
กระเพาะอาหาร เป็นอวยัวะในทางเดินอาหารที'มีขนาดใหญ่ที'สุด มีลกัษณะ
เป็นถุง เชื'อมต่อจากหลอดอาหาร ผนงัดา้นในมีลกัษณะเป็นรอยย่นพบัซ้อนกนัเป็น
จาํนวนมาก เรียกวา่ รูก ีแต่เมื'อรับประทานอาหารเขา้ไปกระเพาะอาหารสามารถขยาย
ได ้|x-wx เท่า กระเพาะอาหารแบ่งออกเป็น u ส่วน ดงันีQ

1. ส่วนบนสุดของกระเพาะอาหารที'อยูถ่ดัจากหลอดอาหาร เรียกวา่ คาร์ดิอสั
หรือ คาร์เดีย โดยบริเวณช่องเปิดระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารจะมี 
กล้ามเนืaอหูรูดคาร์เดีย ทาํหน้าที'ป้องกันไม่ให้อาหารในกระเพาะอาหารเคลื'อน
ยอ้นกลบัไปยงัหลอดอาหาร

2. ส่วนที'โคง้ขึQนไปอยู่เหนือคาร์ดิอสั เรียกว่า ฟันดัส ส่วนบริเวณตรงกลาง
ของกระเพาะอาหารมีขนาดใหญ่ที'สุด ลกัษณะเป็นกระพุง้เรียกส่วนนีQวา่ บอดีa

การย่อยอาหารในกระเพาะอาหาร
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กลา้มเนื2อ
แนวเอียง

คาร์ดิอสั ฟันดสั
กลา้มเนื2อวง

กลา้มเนื2อ
ตามยาว

บอดี2

คาร์ดิอสั ฟันดสั

บอดี2
ปีลอรัส

ลาํไส้เลก็
กลา้มเนื2อหูรูด
ปีลอริก

ปีลอรัส
รูกี

เซลลส์ร้าง
กรดไฮโดรคลอริก
และเพปซิโนเจน

เซลลส์ร้างเมือก
กลา้มเนื2อแนวเอียง

กลา้มเนื2อวง
กลา้มเนื2อตามยาว
เนื2อเยืCอประสาท

+

หลอดอาหาร 3. ส่ ว น ป ล า ย สุ ด ข อ ง
กระเพาะอาหารอยู่ติดกับลาํไส้
เลก็ส่วนตน้ เรียกวา่ ปีลอรัส โดย
บริเวณด้านล่างปลายสุดของ
กระเพาะอาหารที'ติดต่อกบัลาํไส้
เล็กส่วนตน้จะมี กล้ามเนืaอหูรูด
ปีลอริก  ซึ' งทําหน้า ที' ควบคุม  
การ เคลื' อนที' ของอาหารจาก
กระเพาะอาหารเขา้สู่ลาํไสเ้ลก็

โครงาร้างของกระเพาะอาหาร
เยืCอบุช่องทอ้ง
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ภายในผนงัดา้นในกระเพาะอาหารประกอบดว้ยกลุ่มเซลลบุ์ผวิ u ชนิด คือ
1. เซลล์สร้างเมือก พบมากบริเวณคาร์ดิอสัและปีลอรัส ทาํหนา้ที'สร้างเมือกนํQาเมือกที'สร้างมีฤทธิÑ เป็นเบส เมื'อทาํปฏิกิริยา

กบักรดไฮโดรคลอริกไดส้ภาพที'เป็นกลาง นํQ าเมือกจึงมีหน้าที'ป้องกนัไม่ให้เอนไซม์และกรดไฮโดรคลอริกทาํลายเซลล์ของ      
ผนงัดา้นในของกระเพาะอาหาร

2. เซลล์สร้างกรดไฮโดรคลอริก พบมากบริเวณบอดีQ ทาํหนา้ที'สร้างกรดไฮโดรคลอริก ซึ' งกรดไฮโดรคลอริกทาํหนา้ที'
กระตุน้ให้เพปซิโนเจนเปลี'ยนเป็นเพปซินเพื'อย่อยโปรตีนในกระเพาะอาหาร ขณะเดียวกนักรดไฮโดรคลอริกยงัช่วยทาํลาย       
เชืQอโรคที'ปะปนมากบัอาหาร

