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บทที่ บทที่ 33    ระบบหมุนเวียนสารระบบหมุนเวียนสาร    
 
   

 การล าเลียงสารในร่างกายเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นต่อสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมาก เมื่อร่างกายได้รับ
สารอาหารซึ่งเป็นสารโมเลกุลใหญ่ อาหารเหล่านี้จะถูกย่อยสลายให้มีโมเลกุลเล็กลงจากนั้นจะถูกล าเลียง
ไปเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ท่ัวร่างกาย ระบบหมุนเวียนสารเป็นระบบที่ติดต่อเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ทั่วร่างกายของ
สัตว์ ระบบหมุนเวียนสารในสัตว์แต่ละชนิดจะแตกต่างกันออกไปในพวกสัตว์ชั้นต่ าหรือสัตว์พวกแรก ๆ ก็จะ
มีระบบหมุนเวียนสารเป็นแบบง่าย ๆ ในสัตว์ชั้นสูงขึ้นมาก็จะมีระบบหมุนเวียนสารที่ซับซ้อนมากขึ้น
ตามล าดบัวิวัฒนาการของสัตว์ชนิดนั้น ๆ  
 
3.1 การล าเลียงสารในร่างกายของสัตว์ 
 

3.1.1 การล าเลียงสารในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว โดยเฉพาะโปรโตซัว จะมีการแลกเปลี่ยนสารผ่านเซลล์ได้โดยตรงอาศัย   

การแพร่ เช่นเดียวกับฟองน้ า ซึ่งจะมีการใช้น้ าเป็นตัวช่วยในการล าเลียงสาร โดยบีบตัวให้น้ าไหลไปตาม
ช่องว่างภายในตัว (spongocoel) ให้น้ าไหลผ่าน แต่ไฮดราและพลานาเรียจะใช้ช่องแกสโทรวาสคิวลาร์ 
(gastrovascular cavity) ท าหน้าที่แลกเปลี่ยนสารกับสิ่งแวดล้อมได้โดยตรง ส าหรับสัตว์ที่มีโครงร่าง
ซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ เซลล์ที่อยู่ภายในร่างกายไม่ได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงจ าเป็นต้องมีระบบ
หมุนเวียนสาร  

ไส้เดือนดิน มีหลอดเลือด 2 เส้นใหญ่ ๆ คือเส้นเลือดด้านบน และเส้นเลือดด้านล่าง ซึ่งทอดยาว
ตลอดล าตัว โดยทางส่วนหัวจะมีลักษณะเป็นห่วงหลอดเลือดรอบบริเวณหลอดอาหารเชื่อมต่อกับ     
หลอดเลือดด้านบนกับหลอดเลือดด้านล่าง ท าหน้าที่สูบฉีดเลือด จึงเรียกว่า หัวใจเทียม (pseudoheart) 
ซึ่งเลือดนั้นจะไหลวนอยู่ในหลอดเลือดต่อเนื่องกันตลอด จัดเป็น ระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด (closed 

circulatory system) (ภาพที่ 3.1) 
ส่วนแมลงนั้น จะมีท่อด้านบนท าหน้าที่เป็นหัวใจ (tubular heart) เมื่อหัวใจบีบตัวของเหลวที่

เรียกว่า ฮีโมลิมฟ์ (hemolymph) จะออกไปตามท่อเข้าสู่แอ่งรอบ ๆ อวัยวะ เมื่อหัวใจพักของเหลวนั้นจะ
ไหลกลับเข้าสู่หัวใจทางช่องออสเตีย (ostia) เมื่อแมลงขยับตัวหรือเคลื่อนไหว แอ่งไซนัส (sinus) จะถูก
บีบ ท าให้ของเหลวไหลออกได้ ยิ่งเคลื่อนไหวเร็วของเหลวก็ยิ่งไหลเร็ว ท าให้สารอาหารไปยังเซลล์ต่าง ๆ ได้
เร็วขึ้น ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิด (open circulatory system) นี้จะน าเฉพาะสารอาหาร ไม่ได้
ล าเลียงแก๊ส ( ภาพที่ 3.1) แต่กุ้งมีการหมุนเวียนเลือดที่แตกต่างจากแมลงเล็กน้อย โดยมีหัวใจอยู่ทางด้าน
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หัวเพียงต าแหน่งเดียว เลือดส่วนหนึ่งที่ออกจากหัวใจจะไหลผ่านเหงือก เพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สกับน้ า
ภายนอกก่อน แล้วจึงไหลกลับเข้าสู่หัวใจไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  

