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  การขับถายการขับถาย    ((EExxccrreettiioonn)  
 

 ในเซลลหรือรางกายของส่ิงมีชีวิต มีปฏิกิริยามากมาย ปฏิกิริยาดังกลาวเรียกวา เมแทบอลิซึม       ผลของกระบวนการ

เมแทบอลิซึมไดผลิตภัณฑหลายชนิดที่มีประโยชนตอเซลลและบางชนิดเซลลไมตองการหรือเกิดของเสีย (Metabolic waste) 

รางกายจําเปนตองกําจัดออก หรือเปล่ียนเปนสารที่มีอันตรายนอยกวาแลวกําจัดออกนอกรางกายภายหลัง ไดแก  

คารบอนไดออกไซด  สารประกอบไนโตรเจน และนํ้า  ดังนั้น   การกําจัดของเสียที่เกิดจากเมแทบอลิซึม เรียกวา การ
ขับถาย (Excretion)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ชนิดของของเสียที่เกิดจากเมแทบอลิซึม (Type of Metabolic waste) 

1. ของเสียที่มีธาตุไนโตรเจนเปนองคประกอบ (Nitrogenous wastes) 

เปนผลผลิตที่เกิดจากเมแทบอลิซึมของการสลายสารโปรตีนและกรดนิวคลีอิก ซึ่งประกอบดวย 

    1.1 แอมโมเนีย (Ammonia ; NH3 )  

 แอมโมเนียมีความเปนพิษสูง ถามีความเขมขนถึงระดับหนึ่งจะเปนอันตรายตอเซลลมากตองกําจัดออกนอกรางกาย 

โดยจะกําจัดออกในภาพแอมโมเนียไอออน (NH+
4)ซึ่งแอมโมเนียมีคุณสมบัติละลายน้ําไดดี  

การกําจัดตองใชน้ําปริมาณมาก เปนของเสียที่พบไดในสัตวน้ําทั้งหมดและปลาสวนใหญ นอกจากนี้ส่ิงมีชีวิตบางชนิดสามารถ

เปล่ียนแอมโมเนียใหอยูในสภาพที่เปนพิษนอยลง เชน ยูเรีย(Uria)หรือกรดยูริก (Uric acid) 

1.2  ยูเรีย (Uria)  

 ยูเรียมีความเปนพิษนอยกวาแอมโมเนียและละลายน้ําไดทําใหตองกําจัดอยูในภาพของสารละลาย ดังนั้นสามารถ

ละลายอยูในเลือดไดโดยไมเปนอนัตรายตอเซลล  เปนของเสียที่ถูกขับออกมาจากสัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานม  สัตวคร่ึงบกคร่ึงน้ํา 

ฉลาม และปลากระดูกแข็งบางชนิด 

1.3 กรดยูริก (Uric acid) 

 เปนของเสียที่ถูก ขับออกมาจากสัตวพวก แมลง  นก สัตวเล้ือยคลาน และหอยที่อาศัยอยูบนบก โดยการขับถายออกมา

ปนกับอุจาระในลักษณะครึ่งแข็งคร่ึงเหลว  การกําจัดกรดยูริกออกนอกรางกายเปนกระบวนการท่ีสูญเสียน้ํานอยที่สุดเนื่องจาก

กรดยูริกเปนสารท่ีละลายน้ําไดนอยและกอนการกําจัดออกรางกายสามารถดูดน้ําที่ปะปนมากลับคืนไดเกือบหมด 

 2.  แกสคารบอนไดออกไซด (CO2  ) 

3.  ไฮโดรเจน (Hydrogen)    เกลือแร(Mineral)  และ น้ํา (H2O) ที่มากเกินความตองการ  

 
 - ส่ิงมีชีวิตตางชนิดกันอยูในสภาพแวดลอมตางกัน มีวิธีการกําจัดของเสียออกจากรางกายเหมือนหรือ
ตางกันอยางไร ? 
การขับถายของส่ิงมีชีวิตเซลลเดียว 
โพรทิสตเปนส่ิงมีชีวิตเซลลเดียว เชน พารามีเซียม  อะมีบา  ยูกลีนา     สวนใหญอาศัยอยูในสภาพแวดลอมที่เปนน้ํา ของเสียที่

เกิดขึ้นไดแก แกสคารบอนไดออกไซด (CO2  ) และแอมโมเนีย (Ammonia)  จะแพรผานเย่ือหุมเซลลออกสูส่ิงแวดลอม โพรทิสต

บางชนิดที่อาศัยอยูในน้ําจืด เชน อะมีบาและพารามีเซียม ซึ่งส่ิงแวดลอมภายนอกมีความเขมขนนอยกวาไซโทพลาซึมทําใหน้ํา

ภาพที่ 5.1   แสดง  (A)  ความสัมพันธของระบบตาง ๆ ภายในรางกายของสัตว  

         (B) ความแตกตางระหวางการขับถาย (Excretion) กับการขับกากอาหารที่ยอยไมไดหรือไมถกยอย 
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ภาพที่ 5.3 แสดง พารามีเซียมและการ

