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หนาที่ของไต (renal functions)

1. ควบคมุสมดุลนํ้ าและเกลือแรตาง ๆ ในรางกาย
2. ขับของเสียที่เกิดจาก metabolism ของอาหาร,
ฮอรโมน และสารแปลกปลอม

3. ควบคุมสมดุล กรด-ดาง



4. หลั่งฮอรโมนคลายตอมไรทอ
- erythropoietin
- renin
- calcitriol

5. gluconeogenesis





โครงสรางของไต

1. cortex
2. medulla

- outer medulla
- inner medulla

- หนวยยอยของไตที่ทํ าหนาที่สรางปสสาวะเรียกวา
หนวยไต (nephron)









สวนประกอบของ nephron

1. สวนของหลอดเลือด เรียกวา renal corpuscle
- glomerulus
- Bowman’s capsule









2. สวนของทอไต (renal tubule)
- ทอไตสวนตน (proximal tubule)
- ทอไตรูปตัวยู (U-shape or loop of Henle)
- ทอไตสวนปลาย (distal tubule)
- ทอไตรวม (collecting tubule)









โครงสรางของเซลลบุทอไต

1. ทอไตสวนตน ทํ าหนาที่ ดูดซึมกลับและขับสาร
ตาง ๆ ออก

- microvilli
- mitochondria

2. ทอไตรูปตัวยูสวนหนา ทํ าหนาที่ ขนถาย Na+,
K+, Cl- แบบใชพลังงาน

- mitochondria



3. ทอไตสวนปลาย และทอไตรวม ทํ าหนาที่ ดูดซึม
เกลอืแรและนํ้ าบางสวนกลับ

- mitochondria
- principal cells ดูดซึมนํ้ า, Na+, ขับ K+

- intercalated cells หลั่ง H+, ดูดซึม K+,
HCO3

-





หลอดเลือดที่มาเลี้ยงไต

renal artery

afferent arteriole

glomerulus



efferent arteriole

peritubular capillaries
(juxtamedulla nephron --> vasa recta)

inferior vena cava



ชนิดของ nephron

1. cortical nephron มปีระมาณ 80%
- renal corpuscle --> cortex
- มีทอไตรูปตัวยูสั้น



2. juxtamedulla nephron
- renal corpuscle --> ใหญ วางตัวในชั้น cortex ใกล

medulla
- ทอไตรูปตัวยูยาว
- vasa recta





Juxtaglomerular apparatux (JGA) ทํ าหนาที่

1. ควบคุมเลือดที่เขามาที่ไต (renal blood flow,
RBF)

2. ควบคมุอตัราการกรอง (glomerular fitration rate,
GFR)









โครงสรางของเซลล

1. granular cells
- ตัวรับรูการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิต

(baroreceptor)
- สราง-หลั่ง renin



angiotensinogen
             renin
angiotensin I

angiotensin II

aldosterone

เพิ่มการดูดซึม Na+, H2O ที่ทอไตสวนปลาย



2. macula densa cells
- ตัวรับรูอัตราการไหลของของเหลวในทอไต

(chemoreceptor)
3. extraglomerular mesangial cells
- phagocytosis



เสนประสาทที่ควบคุมไต

- sympathetic noradrenegic fibre
- norepinephrin
- renin
- angiotensin II
- aldosterone



การสรางนํ้ าปสสาวะ

1. การกรองที่ glomerulus
2. การดูดกลับที่ทอไต (tubular reabsorption)
3. การขับออกที่ทอไต (tubular secretion)



1. การกรองที่ glomerulus

- สารละลาย, plasma ถกูกรองที่ glomerulus เขาสู
Bowman’s capsule

- ไมใชพลังงาน
- ของเหลวที่กรองได เรียกวา glomerular filtrate มี
องคประกอบคลาย plasma แตไมพบเม็ดเลือด
แดงและโปรตีน



