
1.3 การย่อยอาหารของคน

อวยัวะในทางเดนิอาหารของคน

ปาก คอหอย
ต่อมนํ2าลาย หลอดอาหาร

ตบั
ถุงนํ2าดี
ท่อนํ2าดี

ลาํไส้ใหญ่ส่วนกลาง
ลาํไส้ใหญ่ส่วนตน้

กระเพาะอาหาร
มา้ม
ตบัอ่อน
ลาํไส้เลก็
ลาํไส้ใหญ่ส่วนทา้ย

ไส้ตรงไส้ติCง
ทวารหนกั
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อวยัวะที' เกี'ยวข้องกับการย่อยอาหาร   
ในปาก คือ  ฟัน ลิQน  และต่อมนํQ าลาย  ซึ' ง มี
โครงสร้างและหนา้ที'ในการยอ่ยอาหารดงันีQ

&. ฟัน ทําหน้าที'บดเคีQ ยวอาหารให้มี
ขนาดเลก็ลง ฟันคนมี N ชุด คือ ฟันนํQานม เริ'มขึQน
ตัQงแต่อายุ y เดือน จากนัQนจะหลุดออกเมื'ออาย ุ 
ได ้y ขวบ ฟันชุดที' N คือ ฟันแท ้จะขึQนมาแทน   
ที'ฟันแทข้องคนมี uN ซี' ดงันีQ

การย่อยอาหารในปาก
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- ฟันตัด (incisors : I) หรือฟันหน้า มี z ซี' ทาํหนา้ที'
ตดัอาหารใหเ้ป็นชิQนเลก็ ๆ

- ฟันฉีก (canine : C) หรือฟันเขีMยว มี w ซี' ทาํหนา้ที'
ฉีกและตดัอาหาร

- ฟันกรามหน้า (premolar : P) หรือฟันกรามเล็ก
มี z ซี' ทาํหนา้ที'ฉีกและตดัอาหาร

- ฟันกรามหลัง (molar : M) หรือฟันกรามใหญ่      
มี |N ซี' ทาํหนา้ที'เคีQยวและบดอาหารใหมี้ขนาดเลก็ลง สาํหรับ
บางคนฟันกรามซี'สุดทา้ยอาจโผล่ขึQนไม่พน้เหงือก จึงทาํให ้ 
มีฟันกรามหลงัเพียง z ซี'

ฟันฉีก
หรือฟันเขี2ยว

ฟันตดั

ฟันกรามหนา้

ฟันกราม
หลงั

ฟันกราม
หลงั

ฟันกรามหนา้

ฟันตดั

ฟันฉีก
หรือฟันเขี2ยว

ฟันบน

ฟันล่าง
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สารเคลือบฟัน

เนื2อฟัน
โพรงฟัน

เหงือก

กระดูก

สารเคลือบรากฟัน

รากฟัน

คอฟัน

ตวัฟัน

โครงสร้างของฟันแต่ละซี'แบ่งเป็น N ส่วน คือ
- ตัวฟัน เ ป็นส่วนของฟันที' โผล่พ้น เหงือก 

ประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ คือ สารเคลือบฟัน อยูช่ัQนนอกสุดของ
ตวัฟัน เป็นส่วนที'แข็งแรงและทนทานที'สุดของฟัน มีสีขาว
และมีเนืQอแน่น ส่วนที'อยู่ถดัจากสารเคลือบฟัน คือ เนืaอฟัน 
ประกอบดว้ยเนืQอเยื'อเกี'ยวพนัที'หนามาก ชัQนในสุดของฟัน คือ 
โพรงฟัน ประกอบดว้ยหลอดเลือดและเสน้ประสาท

- รากฟัน เป็นส่วนของฟันที'ฝังและยึดติดอยู่ใน
เบา้กระดูกขากรรไกรดว้ยเนืQอเยื'อเกี'ยวพนัที'มีความแข็งแรง
มาก ด้านนอกของรากฟันมีเยื'อบาง ๆ หุ้มอยู่ เรียกว่า สาร
เคลือบรากฟัน ช่วยยดึรากฟันใหแ้ขง็แรง 
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2. ลิaน ทาํหนา้ที'ในการคลุกเคลา้อาหารขณะเคีQยว และส่งอาหารผ่านคอหอยเขา้สู่หลอดอาหาร รวมทัQงรับรสของอาหาร 
โดยผวิดา้นบนของลิQนเป็นที'อยูข่องตุ่มรับรส กระจายอยูบ่ริเวณต่าง ๆ ของลิQน

3. ต่อมนํaาลาย เป็นต่อมมีท่อ ทาํหนา้ที'ผลิตนํQ าลายและเอนไซมบ์างชนิด ต่อมนํQ าลายจะสร้างนํQ าลายประมาณวนัละ |-|.~ 
ลิตร นํQาลายของคนประกอบดว้ยนํQาประมาณร้อยละ ]].~ มีค่า pH 6.2-7.4 ต่อมนํQาลายมี u คู่ ดงันีQ

- ต่อมพาโรทิด เป็นต่อมนํQาลายที'มีขนาดใหญ่ที'สุดอยูบ่ริเวณ
กกหูทัQง N ขา้ง สร้างนํQ าลายชนิดใสเพียงอยา่งเดียว ในปริมาณร้อยละ Ny 
ของนํQ าลายทัQงหมด ถา้ต่อมนํQ าลายนีQ ไดรั้บเชืQอไวรัสจะเกิดการอกัเสบ    
ทาํใหมี้อาการบวมและเจบ็บริเวณกกหู เรียกอาการเช่นนีQวา่ โรคคางทูม

