
ใบความรู 
เร่ือง โครงสรางของไตกับการขับถายของคน 

 
2.2 การขับถายของคน 
 สัตวมีกระดูกสันหลัง ( ซ่ึงรวมทั้งคนดวย ) มีอวัยวะขับถายคือ ไต มีอยู 1 คู อยูในชองทองสองขาง
ของกระดูกสันหลังระดับเอว ไตมีรูปรางคลายเมล็ดถ่ัว กวางประมาณ 6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10 – 13 
เซนติเมตร หนาประมาณ 3 เซนติเมตร แตละขางของไตหนักประมาณ 150 กรัม มีทอไต ( ureter ) 2 ทอ ตอ
จากไตแตละขางทําหนาที่ลําเลียงน้ําปสสาวะจากไตสงไปเก็บที่กระเพาะปสสาวะ ( urinary bladder ) กอน
จะปลอยออกนอกรางกายทางทอปสสาวะ ( urethra ) 
 

 
                     ภาพที่ 58 แผนภาพแสดงอวัยวะขับถายของคน 
                      ก. อวัยวะที่เก่ียวของกับปสสาวะ ข. ผาไตออกตามยาว 
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 โครงสรางและการทํางานของไต 
 ไตมีอยู 2 อัน ฝงติดกับกลามเนื้อชองทอง ในสัตวมีกระดูกสันหลังมีไตรูปรางแตกตางกัน เชน ไต
ปลา ไตกบ มีรูปรางยาว ไตคนมีรูปรางคลายเมล็ดถ่ัว ถึงแมวาไตจะมีรูปรางตางกันในสัตวมีกระดูกสันหลัง 
แตมีหนวยไต ( nephron ) เปนสวนประกอบเหมือนกัน หนวยไตทําหนาที่ และมีลักษณะคลายกับเนฟริเดีย 
( nepphridia ) ของไสเดือนดิน ที่มีความเกี่ยวของกับระบบหมุนเวียนเลือด โดยไดรับของเสียจากเนื้อเยื่อ 
จากการนําของระบบหมุนเวียนเลือด แตในสัตวมีกระดูกสันหลังมีที่รวมของเสียมาเปดทิ้งไวในบริเวณเดียว 
แตในไสเดือนดินมีที่เปดทิ้งแตละปลองของลําตัว 
 เมื่อนําไตมาผาตามยาว จะพบวามีเนื้อเยื่อ 2 ช้ัน ช้ันนอกเรียกวา คอรเทกซ ( cortex ) สวนชั้นใน
เรียกวา เมดัลลา ( medulla ) ดังภาพที่ 58 ข และ 59  
 

 
 

