
นายสิปป์แสง สุขผล



7.1 ระบบหายใจกบัการรกัษาดุลยภาพของรา่งกาย

1. โครงสรา้งที่ใชใ้นการแลกเปลี่ยนแกส๊

    ของสิ่งมีชีวิตเซลลเ์ดียวและของสตัว์

o สิ่งมีชีวิตเซลลเ์ดียว

o สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์

o ไสเ้ดือน

o แมลง

o สตัวน์ ้า  ปลา

o นก

o สตัวเ์ล้ียงลกูดว้ยนม



อวยัวะแลกเปลี่ยนแกส๊ (respiratory organ)

บริเวณแลกเปล่ียนแกส๊(respiratory surface)ตอ้ง 
1)มีผนงัท่ีบางและมีเน้ือท่ีมาก 2)มีความช้ืนอยูต่ลอดเวลา

จ  าแนกอวยัวะแลกเปลี่ยนแกส๊เป็น 4 ชนิด คือ
1. เยือ่เซลล ์(wet body surface of small organism) 
   :พบในส่ิงมีชีวิตเซลลเ์ดียวเช่น โปรโตซวั หรือส่ิงมีชีวิตหลายเซลล ์เช่น ฟองน ้า 

cnidarians หนอนตวัแบน

2. เหงือก (gill) 
   :พบในสตัวน์ ้า เช่น ดาวทะเล หนอนทะเล หอย กุง้ ปลา

3. ท่อลม (tracheae)
   :เช่น ในแมลง

4. ปอด (lung) 
:พบในสตัวบ์ก เช่น แมงมุม หอยทากบก  และสตัวมี์กระดกูสนัหลงั



สิง่มีชีวิตเซลลเ์ดียว

o อะมีบา  พารามีเซียม

o เซลลจ์ะสมัผสักบัสิง่แวดลอ้ม

   ทีเ่ป็นน ้ าตลอดเวลา

o มีการแลกเปลีย่นแกส๊กบัสิง่แวดลอ้ม

   โดยการผ่านเยือ่หุม้เซลล ์(diffusion)

 อตัราเร็วในการแพร่ของแกส๊ระหว่าง 

respiratory surface และสิง่แวดลอ้มจะแปรผนั

ตาม surface area  แต่แปรผกผนักบัระยะทางยก

ก าลงัสอง 

  ดงันั้น respiratory surface จะบางและกวา้ง



สตัวห์ลายเซลลข์นาดเล็ก ท่ีอาศยัอยูใ่นน ้า

o ฟองน ้า ไฮดรา และหนอนตวัแบน
o เซลลแ์ตล่ะเซลลแ์ลกเปล่ียนแกส๊ผ่านเยือ่หุม้เซลลโ์ดยตรง

ภาพการแลกเปลี่ยนแกส๊ของ ไฮดรา และพลานาเรีย



ไสเ้ดือนดิน

o ยงัไม่มีโครงสรา้งที่ท  าหนา้ท่ี
   เฉพาะในการแลกเปลี่ยนแกส๊

o มีการแลกเปล่ียนแกส๊โดยเซลล์
   ท่ีอยูบ่ริเวณผิวหนังของล าตวั

   ท่ีเปียกช้ืน

ภาพการแลกเปล่ียนแกส๊ของไสเ้ดือนดิน



แมลง

o อวยัวะแลกเปลี่ยนแกส๊อยู่

   ภายในรา่งกาย

o ประกอบดว้ยท่อลม (trachea) 
   ซ่ึงแตกแขนงเป็นทอ่ลมฝอย 

  (tracheole)ขนาดเล็ก
  แทรกตามส่วนตา่งๆ ของรา่งกาย 

  และไปส้ินสุดท่ีเน้ือเยือ่
ภาพโครงสรา้งที่ใชแ้ลกเปลี่ยนแกส๊ของแมลง



แมงมุม

 ไม่มีทอ่ลมแทรกตามเน้ือเยือ่

 มีโครงสรา้งที่เรียกว่า ปอดแผง 

   (book lung)มีลกัษณะ

   เป็นทอ่ลมซอ้นเป็นพบัไปมา

   คลา้ยแผง มีหลอดเลือดน า

   คารบ์อนไดออกไซด ์มาแลกเปล่ียน

   ท่ีแผงทอ่ลมน้ี แลว้รบัออกซิเจน



 ในน ้ามีออกซิเจนเพียง

   รอ้ยละ 0.5

 สตัวน์ ้ามีเน้ือเยือ่ของอวยัวะ

   ที่มากพอส าหรบัการ

   แลกเปลี่ยนแกส๊

 เหงือกปลา และกุง้

   มีลกัษณะเป็นซ่ีๆ 

   เรยีงกนัเป็นแผง

สตัวน์ ้า

ภาพลกัษณะเหงือกปลา



 เนือ่งจากน ้ ามีปริมาณ O
2
 ต า่ เพือ่ใหส้ามารถดึงเอา O

2 
ออกมาจาก

น ้าไดม้าก  เหงือกจึงมีการจดัเรียงเสน้เลือดฝอยใหม้ีทิศทางการไหล

ของเลือดสวนทางกบักระแสน ้า เรียก countercurrent exchange

 น ้าไหลผ่านเหงือกโดย ผ่านเขา้ทางปาก ช่องในคอหอย เหงือก และออกนอกตวัปลา



countercurrent exchange  

-countercurrent exchange เป็นวิธีการขนส่ง O
2

จากน ้ าสู่กระแสเลือดอย่างมีประสิทธิภาพ

-ขณะที่เลือดเคลือ่นผ่านเหงือก ปริมาณ O
2
ในกระแสเลือดเพิม่ข้ึน แต่ปริมาณ O

2

ในน ้ าจะสูงกว่าเสมอ  ตาม diffusion gradient   O
2
จะแพร่เขา้สู่กระแสเลือด  



เหงือก (gill)
Respiratory medium เป็นน ้า

ขอ้ดี: ท าใหไ้ม่ตอ้งระวงัเกีย่วกบั

        การรกัษาความช้ืนให ้

respiratory surface

ขอ้เสีย: ปริมาณ O
2
ในน ้ าต า่กว่า

         ในอากาศ โดยเฉพาะอย่าง

         ยิง่ในสภาวะที่น ้ าเค็มและอุ่น

ดงันั้นเหงือกจึงตอ้งมีวิธีการดึงเอา

O
2
ออกมาจากน ้ าใหไ้ด ้มากที่สุด 

เช่น ใหน้ ้ าผ่านเหงือกตลอดเวลา,

จดัเรียงเสน้เลือดฝอยใหเ้ลือดไหล

สวนทางกบักระแสน ้ า



Respiratory medium เป็นอากาศ

ขอ้ดี: 1. อากาศมีปริมาณ O
2 
สูงกว่าในน ้ า (อากาศ = 21%  น ้ า = 0.004%)

2. การแพร่ของ O
2
และ CO

2
ในอากาศเกิดไดเ้ร็วกว่าในน ้ า และใชพ้ลงังาน

           นอ้ยกว่า

ขอ้เสีย: 1. เนือ่งจาก respiratory surface ที่มีเนื้ อที่มากและช้ืน จึงมกัจะสูญเสีย

         น ้ าโดยการระเหยไดง่้าย

ดงันั้นสตัวบ์กจึงตอ้งพฒันาให ้respiratory surface มีการพบัไปมาอยู่ภาย

ในร่างกายและเปิดออกสู่บรรยากาศภายนอกทางท่อเล็ก ๆ เท่านั้น

การแลกเปลีย่นแกส๊ในสตัวบ์ก



ปอด (lung)

การเดินทางของอากาศจากจมูกสู่ปอด

ในปอดทั้ง 2 ขา้งมี alveoli 300 ลา้นอนั

พื้ นที่ทั้งหมดของ alveoli = 100 ตรม. 

