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ค ำน ำ 
 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบขบัถ่ายของมนุษยแ์ละสัตวเ์ป็นชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้รายวชิาวทิยาศาสตร์ ชุดท่ี 1 วิชา ว22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผูเ้ขียนท าข้ึนตาม

หลกัสูตรพุทธศกัราช 2551 โดยจดัท าข้ึนเพื่อพฒันาการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 2 ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 โดยรายละเอียดในชุดกิจกรรมเล่มน้ี ประกอบด้วย ค าแนะน าในการใช้ชุดกิจกรรม ตัวช้ีวดั 

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรมการทดลอง เน้ือหาสาระ ได้

เรียงล าดบัจากง่ายไปหายากโดยเน้ือเน้ือหาแต่ละกรอบ จะมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั มีการยกตวัอยา่งและ

ภาพประกอบอยา่งชดัเจน นกัเรียนสามารถตอบค าถามประจ าบทเรียนในแต่ละกิจกรรม และตรวจค าตอบ

กบัเฉลยท่ีถูกตอ้งดว้ยตนเอง ท าใหน้กัเรียนสามารถทราบการพฒันาการของตนเองทนัที 

 หลังจากการน าชุดกิจกรรมเล่มน้ีไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว นักเรียนมีความ

กระตือรือร้นสามารถศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ท าให้การจดัการเรียนการสอนประสบความส าเร็จบรรลุ

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 

บุญชวน พรหมสมบติั 

ต าแหน่ง ครูช านาญการ  
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สำรบัญ 
เร่ือง 
ค าน า 
สารบญั 
สารบญัภาพ 
ชุดท่ี 4 เร่ือง ระบบขบัถ่ายของมนุษยแ์ละสัตว ์

ค าแนะน าในการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 
โครงสร้างของชุดกิจกรรม 

สาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ 
มาตรฐาน 
ตวัช้ีวดั 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคญั 

กิจกรรมท่ี 4.1 เร่ือง ศึกษาโครงสร้างและส่วนประกอบของไต 
เฉลยกิจกรรม 4.1 เร่ือง ศึกษาโครงสร้างและส่วนประกอบของไต 
ใบงานท่ี 4.1 เร่ือง โครงสร้างและหนา้ท่ีของไต 
เฉลยใบงานท่ี 4.1 เร่ือง โครงสร้างและหนา้ท่ีของไต 
ใบงานท่ี 4.2 เร่ือง กระบวนการท างานของไต 
เฉลยใบงานท่ี 4.2 เร่ือง กระบวนการท างานของไต 
ใบงานท่ี 4.3 เร่ือง การขบัถ่ายของเสียทางปอด ผวิหนงั 
เฉลยใบงานท่ี 4.3 เร่ือง การขบัถ่ายของเสียทางปอด ผวิหนงั 
ใบงานท่ี 4.4 เร่ือง การขบัถ่ายของสัตวบ์างชนิด 
เฉลยใบงานท่ี 4.4 เร่ือง การขบัถ่ายของสัตวบ์างชนิด 
แบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง ระบบขบัถ่ายของมนุษยแ์ละสัตว ์
เฉลยแบบทดสอบ เร่ือง ระบบขบัถ่ายของมนุษยแ์ละสัตว ์
ใบความรู้ท่ี 4.1 เร่ือง ระบบขบัถ่ายของเสียทางไต 
ใบความรู้ท่ี 4.2 เร่ือง โรคไตและการดูแลรักษาคนท่ีเป็นโรคไต 
ใบความรู้ท่ี 4.3 ระบบขบัถ่ายของเสียทางปอด ผิวหนงั  
ใบความรู้ท่ี 4.4 ระบบขบัถ่ายของของสัตวบ์างชนิด 
บรรณานุกรม 
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  สำรบัญภำพ  

เร่ือง หน้ำ 
ภาพท่ี 4.1 แสดงโครงสร้างลกัษณะภายนอกของไต 
ภาพท่ี 4.2 แสดงโครงสร้างลกัษณะภายในของไต 
ภาพท่ี 4.3 แสดงโครงสร้างลกัษณะภายนอกและภายในของไต 
ภาพท่ี 4.4 แสดงโครงสร้างลกัษณะภายนอกของไต 
ภาพท่ี 4.5 แสดงโครงสร้างลกัษณะภายในของไต 
ภาพท่ี 4.6 แสดงโครงสร้างลกัษณะภายนอกและภายในของไต 
ภาพท่ี 4.7 แสดงส่วนประกอบของไต 
ภาพท่ี 4.8 แสดงโครงสร้างลกัษณะภายนอกและภายในของไต 
ภาพท่ี 4.9 แสดงส่วนประกอบของไต 
ภาพท่ี 4.10 แสดงโครงสร้างภายในของไตตดัตามยาวและหน่วยไต 
ภาพท่ี 4.11แสดงการแลกเปล่ียนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซดใ์นถุงลม 
ภาพท่ี 4.12 แสดงต่อมเหง่ือของคน 
ภาพท่ี 4.13 แสดงการขบัถ่ายของเสียของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั 
ภาพท่ี 4.14 แสดงการขบัถ่ายของเสียของพลานาเรีย 
ภาพท่ี 4.15 แสดงการขบัถ่ายของเสียพลานาเรีย 
ภาพท่ี 4.16 แสดงการขบัถ่ายของแมลง 
ภาพท่ี 4.17 แสดงการขบัถ่ายของปลา 
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   ผา่นเกณฑร้์อยละ 70 ไม่ผา่นเกณฑ ์

ศึกษาชุดกิจกรรมต่อไป 
เรียนรู้ซ่อมเสริม 

โดยกลบัไปศึกษาชุดกิจกรรมนั้น ๆ 
 

นกัเรียนแต่ละคนตอ้งมีความซ่ือสัตยต่์อตนเอง 
ไม่เปิดดูเอกสารเฉลยก่อนท าแบบทดสอบ ท ากิจกรรมหรือใบงาน 

 

 

    

 

         ชุดกิจกรรมเล่มน้ี  เป็นชุดกิจกรรมท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอน  และเป็นชุดกิจกรรมท่ี   
นกัเรียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง  ใหน้กัเรียนอ่านค าแนะน าและท าตามค าช้ีแจงแต่ละขั้นตอน                      
ตั้งแต่ตน้จนจบ  นกัเรียนจะไดรั้บความรู้อยา่งครบถว้น  โดยปฏิบติัตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 ค าแนะน าในการใชชุ้ดกิจกรรม 

 

  1.  ศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

   2.  ศึกษาชุดกิจกรรม  ท ากิจกรรม  บนัทึกผล อภิปราย
หลงัท ากิจกรรม และท าใบงาน โดยศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  
 

 3.  ประเมินผลการเรียนรู้ โดยท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
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         โครงสร้างของชุดกจิกรรม 

สาระที ่1  ส่ิงมชีีวติกบักระบวนการดํารงชีวติ 

มาตรฐาน 
                 มาตรฐาน ว 1.1  เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างและหนา้ท่ีของระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวติท่ีท างานสัมพนัธ์กนั  มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใช ้ในการด ารงชีวติของตนเอง
และดูแลส่ิงมีชีวติ 
 

 

 

ตัวช้ีวดั 
              อธิบายโครงสร้างและการท างานของระบบยอ่ยอาหาร  ระบบหมุนเวยีนเลือด 
ระบบหายใจ  ระบบขบัถ่าย  ระบบสืบพนัธ์ุของมนุษยแ์ละสัตว ์ รวมทั้งระบบประสาท
ของมนุษย ์
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ด้านความรู้ ( K ) 

1. ระบุอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าจดัของเสียทางไต 
   2. อธิบายกระบวนการท างานของไต 

3. สรุปความส าคญัของไตและการดูแลรักษาไต 
                             4. อธิบายการขบัถ่ายของเสียทางปอด 
                             5. อธิบายการขบัถ่ายของเสียทางผวิหนงั 

6. ระบุโครงสร้างท่ีใชใ้นการขบัถ่ายของเสียของสัตวบ์างชนิด 

         ด้านทกัษะกระบวนการ ( P ) 

1. สืบคน้เก่ียวกบัการก าจดัของเสียทางไต ทางปอดและทางผวิหนงั 

2. สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบขบัถ่ายของสัตวบ์างชนิด   

          ด้านจิตวทิยาศาสตร์ ( A ) 

