บทเรี ยนสำเร็ จรู ปชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็ นสื่ อประกอบกำรสอนรำยวิชำชีววิทยำ
1 สำระกำรเรี ยนรู ้วิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4 เรื่ องกำรย่อยอำหำรคน ซึ่ งกำรนำ
บทเรี ยนสำเร็ จรู ปมำใช้กบั ผูเ้ รี ยน จะทำให้เกิดกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองของนักเรี ยน
เพรำะบทเรี ยนสำเร็ จรู ปนี้ เป็ นกำรสรุ ปเนื้ อหำ และเป็ นวิธีกำรเรี ยนที่เรี ยนจำกง่ำยไปยำก
นักเรี ยนสำมำรถค้นพบควำมรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ได้ปฏิบตั ิจริ งจะทำให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำง
แท้จริ ง ทำให้มีควำมคงทนของสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ นักเรี ยนเกิดทักษะและใช้ทกั ษะกำรเรี ยนรู ้
อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
บทเรี ยนสำเร็ จรู ปนี้ ได้จดั ทำขึ้นเนื่ องจำกเนื้ อหำเรื่ องกำรย่อยอำหำรและกำร
สลำยสำรอำหำรระดับเซลล์มีควำมซับซ้อน ผูส้ อนประสบปั ญหำในขณะทำกำรสอน
เนื่ องจำกเนื้ อหำของแต่ละเรื่ อง นักเรี ยนจะเรี ยนได้เพียงเล็กน้อยและไม่ต่อเนื่ อง เพรำะ
โรงเรี ยนยูงทองพิทยำคมมีจำนวนนักเรี ยนไม่มำก ทำให้เวลำที่มีกิจกรรมต่ำง ๆ มักจะ
กระทบกับเวลำที่จะต้องใช้ในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนอยูบ่ ่อยครั้ง ทำให้ผเู ้ รี ยนลืมเลือน
ได้ง่ ำ ย ข้ำ พเจ้ำจึ งได้รวบรวมควำมรู ้ ต่ ำง ๆ ทั้ง กำรย่อยอำหำรของสัต ว์และกำรสลำย
สำรอำหำรระดับเซลล์มำสรุ ป แล้วนำเสนอในรู ปของบทเรี ยนสำเร็ จรู ป เพื่อสะดวกใน
กำรใช้ท้งั ครู และนักเรี ยน
ข้ำพเจ้ำหวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำ บทเรี ยนสำเร็ จรู ปเล่มนี้ คงจะเป็ นประโยชน์ต่อกำร
เรี ยนกำรสอนวิชำชีววิทยำ กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้วิทยำศำสตร์ และผูส้ นใจได้ไม่มำกก็นอ้ ย
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คาชี้แจง
เอกสำรเล่ ม นี้ จัด ท ำขึ้ น เพื่ อ เสนอเนื้ อ หำประกอบกำรเรี ย นรู ้ กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู ้
วิทยำศำสตร์ วิชำชี ววิทยำเพิ่มเติม 1 ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4 เรื่ อง ระบบย่อยอำหำรและกำรสลำย
สำรอำหำรระดับเซลล์ ในกำรศึกษำเรี ยนรู ้ อำจศึกษำด้วยตนเองหรื อศึกษำร่ วมกันเป็ นกลุ่มก็ได้
โดยบทเรี ยนสำเร็จรู ปมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้
- คำแนะนำกำรใช้
- จุดประสงค์กำรเรี ยนรู ้
- แบบทดสอบก่อนเรี ยน
- กิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอน
- คำถำมหลังกำรทำกิจกรรม
- แบบทดสอบหลังเรี ยน
แนวปฏิบัติ
1. ทำแบบทดสอบก่อนเรี ยน 10 ข้อ โดยทำลงในกระดำษคำตอบที่ครู แจกให้
2. ดำเนินกำรทำกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนโดยอ่ำนบทเรี ยนทีละกรอบ แล้วตอบคำถำมใน
กรอบนั้น ๆ ตรวจคำตอบในกรอบต่อไป ถ้ำตอบถูกให้ทำกำรศึกษำในกรอบต่อไป ถ้ำตอบผิดให้
กลับมำอ่ำนซ้ ำอีกครั้ง หำกไม่เข้ำใจให้ถำมครู ผูส้ อน และเมื่อเข้ำใจดีแล้ว จึงทำกำรศึกษำเนื้ อหำ
ต่อไป
3. ทำแบบทดสอบหลังเรี ยน 10 ข้อ และตรวจคำตอบแบบทดสอบก่อน – หลังเรี ยนจำก
เฉลยท้ำยเล่ม
4. เกณฑ์กำรผ่ำนกำรเรี ยนบทนี้ ต้องทำแบบทดสอบหลังเรี ยนได้ 7 ข้อ หรื อร้อยละ 70

1. ใช้บทเรี ยนสำเร็จรู ปนี้สำหรับประกอบกำรเรี ยนกำรสอน วิชำชีววิทยำ 1
กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้วทิ ยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4
2. ใช้บทเรี ยนสำเร็จรู ปนี้เสริ มสำหรับเด็กที่เรี ยนดี และช่วยนักเรี ยนที่เรี ยนช้ำ
3. ศึกษำบทเรี ยนสำเร็จรู ปตั้งแต่กรอบแรกจนถึงกรอบสุ ดท้ำย ทั้งเนื้อหำ
และกิจกรรมให้เข้ำใจก่อน
4. ศึกษำว่ำกิจกรรมในกรอบใดที่ครู ตอ้ งเป็ นผูใ้ ห้คำแนะนำหรื อให้คำปรึ กษำ
5. ชี้แจงให้นกั เรี ยนอ่ำนคำแนะนำในกำรใช้บทเรี ยนสำเร็จรู ปและปฏิบตั ิตำม
ทุกขั้นตอน ทุกกรอบ ทั้งเนื้อหำ กิจกรรม คำถำม คำตอบ หรื อแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน

บทเรี ยนนี้เป็ นบทเรี ยนสำเร็จรู ป จัดทำขึ้นเพื่อให้นกั เรี ยนศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
ในกำรศึกษำบทเรี ยน มีคำแนะนำดังต่อไปนี้
1. บทเรี ยนนี้ไม่ใช่ขอ้ สอบ นักเรี ยนไม่ตอ้ งกังวลใจ ค่อย ๆ ทำไปเรื่ อย ๆ
ทีละกรอบ นักเรี ยนจะได้รับควำมรู ้ ได้ทำแบบฝึ กหัดและได้ทำกิจกรรม
ต่ำง ๆ ด้วยตัวของนักเรี ยนเอง
2. ก่อนที่นกั เรี ยนจะศึกษำให้นกั เรี ยนทำแบบทดสอบก่อนเรี ยน
3. เริ่ มทำตั้งแต่กรอบแรกเรี ยงไปตำมลำดับ โดยไม่ขำ้ มกรอบใดกรอบหนึ่ง
4. อ่ำนคำอธิบำยและคำถำมช้ำ ๆ ให้เข้ำใจ แล้วจึงเขียนคำตอบลงในกระดำษ
คำตอบ อย่ำขีดเขียนลงในบทเรี ยนสำเร็จรู ปนี้
5. เมื่อตอบคำถำมเสร็จกรอบหนึ่งแล้วจึงเปิ ดไปดูคำตอบในกรอบต่อไป
เพื่อตรวจคำตอบว่ำตอบถูกหรื อไม่ ถ้ำตอบถูกจึงทำกรอบต่อไป
6. ถ้ำคำตอบผิด จงย้อนอ่ำนข้อควำมในกรอบที่ผำ่ นมำให้เข้ำใจ แล้วตอบคำถำม
7. ทำไปเรื่ อย ๆไม่ตอ้ งรี บร้อน ถ้ำเบื่อให้พกั สักครู่ แล้วมำทำใหม่
8. เมื่อศึกษำจบทุกกรอบแล้วให้นกั เรี ยนทำแบบทดสอบหลังเรี ยน เสร็จแล้ว
ตรวจคำตอบเพื่อดูผลควำมก้ำวหน้ำของตนเอง
9. นักเรี ยนจะต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่เปิ ดดูคำตอบก่อน
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อำหำรที่คนบริ โภคเข้ำไป จะผ่ำนเข้ำสู่ ระบบทำงเดินอำหำรตั้งแต่ปำกไปจนถึง
คอหอย หลอดอำหำร กระเพำะอำหำร ลำไส้เล็ก หำกอำหำรที่ยอ่ ยไม่ได้ จะ
เคลื่อนที่เข้ำสู่ ลำไส้ ใหญ่ ไส้ตรง และกำจัดออกทำงทวำรหนัก ปำกเป็ นอวัยวะ
ส่ วนแรกที่รับอำหำร และย่อยอำหำร โดยมีฟันและเอนไซม์ในน้ ำลำยช่วย
ย่อยอำหำร อำหำรจำกปำกจะถูกกลืนผ่ำนเข้ำสู่ คอหอย และลงสู่ หลอดอำหำร
กระเพำะอำหำรและลำไส้เล็กเพื่อให้เกิดกำรย่อยอำหำรที่สมบูรณ์ ร่ ำงกำย
สำมำรถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ สุ ขภำพของระบบทำงเดินอำหำรจะต้อง
ดูแลรักษำเป็ นอย่ำงดี เพื่อให้กำรกินและย่อยอำหำรที่มีประสิ ทธิภำพ และ
มีผลทำให้เกิดผลดีต่อสุ ขภำพ
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1. นักเรี ยนสำมำรถอธิบำยลักษณะของทำงเดินอำหำรของคนได้
2. นักเรี ยนสำมำรถอธิบำยลักษณะโครงสร้ำงและหน้ำที่ของฟันได้
3. นักเรี ยนเข้ำใจและสำมำรถอธิบำย ขั้นตอนกำรย่อยอำหำรและ
กระบวนกำรทำงำนของเอนไซม์ในกำรย่อยอำหำรได้
4. นักเรี ยนสำมำรถอธิบำยลักษณะคอหอยและกำรกลืนอำหำรได้
5. นักเรี ยนสำมำรถนำควำมรู ้ไปใช้ในกำรดูแลรักษำสุ ขภำพ และป้องกัน
โรคที่เกิดกับระบบทำงเดินอำหำรได้
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คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1.

2.

3.

4.

สำรใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกระเพำะอำหำรของคน
ก. ซูเครส (sucrase)
ข. เปปซิโนเจน (pepsinogen)
ค. โปรเรนนิน (prorennin)
ง. กรดไฮโดรคลอริ ก (HCl)
หูรูดในกระเพำะอำหำรคำร์ดิแอกสฟิ งค์เตอร์ (cardiac sphincter) ทำหน้ำที่ใดในกระเพำะ
อำหำร
ก. สร้ำงเอนไซม์เปปซิน
ข. สร้ำงกรดในกระเพำะอำหำร
ค. ป้องกันไม่ให้อำหำรในกระเพำะย้อนกลับสู่ หลอดอำหำร
ง. ป้องกันไม่ให้อำหำรออกจำกกระเพำะอำหำร
อวัยวะใดในร่ ำงกำยต่อไปนี้ไม่มีเอนไซม์ที่ช่วยในกำรย่อยอำหำร
ก. ปำก
ข. หลอดอำหำร
ค. กระเพำะอำหำร
ง. ลำไส้เล็ก
เพอริ สตัลซิส (peritalsis) คืออะไร
ก. อวัยวะที่ทำหน้ำที่ยอ่ ยอำหำร
ข. ต่อมสร้ำงน้ ำย่อยในกระเพำะอำหำร
ค. ควบคุมกำรดูดซึมวิตำมิน บี 12 ในกระเพำะอำหำร
ง. กำรหดตัวของผนังกล้ำมเนื้อหลอดอำหำร หดตัวต่อกันเป็ นลูกคลื่น
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5.

6.

7.

8.

สำรอำหำรประเภทใดไม่ถูกย่อยที่ลำไส้เล็ก
ก. ไขมัน
ข. โปรตีน
ค. คำร์โบไฮเดรต
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
ในกระเพำะอำหำรของคนสำมำรถขยำยขนำดและบรรจุอำหำรได้ถึง 10– 40 เท่ำ
เพรำะสำเหตุใด
ก. ผนังกระเพำะอำหำรหนำมำกสำมำรถยืดหยุน่ ได้ได้ดี
ข. ตอนกลำงของกระเพำะอำหำรเป็ นกระพุง้ ใหญ่มำก
ค. มีกล้ำมเนื้อ Rugae ลักษณะพับไปมำ เพิ่มพื้นที่ในกระเพำะอำหำร
ง. เพรำะกระเพำะอำหำรส่ งอำหำรไปยังลำไส้เล็กเร็วมำก
ในกระเพำะอำหำรจะสร้ำงกรดไฮโดรคลอริ ก เพื่อช่วยย่อยอำหำร แต่ไม่สำมำรถย่อยผนังด้ำน
ในของกระเพำะอำหำรได้ เนื่องจำกสำเหตุใด
ก. เพรำะอำหำรคลุกเคล้ำกับน้ ำย่อย
ข. เพรำะกระเพำะอำหำรมีสภำพเป็ นกรด
ค. ผนังด้ำนในของกระเพำะอำหำรหนำมำก
ง. เพรำะภำยในผนังกระเพำะอำหำรจะมีเซลล์ทำหน้ำที่สร้ำงเมือกที่มีฤทธิ์ เป็ นเบสฉำบผิว
ของกระเพำะอำหำรไว้
ข้อใดเป็ นกำรย่อยเชิงกลที่เกิดขึ้นในกระเพำะอำหำร
ก. กำรย่อยโดยใช้เอนไซม์เปปซิน
ข. กำรบีบรัดตัวของผนังกระเพำะอำหำรเพื่อให้อำหำรคลุกเคล้ำเข้ำกัน
ค. กำรที่อำหำรทำปฏิกิริยำกับกรดไฮโดรคลริ กในกระเพำะอำหำร
ง. กำรที่กระเพำะอำหำรหลัง่ เอนไซม์เพื่อรอรับกำรย่อยอำหำรในกระเพำะอำหำร
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9.