เปล่ียนแปลงของคอนแทร็กไทลแวคิวโอล 

ออสโมซิสผานเขาสูในเซลลไดตลอดเวลา  ส่ิงมีชีวิตพวกนี้จะมีออรแกเนลล คอนแทร็กไทลแวคิวโอล (Contractile vacuole) 

เพื่อทําหนาที่รักษาสมดุลของน้ํา และของเสียสวนใหญจึงขับถายปนออกมากับน้ํา  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
การขับถายของสัตว 
1 การขับถายของสัตวที่ไมมีกระดูกสันหลัง  (Invertebrate excretion) 
-  ฟองน้ํา (sponges)  
  ไมมีอวัยวะในการขับถายของเสีย  แตละเซลลสัมผัสกับน้ําโดยตรง ของเสียพวกแอมโมเนียและแกสจะใชวิธีการแพร 

(Diffusion)ผานเย่ือหุมเซลล (Cell membrane) ออกสูสภาพแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
- ไฮดรา (Hydra)   
 ไมมีอวัยวะในการขับถาย แตกําจัดแกสและของเสียพวกแอมโมเนียโดยวิธีการแพร (Diffusion) 

ผานเย่ือหุมเซลล (Cell membrane) ของแตละเซลล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- หนอนตัวแบน  (Flat worms)  
 เชน   พลานาเรีย    อาศัยอยูในน้ําดํารงชีวิตแบบอิสระ เปนสัตวไฟลัมแรกที่มีทอขับถายที่เรียกวา โพรโทเนฟริเดีย 

(Protonephridia) ประกอบดวยทอตามยาวหลายทอ (Protonephridial canal) ซึ่งกระจายอยูขางตลอดตามความยาวของลําตัว 

จากทอเล็ก ๆ นี้จะมีทอแยกออกเปนทอยอย ๆ ที่ปลายทอ มีเซลลที่มีลักษณะคลายภาพถวย (Flame bulb) มีขนเล็ก ๆ  

ภาพที่ 5.4  แสดง โครงสรางฟองน้ําและเซลลพิเศษ 

ภาพที่ 5.5  แสดง ลักษณะของไฮดราและวิธีการแพร (Diffusion) 

                   ผานเย่ือหุมเซลล (Cell membrane)      เพื่อกําจัดของเสีย 
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(cilia)เปนกระจุกอยูภายของถวยซ่ึงโบกไปมาเหมือนการโบกของเปลวเทียน จึงเรียกวา เฟลมเซลล (Flame cell = เซลลเปลวไฟ) 

การพัดโบกของซิเลียจะโบกพัดน้ําและของเสียจากเฟลมเซลลใหไหลออกมาตามทอรับของเหลวและออกภายนอกทางชอง

ขับถายที่ผนังลําตัว ที่เรียกวา    เนฟริดิโอพอร (Nephridiopore)นอกจากนี้ของเสียพวกแอมโมเนียยังกําจัดออกโดยการแพรทาง

ผิวหนังไดดวย  
 
- แอนนาลิด (Annelid) 
 เชน   ไสเดือนดิน   เปนสัตวที่มีลําตัวแบงเปนขอปลอง แตละปลองจะมีอวัยวะขับถายที่    เรียกวา เนฟริเดียม 

(Nephridium) หรือเมตาเนฟริเดียม (Metanephridium) มีอยูปลองละ 1 คู ลักษณะเปนทอขดไปมา มีปลายเปดสองขางทํางาน

เปนอิสระแกกัน  เนฟริเดียมประกอบดวย 3 สวน คือ    

 -  สวนที่เปนกรวยรับของเหลวจากชองลําตัวที่มีของเสียอยู       ซึ่งมีลักษณะเหมือนปากแตรภายในมีซิเลียลอมรอบ  

เรียกวา  เนโฟรสโตม (Nephrostome)   สวนนี้จะอยูชองลําตัว 

 -  สวนที่เปนทอยาว (Nephridial tubule) ขดไปมามีเสนเลือดพันรอบทอนี้เพื่อดูดน้ําและของเหลวท่ีมีประโยชนกลับ

นําไปใชประโยชนอีกคร้ัง ตอนปลายของทอจะพองขยายตัวออกเปนที่พักของเหลว  เรียกวา ถุง  (Bladder) 

 -  สวนชองเปดของเนฟริเดียม เรียกวา เนฟริดิโอพอร (Nephridiopore)   เปนปลายของทอเปดออกสูภายนอกทาง

ผิวหนัง  

 เนฟริเดียมจะทําหนาที่ขับถายของเสียพวกแอมโมเนียและยูเรีย สวนน้ําและแรธาตุบางชนิดที่มีประโยชนจะดูดกลับเขา

สูกระแสเลือด เนฟริเดียมจึงทําหนาที่ทั้งกรองและดูดสารกลับ ซึ่งลักษณะการทํางานของเนฟริเดียมจะคลายคลึงกับหนวยไตของ

สัตวมีกระดูกสันหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.6 แสดงสวนประกอบของเฟลมเซลลและระบบทอขับถายของพลานาเรีย 