 
 

3.1.2. การล าเลียงสารในร่างกายของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง 
 การล าเลียงสารในร่างกายของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและคน เป็นระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด ซึ่ง
ประกอบด้วย หัวใจ หลอดเลือด และเลือด จึง เรียกระบบนี้ว่า ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
(cardiovascular system)  
 ระบบหลอดเลือดและหัวใจของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิดของสัตว์ว่า
เป็นพวกที่มีเหงือกหรือมีปอด เช่น ปลา มีหัวใจ 2 ห้อง คือ หัวใจห้องบน (atrium) 1 ห้อง และหัวใจห้องล่าง 
(ventricle) 1 ห้อง มีการหมุนเวียนเลือดแบบวงจรเดียว (single circulation) (ภาพที่ 3.2) โดยหัวใจ
ห้องบนรับเลือดที่มีออกซิเจนต่ าท่ีมาจากเนื้อเย่ือ แล้วส่งต่อไปยังหัวใจห้องล่าง เมื่อหัวใจห้องล่างบีบตัวเกิด
การส่งต่อไปยังเหงือกเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊ส เลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงจากบริเวณเหงือกจะไปบริเวณ
เนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย ดังนั้นเลือดออกจากบริเวณเหงือกไปยังอวัยวะจะไปได้ช้ามาก เนื่องจากไม่ได้
ผ่านหัวใจ ปลาจึงเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 
 ในกบและและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก มีหัวใจ 3 ห้อง คือ หัวใจห้องบน 2 ห้อง และหัวใจห้องล่าง  
1 ห้อง (ภาพที่ 3.2)  โดยเลือดที่ออกจากหัวใจห้องล่าง แยกออกเป็น 2 วงจร  วงจรแรกออกไปยังปอดและ
ผิวหนัง (pulmocutanous circuit) เพื่อแลกเปลี่ยนแก๊ส ท าให้เลือดมีปริมาณออกซิเจนสูง ซึ่งจะกลับเข้าสู่
หัวใจห้องบนซ้าย ลงสู่หัวใจห้องล่าง เมื่อหัวใจห้องล่างบีบตัวจะปล่อยเลือดไปสู่อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย (systemic circuit) จากนั้นเลือดจากอวัยวะต่าง ๆ จะกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาแล้วลงสู่หัวใจ

ภาพท่ี 3.1 แสดงระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและแบบปิด 
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ห้องล่าง การหมุนเวียนเลือดลักษณะดังกล่าวข้างต้นนั้น เรียกว่า การหมุนเวียนเลือดแบบสองวงจร 
(double circulation) หัวใจของสัตว์ที่มีห้องล่างเพียงห้องเดียวนั้น ท าให้เลือดที่มีออกซิเจนสูงจากปอดกับ
เลือดที่มีออกซิเจนต่ าที่กลับมาจากอวัยวะต่าง ๆ นั้นเกิดการปนกันบ้าง แต่สันนูนของกล้ามเนื้อภายใน
หัวใจห้องล่าง จะช่วยให้เลือดที่มาจากปอดออกไปห้องบนซ้ายเป็นส่วนใหญ่ และเลือดที่มาจากอวัยวะ   
ต่าง ๆ ออกไปทางด้านขวาเพื่อไปยังปอดและผิวหนัง 
 พวกสัตว์เลื้อยคลานมีหัวใจ 3 ห้อง คือ หัวใจห้องบน 2 ห้อง และหัวใจห้องล่าง 1 ห้อง โดยที่หัวใจ
ห้องล่าง จะมีแผ่นกั้นออกเป็นด้านซ้ายและด้านขวา แต่แผ่นกั้นไม่กั้นตลอดแนว จึงอาจกล่าวได้ว่าสัตว์  
พวกน้ีมีหัวใจ 4 ห้องแบบไม่สมบูรณ์ (ภาพที่ 3.2) ส่วนการหมุนเวียนเลือดนั้นเป็นแบบเดียวกับสัตว์สะเทิน
น้ าสะเทินบก แต่โอกาสปนกันของเลือดที่มีออกซิเจนต่ ากับออกซิเจนสูงมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่า ส าหรับ
จรเข้เป็นสัตว์ชนิดเดียวในกลุ่มนี้ที่มีหัวใจ  4 ห้อง โดยหัวใจห้องล่างแบ่งออกเป็น 2 ห้องชัดเจนและสมบูรณ์ 
 นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมมีหัวใจ 4 ห้องแบบสมบูรณ์ คือ หัวใจห้องบน 2 ห้อง และหัวใจ  
ห้องล่าง 2 ห้อง มีการหมุนเวียนเลือดแบบสองวงจร (ภาพที่ 3.2) โดยเริ่มจากเลือดออกจากห้องล่างขวาไป
ยังปอดทางพัลโมนารีอาร์เตอรี (pulmonary artery) เพื่อไปรับออกซิเจน แล้วกลับจากปอดเข้าสู่หัวใจห้อง
บนซ้าย ทางพัลโมนารีเวน (pulmonary vein) แล้วลงสู่ห้องล่างซ้าย จากห้องล่างซ้ายเลือดออกสู่เอออร์ตา 
(aorta) ไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย แล้วกลับสู่ห้องบนขวาทางซุพีเรีย เวนาคาวา (superior vena cava) 
และอินฟีเรีย เวนาคาวา (inferior vena cava) แล้วลงสู่ห้องล่างขวา 