คนที่เป็ นโรคกระเพำะอำหำร ควรหลีกเลี่ยงอำหำรประเภทใด
ก. อำหำรเหลวๆ
ข. อำหำรที่มีเส้นใยมำก
ค. อำหำรประเภทแอลกอฮอล์
ง. อำหำรประเภทเนื้อสัตว์
10. ถ้ำปรำศจำกกระเพำะอำหำร สำรอำหำรประเภทใดที่จะได้รับควำมกระทบกระเทือน
มำกที่สุด
ก. ไขมัน
ข. โปรตีน
ค. คำร์โบไฮเดรท
ง. ข้อ ก และ ข ถูก
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การย่ อยอาหารในปาก
ปำก (mouth) มีท้ งั กำรย่อยเชิงกล โดยกำรบดเคี้ยวของฟัน (teeth) ซึ่งฟันมีหน้ำที่ในกำรตัด
ฉีก และบดอำหำร ซึ่งฟันแท้แบ่งออกเป็ น 4 ชนิดตำมลักษณะรู ปร่ ำงและหน้ำที่ คือ ฟันตัด
(incisor) ฟันฉีก (canine) ฟันกรำมหน้ำ (premolar) ฟันกรำมหลัง (molar)

ภาพที่ 1 แสดงชนิดของฟันของคน
ที่มำ : http://www.pw.ac.th/main/website/sci/3_data.htm
กำรย่อยเชิงเคมีโดยเอนไซม์อะไมเลส (amylase) หรื อไทยำลีน (ptyalin) ในน้ ำลำย ซึ่ง
สร้ำงมำจำกต่อมน้ ำลำย (salivary gland) ซึ่งมี 3 คู่ คือ ต่อมน้ ำลำยใต้ลิ้น (sublingual gland) ต่อม
น้ ำลำยใต้ขำกรรไกร (submaxillary gland หรื อ Submandibular gland) และต่อมน้ ำลำยข้ำงกกหู
(parotid gland) โดยอะไมเลสจะทำกำรย่อย แป้งให้เป็ นน้ ำตำลมอลโทส
อะไมเลส

แป้ ง (starch)  นา้ ตาลมอล ทส (maltose)
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ภาพที่ 2 แสดงตำแหน่งของต่อมน้ ำลำยแต่ละชนิด
ที่มำ : http://thaihealthlife.com/ต่อมน้ ำลำย/

คำถำม กรอบที่ 1

อาหารประเภทใดจะถูกย่อย
เชิงเคมีที่บริเวณปาก ?
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หลอดอาหาร
หลอดอำหำรไม่มีต่อมที่ทำหน้ำที่สร้ำงน้ ำย่อยแต่กำรย่อยอำหำรยังมีอยู่ เนื่องจำกน้ ำย่อย
อะไมเลสจำกน้ ำลำย เมื่ออำหำรผ่ำนลงสู่ หลอดอำหำร จะทำให้เกิดกำรหดตัวของผนังกล้ำมเนื้อ
หลอดอำหำรให้หดตัวติดต่อกันเป็ นลูกคลื่น ซึ่งเรี ยกว่ำ เพอริ สตัลซีส (peristalsis) ไล่ให้อำหำร
เคลื่อนลงสู่ กระเพำะอำหำร
-หลอดอำหำรมีลกั ษณะเป็ นท่อกล้ำมเนื้อที่ต่อจำกคอหอย อยูท่ ำงด้ำนหลังของหลอดลม
ไปสิ้ นสุ ดที่กระเพำะอำหำรบริ เวณถัดจำกส่ วนล่ำงของกระบังลม มีควำมยำวประมำณ 25
เซนติเมตร
-หลอดอำหำรไม่มีต่อมสร้ำงน้ ำย่อย แต่ยงั มีกำรย่อยอำหำรต่อเนื่องมำจำกปำก
-หลอดอำหำรมีต่อมขับน้ ำเมือก กระจำยอยูท่ วั่ ไป น้ ำเมือกเหนียวข้นหลัง่ ออกมำจะช่วยใน
กำรหล่อลื่นทำให้อำหำรเคลื่อนผ่ำนได้สะดวก
-อำหำรถูกย่อยเชิงกลโดยกระบวนกำร เพอริ สตัลซี ส
-หลอดอำหำรเป็ นบริ เวณแรกที่มีกระบวนกำร เพอริ สตัลซีส
-โรคของหลอดอำหำรที่พบได้บ่อย คือ โรคกรดไหลย้อน และที่พบได้บำ้ ง คือ หลอด
อำหำรติดเชื้อที่มกั เป็ นกำรติดเชื้อรำ นอกจำกนั้น โรคมะเร็งหลอดอำหำรเป็ นอีกโรคมะเร็งที่พบได้
เสมอแต่ไม่ถึงกับบ่อยมำก
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หลอดลม

หลอดอาหาร

กล้ามเนื้อหดตัว
กล้ามเนื้อคลายตัว

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะหลอดอำหำรและกำรเกิดกระบวนกำรเพอริ สตัลซีส
ที่มำ : https://diagramchartspedia.com/in-the-digestive-system-peristalsis-is/in-thedigestive-system-peristalsis-is-digestive-system-oral-cavity-stomach-youtube/