ภาพที่ 5.7  แสดงลักษณะโครงสรางเนฟริเดียมของไสเดือนดิน 
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- อารโทรพอด (Artropod) 
 เชน  พวกแมลง มีอวัยวะขับถายเรียกวา ทอมัลพิเกียน (Mulpighian tubule ) มีลักษณะเปนทอเล็ก ๆ แทรกอยูใน

ลําตัว ทอเหลานี้มีลักษณะคลายถุงย่ืนออกมาจากทางเดินอาหารตรงบริเวณรอยตอของทางเดินอาหารสวนกลางและทาย ปลาย

ของทอมัลพิเกียนจะลอยเปนอิสระอยูในชองของลําตัว  ในของเหลวจะมีของเสีย น้ํา และสารตาง ๆ ซึ่งจะถูกลําเลียงเขาสู

ทอมัลพิเกียนและผานไปตามทางเดินอาหาร ขณะเดียวกันจะมีกลุมเซลลบางกลุมที่บริเวณทางเดินอาหารสวนไสตรงทําหนาที่

ดูดน้ําและสารที่มีประโยชนกลับเขาสูระบบหมุนเวียนเลือด สวนของเสียพวกสารประกอบไนโตรเจนจะเปล่ียนเปนผลึกกรดยูริก

ขับออกมาพรอมกับกากอาหาร 

 

 

 

 

 

 

  

 ครัสเตเซียน  เชน  กุง มีอวัยวะขับถาย เรียกวา ตอมแอนเทนนัล (Antennal gland) หรือตอมเขียว    ( Green gland ) 

มีอยู 1 คู  ที่บริเวณฐานของหนวด ตอมแอนเทนนัลทําหนาที่กรองของเสียสารประกอบพวกไนโตรเจน โดยของเหลวจากฮีโมลิมฟ

ถูกกรองเขาสูถุงในชองลําตัว (Coelomic sac) ของเสียผานไปตามทอตอนปลายของทอพองออกเปนถุง (Bladder)เพื่อพัก

ของเหลวกอนปลอยออกนอกรางกายทางรูขับถาย (Excretory pore)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.2.2 การขับถายของสัตวที่มีกระดูกสันหลัง  (Vertebrate excretion) 

- ปลา 
 มีอวัยวะขับถายประกอบดวย ไต 1 คู อยูภายในชองทองติดกับกระดูกสันหลัง ไตทําหนาที่กําจัด  ของเสียยูเรียและของ

เสียอื่น ๆ ออกจากเลือด ของเสียจะผานทอไต (Ureter) ไปยังกระเพาะปสสาวะ (Uninary bladder)และเปดออกทาง Urogenital 

opening 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

kidney 

ภาพที่ 5.10 แสดงลักษณะไตและโครงสรางภายในของปลา 

ภาพที่ 5 8  แสดงตําแหนงและกระบวนการขับถาย

ภาพที่ 5.9 แสดงตอมแอนเทนนัล (Antennal gland)      

                หรือตอมเขียว ( Green gland ) ของกุง 
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- สัตวสะเทินน้าํและสะเทินบก (Amphibian) 
 เชน กบ  อวัยวะขับถายประกอบดวย ไต 1 คู ไตแตละขางจะมีทอไต (Urinary duct หรือ Ureter)   นําน้ําปสสาวะไป

เปดเขาโคลเอกา (Cloaca)ทางดานหลัง ทางดานทองของโคลเอกามีถุงผนังบางปลายหยักติดอยู คือ กระเพาะปสสาวะ (Urinary 

bladder) ของเสียที่เขาสูโคลเอกาจะถูกขับออกทันทีหรือนํามาเก็บที่กระเพาะปสสาวะ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
- สัตวเล้ือยคลานและสัตวปก (Reptile and Aves) 
 อวัยวะขับถายมีไต (Kidney) 1 คู น้ําปสสาวะผานทอไต (Urinary duct หรือ Ureter) เขาสูโคลเอกาแลวไปสะสมที่

กระเพาะปสสาวะ (Urinary bladder)และสุดทายจะขับถายออกทางชองเปดของโคลเอกา (Cloaca opening)  อวัยวะขับถาย

สามารถที่จะเปล่ียนของเสียประเภทแอมโมเนียใหกลายเปนกรดยูริก (Uric acid) ซึ่งไมเปนพิษ กรดยูริกจะละลายน้ําไดนอยมาก

และตกตะกอนในนํ้า ดังนั้นน้ําปสสาวะของสัตวพวกนี้จะอยูในลักษณะก่ึงแข็งก่ึงเหลว (Semisolid)  กรดยูริกที่มายังโคลเอกาจะ

ตกตะกอนเปนผลึกสีขาวรวมตัวกับอุจจาระ ถานักเรียนสังเกตอุจจาระของจิ้งจก จะพบวามีทั้งสีดําและสีขาว สวนที่มีสีดําเปน        

กากอาหารที่ยอยไมได สําหรับสวนสีขาวเปนกรดยูริก 

 เอ็มบริโอของสัตวพวกนี้ ขณะที่อยูในไขจะขับของเสียในภาพกรดยูริกเก็บสะสมไวในถุง         แอลแลนทอยด 