ภาพที่ 3.2 แสดงระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดของปลา สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก  สัตว์เลื้อยคลานและ  
                 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 
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3.2 การล าเลียงสารในร่างกายของคน 

 คนจ าเป็นต้องล าเลียงสารไปสู่เซลล์ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย แล้วน าสารที่ร่างกายไม่ต้องการ
ไปก าจัดออก โดยระบบหมุนเวียนเลือดของคนเป็นแบบปิด โดยมีหัวใจเป็นอวัยวะสูบฉีดเลือดให้ไหลเวียน
ไปตามเส้นเลือด และอยู่ภายในเส้นเลือดตลอดเวลา  

หัวใจ (Heart) 
หัวใจของคนที่โตเต็มวัยจะมีขนาดกว้างประมาณ 9 เซนติเมตร ยาว 12.5 เซนติเมตร และหนา 5 

เซนติเมตร  มีน้ าหนักประมาณ 300 กรัม มีต าแหน่งอยู่ภายในช่องอกระหว่างปอดทั้ง 2 ข้าง ค่อนไป
ทางซ้ายเล็กน้อย หัวใจอยู่ภายในถุงเยื่อหุ้มหัวใจ (pericardium) ซึ่งจะมีของเหลวที่สร้างจากเยื่อหุ้มหัวใจ
ท าหน้าที่หล่อลื่น และป้องกันการเสียดสีระหว่างหัวใจกับปอดขณะหัวใจบีบตัว หัวใจมีหลอดเลือดน าเลือด
มาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ เรียกว่า โคโรนารีอาร์เตอรี (coronary artery) ส่วนเลือดที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
แล้วจะเข้าสู่หลอดเลือดโคโรนารีเวน (coronary vein) และไหลเข้าสู่หัวใจห้องบนขวา (right atrium)  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3 ลักษณะภายนอกของหัวใจคน 
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 หัวใจประกอบด้วยเนื้อเยื่อ  3 ชั้น  ชั้นนอกและชั้นในมีลักษณะบางประกอบด้วยเนื้อเยื่อบุผิว ส่วน
เนื้อเยื่อชั้นกลางหนามากประกอบด้วยกล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac muscle) แบ่งเป็น 4 ห้อง คือ ห้องบน 
(atrium) 2 ห้อง และห้องล่าง (ventricle) 2 ห้อง แต่ละห้องแยกกันอย่างสมบูรณ์  

 

 
 

 
 