เฉลยคำถำม กรอบที่ 1

อาหารที่ถ ูกย่อยเชิงเคมีที่ปาก
คือ อาหารประเภทแป้ง
คำถำม กรอบที่ 2

เพอริสตัลซีส คืออะไร เกิดครัง้
แรกที่บริเวณใด ?
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กระเพาะอาหาร
กระเพำะอำหำร เป็ นอวัยวะของทำงเดินอำหำรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรย่อยอำหำร
กระเพำะอำหำรวำงตัวอยูท่ ำงด้ำนซ้ำยของช่องท้อง โดยอยูร่ ะหว่ำงหลอดอำหำรและลำไส้เล็ก
ตอนต้น มีปริ มำตร 50 ลบ.ซม. แต่ขยำยได้ 10 - 40 เท่ำ แบ่งเป็ น 4 ส่ วน คือ
1. คาร์ เดีย (cardia) เป็ นส่ วนที่อยูต่ ิดกับหลอดอำหำร
2. ฟันดัส (fundus) เป็ นส่ วนที่คล้อยรู ปโดม และอยูเ่ หนือช่องเปิ ดกระเพำะอำหำร
3. บอดี้ (body) เป็ นส่ วนตรงกลำงกระเพำะ
4. พิ ลรัส (pylorus) เป็ นส่ วนท้ำยของกระเพำะ และอยูต่ ิดกับลำไส้เล็ก

pyrorus

ภาพที่ 4 แสดงโครงสร้ำงของกระเพำะอำหำรของคน
ที่มำ : https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/internal-structure-humanstomach-vector-14527036
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กล้ามเนื้อหูรูด (sphincter muscle)
กระเพำะอำหำรจะมีกล้ำมเนื้อหูรูด อยูส่ องบริ เวณด้วยกัน คือ
1. คาร์ ดิแอกสฟิ งค์ เตอร์ (cardiac sphincter) ติดต่อกับหลอดอำหำร
มีหน้ำที่กนั ไม่ให้อำหำรเคลื่อนย้อนกลับ
2. ไพ ลริกสฟิ งค์ เตอร์ (pyloric sphincter) ติดต่อกับลำไส้เล็กตอนต้น มีหน้ำที่กนั ไม่ให้
อำหำรเคลื่อนลงลำไส้เล็กเร็วเกินไป

คาร์ ดิแอกสฟิ งค์
เตอร์
ไพ ลริกสฟิ งค์ เตอร์
เตอร์

ภาพที่ 5 แสดงกล้ำมเนื้อหูรูดในกระเพำะอำหำร
ที่มำ : https://zdravlje.eu/2011/06/02/motorne-funkcije-zeluca/
ครงสร้ างของกระเพาะอาหาร
ในส่ วนของผนังกระเพำะอำหำร ประกอบด้วยโครงสร้ำงดังนี้
1. ชั้นเยื่อเมือก (mucosa) เป็ นผนังกระเพำะอำหำรที่บุอยูช่ ้ นั ในสุ ด ประกอบด้วยต่อมสร้ำง
น้ ำย่อย และสำรช่วยในกำรย่อย พร้อมรู เปิ ดของต่อม
2. ชั้นใต้ เยื่อเมือก (submucosa) เป็ นผนังส่ วนที่ถดั จำกชั้นเยือ่ เมือก ประกอบด้วยเนื้อเยือ่
เกี่ยวพัน (connective tissue) เป็ นหลัก ทำหน้ำที่ช่วยยึดระหว่ำงชั้นกล้ำมเนื้อ และชั้นเยือ่ เมือกไว้
ด้วยกัน ซึ่งชั้นนี้จะมีเส้นประสำท หลอดเลือด และท่อน้ ำเหลืองมำเลี้ยงจำนวนมำก
3. ชั้นกล้ามเนื้อ (muscular layers) ประกอบด้วยกล้ำมเนื้อเรี ยบที่เรี ยงตัวกัน 3 ชั้น คือ
ชั้นในที่วำงตัวในแนวเฉียง ชั้นกลำงที่วำงตัวเป็ นวงล้อมรอบ และชั้นนอกที่วำงตัวตำมแนวยำว
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4. ชั้นผิวนอก (serosa) เป็ นชั้นที่ประกอบด้วยเนื้อเยือ่
เกี่ยวพันที่หุม้ คลุมผิวนอกของชั้นกล้ำมเนื้อกระเพำะอำหำร และเชื่อมติดกับเยือ่ แขวนกระเพำะ
(omentum) ทำหน้ำที่ขบั น้ ำเมือกเคลือบกระเพำะอำหำร
และช่วยทำให้อำหำรลื่น และเคลื่อนไหวได้สะดวก
ในขณะที่ไม่มีอำหำรอำหำรในกระเพำะอำหำร เยือ่ ชั้นใน (mucous membrane) ซึ่งมีพ้นื ผิว
มำกกว่ำพื้นผิวชั้นกล้ำมเนื้อที่อยูข่ ำ้ งในจะพับไปมำเป็ นรอยจีบย่นตำมยำวมำกมำยเรี ยกว่ำ รู กี
(rugae)
กลุ่มเซลล์ภายในกระเพาะอาหาร
ภำยในกระเพำะอำหำรประกอบด้วยเซลล์ 3 ชนิด โดยเซลล์ท้ งั 3 ชนิดรวมกันเป็ นต่อมที่
เรี ยกว่ำ ต่อมน้ ำย่อย (gastric gland) โดยเซลล์ 3 ชนิด ได้แก่
1. มิวคัสเนคเซลล์ (mucous neck cell) หรื อ โกลเบลทเซลล์ (globlet cell) ทำหน้ำที่หลัง่
เมือกไม่ให้เซลล์กระเพำะอำหำรถูกย่อย
2. พาไรทัลเซลล์ (parietal cell) หรื อ ออกซินติกเซลล์ (oxyntic cell)
ทำหน้ำที่หลัง่ กรดไฮโดรคลอริ ก (hydrochloric acid = HCL) หรื อกรดเกลือ
3. ชีฟเซลล์ (chief cell) หรื อ ไซโกมำติกเซลล์ (zygomatic cell) ทำหน้ำที่
หลัง่ เพปซิโนเจน (pepsinogen)

ชั้นใต้ เยื่อเมือก

ชั้นกล้ามเนื้อ

ต่ อมนา้ ย่ อย

ชั้นเยื่อเมือก

มิวคัสเนคเซลล์
พาไรทัลเซลล์
ชีฟเซลล์

ชั้นผิวนอก

ภาพที่ 6 แสดงโครงสร้ำง และกลุ่มเซลล์ที่ที่เป็ นส่ วนประกอบของกระเพำะอำหำร
ที่มำ : https://www.slideshare.net/supreechafkk/digestive-system-12733607
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เฉลยคำถำม กรอบที่ 2

เพอริสตัลซีส คือ การหดตัว
ของกล้ามเนื้อของผนัง
ทางเดินอาหาร เป็นคลื่นเป็น
ช่วงๆ เกิดขึ้นครัง้ แรกที่
หลอดอาหาร
คำถำม กรอบที่ 3