ภาพที่ 59 แผนภาพแสดงสวนประกอบของไตคน 
 

 ชั้นคอรเทกซ เนื้อมีลักษณะเปนเม็ดเล็ก ๆ เมื่อขยายดเูปนกลุมของหลอดเลือดฝอยที่เรียกวา โกล
เมอรูลัส ( glomerulus ) และถุงโบวแมนสแคปซูล ( Bowman s capsule ) ทําหนาที่เกี่ยวกับการกรองของเสีย
ออกจากเลือดและทอของหนวยไตตอนตนและตอนปลาย 
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ภาพที่ 60 แผนภาพแสดงสวนประกอบของไตคน 
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 ช้ันเมดัลลา ช้ันนี้เปนสวนของหลอดเล็ก ๆ ที่ตอมาจากชั้นคอรเทกซ ทอเหลานี้รวมกันอยูเปนหมู
รูปรางคลายฝาชี เรียกวา พิรามิด ( renal pyramid ) ปลายของปรามิดเปนยอดแหลมนั้นคือที่รวมของหลอด
เล็ก ๆ เรียกยอดแหลมนั้นวา พาพิลลา ( renal papilla ) ซ่ึงเปดเขาสูไมเนอรเคลิกซ      ( minor calyx ) หลาย 
ๆ ไมเนอรเคลิกซรวมกันเปนเมเจอรเคลิกซ (major calyx) จากเมเจอรเคลิกซนําไปสูบริเวณที่มีลักษณะเปน
กรวย เรียกกันวา กรวยไต ( pelvis ) ซ่ึงเปนที่สงน้ําปสสาวะลงไปสูทอไต ( ureter ) นําไปสูกระเพาะ
ปสสาวะอีกตอหนึ่ง 
 โครงสรางของเนฟรอนหรือหนวยไต 
 เนฟรอนหรือหนวยไต ( nephron ) ทําหนาที่ในการกรองของเสียออกจากเลือด และดูดกลับสารที่มี
ประโยชนเขาเลือด ในไตแตละขางประกอบดวยหนวยไต ประมาณ 1.2 ลานหนวย 
 เนฟรอนแตละหนวยประกอบดวย 
 1. โกลเมอรูลัส ( glomerurus ) เปนกลุมหลอดเลือดฝอยพันกันเปนกอนกลม เปนหลอดเลือดที่พา
สารตาง ๆ มากรองออก หลอดเลือดฝอยโกลเมอรูลัสนี้แยกมาจากหลอดเลือดแดงอาฟเฟอเรนตอารเทอริ
โอล ( afferent arteriole ) ซ่ึงเปนแขนงยอยแยกจากรีนัลอารเทอรรี ( renal artery ) อีกทีหนึ่ง หลอดเลือดฝอย
นี้ เมื่อออกจากโกลเมอรูลัสจะรวมเปนหลอดเลือดแดงเอฟเฟอเรนตอารเทอรริโอล ( afferent arteriole ) แลว
แตกแขนงเปนรางแหคลุมทอของหนวยไตสวนพรอกซิมอล และสวนดิสตอล เรียกวา หลอดเลือดฝอย เพอริ
ทิวบูลาร ( peritubular capillaries ) นอกจากนี้หลอดเลือดฝอยเหลานี้ยังแผลงไปคลุมหวงเฮเล โดยหลอด
เลือดฝอยจะโคงขนานกันไปกับหวงเฮนเล เรียกหลอดเลือดฝอยนี้วา วาซาเรกตา ( vasa recta ) หลังจากนี้
หลอดเลือดฝอยเลานี้จะรวมกันออกมาเปนหลอดเลือดดํา สงไปยังรีนัลเวน ( renal vein ) 
 2. โบวแมนสแคปซูล ( Bowman s capsule ) เปนสวนของทอหลอดไตที่พองออกเปนกระเปาะ
คลายถวย ลอมรอบกลุมหลอดเลือดฝอยโกลเมอรูลัสไว โบวแมนแคปซูลประกอบดวยผนังบาง ๆ  2 ช้ัน 
ผนังหลอดเลือดฝอยโกลเมอรูลัสจะแนบชิดกับเยื่อช้ันในของโบวแมนแคปซูล ชองวางระหวางเยื่อ 2 ช้ัน
ของโบวแมนแคปซูล เรียกวา ชองวางภายในแคปซูล ( Intracapsular space ) ชองวางนี้ติดตอกับสวนที่เปน
ทอของหนวยไต ( convoluted tubule )  
 3. ทอของหนวยไต ( Renal tubule หรือ convoluted tubule ) ประกอบดวย 3 สวน คือ 
 3.1 ทอขดสวนตน หรือ พรอกซิมอล คอนโวลูเตด ทิวบูล ( proximal convolutrd tubule ) มีลักษณะ
เปนทอขดไปมาเปนบริเวณที่มีการดูดซึมสารกลับเขากระแสเลือดไดมากที่สุด ( ราว 65 % ) ซ่ึงเกิดขึ้นทั้ง
โดยวิธีแอกทีฟทรานสปอรต และพาสซีฟทรานสปอรต  
 3.2 หวงเฮเลน หรือ เฮนเลสลูป ( Henle s loop ) เปนหลอดโคงรูปตัวยู อยูถัดจากทอขดสวนตน 
เฮนเลสลูปยื่นเขามาในเนื้อไตสวนเมดัลลา 
 3.3 ทอขดสวนทาย หรือ ดิสตอล คอนโวลูเตด ทิวบูล ( distal convoluted tubule ) เปนทอขดไปมา
คลายทอขดสวนตน อยูถัดจากหวงเฮนเลเขามาในเนื้อไตชั้นคอรเทกซ 
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 ตอนปลายของทอขดสวนทาย จะเปดเขาสูทอรวม หรือคอลเลกติง ดักท ( collecting duct ) หรือ 
คอลเลกติงทิวบูล ( collecting tubule ) ตอจากนั้นจะเปดออกสูกรวยไต ( pelvis ) และสงไปยังทอไต           
( ureter ) เพื่อนําน้ําปสสาวะไปเก็บที่กระเพาะปสสาวะ เพื่อรอเวลาขับถายทิ้งไป ทั้งทอขดสวนตนและทอ
ขดสวนทาย สวนใหญอยูในชั้นคอรเทกซ แตหวงเฮนเลและทอรวมอยูในชั้นเมดัลลา  
 