  1. มุ่งมัน่ในการท างาน 
2. มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

              
  
 
  
 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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  ร่างกายของมนุษยแ์ละสัตวมี์กระบวนการสลายอาหารและการสังเคราะห์สารแลว้ท าใหเ้กิด

สารท่ีมีประโยชน์และสารท่ีไม่มีประโยชน์หรือเป็นโทษต่อร่างกาย ร่างกายจึงตอ้งมีอวยัวะ

และกระบวนการขบัสารท่ีไม่เนน้ประโยชน์และเนน้โทษ เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด,์แก๊ส

แอโมเนีย,ยเูรีย, ยริูก ซ่ึงเรียกวา่การขบัถ่าย โดยมีกระบวนการอยา่งเป็นระบบ ดงันั้น ถา้อวยัวะ

หรือระบบขบัถ่ายของเสียเหล่าน้ีผดิปกติท าใหร่้างกายเสียสมดุล และไม่สามารถด ารงชีวติเป็น

ปกติสุขไดจึ้งควรรักษาและดูแลอวยัวะเหล่าน้ี 

        
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระการเรียนรู้ 

  - โครงสร้างและหนา้ท่ีการก าจดัของเสียทางไต 

-  การก าจดัของเสียทางไต 

  - การขบัถ่ายของเสียทางปอด 

  - การขบัถ่ายของเสียทางผวิหนงั 

- ระบบขบัถ่ายของสัตวบ์างชนิด 

 
 

สาระสําคญั 
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ใบกจิกรรมที ่4.1 เร่ือง ศึกษาโครงสร้างและส่วนประกอบของไต 

วนัท่ี ............... เดือน ........................... พ.ศ. .................... 

 
 

คําช้ีแจง : จงบันทกึ อภิปราย และสรุปเกีย่วกบัโครงสร้าง ส่วนประกอบของของไต  
วสัดุและอุปกรณ์ 
1. ไตหมู 1 อนั/ กลุ่ม 
2. ถุงมือผา่ตดั 1 คู่ 
3. ใบมีดผา่ชุดหรือชุดผา่ตดั 1 ชุด/ กลุ่ม 
4. คีมผา่ตดั 1 อนั 
5. กรรไกรผา่ตดั 1 อนั 
6. แท่งแกว้คนสาร 

วธีิการศึกษา 
1. สังเกตลกัษณะภายนอกและร่องบริเวณดา้นขา้งของไต บนัทึกผลการสังเกต 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.1 แสดงโครงสร้างลกัษณะภายนอกของไต 

ทีม่า บุญชวน พรหมสมบัติ.2559.ถ่ายภาพ 

เวลาที่ใช้ 2 ช่ัวโมง 
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            2. ใชมี้ดผา่คร่ึงไตตามยาวดงัภาพ แลว้ใชแ้วน่ขยายส่องดูลกัษณะและโครงสร้างภายในของไต 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.2 แสดงลกัษณะโครงสร้างลกัษณะภายในของไต 

ทีม่า บุญชวน พรหมสมบัติ.2559.ถ่ายภาพ 

 

              3. วาดภาพโครงสร้างของไต พร้อมทั้งช้ีส่วนประกอบท่ีส าคญั โดยเปรียบเทียบ ของจริง 
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 ผลการศึกษา 
 

  
 

 

 

  

ภาพ 4.3 แสดงโครงสร้างลกัษณะภายนอกและภายในของไต 

ทีม่า บุญชวน พรหมสมบัติ.2559.ถ่ายภาพ 

 

คาํถามท้ายกจิกรรม 

1.ลกัษณะของไตภายนอกคลา้ยกบัส่ิงใด.....................................................................................................      
   2.ลกัษณะภายในของไต เป็นอยา่งไร............................................................................................ 
   3.ลกัษณะของกลุ่มเน้ือเยือ่ภายในไตท่ีเป็นสีแดงท่ีเรียกวา่........................................................................... 
   4.ลกัษณะของกลุ่มเน้ือเยือ่ท่ีเรียกวา่หน่วยไตท าหนา้ท่ี................................................................................. 
      
สรุปผลการทดลอง 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

เน้ือเยือ่ชั้นนอก 

เน้ือเยือ่ชั้นใน 
กรวยไต 

หน่วยไต 
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ใบเฉลยกจิกรรมที่ 4.1 เร่ือง ศึกษาโครงสร้างและส่วนประกอบของไต 

วนัท่ี ............... เดือน ........................... พ.ศ. .................... 

 
 
คําช้ีแจง : จงบันทกึ อภิปราย และสรุปเกีย่วกบัโครงสร้าง ส่วนประกอบของของไต  
วสัดุและอุปกรณ์ 
1. ไตหมู 1 อนั/ กลุ่ม 
2. ถุงมือผา่ตดั 1 คู่ 
3. ใบมีดผา่ชุดหรือชุดผา่ตดั 1 ชุด/ กลุ่ม 
4. คีมผา่ตดั 1 อนั 
5. กรรไกรผา่ตดั 1 อนั 
6. แท่งแกว้คนสาร 
วธีิการศึกษา 
1. สังเกตลกัษณะภายนอกและร่องบริเวณดา้นขา้งของไต บนัทึกผลการสังเกต 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.4 แสดงโครงสร้างลกัษณะภายนอกของไต 

ทีม่า บุญชวน พรหมสมบัติ.2559.ถ่ายภาพ 
 

เวลาที่ใช้ 2 ช่ัวโมง 
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            2. ใชมี้ดผา่คร่ึงไตตามยาวดงัภาพ แลว้ใชแ้วน่ขยายส่องดูลกัษณะและโครงสร้างภายในของไต 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.5 แสดงโครงสร้างลกัษณะภายในของไต 

ทีม่า บุญชวน พรหมสมบัติ.2559.ถ่ายภาพ 

 

              3. วาดภาพโครงสร้างของไต พร้อมทั้งช้ีส่วนประกอบท่ีส าคญั โดยเปรียบเทียบ ของจริง 
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   เร่ือง  ระบบขบัถ่ายของมนุษยแ์ละสัตว ์ 
 
 
 
 
ผลการศึกษา 
 

  
 

 

 

 

  

ภาพ 4.6 แสดงโครงสร้างลกัษณะภายนอกและภายในของไต 

ทีม่า บุญชวน พรหมสมบัติ.2559.ถ่ายภาพ 

คาํถามท้ายกจิกรรม 

1.ลกัษณะภายนอกของไตคลา้ยกบัส่ิงใด 
แนวตอบ คลา้ยกบัเมล็ดถัว่แดงมีสีแดงน ้าตาลเขม้ 
 2.ลกัษณะภายในของไต เป็นอยา่งไร 
แนวตอบ มีลกัษณะบางส่วนเป็นสีขาวบางส่วนเป็นกอ้นสีแดงโดยท่ีเน้ือเยื่อชั้นนอกมีสีน ้ าตาลเขม้ เน้ือเยื่อ
ชั้นในเป็นกลุ่มของเส้นเลือดฝอยสีแดงท่ีเรียกวา่หน่วยไตและกรวยไต 
3.ลกัษณะของกลุ่มเน้ือเยือ่ภายในไตท่ีเป็นสีแดงท่ีเรียกวา่ 
แนวตอบ หน่วยไต 
4.ลกัษณะของกลุ่มเน้ือเยือ่ท่ีเรียกวา่หน่วยไตท าหนา้ท่ี 
แนวตอบ กรองของเสียพวกยูเรีย และเกลือแร่ พร้อมกบัน ้ าส่วนเกินออกจากกระแสเลือดเขา้สู่ระบบขบั
ปัสสาวะ 

เน้ือเยือ่ชั้นนอก 

   เน้ือเยือ่ชั้นใน 
กรวยไต 

หน่วยไต 

กรวยไต 
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              สรุปได้ว่า 
                      โครงสร้างของไตหมูคลา้ยคลึงกบัโครงสร้างของไตคนจากการท ากิจกรรมจะ 

             ไม่เห็นรายละเอียดของเน้ือเยือ่ในไตมากนกัแต่จากการศึกษาพบวา่มีลกัษณะภายนอก 

             ของไตมีรูปร่างคลา้ยเมล็ดถัว่แดง เม่ือผา่ไตตามยาวจะเห็นไตแบ่งเป็น 2 บริเวณ ดา้นนอก 