ต่อมน้าย่อย (gastric gland) คือ
อะไร?
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สารและเอนไซม์ ที่เกีย่ วข้ องในกระเพาะอาหาร
เอนไซม์ (enzyes) เป็ นโปรตีนชนิดหนึ่ง ที่ ทำหน้ำทีี่ ่เชิงชีวภำพเฉพำะ (specific biological
functions) ซึ่งทำหน้ำที่เป็ น ตัวเร่ งปฏิกิริยำ ในสิ่ งมีชีวติ โดยจะไป ลดพลังงำนก่อกัมมันต์
(activation energy) และทำให้อนุภำคของสำรตั้งต้น (substrate) ชนกันในทิศทำงที่เหมำะสม มีผล
ทำให้ปฏิกิริยำเกิดได้เร็วขึ้น
สารทีเ่ กีย่ วข้ องและเอนไซม์ ในกระเพาะ ประกอบด้วย
1. กรดไฮโดรคลอริ ก (HCl)
2. เปปซิ โนเจน (pepsinogen)
3. โปรเรนนิน (prorennin)
4. ลิเปส (lipase)
5. ฮอร์โมนแกสตริ น (gastrin)
คุณสมบัติของสารและเอนไซม์ ในกระเพาะ
1. กรดไฮ ดรคลอริก มีค่ำ pH อยูร่ ะหว่ำง 0.9 - 2.0
2. เปปซิ นเจน เป็ นเอนไซม์ที่ไม่พร้อมทำงำน (inactive) เมื่อได้รับกำรกระตุน้ จำก HCl
จะเปลี่ยนเป็ นเปปซิน (pepsin) จะย่อยโปรตีนให้เป็ นเปปไทด์ ซึ่งประกอบด้วยกรดอะมิโน
ประมำณ 4 - 12 โมเลกุล
3. ปรเรนนิน เป็ นเอนไซม์ที่ไม่พร้อมทำงำน ต้องถูกกระตุน้ จำกกรดไฮโดรคลอริ ก
เปลี่ยนเป็ นเรนนิน (rennin) ย่อยโปรตีนในน้ ำนม คือ เคซิน (casin) ให้เป็ นพาราเคซิน
(paracasin) แล้วไปรวมกับเกลือของแคลเซียมในน้ ำนม ต่อจำกนั้นเปปซินจะย่อยต่อไปให้เป็ น
เปปไทด์
4. ลิเปส มีปริ มำณน้อย มักถูกทำลำยในสภำพเป็ นกรด
5. ฮอร์ มนแกสตริน สร้ำงมำจำกเซลล์ในกระเพำะอำหำร มีหน้ำที่กระตุน้ ให้พำไรตัล
เซลล์ หลัง่ กรดไฮโดรคลอริ กออกมำ
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กำรย่อยอำหำรในกระเพำะจะเป็ นกำรย่อยโปรตีนเท่ำนั้น ดังนั้นถ้ำเกิดควำมผิดปกติกบั
กระเพำะอำหำร สำรอำหำรที่จะได้รับผลกระทบมำกสุ ด คือ โปรตีน และกำรที่เนื้อเยือ่ ผนังด้ำนใน
ของกระเพำะไม่ถูกเอ็นไซม์ทำลำย เนื่องจำก
1. มีสำรเมือกที่เป็ นเบสเคลือบอยู่
2. เยือ่ บุกระเพำะมีกำรแบ่งเซลล์อย่ำงรวดเร็ ว แต่แผลในกระเพำะก็อำจเกิดได้ ถ้ำหลัง่ กรด
ไฮโดรคลอริ กมำกไป

เฉลยคำถำม กรอบที่ 3

ต่อมน้าย่อย (gastric gland)
คือ ต่อมที่ทาหน้าที่หลัง่ สาร
ในกระเพาะอาหาร ได้แก่
เมือก กรดไฮโดรคลอริก และ
เอนไซม์เปปซิโนเจน
คำถำม กรอบที่ 4

เอนไซม์ที่พร้อมทางานใน
กระเพาะอาหารได้แก่
อะไรบ้าง และเปลี่ยนแปลงมา
จากเอนไซม์ชนิดใด ?
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การย่ อยอาหารในกระเพาะอาหาร
การย่ อยในกระเพาะอาหาร แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. การย่ อยเชิงกล เมื่ออำหำรตกมำถึงกระเพำะอำหำร กระเพำะอำหำรจะคลำยตัว
เป็ นระยะสั้นๆ แล้วจะมีกำรเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นหลำยลักษณะ เช่น แบบโทนิกคอนแทรกชัน (tonic
contraction) แบบเพอริ สตัลซิส (peristalsis)
2. การย่ อยทางเคมี (chemical digestion) เป็ นกำรย่อยโมเลกุลของอำหำรโดยอำศัย
เอนไซม์กำรย่อยให้มีขนำดเล็กลงกำรย่อยทำงเคมีของคน
ขั้นตอนการทางานของกระเพาะอาหาร แบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ
1. Cephalic phase เป็ นระยะรับกลิ่น รส หรื อนึกถึงอำหำร เส้นประสำทเวกัส
(vagus) จำกสมองจะกระตุน้ ให้กระเพำะเคลื่อนที่และกำรหลัง่ สำร
2. Gastric phase เป็ นระยะที่กอ้ นอำหำร (bolus) เข้ำสู่ กระเพำะอำหำร กระเพำะ
อำหำรจะเคลื่อนที่ และมีกำรหลัง่ ฮอร์โมนแกสตริ น จำกชั้นเยือ่ เมือกของกระเพำะอำหำร ไป
กระตุน้ ให้กระเพำะอำหำรให้หลัง่ กรดไฮโดรคลอริ ก ออกมำรวมกับเปปซิโนเจน
3. Intestinal phase เป็ นระยะที่อำหำร (chyme) ออกจำกกระเพำะอำหำรเข้ำสู่ ลำไส้
เล็กส่ วนต้น (duodenum) เนื้อเยือ่ ชั้นเยือ่ เมือกของลำไส้เล็กส่ วนต้น จะหลัง่ ฮอร์โมนซีครี ติน
(secretin) ออกมำยับยั้งกำรหลัง่ ฮอร์โมนแกสตริ น
กระบวนการย่ อยในกระเพาะอาหาร
ขณะที่กระเพำะอำหำรว่ำง กระเพำะอำหำรจะสร้ำงกรดไฮโดรคลอริ ก และเอนไซม์ เมื่อ
อำหำรเข้ำไปในกระเพำะมำกขึ้น กระเพำะอำหำรจะสร้ำงกรดไฮโดรคลอริ กและเอนไซม์มำกขึ้น
เพื่อใช้ในกำรย่อย ตำมปกติอำหำรจะอยูใ่ นกระเพำะอำหำรประมำณ 30 นำที ถึง 3 ชัว่ โมง ขึ้นอยูก่ บั
ชนิดของอำหำร อำหำรจะถูกคลุกเคล้ำด้วยกำรหดตัวและคลำยตัวของกล้ำมเนื้อที่แข็งแรงของ
กระเพำะอำหำร เอนไซม์ที่สร้ำงขึ้นคือเปปซิ นเจน เป็ นเอนไซม์ที่ไม่พร้อมทำงำนเมื่อได้รับกำร
กระตุน้ จำก HCl จะเปลี่ยนเป็ นเปปซินซึ่งจะย่ อย ปรตีนให้ เป็ นเปปไทด์
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ในกระเพำะอำหำรนี้ยงั มีเอนไซม์อยูอ่ ีกชนิดหนึ่งชื่อว่ำ ปรเรนนิน (prorennin) หำก
ผสมกับกรดเกลือจะกลำยเป็ น เรนนิน (rennin) ทำหน้ำที่ยอ่ ยโปรตีนในน้ ำนม โดยจะช่วยเปลี่ยน
เคซีน (casein) ซึ่งเป็ นโปรตีนในน้ ำนมแล้ว รวมกับแคลเซียมทำให้มีลกั ษณะเป็ นลิ่ม ๆ จำกนั้นจะ
ถูกเปปซินย่อยต่อไป