(Allantosis) จนกระท้ังเอ็มบริโอฟกออกมาเปนตัว 
-สัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานม (Mammal) 
 อวัยวะขับถายประกอบดวย ไต 1 คู  โครงสรางของไตประกอบดวยเนื้อเย่ือช้ันนอก คือ คอรเทกซ (Cortex) และเย่ือ

ชั้นใน คือ เมดัลลา (Medulla) ในเนื้อเย่ือของไตมีหนวยไต (Nephron) เปนจํานวนมาก    ทําหนาที่สรางน้ําปสสาวะและลําเลียง

ไปตามทอไต (Ureter) และเก็บไวที่กระเพาะปสสาวะ (Urinary bladder) กอนจะขับถายออกนอกรางกายทางทอปสสาวะ 

(Urethra) 

 สัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานมจะขับถายของเสียซ่ึงเปนสารประกอบไนโตรเจนในสภาพยูเรีย ดังนั้นจะมีลักษณะตอไปนี้ 

- ตองการน้ําในการขับถายยูเรียมากกวาที่ใชในการขับถายกรดยูริก 

- มีหลอดเลือดมายังโกลเมอรูลัสมาก  

- ถึงแมวาไตของคนจะดูดน้ํากลับคืนไดมากสุด แตในวันหนึ่ง ๆ คนเราตองถายปสสาวะเพื่อกําจัดยูเรีย 

- ไตของหนูทะเลทรายบางชนิด เชน หนูทะเลทราย (kangaroo rat) สามารถขับถายยูเรียที่มีความเขมขนมากกวา

เลือดไดถึง 17 เทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนมีไตเปนอวัยวะขับถาย ไตของคนมี 1 คู อยูในชองทองสองขางของกระดูกสันหลังบริเวณเอว ยาวประมาณ 10-13 เซนตริเมตร 

กวาง 6 เซนตริเมตร และหนา 3 เซนตริเมตร ไตแตละขางหนักประมาณ 150 กรัม ตอจากไตทั้งสองขางมีทอไต (ureter) ทําหนาที่ 

ลําเลียงปสสาวะไปเก็บไวที่กระเพาะปสสาวะ (urinary bladder) กอนที่จะขับถายออกนอกรางกายทางทอปสสาวะ (urethra)  

ภาพที่ 5.11 แสดงโครงสรางภายในของกบ 
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ภาพที่ 5.14 แสดงโครงสรางและตําแหนงของระบบขับถาย

  

 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
   

 
 
5.3.1   โครงสรางภายในของไต 

 ถาผาตามยาวไตจะประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้  คือ 

1. รีนัลแคปซูล (Renal  capsule)  เปนสวนเนื้อเย่ือเก่ียวพันที่อยูดานนอกสุดหุมรอบไต 

2. เนื้อไต ประกอบดวย 2 สวน คือ 

 2.1 เนื้อไตชั้นนอก   หรือรีนัลคอรเทกซ  (Renal   Cortex) 

        มีสีแดง ลักษณะเปนจุดๆ แตละจุดเม่ือขยายดูเปนกลุมของเสนเลือดฝอยที่เรียกวา โกลเมอรูลัส (Glomerulus) และถุงโบว

แมนสแคบซูล (Bowman's Capsule) ทําหนาที่เก่ียวกับการกรองของเสียออกจากเลือด  นอกจากนี้ยังเปนที่อยูของทอหนวยไต

สวนตน ( Proximal tubule)  และทอหนวยไตสวนปลาย(Distal tubule) ซึ่งเปนสวนประกอบของหนวยไต (Nephron) 

       2.2 เนื้อไตชั้นใน หรือรีนัลเมดัลลา ( Renal  medulla ) 

 เปนชั้นที่มีสีจางกวาเน้ือไตชั้นนอก มีลักษณะเปนเสน ๆ หรือหลอดเล็ก ๆ รวมกันเปนกลุม ๆ  มีรูปรางลักษณะ เปนภาพ

สามเหล่ียมคลายพีระมิด เรียกวา  รีนัลพีระมิด (Renal pyramid)  ปลายยอดของพีระมิดเปนยอดแหลมซึ่งเกิดจากทอรวม  

(Collecting  tubule)  มารวมกันเรียกวาพาพิลลา ( Papilla ) จะย่ืนและเปดเขาไปในไมเนอรแคลิกซ (Minor calyx) ซึ่งเปนที่

รองรับน้ําปสสาวะจากพาพิลลา หลาย ๆ          ไมเนอรแคลิกซ รวมเปนเมเจอรแคลิกซ (Major calyx ) และนําน้ําปสสาวะสงเขา

สูบริเวณท่ีมีลักษณะเปนกรวย  เรียกวา กรวยไต (Renal pelvis) 

3. กรวยไต (Renal pelvis)   

      ทําหนาที่รองรับน้ําปสสาวะท่ีมาจากแคลิกซ และสงตอไปสูทอไต (Ureter) นําเขาสูกระเพาะปสสาวะและนําน้ําปสสาวะออก