2. การดูดกลับที่ทอไต

- ดูดนํ้ าและสารที่เปนประโยชนตอรางกายกลับสู
ระบบไหลเวียนโลหิต

- ระบบไหลเวียนเลือดทางหลอดเลือดฝอยพันรอบ
ทอไต



3. การขับออกที่ไต

- ขับสารบางอยางจากหลอดเลือดฝอยพันรอบไต
เขาสูทอไต

- selective process





โครงสรางของผนังหลอดเลือดฝอย
glomerulus (glomerular capillary membrane)

1. เอนโดทีเลียม (endothelium)
- รูพรุนขนาดใหญ (fenetrae)
- สารโมเลกุลเล็กผานไดอิสระ Na+, urea, glucose,

amino acid
- เม็ดเลือดแดง, โปรตีนขนาดใหญผานไมได



2. basement membrane
- มีลักษณะเปนวุน (gel)
- ทํ าให glomerulus แข็งแรงขึ้น
- ม ีglycoproteins ท ําใหสารประจุลบ, plasma

protein ถูกกรองไวในชั้นนี้



3. โปโดไซด (podocyte)
- เซลลพิเศษ foot process หรือ pedicle
- ทํ าใหเกิด slit-pores
- slit diaphragm









ปจจัยการกรองสารผาน glomerulus

1. ขนาด
2. ประจุ



องคประกอบของ glomerulus filtrate

1. นํ ้าประมาณ 94%
2. สารตาง ๆ 6%
- inorganic substances: Na+, K+, Cl-

- organic substances: glucose, amino acid



อัตราการกรอง (glomerular filtration rate)

- ปริมาตรของพลาสมาที่ถูกกรองผานผนังของ
glomerulus เขามาใน Bowman’s capsule ตอหนึ่ง
หนวยเวลา

NFP = ผลรวมของแรงที่มากระทํ าบนผนังโกลเมอรลูัส

GFR = Kf * NFP
        = Kf(PGC – PBC - πGC)



ปจจัยที่มีผลตออัตราการกรอง

1. Kf

2. PGC

3. PBC

4. πGC

5. sympathetic NS
6. สารที่สรางมาจากไตเอง (autocoids)
- endothelin



กลไกการควบคุมตัวเอง (autoregulation)

- GFR จะเปลี่ยนแปลงตามคาความดันโลหิต
- 90-180 mmHg
- ปรับเปลี่ยนความตานทานของหลอดเลือดนํ าเขา

- คุณสมบัติของกลามเนื้อเรียบของหลอดเลือด
น ําเขาอาฟเฟอเรนท (myogenic mechanism)

- การควบคุมยอนกลับจากทอไตและโกเมอลูลัส
(tubuloglomerrular feedback)



การกํ าจัดสารทิ้งโดยไต (renal clearance)

- clearence ของสารใด หมายถึง ปริมาตรของ
plasma ที่นํ าสารนั้น ๆ ที่ละลายอยูมาขับทิ้งที่ไต
ตอหนึ่งหนวยเวลา

Cx = (Ux * V)/Px



ประโยชนของหลักการ clearence

1. ใชหาคา GFR โดยคํ านวนจาก inulin clearence
2. ใชบอกไดวาสารแตละตัวถูกกระทํ าเชนใดที่ไต
3. ใชหาปริมาณเลือดที่เขามาไต



การดดูซมึกลับโดยเซลลของทอไต
(tubular reabsorption)

- สารที่เปนประโยชน จะถูกดูดซึมกลับ
- เกดิขึ้นเฉพาะสาร
- เปลี่ยนแปลงคาไดมาก
- สารที่ไมมีประโยชน ของเสียจะไมถูกดูดซึมกลับ
- ทอไตสวนตน ดูดซึมกลับประมาณ 65% ของ filtrate
- iso-osmotic reabsorption



การดูดซึมกลับของสารที่ทอไต แบงออกเปน

1. การดูดซึมกลับแบบใชพลังงาน (active
reabsorption)