ภาพที่ 7 แสดงกระบวนกำรย่อยในกระเพำะอำหำร
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เฉลยคำถำม กรอบที่ 4

เอนไซม์ที่พร้อมทางานใน
กระเพาะอาหาร ได้แก่ เปปซิน
และเรนนิน โดยเปลี่ยนแปลง
มาจาก เปปซิโนเจน
และโปรเรนนินตามลาดับ
คำถำม กรอบที่ 5

ถ้าในกระเพาะอาหารไม่มีการ
สร้างกรดไฮโดรคลอริก จะ
เกิดผลเสียอย่างไร ?
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ลาไส้ เล็ก
ลาไส้ เล็ก (small intestine) เป็ นส่ วนที่ยำวที่สุดของทำงเดินอำหำร ต่อมำจำกกระเพำะ
อำหำร มีควำมยำวประมำณ 7-8 เมตร ผนังด้ำนในของลำไส้เล็กมีลกั ษณะเป็ นลอนตำมขวำง มีส่วน
ยืน่ เล็ก ๆ มำกมำยเป็ นตุ่ม เรี ยกว่ำ วิลลัส (villus) เพื่อเพิ่มพื้นที่ผวิ ในกำรดูดซึมสำรอำหำรที่ยอ่ ยแล้ว
ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ ลำไส้เล็กของคนมีลกั ษณะคล้ำยท่อขดไปมำอยูใ่ นช่องท้องแบ่งเป็ น 3 ส่ วน
คือ
1. ดู อดีนัม (duodenum) ยำวประมำณ 30 เซนติเมตร มีรูปร่ ำงเหมือนตัวยูคลุมอยู่
รอบ ๆบริ เวณส่ วนหัวของตับอ่อน (pancreas) ภำยในดูโอดีนมั มีต่อมสร้ำงน้ ำย่อยและเป็ นตำแหน่ง
ที่ของเหลวจำกตับอ่อนและน้ ำดีจำกตับมำเปิ ดเข้ำ จึงเป็ นตำแหน่งที่มีกำรย่อยเกิดขึ้นมำกที่สุด
2. เจจูนัม (jejunum) ยำวประมำณ 2 ใน 6 ของลำไส้เล็กหรื อประมำณ 3 - 4 เมตร
3. ไอเลียม (ileum) เป็ นลำไส้เล็กส่ วนสุ ดท้ำย ปลำยสุ ดของไอเลียมต่อกับลำไส้ใหญ่
เป็ นส่ วนที่มีควำมยำวมำกที่สุด

ภาพที่ 8 แสดงส่ วนประกอบของลำไส้เล็ก
ที่มำ : https://healthjade.com/small-intestine/
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เฉลยคำถำม กรอบที่ 5

ถ้าในกระเพาะอาหารไม่มี
การสร้างกรดไฮโดรคลอริก
จะเกิดผลเสียเอนไซม์ที่ทา
หน้าที่ในการย่อยอาหารใน
กระเพาะอาหาร ได้แก่ เปปซิ
โนเจน และโปร เรนนิน จะไม่
สามารถเปลี่ยนเป็นเอนไซม์
ที่พร้อมทางานได้
คำถำม กรอบที่ 6

ลาไส้เล็กประกอบด้วยกี่สว่ น
ส่วนใดมีความยาวมากที่ส ุด ?
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การย่ อยอาหารในลาไส้ เล็ก
กำรย่อยอำหำรในลำไส้เล็ก มี 2 วิธี
1. การย่ อยเชิงกล มี 2 รู ปแบบ ดังนี้
1.1 การหดตัวเป็ นจังหวะ (rhythmic segmentation) เป็ นกำรหดตัวที่ช่วยให้อำหำร
ผสมคลุกเคล้ำกับน้ ำย่อยหรื อช่วยให้เคลื่อนที่ไปยังทำงเดินอำหำรส่ วนถัดไป อำจมีจงั หวะเร็ว (1520 ครั้ง/นำที) หรื อ ช้ำ (2-3 ครั้ง/นำที)
1.2 เพอริสตัลซิส (peristalsis) เป็ นกำรหดตัวของกล้ำมเนื้อทำงเดินอำหำรเป็ นช่วงๆ
ติดต่อกันกำร เคลื่อนไหวแบบนี้จะช่วยผลักอำหำร หรื อบีบไล่อำหำรให้เคลื่อนที่ต่อไป
2. การย่ อยเชิงเคมี ซึ่งจะเกิดที่บริ เวณดูโอดีนมั จะมีน้ ำย่อย หรื อที่เรี ยกว่ำ เอนไซม์
(enzyme) จำกแหล่งต่ำง ๆ มำช่วยย่อย ดังนี้
2.1 เอนไซม์ ของลาไส้ เล็ก (intestinal juices) สร้ำงมำจำกผนังของลำไส้เล็ก ดังนี้
มอลเทส (maltase) ย่อย มอลโทส (maltose) ได้ กลูโคส (glucose) 2 โมเลกุล
ซูเครส (sucrase) ย่อย ซูโครส (sucrose) ได้ กลูโคส และฟรักโทส (fructose)
อย่ำงละโมเลกุล
แลกเทส (lactase) ย่อย แลกโทส (lactose) ได้ กลูโคส และกำแลกโทส
(galactose) อย่ำงละโมเลกุล
คาร์ บอกซิเปปทิเดส (carboxypeptidase) และอะมิ นเปปทิเดส
(aminopeptidase) ช่วยย่อยสลำยเปปไทด์ (peptide) จนได้ กรดอะมิโน
2.2 เอนไซม์ ทสี่ ร้ างมาจากตับอ่อน (pancreas) แล้วถูกส่ งมำยังลำไส้เล็กเพื่อช่วยย่อย
อำหำร ดังนี้
ทริปซิน (trypsin) เป็ นเอนไซม์ที่ยอ่ ยโปรตีน และเปปไทด์ให้เป็ นกรดอะมิโน
(amino acid)
อะไมเลส (amylase) เป็ นเอนไซม์ที่ยอ่ ยแป้ งให้เป็ นน้ ำตำลมอลโทส ซึ่งะถูก
ย่อยโดย มอลเทส ต่อไป
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ลิเพส (lipase) ย่อยไขมันได้ กรดไขมัน (fatty acid) และ กลีเซอรัล (glycerol)
บริเวณทีส่ ร้ าง
เอนไซม์