3. เซลล์สร้างเพปซิโนเจน พบมากบริเวณบอดีQ ทาํหนา้ที'สร้างเอนไซมเ์พปซิโนเจน
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การย่อยในกระเพาะอาหารมีทัQ งการย่อยเชิงกลและการย่อยเชิงเคมี เมื'ออาหารเขา้สู่กระเพาะอาหารเซลล์ของผนัง  
กระเพาะอาหารส่วนทา้ยบางเซลลจ์ะหลั'งฮอร์โมนแกสตริน เพื'อกระตุน้ให้เซลลเ์ยื'อบุผนงัดา้นในหลั'งกรดไฮโดรคลอริกและ
เอนไซมเ์พปซิโนเจน แต่เพปซิโนเจนจะยงัทาํงานไม่ได ้ตอ้งไดรั้บการกระตุน้จากกรดไฮโดรคลอริกให้เปลี'ยนเป็นเพปซินก่อน  
จึงจะสามารถยอ่ยโปรตีนได ้ในขณะเดียวกนักลา้มเนืQอในผนงักระเพาะอาหารจะมีการบีบตวัแบบเพอริสตลัซิสเพื'อช่วยบดและ
คลุกเคลา้อาหารเขา้กบักรดไฮโดรคลอริกและเอนไซม ์จนกลายเป็นอาหารเหลวที'มีลกัษณะเป็นนํQ าขน้ๆ เรียกอาหารเหลวนีQ ว่า  
ไคม์ อาหารจะอยู่ในกระเพาะอาหาร ux นาที ถึง y ชั'วโมง จากนัQนกระเพาะอาหารจะบีบตวัเพื'อให้ไคมเ์คลื'อนที'ผ่านกลา้มเนืQอ        
หูรูดปีลอริกเขา้สู่ลาํไสเ้ลก็

การย่อยในกระเพาะอาหาร
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การย่อยเชิงเคมีในกระเพาะอาหารมีเฉพาะการย่อยโปรตีนเท่านัQน โดยเอนไซม์เพปซินจะย่อยพนัธะเพปไทด์ของ   
โปรตีนไดเ้ป็นพอลิเพปไทดส์ายสัQนลงหรือไดโ้มเลกลุของกรดอะมิโน ขึQนอยูก่บัตาํแหน่งของพนัธะเพปไทดที์'ถูกยอ่ย

การย่อยโปรตนีโดยเอนไซม์เพปซินในกระเพาะอาหาร

เอนไซมเ์พปซิน

เอนไซมเ์พปซิน

พอลิเพปไทดข์นาดเลก็
พอลิเพปไทดข์นาดใหญ่

พอลิเพปไทดข์นาดเลก็ ไดเพปไทด์ กรดอะมิโน
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อาหารทุกประเภทจะถูกย่อยที'ล ําไส้ เล็ก 
อาหารที'ย่อยได้จะถูกลาํเลียงเข้าสู่ระบบหมุนเวียน
เลือดและระบบนํQ าเหลือง ส่วนอาหารที'ย่อยไม่ไดจ้ะ
เคลื'อนเขา้สู่ลาํไส้ใหญ่ เพื'อรอการขบัออกจากร่างกาย
ในรูปของอุจจาระ การย่อยอาหารในลาํไส้เล็กยงัมี
อวยัวะอื'น ๆ ที'เกี'ยวขอ้ง คือ ตบั ถุงนํQาดี และตบัอ่อน

1. ลําไส้เล็ก เป็นอวยัวะที'ขดอยู่ในช่องท้อง    
มีลักษณะเป็นท่อยาวประมาณ y-Ü เมตร ลาํไส้เล็ก   
แบ่งออกเป็น u ส่วน คือ ดูโอดินมั เจจูนมั และไอเลียม

การย่อยอาหารในลาํไส้เลก็
ดูโอดินมั

เจจูนมั

ไอเลียม

โครงสร้างของลาํไส้เลก็
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1) ดูโอดินัม เป็นลาํไส้เล็กส่วนตน้ที'อยู่ต่อ
จากกระเพาะอาหารมีความยาวประมาณ N~ เซนติเมตร 
ลกัษณะเป็นท่อรูปตวัย ูเป็นบริเวณที'ท่อนํQ าดีจากถุงนํQ าดี
และท่อนาํเอนไซม์จากตบัอ่อนเปิดเขา้เพื'อนาํสารมา
ช่วยในการย่อยอาหาร สารอาหารเกือบทุกชนิดจะถูก
ดูดซึมเขา้สู่ระบบหมุนเวียนเลือดที'บริเวณดูโอดินมัเป็น
ส่วนใหญ่