 
 

ภาพที่ 61 แสดงตําแหนงเนฟรอนที่อยูในไต 
 

 
ภาพที่ 62 โครงสรางของเนฟรอนหรือหนวยไต 
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 หลอดเลือดที่นําเลือดเขาสูไตนั้น คือ รีนัลอารเทอรี( renal artery )รับของเสียที่เกิดจากเมแทบอลิซึม
ของเซลลทั่วรางกายปะปนมาดวย เมื่อหลอดเลือดนี้เขาไตจะแตกแขนงเปนอารเทอริโอล ( arteriole ) และ
เปนหลอดเลือดฝอยซ่ึงแตละเสนจะขดเปนโกลเมอรูลัส อยูในโบวแมนสแคปซูล เลือดในโกลเมอรูลัสจะถูก
กรองโดยใชผนังหลอดเลือดฝอยทําหนาที่เปนเยื่อกรอง โดยมีแรงดันเลือดและประสิทธิภาพของหลอด
เลือดฝอยเปนตัวทําใหเกิดการกรอง แทนที่จะใชแรงดึงดูดของโลกเปนตัวทําใหเกิดการกรอง เชน ใน
กระดาษกรองทําใหของเหลวหลายชนิดออกมาสูโบวแมนสแคปซูลได  ของเหลวเหลานี้  ไดแก 
สารประกอบโมเลกุลเล็ก ของเหลวที่ผานออกมาสูทอของหนวยไตเรียกวา ของเหลวที่กรองได ( glomerular 
filtrate ) ของเหลวที่ผานออกมานี้ คํานวณแลวไดประมาณวันละ 180 ลิตร เปนอยางต่ํา หากรางกายปลอย
ของเหลวทั้งหมดนี้ทิ้งไป รางกายคงตองขาดน้ําในปริมาณมาก รวมทั้งตองสูญเสียเกลือแรบางชนิดออกไป
ดวย แตในความเปนจริงแลวรางกายเสียน้ําออกมาในรูปของน้ําปสสาวะเพียงวันละประมาณ 1.5 ลิตรเทา
นั้นเอง เพราะสวนหนึ่งของของเหลวที่กรองออกจากโกลเมอรูลัสเมื่อออกไปตามทอของหนวยไตก็จะถูก
หลอดเลือดฝอยท่ีออกมาจากโกลเมอรูลัส ออกมาสานเปนตาขายเอาไวดูดกลับเขาสูน้ําเลือด ดังภาพที่ 6.62 
วันหนึ่ง ๆ น้ําถูกดูดกลับถึง 90 % เหลือปลอยออกมาเปนน้ําปสสาวะเพียงประมาณ 10 % ยิ่งทอของหนวย
ไตยาวการดูดกลับยิ่งมีมากขึ้น มีพบวาในหนูทะเลทราย ( kangaroo rat ) ทอของหนวยไตโดยเฉพาะบริเวณ 
เฮนเลส ลูป ( Henle s loop ) ยาวมาก หนูเหลานี้ไมมีการดื่มน้ําเลยตลอดชีวิต แตใชน้ําที่ปะปนเขาไปกับ
อาหาร และน้ําที่เกิดจากเมแทบอลิซึมอาหาร ก็สามารถดํารงชีพอยูได แสดงวาการดูดน้ํากลับ ที่ทอของ
หนวยไตในหนูเหลานี้เกิดมาก 