(1/2 ของสนามเทนนิส)

พบในแมงมุม, หอยบก และสตัวม์ีกระดูกสนัหลงั

-ปอดจะมีถุงหุม้ 2 ชั้น ชั้นในยึด

ติดกบัปอดชั้นนอกยึดติดกบัผนงั

ทรวงอก

-ช่องว่างระหว่างถุงทั้ง 2 ชั้นมี

ของเหลวบรรจุอยู่ (surfactant)



-เป็นแบบ negative pressure breathing

 ซ่ึงเป็นการดูดอากาศเขา้ไปในปอด

-การหดตวัของกลา้มเนื้ อซ่ีโครงท าให้

 ช่องอกขยาย  การหดของdiaphragm

 ท าใหม้ีลกัษณะคลา้ยลูกสูบ

-air pressureในalveoli ต า่กว่าภายนอก

-อากาศจากภายนอกถูกดึงเขา้ปอด

การหายใจโดยใชป้อดในคน



การหายใจโดยใชป้อดในกบ

-เป็นแบบpositive pressure breathing

-ในการหายใจเขา้ กบจะดึงอากาศ

 เขา้มาทางรูจมูก (nostril) จากนั้นจะ

 ปิดรูจมูกและปาก และกลืนอากาศ 

 เขา้ไปในหลอดลม

-ในการหายใจออก มีการหดตวัของ

 ปอดและกลา้มเนื้ อร่างกายเพือ่ดนั

 อากาศออก



การหายใจโดยใชป้อดในนก

-นกยงัมีถุงลม (air sac) 8-9 ถุง ที่ท าหนา้ที่คลา้ยลูกสูบในการผลกัอากาศเขา้สู่ปอด

-อากาศจะเคลือ่นผ่านปอดในในทางเดียวไม่ว่าจะเป็นการหายใจเขา้หรือออก 

-การแลกเปลีย่นแกส๊จะเกิดในท่อปลายเปิดเล็ก ๆ เรียก parabronchi 



-ทิศทางการไหลของอากาศกบัการไหลของเลือดเป็นแบบ modified countercurrent 

 จึงท าใหก้ารแลกเปลีย่นแกส๊ในนกมีประสิทธิภาพสูง



สตัวเ์ล้ืยงลกูดว้ยนม

 มีปอดเป็นโครงสรา้งท่ีใชใ้นการแลกเปลี่ยนแกส๊อยูภ่ายในรา่งกาย



การสูดลมหายใจ

การเปลี่ยนแปลงปริมตรของทรวงอกขณะหายใจเขา้และหายใจออก



ปรมิาตรของอากาศในปอด

ปริมาตรอากาศในปอดขณะหายใจเขา้ออกปกต ิและขณะหายใจเขา้-ออกเตม็ที่



การแลกเปลีย่นแกส๊
Hb+O

2
HbO

2

บริเวณปอด

บริเวณเนื้ อเยือ่



การขนส่ง CO
2
 ออกนอกร่างกาย (carbon dioxide transport)

CO
2
เขา้สู่เซลล์

O
2
ออกจากเซลล์

O
2
เขา้สู่เซลล์

CO
2
ออกจากเซลล์



ความหนาแน่นของ O
2
 และ CO

2

แผนภาพความหนาแน่นของแกส๊ในบรรยากาศและในสว่นตา่งๆ ของรา่งกาย



การควบคุมการหายใจ

กลไกควบคมุการหายใจจะเก่ียวขอ้งกบั

ระบบประสาทโดยมีการควบคุม 2 ส่วน คือ

1. การควบคุมแบบอตัโนมตัิ

 ไม่สามารถบงัคบัได้

 สมองสว่นพอนส ์และเมดลัลาเป็นตวัสรา้ง

   และส่งสญัญาณประสาทไปกระตุน้กลา้มเน้ือ

   ที่เก่ียวขอ้งกบัการหายใจ

2. การควบคมุภายใตอ้  านาจจติใจ

 สามารถบงัคบัได้

 ใชส้มองสว่นหนา้ที่เรียกว่า ซีรีบรลัคอรเ์ทกซ ์ไฮโพทาลามสั 

    และสมองสว่นหลงัท่ีเรียกว่าซีรีเบลลมั

 ใชค้วบคมุการหายใจใหเ้หมาะสมกบัพฤตกิรรมตา่งๆ ของรา่งกาย



การควบคมุการหายใจ (control of breathing)



การปรบัตวัของสตัวต่์อสภาวะท่ีมี O
2
ต า่ (oxygen-poor environment)



ความผิดปกตทิี่เก่ียวขอ้งกบัปอด 

และโรคของระบบทางเดินหายใจ

 โรคปอดบวม

 โรคถุงลมโป่งพอง



การวดัอตัราการหายใจ



การวดัอตัราการหายใจ

อตัราการใชอ้อกซิเจน  = 
r2d

Wt

หน่วยปรมิาตร

หน่วยน ้าหนกั-เวลา

r  = รศัมีของรหูลอดแกว้

w = น ้าหนักของสตัวท์ดลอง

d = ระยะทางเฉล่ียท่ีหยดสีเคล่ือนท่ีไปไดใ้นเวลา

t = เวลา



การปรบัตวัของสตัวต์อ่สภาวะท่ีมี O2 ต า่

 (oxygen-poor environment)



7.2 ระบบขบัถ่ายกบัการรกัษาดุลยภาพของรา่งกาย

 ของเสียท่ีเกิดจากเมแทบอลิซึมท่ีส าคญั 

   ไดแ้ก่ คารบ์อนไดออกไซด ์

   และสารประกอบไนโตรเจน

 การขบัถ่ายของส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียว

 การขบัถ่ายของสตัว์

 การขบัถ่ายของคน



การขบัถา่ยของสิ่งมีชีวิตเซลลเ์ดียว

 ของเสียท่ีเกิดจากเมแทบอลิซึมจะแพรผ่่าน

  เยื่อหุม้เซลลอ์อกสู่ส่ิงแวดลอ้ม

 พารามีเซียมและอะมีบาจะมีออรแ์กเนลล ์

  เรียกว่า คอนแทร็กไทลแ์วคิวโอล

  ช่วยรกัษาสมดลุของน ้าและแรธ่าตใุนเซลล์



อวยัวะที่ใชใ้นการก าจดัของเสียออกจากรา่งกาย

สตัวช์นิดตา่ง ๆ มีดงัน้ี

1. Protonephridia พบในหนอนตวัแบน, 

rotifers, annelids บางพวก, ตวัอ่อน 

mollusk, 
lancelet (invertebrate chordate)

2. Metanephridia พบใน annelids 
สว่นมาก รวมทั้งไสเ้ดือนดิน

3. Malpighian tubules พบในแมลง

4. Kidney พบในสตัวมี์กระดกูสนัหลงั



การขบัถ่ายของสตัว์

ฟองน ้าและไฮดรา
• ของเสียพวกแอมโมเนียถูกขบัออกโดย

   การแพร่สู่สภาพแวดลอ้ม

หนอนตวัแบน • พลานาเรีย มีเฟลมเซลล ์(flame cell) 

  ช่วยก าจดัของเสีย

• ขบัแอมโมเนียออกทางทอ่ขบัถ่าย

  และทางผิวหนังได้

ภาพระบบขบัถ่ายของพลานาเรีย



Protonephridia: Flame-bulb systems

-Protonephridia หนา้ที่หลกัคือ osmoregulation

-เป็นท่อที่มีการแตกแขนงภายใน  เป็นท่อปลาย

 ปิดทีปิ่ดดว้ยเซลล์ๆ เดียว ซ่ึงภายในมีลกัษณะ 

flame bulb ที่มี cilia อยู่ภายใน

-การพดัโบกของ cilia จะช่วยใหน้ ้ าและ

 สารละลายจาก interstitial fluid ผ่าน 

interdigitating membrane เขา้สู่ภายในท่อ  

 สารละลายส่วนมากจะถูกดูดกลบัคืน (reabsorb)

