และกระบวนการทํางานของ

รางกายก็จะทําใหเกิดของเสีย รางกายจึงตองขับของเสียตางๆ ออกจากรางกาย 

โดยไตจะทําหนาที่กรองของเสียออกจากเลือดและขับออกมาในรูปของปสสาวะ

   “ระบบยอยอาหารมหีนาทีอ่ะไรบาง”

   ระบบยอยอาหารเปนระบบที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต การเจริญ-

เติบโต และพัฒนาการของรางกายเรา เพราะเปนระบบทีเ่ปลีย่นอาหารทีเ่รากนิ

เขาไปใหกลายเปนสารอาหาร เพื่อใหรางกายนําสารอาหารเหลานั้นไปใชได 

ทําใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติ ถาระบบยอยอาหารทํางานไมสมบูรณ 

จะสงผลใหรางกายไดรับสารอาหารไมเพียงพอ รางกายเจริญเติบโตไมเต็มที่

ทําใหพัฒนาการไมเปนไปตามวัย

   ระบบยอยอาหารจะทําหนาที่ยอยอาหารใหเปนสารอาหารขนาดเล็ก 

จากนั้นสารอาหารเหลานั้นจะถูกดูดซึมเขาสูระบบไหลเวียนโลหิต เพื่อนําไป

เลี้ยงสวนตางๆ ของรางกาย

 ñ ÃÐººÂ‹ÍÂÍÒËÒÃ

ถาระบบยอยอาหารทํางานผิดปกติ รางกายของเราจะเปนอยางไร ?

•  เมื่อเรากินอาหารเขาไป อาหารจะไมถูกยอย อาจทําใหเกิดอาการทองอืด 

ทองเฟอ

•  เมื่ออาหารไมถูกยอย รางกายก็จะไมไดรับสารอาหารไปเลี้ยงรางกาย

ทําใหอวัยวะตางๆ ทํางานผิดปกติ

•  เมือ่อวัยวะตางๆ ทํางานผดิปกตกิจ็ะทาํใหรางกายไมแขง็แรง ไมเจรญิเตบิโต 

ไมมีพัฒนาการที่ดี หรืออาจทําใหเราเสียชีวิตไดในที่สุด
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 ๑. การทํางานของระบบยอยอาหาร

   “ทาํไมเวลากนิอาหารเขาไปแลว อาหารจึงไมไหลยอนออกมาทางปาก”

 การทีอ่าหารไมไหลยอนกลบัออกมาทางปาก เปนเพราะระบบยอยอาหาร
มีอวัยวะที่ทําหนาที่ปองกันไมใหอาหารไหลยอนกลับ และอวัยวะที่ทําหนาที่
ยอยอาหารใหมขีนาดเลก็ลง จนทําใหรางกายสามารถนาํไปใชได ระบบยอยอาหาร
มีอวัยวะที่สําคัญ ดังนี้
ปาก 

เปนอวัยวะแรกของระบบยอยอาหาร 
ภายในประกอบดวยลิ้น ฟน และตอม
นํา้ลาย ปากจะสงอาหารใหฟนบดเค้ียว
ลิ้นรับรสชาติอาหารและคลุกเคลา
อาหารใหเขากับนํ้าลาย เพื่อใหกลืน
อาหารไดงาย ในนํา้ลายมนีํา้ยอยท่ีชวย
ยอยอาหารจําพวกแปงใหเปนนํ้าตาล

หลอดอาหาร 

เปนอวัยวะที่เปนทอกลวง สวนปลาย
มีกลามเนื้อหูรูดท่ีทําหนาท่ีบีบตัวให
หลอดอาหารปดเพือ่ปองกันไมใหอาหาร
ไหลยอนกลับ

ตับ 

เปนอวัยวะที่ผลิตนํ้าดีแลวสงเก็บไวใน
ถุงนํ้าดีเพื่อใชในการยอยไขมันใหแตก
เปนเม็ดเล็กๆ

กระเพาะอาหาร 

เปนอวยัวะท่ีทําหนาท่ีผลตินํา้ยอยออกมา 
เพื่อยอยอาหารที่ใหสารอาหารโปรตีน
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ตับออน

เปนอวัยวะที่ผลิตนํ้ายอยแลวสงไปที่ลําไสเล็ก

ลําไสเล็ก

เปนอวัยวะที่สําคัญที่สุด และมีความยาวที่สุด ทําหนาที่ยอยอาหารทุก
ประเภท และดูดซึมสารอาหารเขาสูหลอดเลือด