ผนังลาไส้ เล็ก

ตับอ่อน

ชื่ อเอนไซม์

สารอาหารทีถ่ ูกย่ อย

มอลเทส
มอลโทส
ซูเครส
ซูโครส
แลกเทส
แลกโทส
คำร์บอกซิเปปทิเดส
เปปไทด์
อะมิโนเปปทิเดส
ทริ ปซิน
โปรตีน หรื อ เปปไทด์
อะไมเลส
แป้ง
ลิเพส

ไขมัน

สารอาหารทีไ่ ด้ จาก
การย่ อย
กลูโคส + กลูโคส
กลูโคส + ฟรักโทส
กลูโคส + กำแลกโทส
กรดอะมิโน
กรดอะมิโน
มอลโทส
กรดไขมัน +
กลีเซอรัล

ตารางที่ 1 แสดงกำรย่อยของเอนไซม์ชนิดต่ำง ๆ ในลำไส้เล็ก
นอกจำกนี้ยงั มี นา้ ดี (bile) ซึ่งเป็ นของเหลวสี เหลืองหรื อเขียว มีรสขม หลัง่ ออกมำจำกเซลล์
ตับ (hepatocyte) ที่อยูใ่ นตับของสัตว์มีกระดูกสันหลังเกือบทุกชนิด น้ ำดีจะถูกเก็บไว้ที่ถุงน้ ำดีเมื่อมี
กำรรับประทำนอำหำรน้ ำดีจะถูกปล่อยออกมำเข้ำสู่ ลำไส้เล็กส่ วนต้น เพื่อทำให้โมเลกุลไขมันแตก
ตัวได้ดีข้ ึน ทำให้เอนไซม์ ลิเพส สำมำรถย่อยไขมัน หรื อลิพิด ได้อย่ำงสมบูรณ์
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เฉลยคำถำม กรอบที่ 6

ลาไส้เล็กประกอบด้วย 3 ส่วน
คือ ด ูโอดีนมั เจจูนมั และไอ
เลียม โดยไอเลียมเป็นส่วนที่มี
ความยาวมากที่ส ุด

คำถำม กรอบที่ 7

ลาไส้เล็กย่อยอาหารได้ต่าง
จากกระเพาะอาหารอย่างไร ?

24

กรอบสรุป
กำรย่อยอำหำรของคน มีท้ งั กำรย่อยเชิงกล และเชิงเคมี โดยกระบวนกำรย่อยจะเกิดขึ้นที่
บริ เวณปำก กระเพำะอำหำร และลำไส้เล็ก สำหรับกำรย่อยเชิงเคมี จะมีกำรหลัง่ น้ ำย่อย หรื อ
เอนไซม์ออกมำ ซึ่งแต่ละบริ เวณก็จะมีกำรหลัง่ เอนไซม์ และมีกำรย่อยอำหำรได้แตกต่ำงกัน ดังนี้
ตาแหน่ งทีม่ กี ารย่ อย

ปำก

การย่ อยคาร์ บไฮเดรต
อะไมเลสในนำ้ ลำย

การย่ อย ปรตีน

การย่ อยไขมัน

แป้ง  มอลโทส
เปปซิ น

กระเพำะอำหำร

ลำไส้เล็ก

โปรตีน  โพลีเปปไทด์ที่
มีขนำดสั้นลง
อะไมเลสจำกตับอ่ อน

ทริ ปซิ น

ลิเพส

ไขมัน กรดไขมัน
แป้ง  มอลโทส โพลีเปปไทด์  โพลี
และกลีเซอรัล
เปปไทด์ที่
มอลเทส, แลกเทส, ซูเครส
มีขนำดสั้นลง
น้ ำตำล  กลูโคส
คำร์ บอกซิ เปปทิ เดส
มอลโทส ฟรักโทส
อะมิโนเปปทิ เดส
แลกโทส กำแลกโทส โพลีเปปไทด์ ไตรเปปไทด์
ซูโครส
ไดเปปไทด์
ไตรเปปทิเดส