 หนาท่ีการทํางานของหนวยไต 
 หนวยไตทําหนาที่กรองของเสียออกจากเลือด และกําจัดออกเปนน้ําปสสาวะ กระบวนการเกิดน้ํา
ปสสาวะเกิดจาก 3 กระบวนการคือ 
 1. การกรองท่ีโกลเมอรูลัส ( Glomerulus filtration ) เกิดจากการกรองของเสียออกที่โกลเมอรูลัส 
ซ่ึงเปนหลอดเลือดฝอยที่อยูในโบวแมนสแคปซูล ผนังหลอดเลือดฝอยโกลเมอรูลัสจะยอมใหสารโมเลกุล
เล็กผานไปไดพรอมกับน้ํา การกรองผานโกลเมอรูลัสเกิดจากแรงดันเลือดดันของเหลวจากหลอดเลือดฝอย
ผานเยื่อบุผิวของโบวแมนสแคปซูล เขาสูชองวาง (lumen) ของโบวแมนสแคปซูล และเขาสูทอของหนวยไต 
 การกรองสารจะเกิดขึ้นผานเยื่อบุ 3 ช้ัน คือ 
 ก. ผนังของหลอดเลือดฝอยโกลเมอรูลัส ( endothelial cell of capillary )  ซ่ึงมีรูขนาด 60 – 100 นา
โนเมตร จึงปองกันไมใหเซลลเม็ดเลือดผานไปและยอมใหสารขนาดเล็กผานไปโดยการแพร 
 ข. ชั้นเบสเมนตเมมเบรน ( basement membrane ) ของโกลเมอรูลัสหรือเรียกวา ลามินาเดนซา          
( lamina densa ) หรือเบซิลลามินา ( basal lamina ) เปนตัวกรองสารโปรตีนขนาดใหญไว จึงชวยจํากัดผาน
ของโปรตีนขนาดใหญ  
 ค. เยื่อบุผนังของโบวแมนสแคปซูล ( epithelial cell of Bowman s capsule ) ซ่ึงมีเซลลพิเศษ คือ 
โพโดไซต ( podocyte ) ชวยเลือกสารที่จะกรองผาน 
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 ทั้งผนังหลอดเลือดฝอยโกลเมอรูลัส และเซลลที่เยื่อบุผนังโบวแมนสแคปซูล จะประกอบกันเปน 
เยื่อกรอง ( filtration membrane ) เซลลโพโดไซต ซ่ึงประกอบกันเปนเยื่อบุโบวแมนสแคปซูล ซ่ึงสัมผัส
กับหลอดเลือดฝอยนั้นมีการแตกกิ่งกานเปนจํานวนมากคลายนิ้วมือ อาจเรียกวา ฟูตโพรเซส ( food 
processes ) หรือเพดิเซล ( pedicel ) เพดิเซลจะปกคลุมอยูที่ผิวหลอดเลือดฝอยสวนใหญ ชองระหวางฟูตโพ
รเซสเปนชองเล็ก ๆ เรียกวา ฟลเตรชันสลิต ( filtration slits ) หรือ ชองสลิต ( slit pore ) จึงเปนตัวกรอง
ของเหลวออกจากเลือด 