-มีการขบัของเสียออกจากร่างกายทาง 

nephridiopores 



การขบัถ่ายของไสเ้ดือนดิน

• มีอวยัวะขบัถ่ายของเสีย เรียกว่า เนฟริเดียม (nephridium) 

  ปลอ้งละ 1 คู่ มีปลายเปิดสองขา้ง

• ปลายของเนฟรเิดียมขา้งหน่ึงอยูใ่นช่องของล าตวั 

  มีลกัษณะเหมือนปากแตร เรียกว่า เนโฟรสโตม (nephrostome)

  ท าหนา้ที่รบัของเหลวจากช่องของล าตวั 

  อีกขา้งเป็นช่องเปิดออกสูภ่ายนอกผิวหนงั

• เนฟรเิดียม ท าหนา้ที่ขบัถ่ายของเสียพวกแอมโมเนีย 

  และยูเรยี และดดูน ้าและแรธ่าตบุางชนิดกลบัสู่กระแสเลือด



Metanephridia

-ในแต่ละ segment ของไสเ้ดือนมี metanephridia

1 คู่  ไปเปิดที ่segment ถดัไปทางดา้นหนา้

-ปลายเปิดมีลกัษณะเป็นกรวยที่มี cilia ลอ้มเรียก 

nephrostome  ที่ท าหนา้ที่รวบรวมของเหลวจาก 

coelom  น าเขา้สู่ collecting tubule และเก็บไวที้่ 

bladder ก่อนขบัออกจากร่างกายทาง 

nephridiopore

-ก่อนขบัปัสสาวะ  ส่วนใหญ่จะมีการดูดกลบัของเกลือ และสารที่มกัขบัออกคือ 

nitrogenous waste (แอมโมเนยี และยูเรีย)

-เนือ่งจากไสเ้ดือนมกัอาศยัในดินที่มีความช้ืนสูงจึงมีการแพร่ของน ้ าเขา้สู่ร่างกายมาก 

(osmosis) ดงันั้นปัสสาวะที่ขบัออกจึงเจือจาง (มีน ้ ามาก)



เนฟรเิดยีมของไสเ้ดือนดิน



การขบัถ่ายของแมลง

• อวยัวะขบัถ่ายเรียกว่า “ท่อมลัพิเกียน”

• ของเสียถูกล าเลียงเขา้สู่ท่อมลัพิเกียนไปยงัทางเดินอาหาร

• ของเสียพวกสารประกอบไนโตรเจน

  จะเปลี่ยนเป็นผลึกกรดยูเรีย ขบัออกมาพรอ้มกากอาหาร



Malpighian tubules

-Malpighian tubule ท าหนา้ที่ก าจดั 

nitrogenous waste และ osmoregulation

-เป็นท่อปลายปิดที่ยืน่ออกมาจาก midgut

-ท าหนา้ที่ขนส่งน ้ า, เกลือแร่, nitrogenous 

waste จาก hemolymph เขา้สู่ภายในท่อ

-เกลือแร่และน ้ าส่วนใหญ่จะถูกดูดกลบัท่ี 

rectum ขณะท่ี nitrogenous waste (ในรูป

 ของกรดยูริก) จะถูกขบัออกไปพรอ้มกบั

 อุจจาระ



การขบัถ่ายของสตัวมี์กระดกูสนัหลงั

• มีไต (kidney) เป็นอวยัวะขบัถ่าย

• ไต ท าหนา้ท่ีก าจดัของเสียและรกัษาสมดลุของน ้าและแรธ่าต ุ 

  โดยท างานรว่มกบัระบบหมุนเวียนเลือด

• นกและสตัวเ์ล้ือยคลานขบัของเสียในรูป กรดยูรกิ

• อุจจาระของจิ้ งจกมีสีขาวและสีด า  สีด  าเป็นกากอาหาร

  ที่ยอ่ยไม่ได ้ส่วนสีขาวเป็น กรดยูรกิ

• สตัวเ์ล้ียงลกูดว้ยนม และสตัวส์ะเทินน ้าสะเทินบก 

  ฉลาม และปลากระดกูแข็งบางชนิดขบัถ่ายของเสียในรูปของ ยูเรยี



การขบัถ่ายของคน

• มีไตเป็นอวยัวะขบัถา่ย

• ไตคนมี 1 คู่ ยาวประมาณ 

   10-13 ซม. กวา้ง 6 ซม. 

   หนา 3 ซม. 

  ไตแตล่ะขา้งหนกั 150 กรมั



ระบบน ้าเหลือง(Lymphatic system)

-lymphatic system น าของเหลวและโปรตีนกลบัสู่กระแสเลือดโดยน าเขา้ทางvenae cava

-lymph: ของเหลวใน lymphatic vessel (ภายในมี valve)

-lymph node: เป็นอวยัวะท าหนา้ที่กรอง lymphและท าลายเช้ือโรค ภายในประกอบดว้ย 

connective tissue และเม็ดเลือดขาว



โครงสรา้งของไต



Kidney

มีกล้ามเน้ือหู

รูดระหว่าง

urethraและ

bladder

Nephron(หน่วยไต) เป็นหน่วยท างานที่เล็กที่สุดของไต

พบเฉพาะสตัว์

เล้ียงลูกด้วยนม

และนก

ในคน 

80%เป็น cortical 

nephron

20% เป็น juxtamedullary   

nephron

Capillary ท่ีไตมีรูพรุน 

ประกอบดว้ยเซลล ์เรียก 

podocyte



ในการผลิตและก าจดัปัสสสาวะออกนอกร่างกายมี

ขั้นตอนดงันี้

1.Filtration (การกรอง) เป็นการน าของเหลว เช่น 

 จากเลือด, coelomic fluid, hemolymph ผ่านเขา้สู่

 ท่อ(ท่อไต) โดยแรงดนัเลือด (hydrostatic 

pressure) โดยสารโมเลกุลใหญ่เช่นเม็ดเลือดและ

 โปรตีนจะไม่ถูกกรองออกมา สารที่ไดเ้รียก Filtrate

2.Reabsorption (การดูดกลบั) สารที่มีประโยชน ์

 เช่น กลูโคส, เกลือ, กรดอะมิโน จะถูกดูด

 กลบัคืนสู่ระบบไหลเวียนเลือดโดย active transport

3.Secretion (การหลัง่สาร) สารพษิและอิออน

 ส่วนเกินจะถูกขบัออก โดย active transport

4.Excretion (การขบัออก) 



Nephron and Collecting Duct

การเคลือ่น filtrate ผ่านท่อไตหลงัจากที่มีการกรองผ่าน glomerulus

1.การเคลือ่นผ่าน proximal tubule

-secretion & reabsorption

-หลัง่ H+, NH
3
(เพือ่ปรบัไม่ให ้filtrate เป็นกรดมากไป)

-ดูดกลบั HCO
3

-(90%), NaCl, น ้ า, K+ และ

สารอาหาร (กลูโคส, กรดอะมิโน)

2.Descending limb of the loop of Henle

-permeable ต่อน ้ า, impermeable ต่อเกลือ

และสารโมเลกุลเล็ก

3.Ascending limb of the loop of Henle

-permeable ต่อเกลือ  impermeable ต่อน ้ า

-มี 2 ส่วน คือ thin segment(PT) & thick

segment(AT)

4.Distal tubule

-secretion (K+)& reabsorption (NaCl & HCO
3

-)