- ขนสงสารตานความลาดทางไฟฟาหรือเคมี



1.1 transport maximum (Tm)
- ปริมาณสารมากที่สุด ทีส่ามารถถูกขนถาย
ไดโดยเซลลบุทอไตในหนึ่งหนวยเวลา

- ตองอาศัยโปรตีนตัวพา (carrier)
- ขดีจํ ากัดอยูที่ปริมาณสารที่ถูกกรอง
- glucose, amino acid, ascorbic acid



1.2 gradient-time limitation
- ขนถายสารจากทอไตไปสูหลอดเลือด
- ขึน้กับลาดความเขมขนของสาร และเวลาที่
ของเหลวสัมผัสกับเซลลบุทอไต

- Na+, K+ สวนใหญเกิดที่ทอไตสวนตน



2. การดูดซึมแบบไมใชพลังงาน (passive
reabsorption)

- เกดิตามลาดความเขมขนทางไฟฟาและเคมี
- เคลือ่นที่ผานชองเฉพาะของสารแตละตัว
- เกิดมากที่สุดที่ทอไตสวนตน



การขับสารออกโดยเซลลของทอไต
(tubular secretion)

- คลายการดูดกลับของทอไต แตทิศทางตรงกัน
ขาม

- H+, K+

- เกิดที่ทอไตสวนตน



1. การขบัออกแบบใชพลังงาน (active secretion)
1.1 transport maximum
- อาศยัตัวพา (carrier) บน cell membrane
ของเซลลบุทอไต

- phenal red, thiamin, ยาตาง ๆ
1.2 gradient-time limitation
- H+, K+

2. การขับออกแบบไมใชพลังงาน (passive
secretion)



องคประกอบของปสสาวะ (urine composition)

- ประมาณวันละ 500-1500 ml
- นํ้ า
- เกลอืแรสวนเกิน – Na, K, NH3, Ca, Mg, Cl, PO4

- ของเสียจาก metabolism ของอาหาร – urea
- สิ่งที่ไมควรพบในปสสาวะ – glucose, amino acid,

protein, red blood cell, สารคโีทน (ketone), เม็ด
เลือดขาว



สมดุลของนํ้ าในรางกาย (Body water balance)
• นํ้ าทั้งหมดในรางกายมี 55-60% ของนํ้ าหนักตัว
• นํ้ าในเซลล (intracellular fluid, ICF) มปีระมาณ 40%
ของนํ้ าหนักตัว

• นํ้ านอกเซลล (extracellular fluid, ECF) มปีระมาณ 20%
ของนํ้ าหนักตัว แบงเปน

• plasma ประมาณ 5% ของนํ้ าหนักตัว
•นํ้ าระหวางเซลล (interstitial fluid, ISF) ประมาณ

15% ของนํ้ าหนักตัว



องคประกอบของนํ้ าในรางกาย

• ECF --> Na+, Cl-, HCO3
-

• ICF --> K+, PO4
2-

• Na+-K+ ATPase
• ความเขมขนของ Na+ ใน plasma สามารถบอก
ความเขมขนของ plasma ได

• ความเขมขนของ plasma สามารถใชบอกคา
ความเขนขนของนํ้ าในรางกายได



การเคลื่อนที่แลกเปลี่ยนของนํ้ าในรางกาย

• เพือ่น ําอาหาร, O2 จากเลือดเขาสูเซลล
• นํ าของเสีย, CO2 จากเซลลสูระบบไหลเวียน
เลือด

• แรงดันของของเหลว (hydrostatic pressure) เกิด
จากการบีบตัวของหัวใจ



• แรงดันออสโมติก หรือ ออนโคติก (osmotic or
oncotic pressure) เกิดจากโปรตีนในเลือด

• นํ้ าใน interstitium กลับสูระบบหมุนเวียนผาน
ระบบทอนํ้ าเหลือง



การควบคุมความเขมขนของนํ้ าในรางกาย

• แอนติไดยูเรติกฮอรโมน (antidiuretic hormone,
ADH)

• ระบบประสาทผานศูนยควบคุมการกระหายนํ้ า
(thirst center)