ทางทอปสสวะ   

ทั้งช้ันคอรเทกซและเมดัลลา ประกอบดวยหนวยยอยของไตที่ทําหนาที่ในการสรางน้ําปสสาวะ เรียกวา หนวยไต (nephron)  

นอกจากนี้ยังพบหลอดเลือด ทอน้ําเหลืองและเสนประสาทในชั้นเนื้อไตดวย 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                      

 

ไตแตละขางจะประกอบดวยหนวยไต หรือเนฟรอน (Nephron)   ประมาณ 1 ลานหนวย เปนหนวยยอยที่ทําหนาที่สรางน้ํา

ปสสาวะ (Functional unit)  ของไต                        

ภาพที่ 5.16  แสดงหลอดเลือดที่มาเล้ียงไต 
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 สวนประกอบของหนวยไต (Nephron) แตละอัน ประกอบดวย 2 สวนใหญ ๆ คือ 

1. รีนัลคอรพัสเคิล (Renal corpuscle)  เปนสวนที่เก่ียวของกับการกรอง (Filtering unit) ซึ่งประกอบดวย 

1.1โกลเมอรูลัส ( Glomerulus )   :  เปนกลุมหลอดเลือดฝอย (Glomerulus capillaries)ที่ขดรวมกันบรรจุอยูในโบว

แมนสแคบซูล ( Bowman's capsule ) ทําหนาที่กรองน้ําและสารบางชนิดออกจากพลาสมาใหเขามาในทอหนวยไต 

 1.2 โบวแมนสแคบซูล ( Bowman's capsule )   : เปนสวนตนของทอหนวยไตสวนตนที่ปลายขางหนึ่งโปรงออกมาเปน

กระเปาะภาพทรงกลม แตมีรอยบุมเขาไปขางใน คลายถวย เปนถุงหุมโกลเมอรูลัส และของเหลวท่ีกรองไดจะผานเขามายัง

บริเวณน้ี 

  2.  สวนทอของหนวยไต  ( Renal  tubule )  เปนทอกลวงมีผนังประกอบดวยเซลลเย่ือบุผิว (Epithelial cell ) บางชั้นเดียวบุ

ทอหนวยไต ทําหนาที่เปล่ียนแปลงองคประกอบของของเหลวท่ีกรองไดใหเปนน้ําปสสาวะ   ทอของหนวยไต ประกอบดวยทอสวน

ตาง ๆ ดังนี้ 

 2.1ทอสวนตน (Proximal tubule) อยูตอ โบวแมนสแคบซูล  (Bowman’s capsule) เปนทอขดไปมาชั้นคอรเทกซ ( 

Cortex ) เปนบริเวณท่ีมีการดูดสารกลับเขาสูระบบไหลเวียนเลือดมากที่สุด 

 2.2ทอหนวยไตภาพตัวยู หรือหวงเฮนเล ( U-shape / Henle’s loop)หลอดโคงภาพตัวยู  ย่ืนเขาไปในชั้นเมดัลลา ( 

Medulla ) ประกอบดวย 

- ทอขาลง ( Discending  limb ) 

- ทอขาขึ้น ( Ascending  limb ) แยกไดเปน 2 สวน คือ ทอสวนบาง และทอสวนหนา (Thin and thick 

ascending  limb ) ตามลําดับ 

 2.3  ทอขดสวนปลาย  (Distal tubule) ตอจาก Henle’s loop เปนทอขดไปมาในชั้นคอรเทกซ (Cortex  ) ทอสวนนี้จะ

มาเปดรวมกับทอรวม   ( Cellecting tubule)  

 2.4. ทอรวม (Collecting  tubule) เปนบริเวณท่ีทอขดสวนปลายของหนวยไตอื่น ๆ มาเปดรวมกัน  เพื่อนําน้ําปสสาวะ

สงตอไปยังกรวยไต (Pelvis)  ทอไต (Ureter)  กระเพาะปสสาวะ (Urenary  bladder)  และทอปสสาวะ(Urethra) ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 

  

    
 
  
 
 หนวยไตจะทําหนาที่ในการสรางน้ําปสสาวะ (Urine formation) ประกอบดวยกระบวนการที่สําคัญ 3 ขั้นตอน ไดแก 

1.  การกรองสารท่ีโกลเมอรูลัส (Glomerular filtration / Ultrafiltration) 

2. การดูดสารกลับที่ทอหนวยไต  (Tubular  reabsorption) 

3. การหล่ังสารโดยทอหนวยไต (Tubular Secretion) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.18  แสดงกระบวนการสรางน้ําปสสาวะของหนวยไต 

ภาพที่ 5.17 แสดงโครงสรางของหนวยไต 
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1.การกรองสารที่โกลเมอรูลัส (Glomerular filtration / Ultrafiltration) 
เปนกระบวนการแรกที่สรางน้ําปสสาวะ ในแตละนาทีจะมีเลือดเขาสูไตจํานวน 1200 ml เลือดจํานวนน้ีถูกกรองผานผนังของ