2) เจจูนัม เป็นส่วนที'อยู่ถัดจากดูโอดินัม
มีความยาวประมาณ N.~ เมตร การดูดสารอาหารจาํพวก
ไขมนัเกิดขึQนที'บริเวณนีQ เป็นส่วนใหญ่

ความสัมพนัธ์ระหว่างตบั ตบัอ่อน และลาํไส้เลก็ส่วนดูโอดนัิม

ถุงนํ2าดี
ท่อนํ2าดี

ดูโอดินมั

ตบัอ่อน
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3) ไอเลียม เป็นส่วนสุดทา้ยของลาํไส้เลก็ ลกัษณะเป็นท่อที'มี
ขนาดเล็ก มีความยาวประมาณ w เมตร เป็นส่วนของลาํไส้เล็กที'ยาวที'สุด
และมีผนังบางกว่าส่วนอื'น ๆ บริเวณปลายสุดที'ต่อกับลาํไส้ใหญ่จะมี
กลา้มเนืQอหูรูดไอลิโอคอริก ทาํหนา้ที'ควบคุมการเคลื'อนที'ของกากอาหาร
เขา้สู่ลาํไสใ้หญ่ เป็นบริเวณที'มีการดูดซึมเกลือนํQาดีและวติามินบี 12

2. ตับ เป็นอวยัวะขนาดใหญ่ที'สุดในช่องทอ้ง อยู่ใตก้ะบงัลม
ดา้นขวา มีลกัษณะเป็นพู ประกอบดว้ยพูขนาดใหญ่ N พูอยูท่างดา้นหนา้ 
ส่วนดา้นหลงั N พูมีขนาดเล็ก ตบัทาํหน้าที'สร้างนํQ าดีไปเก็บไวที้'ถุงนํQ าดี
ก่อนที'จะส่งเขา้ไปช่วยยอ่ยไขมนัในลาํไสเ้ลก็
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3. ถุงนํaาดี เป็นถุงกล้ามเนืQ อขนาดเล็กฝังอยู่ใต้ผิวของตับ
บริเวณพูใหญ่ด้านขวา ภายในถุงบรรจุนํQ าดีที'ผลิตจากตบั โดยนํQ าดี      
มีบทบาทสําคญัต่อการย่อย คือ ช่วยทาํให้ไขมนัเกิดการแตกตวัเป็น
อนุภาคเล็ก ๆ และแทรกรวมอยู่กบันํQ าในรูปของอิมลัชนั การแตกตวั
ของไขมันทาํให้เอนไซม์สามารถแทรกเข้าสู่ไขมันได้ดีขึQ น ทาํให้
ประสิทธิภาพในการยอ่ยอาหารจาํพวกไขมนัเพิ'มขึQนดว้ย

4. ตับอ่อน อยู่บริเวณส่วนโคง้ของลาํไส้เล็กส่วนดูโอดินัม
ด้านล่างของกระเพาะอาหารมีลกัษณะเรียวคลา้ยใบไม ้มีท่อเปิดที'
ลาํไส้เลก็ส่วนดูโอดินมั ตบัอ่อนประกอบดว้ยต่อมไร้ท่อและต่อมมีท่อ 
ส่วนที'เป็นต่อมไร้ท่อจะสร้างฮอร์โมนอินซูลินและกลูคากอน แต่ต่อม
มีท่อทาํหนา้ที'สร้างเอนไซมแ์ละสารที'เกี'ยวขอ้งกบัการยอ่ยอาหาร เช่น 
เอนไซม์ย่อยโปรตีน เอนไซม์อะไมเลส เอนไซม์นิวคลีเอส และ
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต

ท่อนํ2าดีจากตบั
ท่อนํ2าดีใหญ่ ตบัอ่อน

ลาํไส้เลก็

ถุงนํ2าดี
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การยอ่ยอาหารในลาํไสเ้ลก็มีดงันีQ
1. การย่อยคาร์โบไฮเดรต ตบัอ่อนจะสร้าง

เอนไซมอ์ะไมเลสแลว้ส่งไปยงัลาํไส้เลก็เพื'อยอ่ยแป้ง 
ไกลโคเจน และเดกซ์ทริน ให้เป็นนํQ าตาลมอลโทส  
ในขณะเดียวกันกลุ่มเซลล์ที'ผนังลาํไส้เล็กจะสร้าง
เอนไซมที์'เกี'ยวกบัการยอ่ยคาร์โบไฮเดรตดงันีQ