5.Collecting duct

-ดูดกลบั NaCl, ยูเรีย, น ้ า

Active transport (AT)

Passive transport (PT)



การดดูกลบัของสารที่ทอ่หน่วยไต

การกรองสารและการดูดสารกลบัของหน่วยไต



กลไกการรกัษาสมดลุของน ้าและสารตา่งๆ



การตดิเช้ือในระบบทางเดินปัสสาวะ

กระเพาะปัสสาวะอกัเสบ

• พบบ่อยในเพศหญิง

• เกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรีย ซ่ึงปนเป้ือนจากอุจจาระ

  ร่วมกบัการกลั้นปัสสาวะนานๆ

• ผูป่้วยปัสสาวะบ่อย ปวดบริเวณหวัเหน่าขณะถ่าย

• หากไมร่กัษา เช้ือจะท าใหไ้ตและกรวยไตอกัเสบได้



ความผิดปกตทิี่เก่ียวเน่ืองกบัไตและโรคของไต

โรคน่ิว

 เกิดจากการท่ีตะกอนของแร่ธาตตุา่งๆ รวมตวักนัเป็นกอ้นอุดตามทางเดิน

ปัสสาวะ

 หรือเกิดจากร่างกายกรองหรือก าจดัแร่ธาตอุอกมามาก 

   อาจจะเกิดจากอกัเสบติดเช้ือท าใหมี้การจบัตวัของผลึกเป็นกอ้นน่ิวไดเ้ร็ว

 หรือเกิดจากการบริโภคผกัใบเขียวบางชนิดท่ีมีสารออกซาเลตสูง

 ป้องกนัไดโ้ดยการรบัประทานอาหารประเภทโปรตีน 

   ช่วยไม่ใหส้ารออกซาเลตจบัตวัเป็นผลึกกลายเป็นกอ้นน่ิว

 ด่ืมน ้าสะอาด



โรคไตวาย

 ภาวะที่ไตสูญเสียหนา้ที่การท างาน ท าใหมี้การสะสมของเสีย

 เกิดความผิดปกตใินการรกัษาสมดลุของน ้า แรธ่าต ุ

   และความเป็นกรด-เบส ของสารในรา่งกาย

 มีสาเหตจุาก การตดิเช้ือท่ีรุนแรง , การสูญเสียเลือดหรอืของเหลว

   จ  านวนมาก , หรือเกิดจากการเป็นโรคเบาหวานติดตอ่กนั

   เป็นเวลานาน  หรือมีน่ิวอุดตนัทางเดินปัสสาวะเป็นเวลานาน

 การรกัษา   - โดยการควบคมุชนิดและปรมิาณอาหาร
             - การใชย้า , ฟอกเลือด , ผ่าตดัเปลี่ยนไต



ผิวหนงักบัการรกัษาดลุยภาพของรา่งกาย

 ผิวหนงัมีหนา้ท่ีรกัษาดลุยภาพใหค้งท่ี เช่น

- ป้องกนัเช้ือโรค

- รกัษาอุณหภูมิใหค้งท่ี

- รบัความรูส้ึก

- ขบัถ่ายของเสีย

 โครงสรา้งของผิวหนงั ดงัรูป

ต าแหน่งของตอ่มเหงื่อบริเวณผิวหนงั



การควบคุมอุณหภูมิของรา่งกาย



7.3 ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน ้าเหลืองกบัการรกัษาดุลยภาพของรา่งกาย

 การล าเลียงสารในรา่งกาย

   ของสิ่งมีชีวิตเซลลเ์ดียว

   และของสตัว์

 การล าเลียงสารในรา่งกาย

   ของคน

 ระบบน ้าเหลือง



CIRCULATION

(CIRCULATORY SYSTEM)

การขนส่งสารมีหลายวิธี โดยจะข้ึนอยู่กบัชนิดของสิง่มีชีวิต ดงันี้

1. การแพร่ (diffusion)

2. Gastrovascular cavity

3. ระบบไหลเวียนเลือดแบบเปิด 

(open circulatory system)

4. ระบบไหลเวียนเลือดแบบปิด 

(close circulatory system)

ระบบไหลเวียนเลือด ประกอบดว้ย 

-เลือด(blood) 

-หลอดเลือด(blood vessel)

-หวัใจ (heart)



การล าเลียงสารในรา่งกายของสิ่งมีชีวิตเซลลเ์ดียวและของสตัว์

สิ่งมีชีวิตเซลลเ์ดียวและหลายเซลล์

• ฟองน ้า ไฮดรา และพลานาเรีย

• การล าเลียงสารเป็นการล าเลียง

  ผ่านเซลลโ์ดยตรง

ไสเ้ดือนดนิ

• มีหลอดเลือดทอดยาวตลอดล าตวั

• มีห่วงหลอดเลือดหรือหวัใจเทียม 
   (pseudoheart)

• เป็นระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด 

  (closed circulatory system) 



Gastrovascular cavity

-พบในพวก cnidarians, พลานาเรีย และหนอนตวัแบนอ่ืน ๆ 

-Gastrovascular cavity มกัมีการแตกแขนงแทรกไปในชั้นของเซลล์

-มีการแลกเปลีย่นสารต่าง ๆ ภายในตวักบัสิง่แวดลอ้มโดยตรง จากนั้นมี

 การขนส่งสารต่าง ๆ ระหว่างเซลลโ์ดยการแพร่ เนือ่งจากระยะห่างระหว่าง

 ชั้นของเซลล ์มีระยะทางสั้น ๆ 



ระบบไหลเวียนเลือดแบบเปิด (open circulatory system)

-พบในแมลงและพวก mollusk

-อวยัวะต่าง ๆ จะสมัผสักบัเลือดโดยตรง

-ไม่มีความแตกต่างระหว่างเลือดและ

interstitial fluid      รวมเรียก hemolymph

-ขั้นตอนการไหลเวียน

1.หวัใจ(tubular heart)ที่อยู่ดา้นหลงับบีตวั

2.Hemolymphเคลือ่นสู่หลอดเลือด(vessel) 

  และ sinus (แอ่งเลือดรอบๆอวยัวะ)

3.Hemolymphจากsinus แลกเปลีย่นแกส๊

 และสารอาหารกบัเซลลโ์ดยตรง

4.เมือ่หวัใจคลายตวั hemolymph ถูกดึงกลบั

 หวัใจ ทางรูเรียก ostia (มี valveที่ปิดเมือ่หวัใจหดตวั)



ระบบไหลเวียนเลือดแบบปิด (close circulatory system)

-พบในไสเ้ดือน หมึกและสตัวม์ีกระดูกสนัหลงั

-หวัใจอาจมี >1

-เสน้เลือดมีการแตกแขนงเป็นเสน้เล็กๆ ไป

 เล้ียงอวยัวะ

-เลือดจะอยู่ในเสน้เลือดตลอดเวลา แยก

 ออกจาก interstitial fluid

-มีการแพร่ของแกส๊และสารอาหารจากเลือด

 สู่ interstitial fluid และจากinterstitial fluid

สู่เซลล์



เปรยีบเทียบการขนส่งสารเขา้และออกจากเซลล์

ในสตัวท์ี่มีระบบไหลเวียนเลือดแบบเปิดและแบบปิด

extracellular fluid = interstitial fluid



แมลง (ตัก๊แตน , กุง้)

 มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิด



Cardiovascular system

-หวัใจแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

1.atrium(or atria) ท าหนา้ทีร่บัเลือดกลบัสู่หวัใจ

 2.ventricle ท าหนา้ทีป๊ั่มเลือดออกจากหวัใจ

-เสน้เลือดมี 3 ชนิด

1.artery ท าหนา้ทีน่ าเลือดออกจากหวัใจสู่อวยัวะ

2.capillary เป็นบริเวณทีม่ีการแลกเปลีย่นสารระหว่างเลือดและinterstitial 

fluid เพราะเป็นเสน้เลือดที่มีผนงับางและเป็นรู 

-มีการแตกของcapillaryเป็นร่างตาข่ายที่บริเวณอวยัวะเรียก capillary bed

3.vein ท าหนา้ทีน่ าเลือดจากอวยัวะกลบัสู่หวัใจ

Aorta        artery      arteriole capillary venule      vein      vena cava

Heart

(organ)



ปลา

• ปลามีหวัใจ 2 หอ้ง ในขณะท่ีสตัวส์ะเทินน ้าสะเทิน

บกมีหวัใจ 3 หอ้ง ส่วนนกและสตัวเ์ล้ียงลกูดว้ยนมจะ

มีหวัใจ 4 หอ้ง



Single circuit circulation

-ปลามีหวัใจ 2 หอ้ง (1atrium, 1 ventricle)
-ventricle ปัม๊เลือดออกจากหวัใจสู่เหงือก 
(gill circulation)
-มีการแลกเปลี่ยนแกส๊ที่เหงือก
-gill capillary น าเลือดท่ีมี O2สูงไปเล้ียง

 ส่วนตา่ง ๆ ของรา่งกาย(systemic circulation)
-vein น าเลือดกลบัหวัใจ
-เน่ืองจากเลือดไหลจาก gill capillary สู่ 
systemic circulationโดยตรง  ดงันั้นความดนั
 เลือดจะค่อยๆลดลง เลือดจงึไหลชา้ลง



Double circuit circulation



ระบบไหลเวียนเลือดในกบ

-กบมีหวัใจ 3 หอ้ง (2 atria, 1 ventricle)
-ventricleปัม๊เลือดออกจากหวัใจทางเสน้เลือด
artery จากนั้นจะแยกออกเป็น 2 เสน้
-เสน้ท่ีหน่ึงน าเลือดไปฟอกที่ปอดและผิวหนงั
 เรียกวงจรน้ีว่า pulmocutaneous 
(lung and skin) circulation
-อีกเสน้หน่ึงน าเลือดไปเล้ียงส่วนตา่งๆของ
 ร่างกายเรียกว่า systemic circulation
-รวมเรียกทั้งสองวงจรน้ีว่า double circulation



-เนือ่งจากเลือดทีไ่ปเลี้ ยงส่วนต่าง ๆ ของ

 ร่างกายถูกป๊ัมออกจากหวัใจโดยตรง 

 ดงันั้นแรงดนัเลือดจึงสูงกว่า single circulation

-ventricleมี1 หอ้ง จึงมีการปนกนัของเลือด 

oxygen-rich และ oxygen-poor blood  

-แต่ในventricleก็มีเยือ่กั้นบา้ง ดงันั้น oxygen-

rich blood ส่วนมาก(จากatriumซา้ย)จะถูกป๊ัมสู่ 

systemic circulation และoxygen-poor blood 

 ส่วนมาก(จากatriumขวา)จะถูกป๊ัมสู่ 

pulmocutaneous circulation



ระบบไหลเวียนเลือดในสตัวเ์ล้ือยคลาน นก และสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม

-สตัวเ์ล้ือยคลานมีหวัใจ 3 หอ้ง(ยกเวน้

 จระเข)้ โดยหวัใจหอ้ง ventricle เร่ิมมี

 ผนงักั้น แต่ไม่สมบูรณ์

-จระเข ้นกและสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมมี

 หวัใจ 4 หอ้ง

-การไหลเวียนเลือดแบ่งเป็น 2 วงจร คือ 

pulmonary และ systemic circulation

-หวัใจดา้นซา้ย รบั-ป๊ัมเลือดที่มี

 ออกซิเจนสูง

-หวัใจดา้นขวา รบั-ป๊ัมเลือดที่มี

 ออกซิเจนต า่



การล าเลียงสารในรา่งกายของคน

• หวัใจ

• หลอดเลือด

• ส่วนประกอบของเลือด

• หมู่เลือดและการใหเ้ลือด



หวัใจ

โครงสรา้งภายนอกของหวัใจ



โครงสรา้งภายในของหวัใจ



-ในหวัใจมีล้ินกั้นเรียก valveแบ่งเป็น

 1.atrioventricular valve (AV valve)   

   กั้นระหว่างatriumกบัventricle

2.semilunar valve กั้นระหว่างaorta

  กบัventricleซา้ย และ pulmonary 

artery กบัventricle ขวา



เปรียบเทียบ double circulation ในสตัวที์ม่ีหวัใจ 3 หอ้ง, 

4 หอ้งแต่ไม่สมบูรณ ์และ 4 หอ้งสมบูรณ์



การไหลเวียนเลือดในคน

Pulmonary circulation

ventricleขวาป๊ัมเลือดออกจากหวัใจ

pulmonary artery     ปอด(แลก

เปลีย่นแกส๊)   oxygen-rich blood

pulmonary vein       atriumซา้ย

Systemic circulation

ventricleซา้ย     aorta

เสน้เลือดแยกออกเป็น 2 เสน้

1.ไปเล้ียงส่วนหวัและแขน  

2.ไปเล้ียงอวยัวะในช่องทอ้งและขา

oxygen-poor blood กลบัสู่หวัใจ

(atriumขวา)ทาง anterior(superior)(1)

หรือ posterior(inferior) vena cava(2)



 The heart sounds we can hear with a 

stethoscope are caused by the closing of 

the valves.

‟ The sound pattern is “lub-dup, 

lub-dup, lub-dup.”

‟ The first heart sound (“lub”) is 

created by the recoil of blood 

against the closed AV valves.

‟ The second sound (“dup”) is 

the recoil of blood against the 

semilunar valves.

เสียงของหวัใจ (Heart sound)

-สามารถใช ้stethoscopeฟัง

เสียงของหวัใจได ้โดยจะไดย้ิน

เสียง lub-dup, lub-dup, lub-

dup

-lub: เป็นเสียงของเลือดที

 กระแทก AV valveเมือ่

ventricle บีบตวั

-dup: เป็นเสียงของเลือดที่ 

 กระแทก semilunar valveเมือ่

ventricle คลายตวั

-สภาวะที่valveผิดปกติเรียก heart murmur



วฏัจกัรหวัใจ (cardiac cycle)

cardiac out put (vol/min) = heart rate (no./min) X stroke volume (vol/no.)

5.25 L/min             =         70 beat/min         X      75 ml/beat

-cardiac cycle: การบีบและ

 คลายตวัของหวัใจเป็นรอบๆ

-ระยะท่ีมีการบบีตวัเรียก

systole

-ระยะท่ีมีการคลายตวัเรียก

diastole

-cardiac output: ปริมาณ 

 เลือดที่ป๊ัมจาก ventricle 

 ซา้ยไปเล้ียงส่วนต่างๆของ

 ร่างกาย



จงัหวะการเตน้ของหวัใจ(heart’s rhythmic beat)

-cardiac muscle ของสตัวม์ีกระดูกสนัหลงัสามารถกระตุน้ไดเ้อง(self-excitable)

-sinoatrial(SA) node ควบคุมอตัราและเวลาในการบีบตวัของหวัใจ

-SA node วางตวัอยู่บนผนงัของ atriumขวาใกลก้บับริเวณท่ี superior vena cava 

-atroventricular(AV) node วางตวัอยู่บนผนงัของหวัใจระหว่าง atrium และventricleขวา

(generate electrical 

impulse)

(จากAV node สู่ventricle

จะdelay 0.1 วินาท)ี

Electrocardiogram (ECG/EKG)