หลอดเลือดฝอยที่โกลเมอรูลัส ซึ่งจะทําหนาที่เปนเย่ือกรอง ของเหลวที่ผานจากการกรอง เรียกวา Glomerular Filtrate หรือ 

Ultrafiltrate  ไดแก น้ํา ยูเรีย กลูโคส โซเดียมคลอไรด เกลือแรตาง ๆ จะเขาสูโบวแมนสแคปซูล 125 ml   เลือดสวนที่เหลือจะไหล

ไปเล้ียงสวนตาง ๆ ของทอหนวยไต และเปล่ียนเปนเลือดดําแลวออกจากไตไปทางหลอดเลือดรีนัลเวน  

 การกรองจะอาศัยแรงดันของของเหลวในเสนเลือดฝอยโกลเมอรูลัส แรงซึ่งตานการกรองซ่ึงเปนแรงดันของของเหลวท่ี

อยูในโบวแมนแคปซูล และแรงดันออสโมติกของสารละลายโปรตีนในพลาสมา   

 เย่ือกรองจะยอมใหน้ําและสารโมเลกุลขนาดเล็กกวารู เชน ยูเรีย โซเดียม   กลูโคส  ผานออกมาไดสะดวก แตจะไมยอม

ใหสารขนาดใหญผาน เชน เซลลเม็ดเลือด โปรตีน ไขมัน  ในคนปกติพบวาพลาสมาจะถูกกรองประมาณวันละ 180 ลิตร แตมี

ปสสาวะออกมาเพียง 1.5-2 ลิตร ซึ่งเปนของเสียสวนนอยเพียง 1 % ที่ถูกขับออกมาและของเหลวที่มีประโยชนสวนมากอีก 99 % 

จะถูกดูดกลับหมด  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การดูดสารกลับที่ทอหนวยไต  (Tubular  reabsorption) 
 เซลลเย่ือบุผิวที่ทอหนวยไตมีบทบาทในการดูดสารกลับเนื่องจากมีไมโครวิลไลชวยเพิ่มพื้นที่ในการดูดซึมและมีไมโท

คอนเดรียเพื่อใหพลังงานในการดูดกลับแบบที่ใชพลังงาน นอกจากนี้ยังมีการดูดกลับแบบไมใชพลังงาน ทอหนวยไตแตละ

สวนมีการดูดสารกลับดังนี้  

    2.1 ทอขดสวนตน  ( Proximal  tubule ) จะเกิดมากสุดประมาณ 80 %  มีการดูดกลับแบบใชพลังงาน ( Active 

transport ) ไดแก กลูโคส โปรตีนโมเลกุลเล็ก กรดอะมิโน วิตามิน  Na+   K+  และการดูดกลับแบบไมใชพลังงาน ( Passive 

transport )    ไดแก ยูเรีย   น้ํา   Cl-    HCO-
3 

 2.2 หวงเฮนเล ( Henle’s loop ) 

- ทอขาลง ( Discending )  :เกิดการเคล่ือนที่ของน้ําออกจากหวงเฮนเลโดยกระบวนการออสโมซิส 

- ทอขาขึ้น ( Ascending )  :มีการดูด NaCl กลับทั้งแบบไมใชพลังงานและแบบใชพลังงาน สวนน้ําจะเคล่ือนออกจากทอขาขึ้น

ไมไดเนื่องจากผนังสวนนี้มีคุณสมบัติไมยอมใหน้ําผาน(Impermeable)  

   2.3  ทอหนวยไตสวนปลาย (Distal convoluted tubule )  มีการดูดน้ํากลับแบบไมใชพลังงาน สวนการดูดกลับของ 

NaCl  และ HCO-
3  กลับแบบใชพลังงาน โดยการดูดกลับของน้ําและ Na+ อยูภายใตอิทธิพลของฮอรโมน ADH (Antidiuretic 

hormone) และ Aldosterone ตามลําดับ 

 2.4  ทอรวม ( Collecting  tubule ) มีการดูดน้ํากลับแบบไมใชพลังงาน ดูดกลับของ Na+  แบบใชพลังงาน  และยอมให

ยูเรียแพรออก โดยการดูดกลับ อยูภายใตอิทธิพลของฮอรโมน ADH (Antidiuretic hormone) 
 
3. การหล่ังสารโดยทอหนวยไต (Tubular Secretion) 
 เปนการขนสงสารจากเลือดเขาไปยังทอหนวยไต โดยการขับสารบางตัวออกจากเลือด ที่ทอขดสวนตน  ( Proximal  

tubule ) มีการหล่ังสารหลายชนิด เชน หล่ัง H+    K+   NH+
3  และท่ีบริเวณทอหนวยไตสวนทาย ( Distal convoluted tubule) มี

การหล่ัง H+    K+  ยาและสารพิษบางชนิด     

ภาพที่ 5.19  แสดงแรงดันที่ทําใหเกิดการกรองของพลาสมาผานผนังหลอดเลือดโกลเมอรูลัสและโบวแมนแคบ
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ตารางเปรียบเทียบสารในเลือด  ของเหลวท่ีกรองผานโกลเมอรูลัสและน้ําปสสาวะ 
 

สาร 
 

น้ําเลือด (g/100cm3) 
 