ลําไสใหญ

เปนอวยัวะทีเ่ปนทอกลวงขนาดใหญ สวนปลายมีกลามเนือ้หรูดู เรยีกวา
ทวารหนัก ลําไสใหญไมไดทําหนาที่ในการยอยอาหารแตจะดูดซึมนํ้า
และเกลือแรบางสวนออกจากกากอาหาร ทําใหกากอาหารเปนกอน
ที่เรียกวา อุจจาระ และขับถายออกจากรางกาย

โรคที่เกี่ยวของกับระบบยอยอาหาร

•   ถาเรากินอาหารไมตรงเวลาหรือกินอาหารรสจัด หรือเกิด

ความเครียด จะทําใหเปนโรคกระเพาะอาหาร

•  ถาเรากินอาหารไมสะอาด มีแมลงวันตอม หรือหยิบจับ

อาหารเขาปากโดยที่ไมไดลางมือ จะทําใหเปนโรคทองเสีย

โรคอหิวาตกโรค เปนตน

•  ถาเรากินอาหารมากเกินไป จะทําใหมีอาการทองอืดทองเฟอ

อวัยวะในระบบยอยอาหารตัง้แตปาก หลอดอาหาร ตบั ตบัออน กระเพาะอาหาร และลําไสเล็ก จะทาํงานสัมพนัธกนั

เพ่ือยอยอาหารและดดูซึมสารอาหารเขาสูรางกาย และสงตอใหลาํไสใหญ เพือ่ดดูนํา้และเกลอืแรกลบัสูรางกาย

และขับถายกากอาหารออกจากรางกายกลายเปน “อุจจาระ”
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 ๒. การขับถายอุจจาระ
 กากอาหารท่ีเหลอืจากการยอยอาหาร จะถกูสงใหลาํไสใหญ เพือ่ขบัออก

จากรางกายในรูปของอุจจาระ 

 “กากอาหารจะถูกขับออกจากรางกายไดอยางไร”

 การทีก่ากอาหารถกูขบัออกจากรางกายได เปนเพราะการทาํงานรวมกนั

ของอวัยวะที่สําคัญ ดังนี้

ลําไสใหญ

เปนลําไสที่ตอจากลําไสเล็ก ทําหนาที่
ดดูซมึนํา้และเกลอืแรออกจากกากอาหาร
และขับเมือกออกมาหลอลื่นกากอาหาร
สวนที่แข็ง ใหเคลื่อนออกไปได

ทวารหนัก

อยูตอนปลายลาํไสใหญ เปนกลามเนือ้หรูดู
ทําหนาที่เปนทางระบายอุจจาระ

กลามเนื้อบนผนังสําไสใหญ 

มีหนาที่หดตัวเพื่อให

อุจจาระเคลื่อนที่ไปได

ถาไมมีการขับถายอุจจาระ เราจะเปนอยางไร ?

•  เมื่อเรากินอาหารเขาไป กากอาหารที่เหลือจากการยอยอาหารก็จะสะสม

 อยูในรางกาย

•  เมือ่กากอาหารสะสมอยูในรางกายนานๆ จะเกดิอาการทองผกู ทาํใหลมหายใจ

มีกลิ่นเหม็น
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 ๓. การทํางานของการขับถายอุจจาระ

 “เราจะรูไดอยางไรวา เราตองขับถายอุจจาระออกจากรางกายแลว”