 
 

ภาพที่ 63 แสดงเยื่อในการกรองที่โกลเมอรูลัส 
 
 เยื่อกรองจะยอมใหของเหลวและสารโมเลกุลเล็ก ๆ ที่ละลายในพลาสมาผานออกมาได ไดแก น้ํา 
กลูโคส กรดอะมิโน วิตามิน เกลือแร เชน โซเดียม โพแทสเซียม คลอไรด ไบคารบอเนต และยูเรีย แตไม
ยอมใหสารโมเลกุลใหญ เชน โปรตีน ไขมัน และเม็ดเลือดผานออกมาได ของเหลวที่กรองผานโกลเมอรูลัส
ออกมา เรียกวา ของเหลวที่กรองได หรือโกลเมอรูลารฟตเตรต                    ( Glomerular filtrate ) ซ่ึงมี
องคประกอบคลายพลาสมาในเลือด ยกเวน ไมมีเม็ดเลือด โปรตีนและไขมัน 
 2. การดูดกลับท่ีทอของหนวยไต ( Tubular reabsorption ) ของเหลวที่กรองผานโกลเมอรูลัสวันละ 
180 ลิตร ถูกดูดกลับเขากระแสเลือดถึง 99 % เหลือเปนน้ําปสสาวะทิ้งไปวันละ 1.5 ลิตร 
 เซลลเยื่อบุผิวที่ทอของหนวยไต มีบทบาทในการดูดสารกลับ เนื่องจาก มีไมโครวิลไล( microvilli ) 
จํานวนมากเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึม และยังมีไมโทคอนเดรียมากเพื่อใหพลังงานในการดูดกลับแบบ
แอกทีฟ ทรานสปอรต 
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 ที่พรอกซิมอลทิวบูล มีการดูดกลับมากที่สุด ประมาณ 65 % ของของเหลวที่กรองได 
 การดูดกลับที่พรอกซิมอลทิวบูล ไดแก สารอาหารพวกกลูโคส กรดอะมิโน และวิตามิน และ

ดูดกลับ NaCl ทั้งสารอาหารและ NaCl ถูกดูดกลับแบบแอกทีฟทรานสปอรต สวนน้ํา K+ และ 
HCO-

3   ดูดกลับแบบพาสซีฟทรานสปอรต 
 การดูดกลับที่หวงเฮนเลสวนวกลง ( descending limp of loop of henle ) ดูดน้ํากลับโดยวิธี

ออสโมซิส 
 การดูดกลับที่หวงเฮนเลนสวนวกขึ้น (ascending limp of loop of henle ) ดูดกลับ NaCl  ทั้ง

แบบพาสซีฟทรานสปอรต และแอกทีฟทรานสปอรต 
 การดูดกลับที่ดิสตอลทิวบูล มีการดูดกลับน้ํา แบบพาสซีฟทรานสปอรต โดยการแพร สวน 

NaCl  และ HCO-
3    ดูดกลับแบบแอกทีฟทรานสปอรต 

 การดูดกลับที่ทอรวม มีการดูดกลับน้ําโดยออสโมซิส และยอมใหนํายูเรียผานออกโดยการแพร 
การดูดสานบางอยางกลับเขากระแสเลือด ถูกควบคุมโดยฮอรโมนไดแก ฮอรโมนแอลโดล 

เตอรโรน ( aldosterone )  ซ่ึงหล่ังจากชั้นคอรแทกซของตอมหมวกไต ฮอรโมนนี้ไปกระตุนดิสตอลทิวบูล 
และทอรวม ใหเพิ่มการดูดน้ําและ Na+ กลับคืนเลือดมากขึ้น ทําใหปริมาตรเลือดและความดันเลือดเพิ่มขึ้น 
 การหลั่งฮอรโมนแอลโดสเตอโรน ถูกกระตุนจากความดันเลือดลดลง เมื่อความดันเลือดลดลง 
เซลลของจักซตาโกลเมอรูลารคอมเพล็กซ ( Juxtaglomerular complex ) ( ซ่ึงอยูบริเวณหลอดเลือดแดง
อาฟเฟอเรนตอารเทอริโอล ที่นําเลือดเขามายังโกลเมอรูลัส มาสัมผัสกับดิสตอลทิวบูล ) จะหลั่งเอนไซม     
เรนิน ( renin ) ออกมากระตุนการเปลี่ยนพลาสมาโปรตีน คือ แองจิโอเทนซิโนเจน ( angiotensinogen ) ให
เปนแองจิโอเทนซิน II ( angiotensin II ) แลวแองจิโอเทนซิน II จึงไปกระตุนตอมหมวกไตใหหล่ังฮอรโมน
แอลโดสเตอโรน 
 3. การหลั่งสารที่ทอของหนวยไต ( Tubular secretion ) มีสารบางชนิดที่หล่ัง ( secrete ) จากเลือด
เขาสูฟลเตรต หรือของเหลวที่กรองไดในทิวบูล 