ของเหลวที่กรองผานโกลเมอรูลัส 
(g/100 cm3) 

น้ําปสสาวะ 
(g/100 cm3) 

น้ํา 

โปรตีน 

ยูเรีย 

กรดยูริก 

แอมโมเนีย 

กลูโคส 

โซเดียม 

คลอไรด 

ซัลเฟต 

92 

6.8-8.4 

0.0008-0.25 

0.003-0.007 

0.0001 

0.07-0.11 

0.31-0.33 

0.35-0.45 

0.002 

90-93 

10-20 

0.03 

0.003 

0.0001 

0.1 

0.32 

0.37 

0.003 

95 

0 

2 

0.05 

0.05 

0 

0.6 

0.6 

0.15 

 
5.4 ไตกับการรักษาสมดุลน้ําและสารตาง ๆ  
 

 ไตควบคุมน้ําของรางกายในสภาพการขับน้ําปสสาวะ ถารางกายขาดน้ําหรือน้ําในเลือดนอยทําใหปริมาตรน้ําในเลือด

ลดลง ความเขมขนของเลือดเพิ่มมากขึ้นทําใหแรงดันออสโมติกของเลือดสูงขึ้น จะไปกระตุนตัวรับรู (receptor) การเปล่ียนแปลง

แรงดันออสโมติกในสมองสวนไฮโพทามัส ไปกระตุนตอมใตสมองสวนทาย (Posterior lobe of piuitary gland )ใหปลอยฮอรโมน

แอนติไดยูเรติก  (Antidiuretic hormone ;ADH หรือ    Vasopressin ) ออกมาสูกระแสเลือดและสงไปยังทอหนวยไตสวนปลาย

และทอรวม ทําใหเกิดการดูดน้ํากลับเขาสูเลือดมากขึ้น ปริมาตรของเลือดมากขึ้นพรอมกับขับน้ําปสสาวะออกนอยลง นอกจากนี้

ภาวะท่ีมีการขาดนํ้าของรางกายยังกระตุนศูนยควบคุมการกระหายนํ้าในสมองสวนไฮโพทาลามัสทําให เกิดการกระหายน้ํา เม่ือ

ด่ืมน้ํามากขึ้นแรงดันออสโมติกในเลือดจึงเขาสูสภาวะปกติ 

 นอกจากนี้ทอหนวยยังสามารถดูดน้ําและแรธาตุอื่น ๆ กลับเขาสูเสนเลือดไดอีก เชน  ฮอรโมน     แอลโดสเตอโรน 

(Aldosterone) จากตอมหมวกไตจะควบคุมสมดุลของโซเดียม โพแทสเซียม และฟอสเฟต โดยกระตุนใหมีการดูดสารดังกลาว

กลับเขาสูกระแสเลือด ไตยังชวยรักษาสมดุลของกรด-เบสในรางกายดวยการขับไฮโดรเจนไอออนออก   และดูดซึมไฮโดรเจน

คารบอเนตไอออนกลับจากทอไตที่ทอขดสวนตนและสวนปลาย 

 นักกีฬาหรือคนปกติที่ออกกําลังหรือทํางานอยางหนัก หรืออยูในสภาพที่รอนจัด น้ําหนักตัวจะลดลงรอยละ 3-8 

เนื่องจากการสูญเสียของเหลวของรางกาย สภาวะเชนนี้ทําใหรางกายเกิดภาวะขาดน้ํา (dehydration) ภาวะการขาดนํ้าของ

รางกายจะรุนแรงย่ิงขึ้น ถารางกายไมไดรับน้ําทดแทนภายในระยะเวลาอันส้ัน 
 5.5  ความผิดปกติที่เกี่ยวเนือ่งกับไตและโรคของไต 
 ไตเปนอวัยวะท่ีสําคัญมากอวัยวะหนึ่งของรางกาย หากทํางานผิดปกติไปก็จะเปนอันตรยตอรางกายได โรคที่เก่ียวกับไต

มีมากมายหลายโรคที่รูจักกันมาก คือ 

 - โรคนิ่ว (Calculus) 

 ทั้งนิ่วในไต   ทอไต หรือนิ่วในกระเพาะปสสาวะ โรคนี้สาเหตุ เกิดจากตะกอนของแรธาตุตาง ๆ ในน้ําปสสาวะรวมตัว

เปนกอนอุดตันในทอปสสาวะ และอาจมีสาเหตุมาจากการที่รางกายกรองหรือกําจัดแรธาตุออกมามาก ตะกอน อาจจะเกิดการ

อักเสบติดเชื้อทําใหมีการจับกันของผลึกเปนกอนนิ่วไดเร็ว นอกจากนี้ยังพบวาการเปนนิ่วยังมีความสัมพันธกับโภชนาการ เชน 

การบริโภคผักใบเขียว เชน ใบชะพลู ผักโขม เปนตน ซึ่งมีสารออกซาเลตสูงทําใหมีโอกาสเปนนิ่วไดงาย  การรักษาจะขึ้นอยูกับ