 เมือ่กระบวนการยอยอาหารเสรจ็สิน้แลว กากอาหารทีเ่หลอืจากการยอย

จะเคลือ่นทีผ่านมายงัลาํไสใหญ ผนงัลาํไสใหญจะทาํหนาทีด่ดูซมึนํา้และเกลอืแร

ออกจากกากอาหารกลับเขาสูรางกาย ทําใหกากอาหารแข็งตัว แลวลําไสใหญ

จะขับเมือกออกมาหลอลื่นใหกากอาหารสวนที่แข็งเคล่ือนที่ผานไปสูปลาย

ลําไสใหญ ซึ่งเปนสวนที่มีความไวตอการสะสมของอุจจาระ เมื่ออุจจาระเขามา

ในสวนนี้เต็มแลวจะทําใหรูสึกปวด และทวารหนักก็จะเปดเพื่อใหอุจจาระออกมา

ทวารหนัก

กากอาหารที่แข็ง

อุจจาระ

นํ้าและเกลือแร ถูกดูดซึม
เขาไปเลีย้งสวนตางๆ ของ
รางกาย

โรคที่เกี่ยวของกับการขับถายอุจจาระ

•  ถาลําไสใหญดูดนํ้าออกจากกากอาหารมากเกินไป เนื่องจากกากอาหาร

ตกคางอยูในลาํไสใหญหลายวนั จะทาํใหกากอาหารแขง็ และขบัถายลาํบาก 

ซึง่เรยีกวา ทองผกู ซึง่ถาปลอยใหทองผกูเปนเวลานานๆ กจ็ะทาํใหเปนโรค

ริดสีดวงทวาร

•  ถากินอาหารที่มีเชื้อบิดเขาไป อาจทําใหเปนโรคลําไสอักเสบ ซึ่งเกิดจาก

ความผิดปกติของลําไสใหญ

•  การปวยเปนโรคที่เกี่ยวของกับการขับถายบอย อาจนําไปสูการเปนมะเร็ง

ลําไสใหญ ๗



  ๔. การดูแลระบบยอยอาหารและการขับถายอุจจาระ
 ๑) การดูแลระบบยอยอาหาร

  “พอเปนโรคกระเพาะอาหาร ควรกินอาหารอยางไรนะ”

  เราควรดูแลระบบยอยอาหารดวยการปฏิบัติ ดังนี้
   (๑) เคี้ยวอาหารใหละเอียดกอนกลืน จะทําใหกระเพาะอาหาร
ไมตองทาํงานหนกัเกนิไป ชวยใหอาหารถกูดดูซมึไดงายขึน้ และการเคีย้วอาหาร
ใหละเอียดจะทําใหเรากินอาหารไดชาลง สมองจึงสงสัญญาณใหรางกายรูสึกอิ่ม
ไดกอนที่เราจะกินอาหารในปริมาณเพิ่มขึ้น ทําใหเราไมเปนโรคอวนไดงาย
   (๒) กินอาหารใหตรงเวลา และควรกินครบทั้ง ๓ มื้อ ชวยทําให
นํ้ายอยที่หลั่งออกมาทํางานไดตรงเวลา
   (๓) กินอาหารที่ปรุงสุกและสะอาด ไมควรกินอาหารสุกๆ ดิบๆ 
หรอืไมสะอาด เพราะอาจทําใหเกดิโรคในระบบทางเดนิอาหาร เชน ทองเสยี เปนตน
   (๔) ไมกนิอาหารทีม่รีสจัดหรือมีกรดในปริมาณมาก เชน นํา้อัดลม
นํ้าสมพริกดอง เปนตน  เพราะจะทําใหระคายเคืองกระเพาะอาหารได
   (๕) ควรดื่มนํ้าสะอาดในปริมาณที่เพียงพอกับความตองการ
ของรางกาย สังเกตไดจากสีของปสสาวะ ถามีสีใสดี แสดงวารางกายไดรับนํ้า
อยางเพียงพอ แตถาสีของปสสาวะมีสีเหลืองเขม แสดงวาเราดื่มนํ้านอยเกินไป 
   (๖) รักษาฟนใหแข็งแรง ดวยการแปรงฟนหลังอาหารทุกมื้อ
และกอนเขานอน เพราะฟนเปนอวยัวะแรกทีท่าํหนาทีเ่คีย้วอาหารใหมชีิน้เลก็ลง
   (๗) ไมควรออกกาํลงักายหลังจากกนิอาหารทนัท ีเพราะจะทาํให
เกิดอาการจุก ควรออกกําลังกายหลังจากกินอาหารไปแลว ๒ ชั่วโมง
   (๘) ควรพักผอนใหเพียงพออยางนอยวันละ ๘ - ๑๐ ชั่วโมง
   (๙) ควรทําจิตใจใหราเริงแจมใส ไมเครียด
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 การยอยอาหารใหมีขนาดเล็กโดยการบดเคี้ยว การบีบตัวของทางเดินอาหาร 
เรียกวา การยอยเชิงกล สวนการยอยอาหารใหมีขนาดเล็กที่สุด โดยการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ระหวางอาหารกับนํ้าโดยตรง และใชนํ้ายอยเขามาชวย เรียกวา การยอยทางเคมี