             จะมีสีเขม้เรียกวา่เน้ือเยือ่ดา้นนอกส่วนเน้ือเยือ่ดา้นในจะมีลกัษณะเป็นกอ้นเน้ือเยือ่สีแดง 

             เรียกวา่หน่วยไตซ่ึงท าหนา้ท่ีกรองของเสียประเภทยเูรีย น ้าและพวกเกลือแร่ท่ีร่างกาย 

            ไม่ตอ้งการออกจากกระแสเลือดไปรวบรวมท่ีกรวยไตแลว้ขบัออกมาเป็นน ้าปัสสาวะ 
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คําช้ีแจง : ให้นักเรียนบอกช่ือส่วนต่างๆ ของไตพร้อมบอกบอกหน้าที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

ใบงานที ่4.1 
เร่ือง  โครงสร้างและหน้าที่ของไต 
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คําช้ีแจง : ให้นักเรียนบอกช่ือส่วนต่างๆ ของไตพร้อมบอกบอกหน้าที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 
หน้าที่ของไต 
1. ท่อของหน่วยไต 
 - มีหนา้ท่ีหลกัคือ ควบคุมสมดุลของสารน ้าและสารต่างๆ ในร่างกาย   
 - ดูดกลบัสารท่ีตอ้งการ และขบัสารท่ีไม่ตอ้งการทิ้งผา่นทางปัสสาวะ  
 2. กรวยไต 
 มีหนา้ท่ีเป็นท่ีเก็บกกั หรือพกัน ้าปัสสาวะท่ีปล่อยออกจากไต ก่อนไหลลงสู่ท่อไต 
3. เส้นเลือดเขา้ – ออกจากไต มีหนา้ท่ี  น าของเสียเขา้สู่ไตเพื่อท าการกรองของเสียออกจากเลือด 

เฉลย 
ใบงานที ่4.1 

เร่ือง โครงสร้างและหน้าที่ของไต 
 

1. ท่อของหน่วยไต 

2. กรวยไต 

3. เส้นเลือดเขา้ - ออกจากไต 

4. หลอดไต/ ท่อไต 

7. เน้ือเยือ่ชั้นเมดลัลาร์ 

6. เส้นเลือดฝอย 

5. เน้ือเยือ่ชั้นคอร์เทก็ 

8. หน่วยไต 

http://th.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%95
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
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   เร่ือง  ระบบขบัถ่ายของมนุษยแ์ละสัตว ์ 
 
 
 
 
4. หลอดไต/ ท่อไต 
 มีหนา้ท่ี  ล าเลียงของเสียสู่กระเพาะปัสสาวะ 
5. เน้ือเยือ่ชั้นคอร์เทก็ 
 มีหนา้ท่ี  เป็นท่ีอยูข่องหน่วยไต 
6. เส้นเลือดฝอย  
 มีหนา้ท่ี  แลกเปล่ียนสาร 
7. เน้ือเยือ่ชั้นเมดลัลาร์ 
 มีหนา้ท่ี  เป็นท่ีอยูข่องหน่วยไต 
8. หน่วยไต 
 มีหนา้ท่ี  กรองของเสีย 
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คําช้ีแจง : ให้นักเรียนเรียงคําศัพท์ต่อไปนีพ้ร้อมจับคู่กบัหน้าทีใ่ห้ถูกต้อง  

   1.  i  d  n  y  e  k  s  = _ _ _ _ _ _ _ 

   หนา้ท่ี.......................................................................................................................................................... 

   2. s  r  e  t  e  r  u = _ _ _ _ _ _ _ 

   หนา้ท่ี......................................................................................................................................................... 

   3. d  d  e  r  b  l  a = _ _ _ _ _ _ _ 

   หนา้ท่ี......................................................................................................................................................... 

   4. t  h  r  a  u  r  e = _ _ _ _ _ _ _ 

   หนา้ท่ี......................................................................................................................................................... 

   5. t  o  r  x  c  e = _ _ _ _ _ _ 

   หนา้ท่ี......................................................................................................................................................... 

   6. l  l  a  d  u  m  e = _ _ _ _ _ _ _ 

   หนา้ท่ี.......................................................................................................................................................... 

 
  

 

 

 

ใบงานที ่4.2  

เร่ือง  กระบวนการทํางานของไต 

กรองของเสียออกจากเลือด    เป็นท่อท่ีออกมาจากไตในแต่ละขา้งไปสู่กระเพาะปัสสาวะ  

สามารถบรรจุน ้าปัสสาวะไดป้ระมาณ 1.5 ลิตร  
 

เป็นท่อเลก็ๆ ท่ีออกมาจากกระเพาปัสสาวะเพื่อจะน าน ้าปัสสาวะออกไปนอกร่างกาย 
 

เปลือกไตชั้นนอก    เปลือกไตชั้นใน 
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    1. kidneys ท าหนา้ท่ีกรองของเสียออกจากเลือด 

    2. ureters เป็นท่อท่ีออกมาจากไตในแต่ละขา้งไปสู่กระเพาะปัสสาวะ 

    3.  bladder สามารถบรรจุน ้าปัสสาวะไดป้ระมาณ 1.5 ลิตร 

    4.  urethra เป็นท่อเลก็ๆ ท่ีออกมาจากกระเพาปัสสาวะเพื่อจะน าน ้าปัสสาวะออกไป 
         นอกร่างกาย  
    5. Cortex  เปลือกไตชั้นนอก    
    6.  Medulla เปลือกไตชั้นใน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

เฉลยใบงานที ่4.2 
เร่ือง  กระบวนการทํางานของไต 

 



17 
   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวชิาวทิยาศาสตร์  ชุดท่ี  4 
   เร่ือง  ระบบขบัถ่ายของมนุษยแ์ละสัตว ์ 
 

 
 
 

 
1.ปอดขบัถ่ายสารใดออกมา 
ตอบ.............................................................................................................................................. 
2.แก๊สคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ขบัออกมาทางลมหายใจออกเกิดจากกระบวนการใดในร่างกาย 
ตอบ.............................................................................................................................................. 
3.การขบัถ่ายของเสียทางผวิหนงั เป็นการขบัสารท่ีเรียกวา่เหง่ือ ซ่ึงประกอบดว้ยสารชนิดใดบา้ง 
ตอบ.............................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………… 
4.ชั้นของผวิหนงัท่ีพบต่อมเหง่ือคือชั้นใด 
ตอบ.............................................................................................................................................. 
5.เพราะเหตุใดหลงัจากท่ีเราออกก าลงักายใหม่ๆร่างกายจึงรู้สึกเยน็ลง 
ตอบ.............................................................................................................................................. 
6.ต่อมเหง่ือท าหนา้ท่ีอะไร  
ตอบ.............................................................................................................................................. 
7.สารต่างๆท่ีประกอบในเหง่ือเกิดจากกระบวนการใดในร่างกาย 
ตอบ.............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
8.เพราะเหตุใด เหง่ือจึงมีรสเคม็และเปร้ียว 
ตอบ.............................................................................................................................................. 
9.ผูท่ี้ออกก าลงักายมากๆจะเสียน ้าและโซเดียมคลอไรดท์างเหง่ือเขาจึงควรท าอยา่งไร เพื่อให้
ร่างกายเกิดความสมดุล 
ตอบ.............................................................................................................................................. 
10.เราควรดูแลรักษาปอดและผวิหนงัอยา่งไร 
ตอบ.............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………. 