 ที่พรอกซิมอลทิวบูล มีการหลั่งสารไดแก  H+ , K+ , NH4  
 การหลั่ง H+ เพื่อรักษาระดับ  pH ในของเหลวในรางกายใหคงที่  
 การหลั่ง K+ เกิดเมื่อความเขมขนของ K+ สูงเกินไป เพราะจะทําใหการสงกระแส 
ประสาทบกพรอง และความแรงในการหดตัวของกลามเนื้อลดลง 

 ที่ดิสตอลทิวบูล มีการหลั่งสาร ไดแก H+ , ยาบางชนิด เชน เพนิซิลลิน  และยาพิษ 
- การหลั่ง K+ เพื่อควบคุมระดับความเขมขนของ K+ และ Na+ ในรางกาย โดยแปรผัน

การหลั่ง K+ และการดูดกลับ  Na+ 
- การหลั่ง H+ เพื่อควบคุม pH  ในเลือด โดยควบคุมการหลั่ง H+ และ การดูดกลับ HCO-

3  
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ภาพที่ 64  แสดงรายละเอียดของการทํางานของหนวยไต ในการกรองสาร  filtrate การดูด 

   สารกลับ ( reabsorption ) รวมท้ังการหลั่งสารบางชนิด ( secretion ) 
 
 

 
ภาพที่ 65 แผนภาพแสดงการดูดกลับของสารและการหลั่งสารที่สวนตาง ๆ ของทอหนวย 
     ไต ก. สวนรูป ข. แสดงใหเห็นถึงหลอดเลือดฝอยสานตัวเปนรางแหตลอดทอ 
                    ของหนวยไตเพื่อดูดสารตาง ๆ กลับเขาหลอดเลือด 
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ตารางแสดงสารที่กรองไดผานโกลเมอรูลัส 
 

สาร ปริมาณ ( g / 100 cm3 ) 
                น้ํา 
               โปรตีน 
               ยูเรีย 
               กรดยูริก 
               แอมโมเนีย 
                กลูโคส 
               โซเดียม 
                คลอไรด 
               ซัลเฟต 

90 – 93 
0.01 – 0.02  

0.03  
0.003 
0.0001 

0.1 
0.32 
0.37 
0.003 

 
จากตารางแสดงสารที่กรองไดผานโกลเมอรูลัส จะเห็นวาโกลเมอรูลัสกรองสารที่เปนประโยชนตอ

รางกาย สารที่กรองไดนี้ถาผานไปยังโบวแมนสแคปซูล และถูกกําจัดออกไปทั้งหมด รางกายจะสูญเสียสาร
ที่มีประโยชนไปหลายชนิด แตในความเปนจริง คนที่มีไตทํางานปกติจะสูญเสียสารที่มีประโยชนออกไป
เพียงเล็กนอยเทานั้น เพราะเมื่อสารที่กรองไดผานมายังทอของหนวยไต จะถูกดูดกลับเขาหลอดเลือดฝอยที่
หนวยไต การดูดกลับมีทั้งกระบวนการที่ไมใชพลังงาน เชน การดูดน้ํา และกระบวนการที่ตองใชพลังงาน
โดยกระบวนการแอกทีฟทรานสปอรต ไดแก การดูดกลับกลูโคส กรดอะมิโน และแรธาตุที่จําเปนตอ
รางกายเขากระแสเลือด สวนสารอื่น ๆ จะปะปนไปกับน้ําปสสาวะ 

ทอของหนวยไตสามารถดูดกลับสารบางอยางที่กรองไดกลับคืนเขาสูหลอดเลือดฝอยในปริมาณ
ดังนี้ 

 

สาร สารที่กรองได % การดูดกลับของสาร 
น้ํา 

กลูโคส 
โซเดียม 
ยูเรีย 

 

180 ลิตร 
180 กรัม 
630 กรัม 
54 กรัม 

99 
100 
99.5 
44 

 

ไตนอกจากจะทําหนาที่กําจัดของเสียแลว ยังควบคุมสมดุลของแรธาตุกับสารตาง ๆ ในรางกาย อีก
ทั้งสมดุลของน้ําดวย 
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ตารางเปรียบเทียบสารในของเหลวที่กรองผานโกลเมอรูลัสไดกับน้ําปสสาวะ 
 