๘



 ๒) การดูแลการขับถายอุจจาระ 

  “ถาเราไมอยากทองผูก เราควรทําอยางไรนะ”

  เราควรดูแลการขับถายอุจจาระดวยการปฏิบัติ ดังนี้

   (๑) ไมกินอาหารที่มีรสจัด เชน เผ็ดจัด เปรี้ยวจัด เปนตน

เพราะจะทําใหเกิดการระคายเคืองผนังลําไสใหญและทวารหนักได

   (๒) กินอาหารที่ปรุงสุก สะอาด และไมกินอาหารสุกๆ ดิบๆ

หรืออาหารหมักดอง เพราะอาจทําใหเกิดอาการทองเสียได

   (๓) ควรกินอาหารที่มีกากใยสูง เชน ถั่ว ขาวกลอง ขาวซอมมือ

ผักและผลไมตางๆ เปนตน  เพราะกากใยจะชวยเพิ่มปริมาณของเสีย และ

เมื่อรวมกับกากอาหารท่ีถูกยอยแลว จะทําใหเคลื่อนตัวไปตามลําไสไดงาย

และกากใยยังชวยอุมนํ้า ซึ่งนํ้าจะทําใหกากอาหารออนนุม ทําใหขับถายไดงาย

   (๔) ดื่มนํ้าสะอาดอยางนอยวันละ ๘ แกว เพื่อใหการขับถาย

ทํางานไดเปนปกติ

   (๕) ควรฝกการขบัถายใหเปนเวลาทกุวนั เพือ่ปองกนัอาการทองผกู

   (๖) ควรลางมอืใหสะอาดทกุครัง้หลงัขบัถาย เพือ่ปองกนัเชือ้โรค

อาหารที่มีกากใยสูง เชน

ขาวกลอง

ถั่วลันเตา

ถั่วตางๆ

แกวมังกร ฝรั่ง ขาวโพด
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ผักคะนา สม

๙



กรวยไต 

มีลักษณะเปนเสนๆ มารวมกันคลายกรวย 
เปนทางผานใหปสสาวะไหลมารวมกัน และ
ชวยกรองเอาเกลอืและสารทีเ่ปนพษิออกมา

กระเพาะปสสาวะ 

อยูตอนลางของชองทอง ตอจากปลายทอไต
ทีป่ลายกระเพาะปสสาวะจะมทีอย่ืนออกมา 
เรียกวา ทอปสสาวะ กระเพาะปสสาวะของ
คนเราสามารถบรรจนุํา้ปสสาวะไดประมาณ 
๐.๕ ลิตร

ทอไต 

เปนทอขนาดเล็กๆ และมีผนังหนา โดย
ทําหนาที่เปนทางผานของนํ้าปสสาวะลงสู
กระเพาะปสสาวะ

ไต 

เปนอวัยวะที่สําคัญที่สุดในระบบขับถาย
ปสสาวะ มีรูปรางคลายเมล็ดถั่วแดง ขนาด
ประมาณเทากํามือ มีสีนํ้าตาลแกมแดง

ไตมีหนาที่ขับถายของเสียและกําจัดนํ้าสวนเกิน
ออกจากรางกาย ซึ่งเปนการชวยรักษาภาวะสมดุล

ภายในรางกาย

 การขับถายของเสียออกจากรางกายมีความสําคัญมากตอการดํารงชีวิต
ของเรา เพราะเปนการกาํจดัของเสยีตางๆ ออกจากรางกาย เพือ่ไมใหมกีารสะสม
ของของเสียภายในรางกาย ทําใหรางกายเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย

  ระบบขับถายปสสาวะ

 “ทําไมเวลาเราดื่มนํ้ามากๆ แลวจึงปวดปสสาวะบอย”
 ระบบขับถายปสสาวะ ทําหนาที่กรองของเสียและนํ้าสวนเกินออกจาก
กระแสเลือด และขับออกนอกรางกายในรูปของปสสาวะ อวัยวะที่สําคัญในระบบ
ขับถายปสสาวะ ไดแก

 ò ¡ÒÃ¢Ñº¶‹ÒÂ¢Í§àÊÕÂÍÍ¡¨Ò¡Ã‹Ò§¡ÒÂ

๑๐


	สุขศึกษา ป.5
	1514004 บร.สุขศึกษา ป.5_W