ใบงานที ่4.3 

 เร่ือง ระบบขบัถ่ายทางปอดและผิวหนัง 
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1.ปอดขบัถ่ายสารใดออกมา 
แนวตอบ น ้าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์
2.แก๊สคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ขบัออกมาทางลมหายใจออกเกิดจากกระบวนการใดในร่างกาย 
แนวตอบ กระบวนการหายใจ 
3.การขบัถ่ายของเสียทางผวิหนงั เป็นการขบัสารท่ีเรียกวา่เหง่ือ ซ่ึงประกอบดว้ยสารชนิดใดบา้ง 
แนวตอบ เหง่ือประกอบดว้ยน ้าร้อยละ 99  อีกร้อยละ 1 เป็นสารพวกเกลือแร่ เป็นเกลือโซเดียมคลอ
ไรด ์นอกจากน้ีเป็นสารพวกยเูรีย กรดยริูก แอมโมเนีย น ้าตาล กรดแลกติก 
4.ชั้นของผวิหนงัท่ีพบต่อมเหง่ือคือชั้นใด 

 แนวตอบ ชั้นหนงัแท ้
5.เพราะเหตุใดหลงัจากท่ีเราออกก าลงักายใหม่ๆร่างกายจึงรู้สึกเยน็ลง 
แนวตอบ  เพราะการขบัเหง่ือเป็นการช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกายไดป้ระมาณร้อยละ 87.5 
6.ต่อมเหง่ือท าหนา้ท่ีอะไร 
แนวตอบ ขบัของเสียในรูปเหง่ือและช่วยระบายความร้อน 
7.สารต่างๆท่ีประกอบในเหง่ือเกิดจากกระบวนการใดในร่างกาย 
แนวตอบ เกิดจากกระบวนการสลายสารและการสังเคราะห์สารต่างๆภายในเซลลข์องร่างกายท่ี
เรียกวา่ กระบวนการเมนทบอลิซึม 
8.เพราะเหตุใด เหง่ือจึงมีรสเคม็และเปร้ียว 
แนวตอบ  เหง่ือมีรสเคม็เพราะมีเกลือโซเดียมคลอไรด ์มีรสเปร้ียวเพราะมีกรดแลคติก 
9.ผูท่ี้ออกก าลงักายมากๆจะเสียน ้าและโซเดียมคลอไรดท์างเหง่ือเขาจึงควรท าอยา่งไร เพื่อให้
ร่างกายเกิดความสมดุล 
แนวตอบ ด่ืมน ้าและเกลือโซเดียมคลอไรดท์ดแทน 
10.เราควรดูแลรักษาปอดและผวิหนงัอยา่งไร 
แนวตอบ ด่ืมน ้าวนัละ 6-8 แกว้ พกัผอ่นใหเ้พียงพอ รับประทานอาหารใหค้รบ 5 หมู่ งดสูบบุหร่ี 
หมัน่ดูแลรักษาความสะอาดในร่างกาย หลีกเล่ียงอากาศมลพิษ   

 

 

เฉลยใบงานที ่4.3 
 เร่ือง ระบบขบัถ่ายทางปอดและผิวหนัง 
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                    1.  จงเติม คาํทีใ่ห้ไว้ต่อไปนี ้ลงในตาราง ทีม่คีวามสัมพนัธ์กนัระหว่างชนิดของสัตว์ 
             กบัอวยัวะขบัถ่าย   
            

ชนิดของวิง่มชีีวติ อวยัวะทีใ่ช้ในการขบัถ่าย 

1.1  อมบีา  

1.2 พารามเีซียม  
1.3 พลานาเรีย  
1.4 ไส้เดือนดิน  
1.5 แมลง  
1.6  นก  
1.7 ไก่  
1.8 จิง้จก  
1.9 ปลา  
1.10  สุนัข  

 
      2. ไตของสัตว์ ทาํหน้าทีอ่ะไรบ้าง ................................................................................. 

          ................................................................................................................................. 

 

 

ใบงานที ่4.4 

 เร่ือง การขบัถ่ายของสัตว์บางชนิด 
 

ค าส่ัง 
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                        1.  จงเติม คาํทีใ่ห้ไว้ต่อไปนี ้ลงในตาราง ทีม่คีวามสัมพนัธ์กนัระหว่าง 

ชนิดของสัตว์ กบัอวยัวะขบัถ่าย 

           แนวตอบ 

ชนิดของวิง่มชีีวติ อวยัวะทีใ่ช้ในการขบัถ่าย 

1.1  อมบีา คอนแทรกไทด ์แวคิวโอล   ( contractile  
vacuole ) 

1.2 พารามเีซียม คอนแทรกไทด ์แวคิวโอล   ( contractile  
vacuole ) 

1.3 พลานาเรีย เฟลมเซลล ์( flame cell  ) 
1.4 ไส้เดือนดิน เนฟริเดียม (nephridium) 

1.5 แมลง ท่อมลัพิเกียน (Malpinghian tubule) 

1.6  นก ไต( kidney ) 
1.7 ไก่ ไต( kidney ) 
1.8 จิง้จก ไต( kidney ) 
1.9 ปลา ไต( kidney ) 
1.10  สุนัข ไต( kidney ) 

      2. ไตของสัตว์ ทาํหน้าทีอ่ะไรบ้าง 
           แนวตอบ   1.  ช่วยก าจดัของเสียพวกไนโตรเจนท่ีเกิดจากการเผาพลาญโปรตีนและของเสียอ่ืนๆท่ี  
                                    เป็นอนัตรายต่อร่างกาย 
                                 2.  ช่วยรักษาสมดุลของปริมาณน ้า และเกล่ือแร่ในร่างกายให้อยูใ่นสภาพ 
 

เฉลยใบงานที ่4.4 
เร่ือง การขบัถ่ายของสัตว์บางชนิด 

 

ค าส่ัง 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 
ชุดที่ 4  เร่ือง  ระบบขบัถ่าย  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เวลา  20  นาที   คะแนนเตม็ 20  คะแนน 
 

 
            คําช้ีแจง    จงเลอืกคําตอบทีถู่กทีสุ่ดเพยีงคําตอบเดียว  
            1. ไตมีลกัษณะคลา้ย 
                    ก.  เมล็ดแตงโม                                 ข.  เมล็ดมะขาม        
                    ค.  เมล็ดขา้วโพด                            ง.  เมล็ดถัว่    
            2. ขอ้ใดไม่ใช่ ส่วนปะกอบของหน่วยไต 
       ก.  กระเพาะปัสสาวะ      ข. ท่อของหน่วยไต 
                    ค.  โบวแ์มนส์แคปซูล (Bowman ’s capsule)               ง. โกลเมอรูลสั (glomerulus)      
           3. ปัสสาวะท่ีขบัออกมาประกอบดว้ยสารบา้ง 
                   ก.  น ้า  และเกลือแร่         ข.  น ้า  และยเูรีย 
                   ค. น ้า  ยเูรีย  และเกลือแร่           ง.   ยเูรีย  และเกลือแร่ 
            4. ถา้เรากลั้นปัสสาวะไวน้านจะเป็นผลเสียต่ออวยัวะใดมากท่ีสุด 
      ก. ตบั  ข. ไต       ค. หวัใจ  ง. ปอด 
             5.ในแต่ละวนัร่างกายจะขบัน ้าปัสสาวะออกมาประมาณก่ีลิตร 
     ก.  0.5 - 1  ลิตร   ข.  1 - 1.5  ลิตร 
     ค.  1.5 - 2  ลิตร   ง.  2 - 2.5  ลิตร 
            6. ปกติแลว้กระเพาะปัสสาวะของเรารับน ้าปัสสาวะไดก่ี้ ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
 ก. 150                          ข. 200  ค. 250   ง. 500 
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      7. ขอ้ใดบ่งช้ีวา่กระเพาะปัสสาวะอกัเสบจากการติดเช้ือ 
    ก.  ตรวจพบเกล็ดเลือดในน ้าปัสสาวะ   
    ข.  ตรวจพบเมด็เลือดแดงในน ้าปัสสาวะ   
    ค. ตรวจพบเมด็เลือดขาวจ านวนมากในน ้าปัสสาวะ  
    ง.  ตรวจพบเมด็เลือดขาวจ านวนมากผดิปกติในกระแสเลือด 
       8.  ปกติ ท่อของหน่วยไตจะท าหนา้ท่ีดูดสารท่ีมีประโยชน์ เช่น น ้าตาลกลูโคส กลบัเขา้ไปใชใ้นเซลล ์ 
            จึงไม่พบน ้าตาลกลูโคสในน ้าปัสสาวะ แต่ปราฏกวา่ เม่ือ ด.ญ.อ าภา  ไปตรวจน ้ าปัสสาวะ ปรากฏวา่  
            พบน ้าตาลกลูโคสในน ้าปัสสาวะ จากขอ้มูลขา้งตน้  แสดงวา่โครงสร้างใดของไต ของ  ด.ญ.อ าภา  
            ผดิปกติ 
 ก.  ท่อไต   ข. หลอดไต                  ค. ท่อของหน่วยไต           ง. กระเพาะปัสสาวะ 
       9.   คอนแทรกไทด ์แวคิวโอล  ( contractile  vacuole ) เป็นโครงสร้างท่ีช่วยรักษาสมดุล 
             ของน ้าและแร่ธาตุ ท่ีพบในส่ิงมีชีวติกลุ่มใด. 