สาร ของเหลวที่กรองได ( g/100 cm3 ) น้ําปสสาวะ ( g/100 cm3 ) 
                น้ํา 
               โปรตีน 
               ยูเรีย 
               กรดยูริก 
               แอมโมเนีย 
                กลูโคส 
               โซเดียม 
                คลอไรด 
               ซัลเฟต 

90 – 93 
0.01 – 0.02 

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 

จากตารางจะเห็นไดวา ในแตละวันรางกายคนเรากําจัดสารตาง ๆ ออกจากรางกาย เชน น้ํา 
แอมโมเนีย ยูเรีย กรดยูริก โซเดียม คลอไรด และซัลเฟต 

สารที่พบในของเหลวที่กรองได แตไมพบในปสสาวะ ไดแก กลูโคสและโปรตีน 
สารที่พบไดในน้ําปสสาวะและยังมีความเขมขนสูงกวาในของเหลวที่กรองได คือ ยูเรีย แอมโมเนีย 

กรดยูริก โซเดียม คลอไรด ซัลเฟต 
เหตุที่ปริมาณแรธาตุในน้ําปสสาวะ และในของเหลวที่กรองไดแตกตางกันไมมากนัก เมื่อ

เปรียบเทียบกับยูเรีย คือ แรธาตุเหลานั้นมีประโยชนตอรงกาย หนวยไตจึงดูดกลับเขาสูหลอดเลือด แตยูเรีย
เปนของเสียที่เกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึม ทําใหรางกายตองกําจัดทิ้งไป 

เหตุที่ปริมาณยูเรียในน้ําปสสาวะแลในของเหลวที่กรองไดมีความแตกตางกันมาก เพราะยูเรียเปน
ของเสียที่เกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึมรางกายจึงกําจัดออกทางปสสาวะ 

จากขอมูลในตารางจะเห็นไดวาในน้ําปสสาวะมีสารหลายชนิดที่มีความเขมขนสูงกวาความเขมขน
สูงกวาในของเหลวที่กรองได สารตาง ๆ เหลานี้ คือ ของเสียที่รางกายตองกําจัดทิ้งไป ซ่ึงจะเห็นไดจาก
ตัวอยางของยูเรียคนมีความเขมขนสูงกวาในของเหลวที่กรองไดถึง 60 เทา 

เหตุที่สัตวกินเนื้อมีปริมาณยูเรียในน้ําปสสาวะสูงกวาสัตวกินพืชเพราะเมื่อเนื้อสัตวถูกยอยจะ
กลายเปนกรดอะมิโน แลวถูกดึง – NH2  ออกมารวมกับ CO2  กลายเปนยูเรีย ซ่ึงสัตวกินพืชไดรับแต
คารโบไฮเดรตเปนสวนใหญเมื่ถูกยอยแลวของเสียที่ออกมาจึงไมใชยูเรีย 

ที่ทอของหนวยไตนอกจากดูดน้ํากลับแลว ยังดูดสารอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับรางกายกลับเขาสูระบบ
หมุนเวียนเลือดอีก เชน กลูโคส กรดอะมิโนและแรธาตุตาง ๆ ที่จําเปน การดูดกลับนี้ใชกระบวนการแอก
ทีฟทรานสปอรต ซ่ึงมีการใชพลังงาน เนื่องจากเปนการนําสารจากบริเวณที่มีความเขมขนนอยกวาไปยัง
บริเวณที่มีความเขมขนมากกวา นอกจากนั้นหนวยไตยังหล่ังสารบางชนิด เชน K+ และ H+  เพื่อปรับความ
สมดุลของความเปนกรดเบสในรางกายดวย 
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ภาพที่ 66 แสดงการทํางานของหนวยไต ในการกรองสาร การดูดสารกลับ รวมท้ังการหลั่ง 

   สารบางชนิด 
 

 สวนประกอบของเลือดในหลอดเลือดเขาไต กับหลอดเลือดที่ออกจากไต มีความแตกตางกันที่เลือด
ในหลอดเลือดเขาไตมีของเสียปนอยูมากกวาเลือดในเสนเลือดที่ออกจากไต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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