- ต่อมซับแมกซิลลารีหรือต่อมซับแมนดิบูลาร์ เป็นต่อม
นํQ าลายที'อยูใ่ตข้ากรรไกร มี | คู่ สร้างนํQ าลายทัQงชนิดใสและชนิดเหนียว
ประมาณร้อยละ y] ของนํQ าลายทัQ งหมด แต่จะสร้างนํQ าลายชนิดใส
มากกวา่ชนิดเหนียว
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- ต่อมซับลิงกวล เป็นต่อมนํQ าลายที'มีขนาดเล็กที'สุด อยู่บริเวณใต้ลิQน สร้างนํQ าลายร้อยละ ~ ของนํQ าลายทัQ งหมด         
ส่วนใหญ่เป็นนํQาลายชนิดเหนียวมากกวา่ชนิดใส

ต่อมนํQ าลายที'สร้างนํQ าลายชนิดเหนียวจะสร้างเมือกที'มีสารประกอบจาํพวกไกลโคโปรตีน ซึ' งช่วยให้อาหารลื'นและ     
อ่อนตวัทาํให้กลืนไดส้ะดวก ส่วนต่อมนํQ าลายที'สร้างนํQ าลายชนิดใสจะสร้างเอนไซม์อะไมเลส ทาํหน้าที'ย่อยแป้งให้มีโมเลกุล    
เล็กลง อาหารที'ผ่านการเคีQ ยวและถูกคลุกเคล้าแล้วจะอยู่ในสภาพกึ' งแข็งกึ' งเหลว จากนัQนอาหารจะถูกดันผ่านคอหอยและ        
หลอดอาหาร เพื'อส่งไปยงักระเพาะอาหารต่อไป

การย่อยแป้งโดยเอนไซม์อะไมเลสในช่องปาก

เอนไซมอ์ะไมเลส

แป้ง

เดกซ์ทริน มอลโทส มอลโทส กลูโคส
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การกลืนอาหาร เกิดขึQนโดยลิQนจะดนัอาหารไปดา้นหลงัของช่องปาก อาหารจะเคลื'อนไปดนัลิQนไก่และเพดานอ่อนขึQน    
ปิดกัQนทางเดินหายใจ จากนัQนอาหารจะเคลื'อนเขา้สู่หลอดอาหารโดยการบีบตวัของกลา้มเนืQอที'ผนังคอหอย ในขณะเดียวกนั    
กล่องเสียงจะยกตวัขึQนไปชนฝาปิดกล่องเสียงเพื'อปิดช่องของกล่องเสียง เมื'ออาหารเขา้สู่หลอดอาหารแลว้ กลา้มเนืQอลิQนจะคลายตวั 
เพดานอ่อนกลบัอยูใ่นลกัษณะเดิม ฝาปิดกล่องเสียงจะเปิดออก

การกลืนอาหารและการทาํงานของหลอดอาหาร

โพรงจมูก เพดานอ่อน

อากาศ

ฝาปิด
กล่องเสียง

ลิ2น

กอ้นอาหาร

หลอดลม

หูรูดอาหาร
ส่วนบนปิด

ลิ2นยกสูง
ติดเพดานปาก

เพดานอ่อนปิดกั2น
ทางเดินหายใจ

อาหารดนัให้
ฝาปิดกล่องเสียงปิด

หลอดอาหาร หูรูดหลอดอาหารส่วนบนเปิด

เพดานอ่อน
กลบัสู่สภาพเดิม

ฝาปิดกล่องเสียง
เปิดออก
หูรูดหลอดอาหาร
ส่วนบนปิด
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การทํางานของหลอดอาหาร บริเวณส่วนบนของ
หลอดอาหารมีกลา้มเนืQอหูรูดไฮโพฟาริงเกียล ทาํหนา้ที'เปิด
และปิดหลอดอาหารขณะที'มีการกลืนอาหาร ส่วนบริเวณ
ปลายดา้นล่างของหลอดอาหารเชื'อมต่อกบักระเพาะอาหาร   
มีกลา้มเนืQอหูรูดแกสโทรอิโซฟาเกียล ทาํหนา้ที'ป้องกนัไม่ให้
อาหารในกระเพาะอาหารยอ้นกลบัมายงัหลอดอาหาร และ
ผนังหลอดอาหารจะมีการสร้างเมือกช่วยในการหล่อลื'น     
ทาํให้อาหารเคลื'อนที'ได้ง่ายขึQ น การที'อาหารจะเคลื'อนที'     
ไดน้ัQนตอ้งอาศยัการหดและคลายตวัของกลา้มเนืQอเรียบที'อยู่
รอบ ๆ หลอดอาหารเป็นช่วงติดต่อกนั เรียกกระบวนการนีQวา่ 
เพอริสตลัซิส

หลอดอาหาร

กลา้มเนื2อเรียบ
ทีCอยูร่อบ ๆ หดตวั

อาหาร

กระเพาะอาหาร

กลา้มเนื2อเรียบ
ทีCอยูร่อบ ๆ คลายตวั
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