 ก.  นก   แมลง     ข.  อะมีบา  พารามีเซียม 
 ข. พลานาเรีย   กบ   ง.  ปลา  จ้ิงจก 
      10.   ขอ้ใดแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งชนิดของสัตวแ์ละของเสียท่ีขบัออกมาไดถู้กตอ้ง 

               ก.  ปลา  - แอมโมเนีย  ข.  ไก่  นก – กรดยริูก 

    ค.   สุนขั แมว – ยเูรีย                        ง.   ถูก ทั้ง ก. ข. และ ค. 
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เฉลย 
แบบทดสอบหลงัเรียน 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 
ชุดที่ 4  เร่ือง  ระบบขบัถ่าย  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เวลา  20  นาที   คะแนนเตม็ 10  คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ คําตอบ 

1 ง 

2 ก 

3 ค 

4 ข 

5 ข 

6 ค 

7 ค 

8 ค 

9 ข 

10 ง 



24 
   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวชิาวทิยาศาสตร์  ชุดท่ี  4 
   เร่ือง  ระบบขบัถ่ายของมนุษยแ์ละสัตว ์ 
 

 การขับถ่าย คือ การสลายสารอาหารภายในเซลล์และการสังเคราะห์สาร ท าให้เกิดสาร

หลายชนิดทั้งท่ีเนน้ประโยชน์และของเสียท่ีร่างกายตอ้งการก าจดัออกเพราะเป็นอนัตรายต่อร่างกาย

ซ่ึงนอกจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซดแ์ลว้ยงัมีสารอ่ืนท่ีร่างกายตอ้งการก าจดัออก เช่น แอมโมเนีย ยู

เรีย กรดยริูก เป็นตน้ 

การกําจัดของเสียทางไต      ไตมีลกัษณะคลา้ยเมล็ดถัว่ มีอยู่2ขา้งติดอยู่กบัดา้นหลงัของช่องทอ้ง

ยาวประมาณ 11เซนติเมตร กวา้ง 6 เซนติเมตร และหนา 3 เซนติเมตร ตรงกลางเวา้เป็นกรวยไต มี

หลอดไตต่อไปยงักระเพาะปัสสาวะ ภายในไตมีหน่วยไตเล็ก ๆ อยู่เป็นจ านวนมากกระบวนการ

ขบัถ่ายเร่ิมจากหลอดเลือดท่ีน าเลือดมาจากหวัใจ( รีนลั อาร์เทอร่ี )  ถูกส่งเขา้หน่วยไต หน่วยไตจะ

กรองสารท่ีมีอยูใ่นเลือด สารท่ียงัมีประโยชน์จะถูกหน่วยไตดูดซึมกลบัคืนสู่เซลล์ ส่วนของเสียอ่ืน 

ๆจะถูกส่งไปตามหลอดไตลงสู่กระเพาะปัสสาวะ ซ่ึงมีความจุประมาณคร่ึงลิตร ในวนัหน่ึง ๆ 

คนเราจะขบัถ่ายปัสสาวะออกมาประมาณ 1-1.5ลิตร 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.7 แสดงส่วนประกอบของไต 
ทีม่า : ส่วนประกอบของไต.2556 : ออนไลน์. 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

            

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้ที่ 4.1 
เร่ือง ระบบขบัถ่ายของเสียทางไต 
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โครงสร้างและหน้าที่ของการกาํจัดของเสียทางไต 
    การก าจดัของเสียทางไต หรือระบบขบัถ่ายปัสสาวะ ท าหนา้ท่ีกรองของเสียออกจากเลือด
แลว้น าออกนอกร่างกายเป็นการท างานของระบบขบัถ่ายในรูปของปัสสาวะ  
 1. ไต (kidneys) ท าหนา้ท่ีกรองของเสียออกจากเลือด ขบัออกมาเป็นน ้าปัสสาวะไหล
ไปตามท่อเล็กๆในไต โดยไปรวมกนัท่ีกรวยไต จากนั้นก็ไหลผา่นท่อไตลงสู่กระเพาะ
ปัสสาวะ พร้อมท่ีจะขบัออกมานอกร่างกายทางท่อปัสสาวะ  
  2. ท่อไต (ureters) เป็นท่อท่ีออกมาจากไตในแต่ละขา้งไปสู่กระเพาะปัสสาวะ  
  3. กระเพาะปัสสาวะ (bladder) สามารถบรรจุน ้าปัสสาวะไดป้ระมาณ 500 ลูกบาศก ์
                   เซนติเมตร  
  4. ท่อปัสสาวะ (urethra) เป็นท่อเล็กๆ ท่ีออกมาจากกระเพาปัสสาวะเพื่อจะน าน ้า 
                   ปัสสาวะออกไปนอกร่างกาย  
  
 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.8 แสดงลกัษณะภายนอกและภายในของไต 
ทีม่า : บุญชวน พรหมสมบัติ.2559.ถ่ายภาพ 
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ภาพ 4.9 แสดงส่วนประกอบของไต 
ทีม่า : ส่วนประกอบของไต.2556 : ออนไลน์. 

 
 ถา้ผา่ไตตามยาวจะพบวา่ไตประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ 2 ชั้น  คือเปลือกไตชั้นนอก   
(Cortex) กบัเปลือกไตชั้นใน (Medulla) ภายในไต ประกอบไปดว้ย หน่วยไต 
(Nephron)นบัลา้นหน่วยเป็นท่อท่ีขดไปมาโดยมีปลายท่อขา้งหน่ึงตนั เรียกปลายท่อท่ี
ตนัน้ีวา่ “ โบวแ์มนส์แคปซูล (Bowman ’s capsule)”ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแอ่งคลา้ยถว้ย
ภายในแอ่งจะมีกลุ่มเลือดฝอยพนักนัเป็นกระจุก เรียกวา่    “ โกลเมอรูลสั 
(glomerulus)”  ซ่ึงท าหนา้ท่ีกรองของเสียออกจากเลือดท่ีไหลผา่นไต  
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ภาพ 4.10 แสดงโครงสร้างภายในของไตตัดตามยาวและหน่วยไต 

ทีม่า :  โครงสร้างภายในของไตตัดตามยาวและหน่วยไต.2556 : ออนไลน์. 
   
 องค์ประกอบของหน่วยไตมีหน้าทีต่่อไปนี้ 
 1. โกลเมอรูลสั ท าหนา้ท่ี   กรองของเสียจากเลือดผา่นลงสู่โบวแ์มนส์แคปซูล 
 2. โบวแ์มนส์แคปซูล ท าหนา้ท่ี   รับของเสียท่ีกรองไดจ้ากเลือดล าเลียงลงสู่ 
                   ท่อของหน่วยไต 
 3. ท่อหน่วยไต ท าหนา้ท่ีล าเลียงสารท่ีเป็นของเสียลงสู่กรวยไตและดูดสารท่ีมีประโยชน์ 
                    เช่น น ้า     น ้าตาลกลูโคส  กลบัเขา้สู่เซลล ์
 4. กรวยไต ท าหนา้ท่ี  เก็บรวบรวมของเสียจากท่อหน่วยไต 
 5. ท่อไต  ท าหนา้ท่ี  ล าเลียงของเสียลงสู่กระเพาะปัสสาวะ 
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ท่ีมา : ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ีสถาบนั. 2559 : 69 

 

 

 

 

การเปรียบเทยีบปริมาณของสารต่างๆ ในนํา้เลอืด และในปัสสาวะของคนปกติ 

 

สาร 
ปริมาณ (ร้อยละ) 

นํา้เลอืด ปัสสาวะ 
น ้า 92 95 

โปรตีน 7 0 
ยเูรีย 0.03 2 

กลูโคส 0.1 0 
คลอไรด์ 0.37 0.6 

 

ทีม่า : Biology for life 2nd  Edition, M.B. Roberts, 1988 
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 ในคนท่ีไตท างานเป็นปกติ แร่ธาตุและสารบางชนิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น  