- เอนไซม์มอลเทสย่อยนํQ าตามอลโทส    
ไดเ้ป็นกลูโคส N โมเลกลุ

- เอนไซม์ซู เครสย่อยนํQ าตาลซูโครส       
ไดเ้ป็นกลูโคสและฟรักโทสอยา่งละ | โมเลกลุ 

- เอนไซม์แลกเทสย่อยนํQ าตาลแลกโทส
ไดเ้ป็นกลูโคสและกาแลกโทสอยา่งละ | โมเลกลุ การย่อยคาร์โบไฮเดรต

เอนไซมอ์ะไมเลส

เอนไซมม์อลเทส

เอนไซมอ์ะไมเลส

เอนไซมอ์ะไมเลส

แป้ง

มอลโทส เดกซ์ทริน กลูโคส มอลโทส
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2. การย่อยโปรตีน ตบัอ่อนจะสร้างเอนไซมส์ําหรับย่อยมาที'ลาํไส้เล็กส่วนดูโอดินมั แต่เอนไซมที์'ตบัอ่อนสร้างมานัQน     
ยงัไม่พร้อมทาํงาน ตอ้งไดรั้บการกระตุน้จากสารอื'นก่อนจึงจะสามารถยอ่ยโปรตีนได ้ดงันีQ

- เอนไซม์ทริปซิโนเจน จะไดรั้บการกระตุน้จากเอนไซมเ์อ็นเทอโรไคเนสเปลี'ยนไปเป็นเอนไซมท์ริปซิน ทาํหนา้ที' 
ยอ่ยโปรตีนไดเ้ป็นเพปไทด์

เอนไซมท์ริปซิโนเจน                                  เอนไซมท์ริปซิน  + โปรตีน                                 เพปไทด์
- เอนไซม์ไคโมทริปซิโนเจน จะไดรั้บการกระตุน้จากเอนไซมท์ริปซินเปลี'ยนไปเป็นเอนไซมไ์คโมทริปซิน ทาํหนา้ที'

ยอ่ยโปรตีนไดเ้ป็นเพปไทด์
เอนไซมไ์คโมทริปซิโนเจน                    เอนไซมไ์คโมทริปซิน  + โปรตีน                   เพปไทด์

- เอนไซม์โพรคาร์บอกซิเพปทิเดส จะไดรั้บการกระตุน้จากเอนไซมท์ริปซินเปลี'ยนไปเป็นเอนไซมค์าร์บอกซิเพป-
ทิเดส ทาํหนา้ที'ยอ่ยโปรตีนไดเ้ป็นกรดอะมิโน

เอนไซมโ์พรคาร์บอกซิเพปทิเดส เอนไซมค์าร์บอกซิเพปทิเดส + โปรตีน                    กรดอะมิโน

ทริปซิน

เอน็เทอโรไคเนส

ทริปซิน
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สําหรับเอนไซม์ที'สร้างจากผนงัดา้นในลาํไส้เล็กส่วนดูโอดินมั คือ อะมิโนเพปทิเดส ไตรเพปทิเดส และไดเพปทิเดส
มีการยอ่ยโปรตีนไดผ้ลดงันีQ

โปรตีน   +
เอนไซมอ์ะมิโนเพปทิเดส

เอนไซมไ์ตรเพปทิเดส
เอนไซมไ์ดเพปทิเดส

กรดอะมิโน

ลาํไส้เลก็

ตบัอ่อน
เอนไซมไ์คโมทริปซิโนเจน
เอนไซมโ์พรคาร์บอกซิเพปทิเดส
(เอนไซมที์Cยงัไม่พร้อมทาํงาน)

เอนไซมท์ริปซิโนเจน
(เอนไซมที์Cไม่พร้อมทาํงาน)

เอนไซม์
ทริปซิน

เอนไซมเ์อน็เทอโรไคเนส

การทาํงานร่วมกนัของเอนไซม์จากตบัอ่อนและลาํไส้เลก็

เอนไซมไ์คโมทริปซิน
เอนไซมค์าร์บอกซิเพปทิเดส
(เอนไซมที์Cพร้อมจะทาํงาน)

เซลลบุ์ผนงัลาํไส้
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