การวินิจฉัยของแพทยวาจะใชยา ผาตัด หรือสลายนิ่วโดยใชคล่ืนเสียงที่มีความถ่ีสูง (Ultra sound) อยางไรก็ตามโรคนี้ยังสามารถ

ปองกันไดโดยการรับประทานอาหารประเภทโปรตีน เชน เนื้อสัตว  นม  ไข  และถ่ัวตาง ๆ อาหารเหลานี้มรฟอสฟอรัสซึ่งชวยไมให

สารพวกออกซาเลตจับตัวเปนกอนนิ่ว และควรหลีกเล่ียงการบริโภคอาหารที่มีออกซาเลตสูง นอกจากนี้การด่ืมน้ําสะอาดวันละ

มาก ๆ อาจทําใหกอนนิ่วขนาดเล็กออกมาพรอมกับน้ําปสสาวะได 

 - โรคไตวาย (Renal  failure)  

 เปนโรคท่ีไตสูญเสียการทํางานหรือไมสามารถทํางานได ของเสียจะถูกสะสมอยูในรางกายไมสามารถขับถายออกทาง

น้ําปสสาวะไดสงผลใหเกิดความผิดปกติในการรักษาสมดุลน้ํา  แรธาตุ และความเปนกรด-เบส ของสารในรางกาย โรคไตวาย

อาจมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อที่รุนแรง การสูญเสียเลือดจํานวนมาก หรืออาจเกิดจากการเปนโรคเบาหวานเปนเวลานาน สําหรับ
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การรักษาอาจทําไดเชน โดยการควบคุมชนิดและปริมาณของอาหาร การดูแลทั่วไปเพื่อปองกันการติดเชื้อ การใชยา หรือการฟอก

เลือดโดยใชไตเทียม (Artificial  kidney) ซึ่งเปนเคร่ืองมือที่ทําหนาที่แทนไต หรืออาจใชวิธีการผาตัดเปล่ียนไต ผูใหไตถึงแมวาจะ

เหลือไตเพียงขางเดียวก็ยังคงมีชีวิตอยูไดหรืออาจรับบริจาคไตจากผูที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ปญหาจากการผาตัดเปล่ียนไตคือ

รางกายของผูปวยอาจจะปฏิเสธการรับไตจากผูอื่นแตอาจแกไขไดจากการรับไตจากบุคคลที่มีความใกลชิดกันทางพันธุกรรม หรือ

หาวิธีปองกันการไมรับส่ิงแปลกปลอมของระบบภูมิคุมกันของรางกายโดยการกดระบบภูมิคุมกัน เชน การใหยากดระบบ

ภูมิคุมกันหรือการฉายรังสีพรอมกับการใหยากดระบบภูมิคุมกัน เปนตน 

 ในปจจุบันแพทยสามารถชวยชีวิตคนที่เปนโรคไตโดยการใชไตเทียมซึ่งสามารถกรองสารและทําใหเลือดบริสุทธิ์ 

หลักการทํางานของเครื่องไตเทียม คือการนําเลือดของผูปวยจากหลอดเลือดอารเตอรีบริเวณแขน ไหลเขาไปในเครื่องไตเทียม

โดยผานเขาไปในทอที่มีเย่ือเซลโลเฟน เย่ือนี้บางและมีรูเล็ก ๆ สารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กจึงผานเขาออกไดทําใหสารละลายผาน

ผนังทอไดตลอดเวลาสารละลายน้ีมีสวนประกอบตาง ๆ คลายคลึงกับสวนประกอบของเลือดคนปกติ ระหวางที่ไตทํางานนั้นของ

เสียในเลือดทีมีความเขมขนสูงกวาในสารละลายจะแพรผานรูเล็ก ๆ ที่เย่ือเซลโลเฟนออกมาในสารละลาย ดวยวิธีการนี้ของเสีย

ในเลือดจะนองลงสูระดับปกติ หลังจากนั้นเลือดจะผานกลับเขาสูรางกายของผูปวยทางหลอดเลือดเวนเชนบริเวณปลายแขน ใน

ปจจุบันผูปวยสามารถใชเคร่ืองไตเทียมไดแมวาจะอยูที่บานโดยใชคร้ังละ 3-6 ชั่วโมง สัปดาหละ 2-3 คร้ัง แตควรระมัดระวังเร่ือง

การรักษาความสะอาดเพราะอาจทําใหติดเชื้อได  การใชไตเทียมในทางการแพทยจะใชกับผูปวยที่รอการรักษาหรือรอการผาตัด

เปล่ียนไตช่ัวระยะเวลาหน่ึงเทานั้น เนื่องจากการใชไตเทียมแตละคร้ังตองเสียคาใชจายสูงมาก   ไตเทียมไมสามารถทํางานได

เหมือนกับไตธรรมชาติเพราะไตนอกจากจะทําฟอกเลือดแลว ยังควบคุมรักษาระดับความดันโลหิต ปริมาณนํ้าในรางกายให

สมดุล และยังสรางสารที่ชวยกระตุนการสรางเม็ดเลือดแดงอีกดวย ซึ่งไตเทียมทําหนาที่เหลานี้ไมได  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