        น ้าตาลกลูโคส กรดอะมิโน เป็นตน้  รวมทั้งน ้าบางส่วนจะถูกผนงัของหน่วยไตดูดซึมกลบั 

       คืนสู่หลอดเลือดฝอย และเขา้สู่หลอดเลือดด า ท่ีน าเลือดเขา้สู่หวัใจ ส่วนของเสียอ่ืน ๆ เช่น  

       น ้า เกลือแร่ ยเูรีย เป็นตน้ ซ่ึงรวมกนัเรียกวา่ น ้าปัสสาวะ จะถูกส่งต่อไปตามาหลอดไตเขา้สู่ 

       กระเพาะปัสสาวะ จากนั้นก็จะถูกขบัออกนอกร่างกายทางท่อปัสสาวะ  

     ใน วนัหน่ึง ๆ เลือดทั้งหมดท่ีหมุนเวยีนในร่างกายตอ้งผา่นมายงัไต ประมาณนาทีละ 1,200  

       ลูกบาศกเ์ซนติเมตร หรือวนัละ 180 ลิตร โดยไตจะขบัของเสียในรูปของน ้าปัสสาวะออกมาเร่ือย ๆ 

       แลว้ส่งต่อไปยงักระเพาะปัสสาวะซ่ึงมีความจุประมาณ 500 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร แต่เม่ือน ้าปัสสาวะ 

      ไหลลงสู่กระเพาะปัสสาวะประมาณ 250 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ร่างกายก็จะรู้สึกปวดปัสสาวะ กระเพาะ 

      ปัสสาวะจะหดตวัขบัน ้าปัสสาวะออกมา ในวนัหน่ึง ๆ จะถ่ายปัสสาวะออกมาประมาณ 1,000 - 1,500  

      ลูกบาศกเ์ซนติเมตร หรือ 1 - 1.5 ลิตร  

     ในน ้าปัสสาวะนอกจากจะมีน ้า ยเูรีย และของเสียอ่ืน ๆ ท่ีร่างกายไม่ตอ้งการ แต่ถา้ใน 

       น ้าปัสสาวะมีกลูโคส โปรตีน  เมด็เลือดแดง  ปะปนมากบัน ้าปัสสาวะ แสดงวา่ไตท างานผดิปกติ   

       ดงันั้นการตรวจสอบน ้าปัสสาวะจึงเป็นการตรวจสอบเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการท างานของไต นอกจาก 

       น้ีการตรวจสอบน ้าปัสสาวะยงัมีความส าคญัต่อการวินิจฉยัโรคของแพทยไ์ดอี้กดว้ย เช่น  

      โรคเบาหวาน เน่ืองจากโรคน้ีเกิดจากความผดิปกติของตบัอ่อนท่ีไม่สามารถควบคุมระดบัน ้าตาล 

       ในเลือดให้เป็นปกติได ้ไตจึงไม่สามารถดูดน ้าตาลกลบัคืนสู่เลือดไดห้มดท าใหน้ ้าปัสสาวะ  

          ของคนท่ีเป็นโรคเบาหวานมีน ้าตาลปนอยูด่ว้ย  เป็นตน้ 
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 โรคไตการป้องกนัและการรักษาคนทีเ่ป็นโรคไต     

ใครมีโอกาสเส่ียงต่อการเกดิโรคไต 
                   1.  อายเุกิน 60 ปีข้ึนไป   ไต จะเร่ิมเส่ือม 
                   2.  ความดนัโลหิตสูง 
                   3.  โรคหวัใจ   เช่น  หลอดเลือดหวัใจตีบ 
                   4.  โรคหลอดเลือดสมอง 
                   5.  โรคเบาหวาน 
                   6.  โรคเก๊าท ์
                   7.  โรคไตอกัเสบชนิดต่าง ๆ  เช่น   โรคไตอกัเสบตั้งแต่วยัเด็ก   ไตอกัเสบ เอส-แอล –อี 
                        โรคไตเป็นถุงน ้า  น่ิว  เน้ืองอก  หลอดเลือดฝอยอกัเสบ 
                   8.   มีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคไต  
                   9.   โรคทางเดินปัสสาวะอกัเสบจากการติดเช้ือ 
                  10.   ใชย้าแกป้วด   หรือสัมผสัสารเคมีบางชนิดติดต่อกนัเป็นเวลานาน 

รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคไต 
                   -   อาการแสดง 
                   -   การสืบคน้ 

อาการแสดงเมื่อเป็นโรคไต 

                    1.   หนงัตา   ใบหนา้   เทา้   ขา  และล าตวับวม 
                    2.   ปัสสาวะผดิปกติ 
                          เช่น   ขุ่น  เป็นฟอง  เป็นเลือด  สีชาแก่  / น ้าลา้งเน้ือ 
                    3.   การถ่ายปัสสาวะผดิปกติ 
                          เช่น   บ่อย  แสบ ขดั  ปริมาณนอ้ย 

ใบความรู้ที่ 4.2 

เร่ือง โรคไตและการดูแลรักษาคนที่เป็นโรคไต 
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                    4.   ปวดหลงั   คล าไดก้อ้น บริเวณไต 

       5.   ความดนัโลหิตสูง 
                    6.   ซีด  อ่อนเพลีย  เหน่ือยง่าย  ไม่มีแรง  ไม่กระฉบักระเฉง 
                    7.   ทอ้งอืด   ทอ้งเฟ้อ   คล่ืนไส้   อาเจียน 
                    8.   เบ่ืออาหาร   การรับรสอาหารเปล่ียนไป 
                    9.   ปวดศีรษะ   นอนหลบัไม่สนิท 

      อาการสังเกตเมื่อไตเส่ือม 

                  ไตเร่ิมเส่ือม 
                              -   อาการบวม 
                              -   ซีด 
                              -   อ่อนเพลีย 
                              -   เหน่ือยง่าย 
                              -   ความดนัโลหิตสูง 

                      ไตวายเร้ือรัง 
                              -   ซีดมากข้ึน 
                              -    เบ่ืออาหาร 
                              -    คนัตามตวั 

      อาการสังเกตเมื่อไตเส่ือม 
                     1.   อาการบวมท่ีหนา้ และหนงัตา 
                     2.   อาการบวมท่ีขา 
                     3.   อาการบวมท่ีเทา้ 
                     4.   ปัสสาวะเป็นเลือด 
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โรคไตวาย 
      ไตวายเฉียบพลนั 

ไตเส่ือมอยา่งรวดเร็ว   ภายในเวลาเป็นวนั  หรือสัปดาห์   มกัมีอาการมากกวา่แบบเร้ือรัง    อตัรา        
การเสียชีวติสูง   ถา้พน้อนัตราย  ไตมกัจะเป็นปกติได ้

โรคไตวายเร้ือรัง 
            เน้ือไตถูกท าลายอยา่งถาวร   ท าให้ไตค่อย ๆ ฝ่อเล็กลง     แมอ้าการจะสงบ  แต่ไตจะค่อยเส่ือม    
    และ  เขา้สู่ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ยในท่ีสุด 

สาเหตุของโรคไตวายเร้ือรัง 
                 ปัจจุบนัพบวา่ผูป่้วยดว้ยโรคไต เขา้สู่โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย  มีสาเหตุจาก 
                 1.   อนัดบัหน่ึง   โรคเบาหวาน 
                 2.   อนัดบัสอง   ความดนัโลหิตสูง  และ โรคหลอดเลือดฝอยไตอกัเสบ  เช่น  โรค เอส- แอล – อี 
                 3.   สาเหตุอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ 
                               -   โรคน่ิวในไต 
                               -  โรคไตอกัเสบเร้ือรังจากการติดเช้ือ 
                               -   โรคเก๊าส์ 
                               -   โรคไตจากการกินยาแกป้วดต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ๆ  
                               -   โรคถุงน ้าในไตท่ีถ่ายทอดทางกรรมพนัธ์ุ 
            สาเหตุต่าง ๆ เหล่าน้ี   มกัท าใหเ้กิดโรคกบัไตทั้ง 2 ขา้งพร้อม ๆ กนั 