คล่ืนไฟฟ้าของหวัใจ

• ตรวจดว้ยเครือ่งตรวจคลื่นไฟฟ้า

  ของหวัใจ ผลของการบนัทึกไดก้ราฟ 

  เรียกว่า คลื่นไฟฟ้าของหวัใจ 

  (Electrocardiogram) หรือ ECG

  หรือ EKG

ก. คลื่นไฟฟ้าของหวัใจปกติ

ข. และ ค. คล่ืนไฟฟ้าของหวัใจผิดปกติ



ความดนัเลือด

• ผูใ้หญจ่ะมีความดนัเลือดประมาณ 120/80 มิลลิเมตรปรอท

• ตวัเลขแรกหมายถึงคา่ความดนัเลือดสูงสุดขณะหวัใจบีบตวั 

  เรยีกว่า ความดนัซิสโทลิก

• ตวัเลขตวัหลงั หมายถึง ความดนัเลือดขณะหวัใจคลายตวั 

  เรยีก ความดนัไดแอสโทลิก

• ความดนัเลือดข้ึนอยูก่บัปัจจยัตา่งๆ เช่น อายุ เพศ อารมณ ์

  น ้าหนกัของรา่งกาย อาหาร สภาพภูมิอากาศ และสภาพของรา่งกาย



หลอดเลือด • หลอดเลือดฝอย

• หลอดเลือดอารเ์ตอรี

• หลอดเลือดเวน



โครงสรา้งของหลอดเลือด(The structure of blood vessel)

-เสน้เลือดประกอบดว้ย  

 เนื้ อเยือ่ 3 ชั้น

1.ชั้นนอก เป็นconnective 

tissueและelastic fiber

2.ชั้นกลาง เป็นsmooth 

muscle และ elastic fiber 

3.ชั้นใน เซลลช์ั้นเดียวแบนๆ 

 เรียก endothelium

-arteryมีชั้นนอกและชั้นกลางหนากว่าvein

-capillaryมีเฉพาะชั้นendometrium ท าใหส้ามารถแลกเปลีย่นสารระหว่างเลือด

 และinterstitial fluidไดดี้ (เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 3-10 um, RBC 7-10 um)



การไหลและความดนัเลือด(blood flow and blood pressure)

การไหลของเลือดในหลอดเลือดข้ึนกบั

1.Law of continuity การไหลของๆเหลวใน

ท่อที่มีพื้ นที่หนา้ตดันอ้ยกว่าจะไหลเร็วกว่า

การไหลของเลือดในcapillaryจะชา้กว่า

arteryและaorta ตามล าดบั  เพราะพื้ นที่

หนา้ตดัรวมของcapillaryมากกว่า

-การไหลของเลือดอย่างชา้ๆในcapillary 

ท าใหเ้กิดการแลกเปลีย่นสารไดดี้

2.ความดนัเลือดในหลอดเลือดข้ึนอยู่กบั 

cardiac output, peripheral resistance, 

gravity

-ความดนัเลือดในaorta>artery>arteriole> 

capillary>venule>vein>vena cava



ความดนัเลือดในหลอดเลือดตา่งๆ



การวดัความดนัเลือด

1.ความดนัเลือดปกติในคนอายุ 20 ปี = 120/70

2.เคร่ืองที่ใชว้ดัคือ sphygmomanometer โดยน าไปพนัรอบโคนแขน  บีบใหล้มเขา้ไปใน 

cuffจนกระทัง่ความดนัใน cuff สูงกว่าความดนัเลือดใน artery  เลือดหยุดไหล

3.ใชs้tethoscopeฟังเสียงการไหลของเลือด ค่อยๆปล่อยใหล้มออกจากcuff เมือ่ความ

   ดนัเลือดในarteryสูงกว่าในcuff จะไดย้ินเสียงการไหลของเลือดเรียกsystolic pressure

4.ค่อยๆปล่อยลมในcuffออกเรื่อยๆ  จนกระทัง่ไม่ไดย้ินเสียงการไหลของเลือด เรียก 

diastolic pressure



การไหลของเลือดสู่ capillary bed

-การไหลของเลือดสู่ capillary bed ที่

 อวยัวะต่างๆ ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการ 

 ของอวยัวะนั้นๆ เช่น ในขณะออกก าลงั 

 กายเลือดจะไปเล้ียงที่กลา้มเนื้ อมาก แต่

 ไปเล้ียงทางเดินอาหารลดลง

-การควบคุมการไหลของเลือดสู่capillary 

bed คือ

1.โดยการหดตวัของกลา้มเน้ือเรียบของ 

arteriole

2.โดยการทดตวัของ precapillary sphincter



การแลกเปลีย่นสารทีห่ลอดเลือดฝอย(capillary exchange)

-การน าสารเขา้-ออกcapillary มี 4 วิธี รูป(ก)

-การน าสารผ่าน cleft จะสมัพนัธก์บั fluid pressure รูป(ข)

 :บริเวณท่ีใกลก้บั arteriole ของเหลวจะไหลออกจาก

capillary

:บริเวณท่ีใกลก้บั venule ของเหลวจะไหลเขา้สู่capillary

ก

ข



การท างานของล้ินหลอดเลือดเวน

• หลอดเลือดเวนมีล้ิน

   อยูภ่ายในเป็นระยะ



โรคหวัใจ(cardiovascular diseases)

1. Heart attack การตายของ cardiac muscleจากการขาดเลือดไปเล้ียงหวัใจ

                       เพราะเสน้เลือด coronary artery อุดตนั จาก embolus

2. Heart stroke การตายของเนื้ อเยือ่ประสาทในสมอง เนือ่งจากการแตกหรืออุดตนั
                        ของเสน้เลือด artery ในสมอง

3. Atherosclerosis

4. Arteriosclerosis คลา้ยกบั atherosclerosis แต่จะมี Ca มาสะสมที่ plaque

5. Hypertention สภาวะที่ความดนัเลือดสูง ท าใหเ้กิด atherosclerosis เพิม่ข้ึน

-เกิด plaque ในผนงั artery

บริเวณชั้นกลา้มเนื้ อเรียบ 

 และจะมี connective tissue

 และcholesterolมาแทรกอยู่



องคป์ระกอบของเลือด

-เลือดประกอบดว้ย น ้ าเลือดหรือพลาสมา(plasma) และเม็ดเลือด 

-เม็ดเลือด(cellular elements) ประกอบดว้ย เม็ดเลือดแดง(erythrocyte) 

 เม็ดเลือดขาว(leukocyte) และเกล็ดเลือด(blood platelet)

-ในสตัว์เล้ียงลูกด้วยนม RBC ไม่มีนิวเคลียส

และไมโตคอนเดรีย, anaerobic metabolism

-ไตสร้างerythropoietin กระตุ้นการสร้าง 

RBC



ส่วนประกอบของเลือด

ประกอบดว้ย

   1. เซลลเ์ม็ดเลือดแดง (erythrocyte)

   2. เซลลเ์ม็ดเลือดขาว (leukocyte)

   3. เพลตเลต (platelet)

ประกอบดว้ย

• พลาสมา 55 %

• เซลลเ์ม็ดเลือด 45 %



เซลลเ์ม็ดเลือดแดง

• มีหน้าท่ีรบัส่งแกส๊ CO2 และ O2

• รปูร่างกลมแบนตรงกลางบุ๋ม ไมม่ีนิวเคลียส ไมม่ีไมโทคอนเดรีย
• ภายในมีฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นโปรตีนมีเหล็กเป็นองคป์ระกอบ
• สรา้งจากตบั มา้ม และไขกระดกู
• มีอายุประมาณ 100-120 วนั และถกูท าลายท่ีตบัและมา้ม
• ชายมีเซลลเ์ม็ดเลือดแดง 5-5.5 ลา้นเซลลต่์อเลือด 1 ลบ.มม.