Antidiuretic hormone (ADH)

• peptide hormone
• สรางที่ hypothalamus
• หลั่งเขาสูกระแสเลือด
• ออกฤทธิ์ที่เซลลบุทอไตสวนปลายและทอไตรวม
• เพิ่มการดูดกลับนํ้ า
• ชวยควบคมุปริมาตรและความเขมขนของ
ปสสาวะ



ปจจัยควบคุมการหลั่ง ADH

1. การเปลี่ยนแปลงความเขมขนของ ECF
•การเปลี่ยนแปลงความเขมขนของ plasma
เปนปจจัยหลัก

• osmoreceptors
2. การเปลี่ยนแปลงปริมาตรหรือความดันเลือด

• baroreceptors



กลไกการทํ างานของ ADH ทีไ่ต
ADH + V2 receptor

ที่เซลลบุทอไตสวนปลายและทอไตรวม
            กระตุน

              adenylyl cyclase cAMP
                                    protein kinase A

water channel vesicles ไปแทรกที่เซลลบุทอไต

เซลลดูดซึมนํ้ าเพิ่มขึ้น



การกระหายนํ้ า (thirst)

• ความเขมขนของเลือดที่เพิ่มขึ้น (hypertonicity)
• ศนูยควบคุมการกระหายนํ้ า (thirst center)
• สมองสวน hypothalamus
• ตัวรับรูในชองปาก (oropharygeal receptors)
และตัวรับรูในระบบทางเดินอาหารสวนบน
(upper gastrointestinal receptors)



การควบคุมปริมาตรนํ้ าในรางกาย

• นํ ้านอกเซลลเปนนํ้ าสวนแรกที่ถูกกระทบ
กระเทอืนเมื่อมีการสูญเสียนํ้ า

• ควบคุมสมดุลโซเดียมในรางกาย
• การดูดซึมกลับของโซเดียมที่ทอไตถูกควบคุม
โดย

• aldosterone
• atrial natriuretic peptide (ANP)



• ไตจะปรับเปลี่ยนการขับทิ้งของ Na+ โดยยึดคา
ปริมาตรของของเหลวที่อยูในระบบไหลเวียนที่
ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อตาง ๆ ไดอยางเพียงพอ
(Effective circulating volume, ECV)

• ภาวะปกติ ECV จะสัมพันธกับ ECF
• baroreceptors สงสัญญาณมาที่ไต



1. สัญญาณทางระบบประสาท
• sympathetic nervous system

กรณีที่ ECV ลดลง
•ลดอัตราการกรอง
• เพิม่การหลั่ง renin จาก GC Cells
• เพิ่มการดูดซึมกลับของ Na+ ที่ทอไตสวน
ตน



2. สัญญาณทางระบบฮอรโมน
2.1 ระบบ renin-angiotensin-aldosterone

ลดการขับทิ้งของ Na+



Renin

• สรางและหลั่งจาก GC Cells ของ
juxtaglomerular apparatus

• ปจจัยที่ควบคุมการหลั่ง renin
•แรงดันเลือดที่ไต
• ระบบประสาท sympathetic
•ปริมาณ NaCl ที่เขามายัง macula densa



• renin ไมมีผลตอไตโดยตรง
angiotensinogen

   renin
angiotensin I

   converting enzyme ที่ปอด
angiotensin II



Angiotensin II มีหนาที่

• กระตุนการหลั่ง aldosterone จากตอมหมวกไต
ชั้นนอก

• กระตุนการหลั่ง ADH และกระตุนการกระหายนํ้ า
• ทํ าใหหลอดเลือดหดตัว
• เพิ่มการดูดกลับของ NaCl ที่ทอไตสวนตน



Aldosterone

• steriod hormone
• สรางจาก glomerulosa cells ของตอมหมวกไต
ชั้นนอก

• จับกับ receptor แลวกระตุนการสรางโปรตีน เพือ่
ชวยใหมีการดูดกลับ Na+



หนาที่ของโปรตีน
• เปนชองผานเฉพาะของ Na+ (Na+ channels)
• เปน enzyme กระตุนการสราง ATP
• เปน Na+-K+ ATPase