โรคไตจากเบาหวาน 
                 -  ผูท่ี้เป็นเบาหวานมานานหลายปี   จะเกิดภาวะแทรกซอ้นของอวยัวะต่าง ๆ 
                 - โดยเฉพาะหลอดเลือดทัว่ร่างกายจะแขง็  และหนา    ท าใหเ้ลือดไป เล้ียงส่วนต่าง ๆ  
                    ของร่างกายลดลง 
                 -  ถา้ควบคุมเบาหวานไม่ดี   ภาวะแทรกซอ้นต่าง ๆ จะเกิดเร็วกวา่ปกติ 
                 -  โดยเฉล่ียโรคไตมกัจะเกิดตามหลงัโรคเบาหวานมากกวา่ 10 ปี  ข้ึนไป 
                 -  ถา้เร่ิมมีอาการบวมตามแขน  ขา  ใบหนา้  และล าตวั    เป็นการบ่งช้ีวา่เร่ิมมีความผดิปกติทางไต 
                 -   การตรวจพบโรคไตระยะเร่ิมแรกในผูป่้วยเบาหวาน    คือความดนัโลหิตสูง   ไข่ขาวหรือ 

โปรตีนร่ัวในปัสสาวะ 
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                  - เม่ือไตเร่ิมเส่ือมลง  จะตอ้งเจาะเลือดเพื่อตรวจหนา้ท่ีไต โดยค่ายเูรียไนโตรเจน ภาวะแทรกซอ้น 

ทางไตในผูป่้วยเบาหวาน 
                 1.  กระเพาะปัสสาวะอกัเสบ 
                 2.  อาการบวม 
                 3.  ไตอกัเสบจากการติดเช้ือ 
                 4.  ไตวายฉบัพลนั 
                 5.   ไตวายเร้ือรัง  
     ปัจจัยเส่ียงของการเกดิโรคไตในผู้ป่วยเบาหวาน   
 โรคไตพบประมาณ  30 – 35 % ของผูป่้วยโรคเบาหวาน    ปัจจยัเส่ียงของการเกิดโรคไต   ไดแ้ก่ 
        -   เพศชาย 
        -   พนัธุกรรม 
        -   ระดบัน ้าตาลสูง 
        -   ความดนัโลหิตสูง 
        -   โปรตีนร่ัวในปัสสาวะ 
        -   การสูบบุหร่ี 

     ทราบได้อย่างไรว่าเป็นโรคไตจากเบาหวาน 
        -   มีอาการซีด 
         -  บวม 
        -   ความดนัโลหิตสูง 
        -   อาการคนัตามตวั 
        -   เบ่ืออาหาร  น ้าหนกัลด 
        -  ระยะสุดทา้ยจะอ่อนเพลีย  คล่ืนใส้  อาเจียน 
  อยา่งไรก็ดี   การเกิดโรคไตจากเบาหวาน     มกัมีส่ิงตรวจพบเพิ่มเติมจากผูป่้วยไตวายเร้ือรังจาก  
       สาเหตุอ่ืนซ่ึงก็คือ   ภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดจากเบาหวาน  ไดแ้ก่  
       -   อาการชาตามปลายมือ – เทา้ 
       -   เจบ็หนา้อก 
       -   ตามวั 
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       -   แขนขาอ่อนแรง 
       -   แผลเร้ือรังตามผวิหนงัและปลายเทา้ 

การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน  เพือ่ป้องกนัโรคไต 
  1.   ตรวดปัสสาวะ  เพื่อหาโปรตีนทุกปี  
  2.   ควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดใหเ้ท่ากบั  หรือใกลเ้คียงปกติ   เท่าท่ีสามารถท าได ้
  3.   รักษาความดนัโลหิตให้อยูใ่นเกณทป์กติ 
  4.   หลีกเล่ียงการใชย้า  หรือ  สารท่ีเป็นอนัตรายต่อไต เช่น ยาตา้นการอกัเสบระงบัปวด สารทึบ
 รังสี 
  5.   ส ารวจ และใหก้ารรักษาโรค  หรือ ภาวะอ่ืนท่ีท าใหไ้ตเส่ือมสมรรถภาพ  เช่น การติดเช้ือทาง
 ปัสสาวะ 

 การดูแลผูป่้วยเบาหวาน  และเป็นโรคไต 
 1.   ตรวดปัสสาวะ และ เลือด   เพื่อดูหนา้ท่ีไตเป็นระยะ ๆ 
  2.   กินยาตามแพทยส์ั่งติดต่อกนั  และพบแพทยต์ามนดั 
  3.   งดบุหร่ี และแอลกอฮอล์    ซ่ึงมีผลต่อหลอดเลือด 
  4.   ถา้ตอ้งรับประทานยาแกป้วด หรือ ยาอ่ืน ๆ    ควรอยูภ่ายใตค้  าแนะน าของแพทย ์และเภสัชกร 
  5.   เม่ือมีอาการบวม   ควรงดอาหารเคม็ รสจดั หมกัดอง และอาหารกระป๋อง 
 6.   ควบคุมความดนัโลหิตใหป้กติ  หรือ  ใกลเ้คียงมากท่ีสุด     กินยาสม ่าเสมอ  ไม่หยดุยาเอง
 เพราะคิดวา่สบายดีแลว้ 
  7.   ระวงัอาหารท่ีมี  โคเลสเตอรอลสูง 
 8.   รับประทานผกั  และปลามากข้ึน 
 9.   ควรตรวจอวยัวะอ่ืน ๆ ดว้ย   เช่น ตา หวัใจ ปอด 
 10.  ส ารวจผวิหนงั และเทา้ใหส้ะอาด   ไม่มีแผลเร้ือรัง 
 11.  ระหวา่งการรักษาดว้ยเคร่ืองไตเทียม     ควรรับประทานเน้ือสัตว ์และอาหารเคม็ใหน้อ้ยท่ีสุด 
 12.  ควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดอยา่งเคร่งครัด 
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ตัวอย่างอาหารไขมันสูงทีค่วรระวงั 
  1.   อาหารโคเลสเตอรอลสูง 
            -   อาหารทะเล 
         -  เน้ือ – หมู ติดมนั 
          -   กุง้ 
         -   หอย 
          -   ทุเรียน 
          -   เนย 
  2.   อาหารไตรกลีเซอร์ไรด์สูง    
          -   อาหารจ าพวกแป้ง 
          -   ของหวาน 
          -    ผลไมร้สหวาน 
          -   เคร่ืองด่ืมท่ีผสมแอลกอฮอล์ 

การดูแลรักษาไต 

1.ด่ืมน ้าวนัละ 6-8 แกว้ 
2.ไม่ควรกลั้นปัสสาวะ 
3.ออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 
4.ไม่รับประทานอาหารรสจดั 
5.ไม่ควรรับประทานยามากจนเกินไป 
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  การขับถ่ายของเสียทางปอด 

            ปอด (lung)คืออวยัวะท่ีท าหนา้ท่ีแลกเปล่ียนก๊าซ น ้า และก๊าซคาร์บอนไดออกไซดซ่ึ์งเป็นส่ิงท่ี  

     ร่างกายไม่ตอ้งการแลว้จะออกจากเซลลแ์พร่เขา้ไปในเส้นเลือด  แลว้ล าเลียงไปยงัปอดเกิดการแพร่ของ 

     น ้าและก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ขา้สู่ถุงลมปอดแลว้เคล่ือนผา่นหลอดลมออกจากร่างกายทางจมูก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้ที่ 4.3 
เร่ือง ระบบขบัถ่ายของเสียทางปอดและผวิหนัง  

ภาพ 4.11   แสดงการแลกเปลีย่นแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในถุงลมปอด 

ทีม่า : การแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในถุงลม.2556 : ออนไลน์.  
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การดูแลรักษาปอด 

1.ควรอยูใ่นท่ีบริเวณลนกวา่งและหลีกเล่ียงบริเวณท่ีมีมลภาวะทางอากาศ 

2.งดสูบบุหร่ีหรืออยูห่่างจากควนับุหร่ี 

3.ออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 

4.พกัผอ่นใหเ้พียงพอ 

5.รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 

การขับถ่ายของเสียทางผวิหนัง 

    ผวิหนงัประกอบดว้ย 2 ส่วน 

          1. ชั้นต้ืน  เรียกวา่  หนงัก าพร้า (epidermis) 

          2. ชั้นลึก  เรียกวา่  หนงัแท ้(dermis) 

            ผวิหนงัของคนเราสามารถขบัถ่ายของเสียออกจากร่างกายทางรูขมุขน ซ่ึงส่ิงท่ีถูกขบัออกมาคือ     

        เหง่ือ   เหง่ือท่ีถูกขบัออกมาทางต่อมเหง่ือ เหง่ือประกอบดว้ยน ้าประมาณ 99 เปอร์เซ็นต ์สารอ่ืนๆ อีก 1  

        เปอร์เซ็นต ์เป็นพวกเกลือโซเดียมคลอไรด ์สารอินทรียพ์วกยเูรีย และมีน ้าตาล  แอมโมเนีย กรดแล็กติก  

        และกรดอะมิโนอีกเล็กนอ้ย 
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ทีม่า  : ต่อมเหง่ือของคน.2556 : ออนไลน์. 