  หญิงมีเซลลเ์ม็ดเลือดแดง 4.5–5 ลา้นเซลลต่์อเลือด 1 ลบ.มม.



Pluripotent stem cells

Pluripotent: เซลลท่ี์สามารถเปลี่ยนแปลง(differentiate)ไปเป็นเซลลเ์ม็ดเลือดชนิดอ่ืนได้



เซลลเ์ม็ดเลือดขาว

• มีหนา้ท่ีป้องกนัและท าลายเช้ือโรค
  หรือส่ิงแปลกปลอม

• มีปริมาณ 5,000-10,000 เซลล์
  ตอ่ 1 ลบ.มม.

• สรา้งจากไขกระดกูบางชนิด 
   เจริญในตอ่มไทมสั

• มีอายุ 2-3 วนั
• แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
  กลุ่มท่ีมีแกรนูลและกลุ่มท่ีไม่มีแกรนูล



กลุม่ท่ีมีแกรนูล

• เรียกว่า แกรนูโลไซต ์(granulocytes) 

• มีนิวเคลียสขนาดใหญค่อดเป็นพ ูสรา้งจากไขกระดกู
• มีไซโทพลาสซึมค่อนขา้งมาก
• มีแกรนูลกระจายอยูท่ัว่ไปในไซโทพลาซึม
• มีลกัษณะตา่งกนั 3 ชนิด คือ

1. อีโอซิโนฟิล มีแกรนูลสีสม้แดง

2. เบโซฟิล มีแกรนูลสีน ้าเงิน

 3. นิวโทรฟิล มีแกรนูลสีม่วงชมพู

มีหนา้ท่ีท าลายเช้ือโรคโดยวิธีฟาโกไซโทซิส



กลุม่ท่ีไม่มีแกรนูล

• เรียกว่า อะแกรนูโลไซต ์(agranulocytes) 

• มีนิวเคลียสขนาดใหญ่
• มี 2 ชนิด คือ โมโนไซต ์(monocyte) และลิมโฟไซต ์(lymphocyte)

• โมโนไซต์
- เจริญเป็นแมโครฟาจ (macrophage) 

           ท าลายเช้ือโรคโดยวิธีฟาโกไซโทซิส

• ลิมโฟไซต ์มี 2 ชนิด
- ลิมโฟไซตช์นิดบี หรือ เซลลบี์ (B-cell) 

           สรา้งและเจริญในไขกระดกู

- ลิมโฟไซตช์นิดที หรือเซลลที์ (T-cell) 

           สรา้งจากไขกระดูกแลว้ไปเจริญท่ีตอ่มไทมสั



เพลตเลต

• เป็นสิ่งส  าคญัในกระบวนการแข็งตวัของเลือด
• บางทีเรียกว่า เศษเม็ดเลือด , เกล็ดเลือด , หรือแผ่นเลือด
• ไม่ใช่เซลลแ์ตเ่ป็นช้ินส่วนของไซโทพลาซึมของเซลลช์นิดหน่ึงในไขกระดกู
• มีอายุประมาณ 10 วนั
• กระบวนการแข็งตวัของเลือดสรุปไดด้งัภาพตอ่ไปน้ี



การแข็งตวัของเลือด(blood clotting)

-An inherited defect in any step of the clotting process causes 

Hemophilia



โรคหวัใจ(cardiovascular diseases)

1. Heart attack การตายของ cardiac muscleจากการขาดเลือดไปเล้ียงหวัใจ

                       เพราะเสน้เลือด coronary artery อุดตนั จาก embolus

2. Heart stroke การตายของเนื้ อเยือ่ประสาทในสมอง เนือ่งจากการแตกหรืออุดตนั
                        ของเสน้เลือด artery ในสมอง

3. Atherosclerosis

4. Arteriosclerosis คลา้ยกบั atherosclerosis แต่จะมี Ca มาสะสมที่ plaque

5. Hypertention สภาวะที่ความดนัเลือดสูง ท าใหเ้กิด atherosclerosis เพิม่ข้ึน

-เกิด plaque ในผนงั artery

บริเวณชั้นกลา้มเนื้ อเรียบ 

 และจะมี connective tissue

 และcholesterolมาแทรกอยู่



พลาสมา

หนา้ที่
• มีหนา้ที่ล  าเลียงสารอาหารท่ียอ่ยแลว้ แรธ่าต ุฮอรโ์มน 

  แอนตบิอดีไปใหเ้ซลล์

• ช่วยรกัษาสมดลุความเป็นกรด – เบส สมดลุของน ้า

  และรกัษาระดบัอุณหภูมิของรา่งกาย

ลกัษณะ • เป็นของเหลวใสมีสีเหลืองอ่อน

• ประกอบดว้ยน ้า 90 – 93 % โปรตนีที่ส  าคญั 
   คือไฟบรโินเจน , อลับูมิน และโกลบูลิน

• ประกอบดว้ยแรธ่าต ุสารอาหาร เอนไซม ์ฮอรโ์มน 

   และสารท่ีรา่งกายตอ้งก าจดัออก ไดแ้ก่ ยูเรีย CO2



หมู่เลือดและการใหเ้ลือด

• จ  าแนกตามระบบ ABO ได ้4 หมู่ คือ A ,B , AB และ O

  ( ตามชนิดของไกลโคโปรตนี หรอืแอนตเิจนที่เยือ่หุม้เซลลเ์ม็ดเลือดแดง)



การกระจายหมู่เลือดของคนไทย

• แบ่งตามระบบ ABO ไดด้งัน้ี

หมู่เลือด รอ้ยละ

A

B

AB
O

22

33

8
37

ที่มา : สภากาชาดไทย  พ.ศ. 2546



การใหเ้ลือด

• หลกัการ คือ

“เลือดของผูใ้หต้อ้ง

ไม่มีแอนตเิจนตรง

กบัแอนตบิอดีของ

ผูร้บั”



ระบบเลือด Rh

• คนไทยส่วนใหญ่มีแอนติเจน Rh 

  อยูท่ี่เยือ่หุม้เซลลเ์ม็ดเลือดแดง เรียกวา่ มีหมูเ่ลือด Rh+

• ส่วนนอ้ยรอ้ยละ 0.3 ไมม่ีแอนติเจน Rh 

  ท่ีเยือ่หุม้เม็ดเลือดแดง เรียกวา่มี หมูเ่ลือด Rh-

• คนท่ีมีหมูเ่ลือด Rh- เมื่อไดร้บัเลือดหมู ่Rh+

  แอนติเจนของหมูเ่ลือด Rh+

  จะกระตุน้ใหค้นท่ีมีหมูเ่ลือด Rh-

สรา้งแอนติบอดีต่อแอนติเจน Rh



 การเกิดอีรีโทรบลาสโทซิสฟีทาลีส 

( Erythroblastosis fetalis )



ระบบน ้าเหลือง

• โครงสรา้งของระบบ
น ้าเหลืองประกอบดว้ย 

น ้าเหลือง (lymph)

หลอดน ้าเหลือง (lymph 

vessel) ซ่ึงบางตอนโป่ง

ออกเป็นตอ่มน ้าเหลือง 

(lymph node)

หลอดน ้าเหลืองและอวยัวะน ้าเหลือง



ระบบน ้าเหลือง(Lymphatic system)

-lymphatic system น าของเหลวและโปรตีนกลบัสูก่ระแสเลือดโดยน าเขา้ทางvenae cava
-lymph: ของเหลวใน lymphatic vessel (ภายในมี valve)
-lymph node: เป็นอวยัวะท าหนา้ท่ีกรอง lymphและท าลายเช้ือโรค ภายในประกอบดว้ย 
connective tissue และเม็ดเลือดขาว