ไตรเปปไทด์  กรดอะมิโน
ไดเปปทิ เดส

ไดเปปไทด์  กรดอะมิโน

ตารางที่ 2 แสดงกำรย่อยอำหำรเชิงเคมีโดยใช้เอนไซม์ในแต่ละบริ เวณของทำงเดินอำหำร

25

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารทีส่ าคัญ
1. รคกระเพาะอาหาร (pectic ulcer) คือ ภำวะที่เยือ่ บุกระเพำะหรื อลำไส้ถูกทำลำย
ทำให้มีแผลอักเสบ ถึงแม้วำ่ จะเรี ยกว่ำโรคกระเพำะ แต่สำมำรถเป็ นได้ท้ งั ที่กระเพำะและลำไส้
2. รคกรดไหลย้ อน เป็ นภำวะที่กรดหรื อน้ ำย่อยในกระเพำะไหลย้อนมำในหลอด
อำหำร ทำให้เกิดกำรอักเสบของหลอดอำหำร ผูป้ ่ วยจะมีอำกำรเจ็บหน้ำอก
3. กระเพาะอาหารอักเสบ ( gastritis) เกิดจำกกอำหำรเป็ นพิษ เช่นกำรดื่มสุ รำมำก
เกินไป แต่ไม่ได้เกิดจำกเชื้อโรค มีอำกำรเบื่ออำหำร อำเจียน ท้องเดิน
4. มะเร็งทีเ่ ยื่อหุ้มภายในกระเพาะอาหาร ( gastric carcinoma ) มีกำรเปลี่ยนแปลง
เริ่ มจำกเยือ่ หุม้ ในกระเพำะอำหำรซึ่งเจริ ญออกมำสู่ ผนังกระเพำะอำหำร มักพบในเพศชำยมำกกว่ำ
เพศหญิง โดยเฉพำะกลุ่มคนที่มีอำยุ ตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป
5. ภาวะลาไส้ แปรปรวน (Irritable Bowel Syndrome : IBS) เป็ นภำวะที่มีควำม
ผิดปกติในกำรบีบตัวของลำไส้ใหญ่มำกไปทำให้มีอำกำรปวดท้อง ถ่ำยบ่อย โดยอำจจะมีอำกำร
ท้องผูก ท้องเสี ย หรื อท้องผูกสลับกับท้องเสี ยก็ได้ อำกำรมักจะดีข้ ึนหลังจำกถ่ำยอุจจำระ
การป้ องกันความผิดปกติทจี่ ะเกิดกับระบบทางเดินอาหาร
1. หลีกเลี่ยงกำรรับประทำนอำหำรที่มีรสจัด เค็มจัด เผ็ดจัด
2. หลีกเลี่ยงกำรรับประทำนอำหำรสุ กๆดิบๆหรื อไม่ผำ่ นควำมร้อนก่อน
3. หลีกเลี่ยงกำรรับประทำนอำหำรที่มีกำรปนเปื้ อนของสำรเคมี และเชื้อโรคต่ำงๆ
4. กำรรับประทำนอำหำรควรล้ำงอุปกรณ์ที่ใช้ให้สะอำด กำรล้ำงมือก่อนทุกครั้ง
รวมถึงกำรดื่มน้ ำที่สะอำด
5. กำรรับประทำนผัก ผลไม้ตอ้ งล้ำงทุกครั้ง
6. ลดควำมเครี ยด กินอำหำรให้ตรงเวลำ และพักผ่อนให้เพียงพอ
เฉลยคำถำม กรอบที่ 7

ลาไส้เล็กย่อยอาหารได้ทงั้
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และ
ไขมัน ส่วนกระเพาะอาหาร
ย่อยได้เฉพาะโปรตีน
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คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1.

เพอริ สตัลซิส (peritalsis) คืออะไร
ก. ต่อมสร้ำงน้ ำย่อยในกระเพำะอำหำร
ข. อวัยวะที่ทำหน้ำที่ยอ่ ยอำหำร
ค. กำรหดตัวของผนังกล้ำมเนื้อหลอดอำหำร หดตัวต่อกันเป็ นลูกคลื่น
ง. ควบคุมกำรดูดซึมวิตำมิน บี 12 ในกระเพำะอำหำร
2. หูรูดในกระเพำะอำหำรคำร์ดิแอกสฟิ งค์เตอร์ (cardiac sphincter) ทำหน้ำที่ใดในกระเพำะ
อำหำร
ก. สร้ำงเอนไซม์เปปซิน
ข. สร้ำงกรดในกระเพำะอำหำร
ค. ป้องกันไม่ให้อำหำรออกจำกกระเพำะอำหำร
ง. ป้องกันไม่ให้อำหำรในกระเพำะย้อนกลับสู่ หลอดอำหำร
3. สำรอำหำรประเภทใดถูกย่อยที่ลำไส้เล็ก
ก. ไขมัน
ข. โปรตีน
ค. คำร์โบไฮเดรต
ง. ถูกทุกข้อ
4. สำรใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกระเพำะอำหำรของคน
ก. โปรเรนนิน (prorennin)
ข. เปปซิโนเจน (pepsinogen)
ค. ซูเครส (sucrase)
ง. กรดไฮโดรคลอริ ก (HCl)
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อวัยวะใดในร่ ำงกำยต่อไปนี้ไม่มีเอนไซม์ที่ช่วยในกำรย่อยอำหำร
ก. ปำก
ข. ลำไส้เล็ก
ค. หลอดอำหำร
ง. กระเพำะอำหำร
6. ในกระเพำะอำหำรจะสร้ำงกรดไฮโดรคลอริ ก เพื่อช่วยย่อยอำหำร แต่ไม่สำมำรถย่อยผนังด้ำน
ในของกระเพำะอำหำรได้ เนื่องจำกสำเหตุใด
ก. มีเซลล์ที่สร้ำงเมือกที่เคลือบผิวของกระเพำะอำหำรไว้
ข. เพรำะกระเพำะอำหำรมีสภำพเป็ นกรด
ค. ผนังด้ำนในของกระเพำะอำหำรหนำมำก
ง. เพรำะอำหำรคลุกเคล้ำกับน้ ำย่อย
7. ในกระเพำะอำหำรของคนสำมำรถขยำยขนำดและบรรจุอำหำรได้ถึง 10– 40 เท่ำ
เพรำะสำเหตุใด
ก. ตอนกลำงของกระเพำะอำหำรเป็ นกระพุง้ ใหญ่มำก
ข. ผนังกระเพำะอำหำรหนำมำกสำมำรถยืดหยุน่ ได้ได้ดี
ค. เพรำะกระเพำะอำหำรส่ งอำหำรไปยังลำไส้เล็กเร็วมำก
ง. มีกล้ำมเนื้อ Rugae ลักษณะพับไปมำ เพิ่มพื้นที่ในกระเพำะอำหำร
8. ถ้ำปรำศจำกกระเพำะอำหำร สำรอำหำรประเภทใดที่จะได้รับควำมกระทบกระเทือน
มำกที่สุด
ก. โปรตีน
ข. ไขมัน
ค. คำร์โบไฮเดรท
ง. ข้อ ก และ ข ถูก
5.
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9.

คนที่เป็ นโรคกระเพำะอำหำร ควรหลีกเลี่ยงอำหำรประเภทใด
ก. อำหำรเหลวๆ
ข. อำหำรที่มีเส้นใยมำก
ค. อำหำรประเภทเนื้อสัตว์
ง. อำหำรประเภทแอลกอฮอล์
10. ข้อใดเป็ นกำรย่อยเชิงกลที่เกิดขึ้นในกระเพำะอำหำร
ก. กำรย่อยโดยใช้เอนไซม์เปปซิน
ข. กำรที่อำหำรทำปฏิกิริยำกับกรดไฮโดรคลริ กในกระเพำะอำหำร
ค. กำรบีบรัดตัวของผนังกระเพำะอำหำรเพื่อให้อำหำรคลุกเคล้ำเข้ำกัน
ง. กำรที่กระเพำะอำหำรหลัง่ เอนไซม์เพื่อรอรับกำรย่อยอำหำรในกระเพำะอำหำร
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

ข้ อที่

คาตอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก
ค
ข
ง
ง
ค
ง
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ค
ข
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

ข้ อที่

คาตอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ค
ง
ง
ค
ค
ก
ง
ก
ง
ค
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