• เพิ่มการดูดกลับของ Na+ ที่ทอไตสวนปลายและ
ทอไตรวม



2.2 Atrial natriuretic peptide (ANP)
– peptide hormone
– สรางและหลั่งจากเซลลหัวใจหองบน

กลไกการทํ างานของ ANP
– เพิม่อตัราการกรอง โดยทํ าใหหลอดเลือดคลายตัว
– ลดการหลั่ง aldosterone
– ยับยั้งการดูดซึม NaCl ที่ทอไตรวม
– ลดการหลั่ง ADH



2.3 ADH
• ชวยการดูดซึมนํ้ ากลับที่ทอไต



กลไกการทํ าปสสาวะใหเจือจาง-เขมขน

การมีลาดความเขมขนของสารในเนื้อไต (osmolar
gradient)

- NaCl, urea
- chemical gradient เพิ่มขึ้นจากเนื้อไตชั้น cortex
ไปยัง medulla

- ชวยดูดนํ้ ากลับทํ าใหปสสาวะเขมขน



- ลาดความเขมขนของสารในเนื้อไตเกิดจากกลไก
countercurrent system

- countercurrent multiplication เกิดที่ทอไตรูป
ตัวยู เกดิเฉพาะ NaCl, KCl ขนสงแบบ
active tansport

- countercurrent exchange เกิดที่เสนเลือด
ฝอย vasa recta การแลกเปลี่ยนสารไมตอง
ใชพลังงาน



countercurrent multiplication

- เกิดที่ทอไตรูปตัวยูของ juxtamedullary nephron
- สราง chemical gradient ของสารในเนื้อไต
ระหวางชั้น cortex กับ medulla

1. ทอไตรูปตัวยูขาลง
- นํ้ าผานได โดยวิธี osmosis
- NaCl, urea ผานไดนอยมาก
- multiplication effect



2. ทอไตรูปตัวยูสวนบาง
- ดูดซึม NaCl ออก
- ยอมให urea แพรเขาทอไต
3. ทอไตรูปตัวยูสวนหนา
- ยอมให Na+, K+, Cl- ผานแบบ active transport
- นํ้ าผานไมได
- ของเหลวในทอไตเขมขนนอยลง



4. ทอไตสวนปลาย
- Na+ ดูดกลับแบบ active โดย aldosterone
- นํ้ าดูดกลับโดย antidiuretic hormone (ADH)
- ความเขมขนของของเหลวไมเปลี่ยนแปลง



5. ทอไตรวม
- ทํ าหนาที่ปรับสมดลุออสโมติกระหวางของเหลว
ในทอและนอกทอ (osmotic exchanger)

- นํ้ า, urea ถูกดูดกลับ
- ความเขมขนของของเหลวเพิ่มขึ้น







การรักษาลาดความเขมขนในเนื้อไตใหคงที่

1. การหมุนเวียนของยูเรียที่ทอไต (urea recycle)
- ดูดซึมจากทอไตรวม
- แพรเขาทอไตรูปตัวยูขาลง และขาขึ้นสวนบาง
2. การทํ างานของเสนเลือดฝอย vasa recta
- osmotic equilibration







ปจจัยที่มีผลตอความเขมขนของปสสาวะ

1. อตัราการกรองที่ glomerulus (GFR)
2. อัตราการไหลของเลือดที่ vasa recta
3. การดูดซึมกลับของ NaCl ที่ทอไตรูปตัวยูขาขึ้น
สวนหนา