การดูแลรักษาผวิหนัง 

1.อาบน ้าช าระร่างกายใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 

2.กินอาหารใหถู้กตอ้งและครบถว้นตามหลกั โภชนาการ  

3.ด่ืมน ้ามากๆ เพื่อท าใหผ้วิหนงัเปล่งปลัง่ 

4.ควรใหผ้วิหนงัไดรั้บแสงแดดสม ่าเสมอ โดย เฉพาะเวลาเชา้ซ่ึงแดดไม่จดัเกินไป และพยายามหลีก 

เล่ียงการถูกแสงแดดจา้ 

5.เม่ือมีส่ิงผดิปกติใดๆ เกิดข้ึนกบัผวิหนงั ควรปรึกษาแพทย ์
 

 

 

 

ภาพ 4.12  แสดงต่อมเหง่ือของคน 
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            การขบัถ่ายของเสียของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั   

 

    1. การขบัถ่ายของเสียของสัตว์พวก อะมบีา  พารามเีซียม  

      ซ่ึงเป็นสัตวเ์ซลลเ์ดียว  ใช ้โครงสร้างท่ีเป็นถุงเลก็ๆ เรียกวา่ คอนแทรกไทด ์แวคิวโอล 

     ( contractile  vacuole ) ท าหนา้เป็นโครงสร้างท่ีช่วยรักษาสมดุลของน ้าและ 

       แร่ธาตุภายในเซลล ์

 

 

 

 

 

ภาพ 4.13 แสดงการขับถ่ายของเสียของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลงั 

ทีม่า : การขับถ่ายของเสียของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลงั.2559 : ออนไลน์. 

 

 

ใบความรู้ที ่4.4   ระบบขบัถ่ายของสัตว์บางชนิด 
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             2. การขบัถ่ายของเสียของพลานาเรีย 

               พลานาเรีย เป็นหนอนตัวแบนชนิดหน่ึง ขบัถ่ายของเสียของโดยใชโ้ครงสร้างท่ีเรียกวา่  
             เฟลมเซลล ์( flame cell  ) กระจายอยูท่ั้งสองขา้งของล าตวั ท าหนา้ท่ีก าจดัของเสีย 
            ในรูปของแอมโมเนีย โดยภายในเฟลมเซลลห์รือขนส้ันๆ เรียกว่า ซีเลยีคอยพดัโบกสาร 
             ออกนอกลาํตัวทางช่องบริเวณผิวลาํตัว 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.14 แสดงการขับถ่ายของเสียของพลานาเรีย 

ทีม่า . การขับถ่ายของเสียของพลานาเรีย.2559 : ออนไลน์. 
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               3. การขับถ่ายของไส้เดือนดิน 

              ไส้เดือนดิน มี เนฟริเดียม (nephridium) เป็นอวยัวะท่ีช่วยก าจดัของเสียในรูปแอมโมเนีย 

              และ ยเูรีย  โดยท ี  1 ปลอ้ง มีเนฟริเดียม 1 คู่  ท  าหนา้ท่ีกรองและดูดสารกลบัคลา้ยไตของคน   

             ท่ีปลายของ เนฟริเดียม   มีโครงสร้างท่ีเรียกวา่  เนโฟรสโตม (nephrostome) อยูใ่นช่อง 

             ล าตวัของไส้เดือนมีลกัษณะเหมือนแตร   ท าหนา้ท่ีรับของเหลวส่งไปยงัเนฟริเดียม  

              และขับออกนอกร่างกายทางรูเลก็ๆทีผ่วิหนังของไส้เดือนดิน 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.15 แสดงการขับถ่ายของเสียของพลานาเรีย 

ทีม่า . การขับถ่ายของเสียของพลานาเรีย.2559 : ออนไลน์. 
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        4.  การขับถ่ายของแมลง 

         แมลง มีอวยัวะขับถ่าย เรียกวา่ ท่อมลัพิเกียน (Malpinghian tubule) ประกอบดว้ยท่อเล็กๆ 

        จ  านวนมาก ท่อเหล่าน้ีมีลกัษณะคลา้ยถุงยืน่ออกมาจากทางเดินอาหารตรงบริเวณรอยต่อของ 

       ทางเดินอาหารส่วนกลางกบัส่วนทา้ย ปลายของท่อมลัพิเกียนจะลอยเป็นอิสระ 

       อยูใ่นของเหลวภายในช่องของล าตวั ในของเหลวจะมีของเสียน ้าและสารต่างๆ ซ่ึงจะถูกล าเลียง 

       เขา้สู่ท่อมลัพิเกียนไปยงัทางเดินอาหารโดยมีการดูดสารท่ีมีประโยชน์กลบัเขา้สู่กระแสเลือด  

       ส่วนของเสียพวกสารประกอบไนโตรเจนจะเปล่ียนเป็นผลึกกรดยริูกขบัออกมาพร้อมกากอาหารทาง 

      ทวารหนกั 

 

 

       

          

 

 

ภาพ 4.16 แสดงการขับถ่ายของแมลง 

ทีม่า : การขับถ่ายของแมลง.2559 : ออนไลน์. 
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                         สัตวมี์กระดูกสันหลงัทั้งท่ีอยูบ่นบกและในน ้า ใช ้ไต เป็นอวยัวะขบัถ่ายปัสสาวะท่ีเป็น 

                    ของเสียพวกไนโตรเจน เป็นองคป์ระกอบ เช่น ยเูรีย  แอมโมเนีย  

                  ไตของปลา  มีลกัษณะเป็นเน้ือเยือ่สีแดงเขม้ ทอดขนานยาวไปตามแนวกระดูกสันหลงั 

                  อยูด่า้นบน 

                  หน้าทีข่องไต   นอกจากจะช่วยก าจดัของเสียพวกไนโตรเจนท่ีเกิดจากการเผาพลาญ 

                  โปรตีนและของเสียอ่ืนๆท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกายแลว้ยงัช่วยรักษาสมดุลของปริมาณน ้า 

                   และเกล่ือแร่ในร่างกายใหอ้ยูใ่นสภาพ สมดุล ซ่ึงปลาน ้าจืดและปลาน ้าเคม็(ปลาทะเล) 

                   จะมีการรักษาสมดุลของสารท่ีแตกต่างกนั 

                    

 

 

    

 

                                      

ภาพ 4.1711 แสดงการขบัถ่ายของปลา 

ท่ีมา : ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ีสถาบนั. 2559 : ออนไลน์ 

                            

2.  การขับถ่ายของสัตว์มีกระดูกสันหลงั 
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สรุป  :  การขบัถ่ายของเสียทีเ่ป็นสารประกอบไนโตรเจนในสัตว์ชนิดต่างๆ ดังนี้ 

ชนิดของสารประกอบของเสียพวกไนโตรเจน ชนิดของสัตว์ 

1. แอมโมเนีย 1. สัตว์นํา้เป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งปลา 
2. ตัวอ่อนของสัตว์คร่ึงบกคร่ึงนํา้ 

2. ยูริก 1. สัตว์เลือ้ยคลาน เช่น จิ้งจก    

2. สัตว์ปีก เช่น  นก  แมลง  

3. หอยทาก 

3. ยูเรีย 1. สัตว์เลีย้งลูกด้วยนํา้นม  เช่น  สุนัข  แมว  

ววั  กระต่าย 

  

ท่ีมา : ศุภณฐั  ไพโรหกุล , ESSENTIAL  BIOLOGY ,ธนาเพรส,2555  :  55 
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