น ้าเหลือง

• เป็นของเหลวท่ีอยูใ่นหลอด
น ้าเหลืองไดม้าจากของเหลวท่ี

อยูร่ะหว่างเซลล์

• มีสว่นประกอบกลา้ย
พลาสมาแตมี่โปรตนีนอ้ยกว่า

• สว่นประกอบของน ้าเหลือง
  มีความแตกตา่งกนั

  ข้ึนอยูก่บัแหลง่ท่ีมา



หลอดน ้าเหลือง

• การล าเลียงน ้าเหลืองในหลอดน ้าเหลืองจะมีทิศทางการไหลเขา้สูห่วัใจ 

  และเขา้สูร่ะบบหมุนเวียนเลือดโดยเปิดเขา้สูห่ลอดเลือดเวนใกลห้วัใจ



ทอนซิล (tonsil)

• เป็นตอ่มน ้าเหลืองบริเวณคอ

• มีลิมโฟไซตด์กัจบัและท าลายจลุลินทรีย์

  ไม่ใหเ้ขา้สูห่ลอดอาหารและกลอ่งเสียง

• ถา้ทอนซิลตดิเช้ือจะมีอาการอกัเสบ บวมข้ึน

• ตอ่มน ้าเหลืองบริเวณอ่ืนๆ จะท าหนา้ท่ีคลา้ยทอนซิล 

  เพื่อกรองแบคทีเรียและสิ่งแปลกปลอมไม่ใหเ้ขา้สูก่ระแสเลือด



ต่อมไทมสั (thymus gland)

„ เป็นต่อมไรท่้อมีต าแหน่งอยู่ตรงทรวงอกดา้นหนา้หลอดเลือดใหญ่ของหวัใจ

„ พฒันาลิมโฟไซตช์นิดเซลลที์

มา้ม ( Spleen )

„ อยู่บริเวณใตก้ะบงัลมดา้นซา้ยติดกบัดา้นหลงัของกระเพาะอาหาร

„ ระยะเอ็มบริโอ มา้มผลิตเซลลเ์ม็ดเลือดแดง

„ หลงัคลอดมา้มเป็นทีอ่ยู่ของลิมโฟไซต์

„ สรา้งแอนติบอดีสู่กระแสเลือด

„ ท าลายเซลลเ์ม็ดเลือดแดงและเพลตเลตทีห่มดอายุแลว้



กลไกการสรา้งภูมิคุม้กนั

แบ่งได ้2 แบบ

• แบบไม่จ  าเพาะ 
(nonspecific defense)

• แบบจ าเพาะ 
(specific defense)



กลไกการตอ่ตา้นหรือท าลายสิ่งแวดลอ้มแบบไม่จ  าเพาะ

• ผิวหนังมเีคอราตินป้องกนัการเขา้ออกของส่ิงต่างๆ ได้

• ผิวหนังมีต่อมเหงื่อ ,ต่อมไขมนั หลัง่สารบางชนิด 

  เช่น กรดไขมนั กรดแลกติก ป้องกนัการเติบโตของจุลินทรียบ์างชนิด

• ทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ ท่อปัสสาวะ ช่องคลอด 

   มีการสรา้งเมือกและมซิีเลียดกัจบัส่ิงแปลกปลอม

• น ้าตา น ้าลาย มีไลโซไซมท์ าลายเช้ือโรคบางชนิดได้



กลไกการตอ่ตา้นหรือท าลายสิ่งแปลกปลอมแบบจ าเพาะ

 การท างานของเซลลบี์

 การท างานของเซลลท์ี



การท างานของเซลลบี์, เซลลที์



การสรา้งภูมิคุม้กนั

แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

1. ภูมิคุม้กนัก่อเอง (active immunization)

 เป็นการกระตุน้ใหร้า่งกายสรา้งภูมิคุม้กนัโดยการน าสาร

ที่เป็นแอนตเิจน (วคัซีน) ซ่ึงอาจเป็นเช้ือโรคท่ีออ่นก าลงัแลว้

มาฉีด / กิน / ทาที่ผิวหนงั เพื่อกระตุน้ใหร้า่งกายสรา้งภูมิคุม้กนั

2.   ภูมิคุม้กนัรบัมา (passive immunization)

เป็นวิธีใหแ้อนตบิอดีแก่รา่งกายโดยตรงเพ่ือใหมี้ภมิูคุม้กนัข้ึนทนัที 

เช่น ซีรมัส าหรบัคอตบี ซีรมัแกพ้ิษงู ซีรมัแกพ้ิษสุนขับา้



การสรา้งภูมิคุม้กนั

 ภูมิคุม้กนัก่อเอง

 ภูมิคุม้กนัรบัมา



ความผิดปกติของระบบภูมิคุม้กนัโรค

 โรคภูมิแพ ้( allergy )

 โรคเอสแอลอี 

(Systemic Lupus Erythematiosus : SLE )

 โรคเอดส ์(AIDS)



โรคภูมิแพ้

 รา่งกายมีปฏิกิรยิาตอ่แอนตเิจนบางชนิดอยา่งรุนแรง 

   และก่อใหเ้กิดอนัตรายตอ่รา่งกาย เช่น

- แพส้ารเคมีในบา้น

 - แพฝุ้่ นละออง

- แพเ้กสรดอกไม ้, อาหารทะเล

 โรคภูมิแพส้ารบางชนิดเก่ียวขอ้งทางพนัธุกรรมดว้ย



การสรา้งภูมิคุม้กนัตอ่เน้ือเยือ่ตนเอง

 เช่น โรคเอสแอลอี

 เป็นความผิดปกตท่ีิรา่งกายสรา้งภูมิคุม้กนัข้ึนมา

   ตอ่ตา้นเซลลข์องตนเอง

 เกิดจากกลไกการควบคุมเสียไป ท าใหร้า่งกาย

   สรา้งแอนติบอดีมาตอ่ตา้นแอนติเจนของตนเอง



โรคเอดส์

จ  านวนผูป่้วยเอดสร์ะหว่างปี 2535-2544

จ  านวนเซลลท่ี์ของผูป่้วยท่ีไดร้บัเช้ือ HIV



โรคเอดส์

 เป็นโรคท่ีมีอาการของภูมิคุม้กนับกพรอ่ง 

   เกิดจากเช้ือไวรสั HIV

 HIV เขา้ไปท าลายเซลลที์ สง่ผลให้

   ระบบภูมิคุม้กนัของรา่งกายเสื่อม

   หรือบกพรอ่ง รา่งกายจงึออ่นแอ

   และตดิเช้ือโรคตา่งๆ

 HIV พบในสารคดัหลัง่ตา่งๆ ของรา่งกาย 
   เช่น เลือด อสุจ ิน ้านม น ้าตา 

   และน ้าลาย เป็นตน้



โครงสรา้งไวรสัเอดส์



Retrovirus

Change DNA 

into RNA.

Example of a 

Retrovirus is 

HIV



ลกัษณะพิเศษของ HIV

1. เช้ือ HIV จะท าลายเซลลเ์ม็ดเลือดขาวชนิดเซลลที์ผูช้่วย

2. HIV เพิ่มจ  านวนและมีการกลายพนัธุไ์ดง้่าย

3. HIV เจริญและเพิ่มจ  านวนอยูใ่นเซลลเ์ม็ดเลือดขาว 

  เซลลที์ผูช้ว่ย ใชอ้งคป์ระกอบตา่งๆ ในเซลลเ์ม็ดเลือดขาว

  ในการเพ่ิมปริมาณช้ือ HIV

4. HIV มีสารพนัธุกรรม เป็น RNA 

  เม่ือเขา้สูเ่ซลลจ์ะสรา้งสารพนัธุกรรมในรูป 

DNA ของเซลล์