4. ระดับ urea ในรางกาย
5. ระดับ ADH ในเลือด


	821201 General Physiology
	Ë¹éÒ·Õè¢Í§äµ (renal functions)
	â¤Ã§ÊÃéÒ§¢Í§äµ
	ÊèÇ¹»ÃÐ¡Íº¢Í§ nephron
	â¤Ã§ÊÃéÒ§¢Í§à«ÅÅìºØ·èÍäµ
	ËÅÍ´àÅ×Í´·ÕèÁÒàÅÕéÂ§äµ
	ª¹Ô´¢Í§ nephron
	Juxtaglomerular apparatux (JGA) ·ÓË¹éÒ·Õè
	â¤Ã§ÊÃéÒ§¢Í§à«ÅÅì
	àÊé¹»ÃÐÊÒ··Õè¤Çº¤ØÁäµ
	¡ÒÃÊÃéÒ§¹éÓ»ÑÊÊÒÇÐ
	1. ¡ÒÃ¡ÃÍ§·Õè glomerulus
	2. ¡ÒÃ´Ù´¡ÅÑº·Õè·èÍäµ
	3. ¡ÒÃ¢ÑºÍÍ¡·Õèäµ
	â¤Ã§ÊÃéÒ§¢Í§¼¹Ñ§ËÅÍ´àÅ×Í´½ÍÂ glomerulus (glomerular capillary membrane)
	»Ñ¨¨ÑÂ¡ÒÃ¡ÃÍ§ÊÒÃ¼èÒ¹ glomerulus
	Í§¤ì»ÃÐ¡Íº¢Í§ glomerulus filtrate
	ÍÑµÃÒ¡ÒÃ¡ÃÍ§ (glomerular filtration rate)
	»Ñ¨¨ÑÂ·ÕèÁÕ¼ÅµèÍÍÑµÃÒ¡ÒÃ¡ÃÍ§
	¡Åä¡¡ÒÃ¤Çº¤ØÁµÑÇàÍ§ (autoregulation)
	¡ÒÃ¡Ó¨Ñ´ÊÒÃ·Ôé§â´Âäµ (renal clearance)
	»ÃÐâÂª¹ì¢Í§ËÅÑ¡¡ÒÃ clearence
	¡ÒÃ´Ù´«ÖÁ¡ÅÑºâ´Âà«ÅÅì¢Í§·èÍäµ (tubular reabsorption)
	¡ÒÃ´Ù´«ÖÁ¡ÅÑº¢Í§ÊÒÃ·Õè·èÍäµ áºè§ÍÍ¡à»ç¹
	¡ÒÃ¢ÑºÊÒÃÍÍ¡â´Âà«ÅÅì¢Í§·èÍäµ (tubular secretion)
	Í§¤ì»ÃÐ¡Íº¢Í§»ÑÊÊÒÇÐ (urine composition)
	ÊÁ´ØÅ¢Í§¹éÓã¹ÃèÒ§¡ÒÂ (Body water balance)
	Í§¤ì»ÃÐ¡Íº¢Í§¹éÓã¹ÃèÒ§¡ÒÂ
	¡ÒÃà¤Å×èÍ¹·ÕèáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¢Í§¹éÓã¹ÃèÒ§¡ÒÂ
	¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¤ÇÒÁà¢éÁ¢é¹¢Í§¹éÓã¹ÃèÒ§¡ÒÂ
	Antidiuretic hormone (ADH)
	»Ñ¨¨ÑÂ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃËÅÑè§ ADH
	¡Åä¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§ ADH ·Õèäµ
	¡ÒÃ¡ÃÐËÒÂ¹éÓ (thirst)
	¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ»ÃÔÁÒµÃ¹éÓã¹ÃèÒ§¡ÒÂ
	Renin
	Angiotensin II ÁÕË¹éÒ·Õè
	Aldosterone
	¡Åä¡¡ÒÃ·Ó»ÑÊÊÒÇÐãËéà¨×Í¨Ò§-à¢éÁ¢é¹
	countercurrent multiplication
	¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÅÒ´¤ÇÒÁà¢éÁ¢é¹ã¹à¹×éÍäµãËé¤§·Õè
	»Ñ¨¨ÑÂ·ÕèÁÕ¼ÅµèÍ¤ÇÒÁà¢éÁ¢é¹¢Í§»ÑÊÊÒÇÐ