 การหมุนเวียนเลือดของคน 

  หัวใจห้องบนขวาหรือเอเตรียมขวาจะรับเลือดจากหลอดเลือดเวนใหญ่  2 เส้น คือซุพีเรียเวนาคาวา
ที่น าเลือดมาจากส่วนหัวและแขน และอินฟีเรียเวนาคาวา ซึ่งน าเลือดมาจากส่วนล าตัวและขาเข้าสู่หัวใจ 
เมื่อหัวใจห้องบนขวาบีบตัว เลือดจะไหลเข้าสู่ห้องล่างขวา (right ventricle) โดยผ่านลิ้นไตรคัสปิด 
(tricuspid valve) ที่กั้นระหว่างห้องบนขวาและห้องล่างขวา เมื่อห้องล่างขวาบีบตัวเลือดจะไหลผ่าน     
ลิ้น   พัลโมนารีเซมิลูนาร์ (pulmonary semilunar valve) ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นครึ่งวงกลม  3 แผ่น 
เลือดเข้าสู่หลอดเลือดพัลโมนารีอาร์เตอรี (pulmonary artery) หลอดเลือดน าเลือดไปยังปอดเพื่อ
แลกเปลี่ยนแก๊ส ท าให้เลือดมีปริมาณออกซิเจนสูง เลือดจึงไหลกลับเข้าสู่หัวใจทางพัลโมนารีเวน 
(pulmonary vein) เข้าสู่หัวใจห้องบนซ้าย (left atrium)  เมื่อห้องบนซ้ายบีบตัว เลือดก็จะไหลผ่านลิ้น
ไบคัสปิด (bicuspid valve) ไปยังหัวใจห้องล่างซ้าย (left ventricle) เมื่อห้องล่างซ้ายบีบตัว เลือดก็จะ
ไหลเข้าสู่เอออร์ตา ซึ่งมีลิ้นเอออร์ติกเซมิลูนาร์ (aortic semilunar valve) ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับ

ภาพที่  3.4 ลักษณะภายในของหัวใจคนและการหมุนเวียนเลือดของคน 
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ลิ้นพัลโมนารีเซมิลูนาร์      ท าหน้าที่กั้นไม่ให้เลือดไหลกลับ จากหลอดเลือดเอออร์ตาก็จะไปหล่อเลี้ยงส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย (ภาพที่ 3.4)  

เราสามารถใช้เครื่องมือที่เรียกว่า หูฟัง (stethoscope) ฟังเสียงการเต้นของหัวใจ ซึ่งเสียงที่ได้ยิน
อย่างชัดเจน จะมี 2 เสียง เสียงการเต้นครั้งที่ 1 ของหัวใจมาจากการปิดของลิ้นไตรคัสปิดและลิ้นไบคัสปิด
ทั้งสอง จะได้ยินเสียงดัง ลุบ (lub) และการปิดของลิ้นเซมิลูนาร์ทั้งสองจะท าให้เกิดเสียงที่ 2 ซึ่งได้ยินเสียงเป็น 
ดุบ(dub) กรณีที่ลิ้นหัวใจเกิดการปิดที่ไม่สมบูรณ์ จะมีผลท าให้เลือดไหลย้อยกลับหรือลิ้นหัวใจรั่ว เรียกว่า 
heart murmur นอกจากนี้สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่หลอดเลือดอาร์เตอรี เรียกว่า อัตราการเต้น
ของชีพจร ซึ่งนับเป็นจ านวนครั้งที่หัวใจเต้นใน 1 นาที โดยหัวใจคนปกติจะมีอัตราการเต้นอยู่ระหว่าง 60-100 
ครั้งต่อนาที และมีจังหวะที่คงที่และสม่ าเสมอ 

 

 
 
 

จังหวะการเต้นของหัวใจ (heart rhythm) กล้ามเนื้อหัวใจสามารถบีบตัวหรือท าจังหวะเองได้ 
เนื่องจากภายในหัวใจมีบริเวณที่ท าหน้าที่เป็นตัวควบคุมให้กล้ามเนื้อหัวใจหดตัว (ภาพที่ 3.5) บริเวณ
ดังกล่าวนี้ คือ    ไซโนเอเทรียล โนด (sinoatrial node) หรือ เอสเอ โนด (SA node) เป็นผู้ท าจังหวะ 
(pacemaker) อยู่ที่ผนังหัวใจห้องบนขวาใกล้กับหลอดเลือดด าใหญ่ซุพีเรียเวนาคาวา เอสเอ โนด เป็น
กล้ามเนื้อพิเศษเนื่องจากสามารถส่งกระแสความรู้สึกได้เช่นเดียวกับเซลล์ประสาท และกล้ามเนื้อหัวใจเอง
ก็สามารถส่งกระแสความรู้สึกจากเซลล์หนึ่งไปยังเซลล์หนึ่งได้เนื่องจากมี intercalated disk จึงท าให้
กระแสความรู้สึกจากเอสเอ โนด กระจายไปทั่วกล้ามเนื้อหัวใจห้องบนอย่างรวดเร็ว ท าให้บีบตัวได้ 
ขณะเดียวกันกระแสความรู้สึกจะส่งไปยังเอทริโอเวนตริคูลาร์ โนด (atrioventricular node) หรือ เอวี โนด 
(AV node) ต้ังอยู่บนหัวใจห้องบนขวาใกล้กับผนังที่กั้นระหว่างห้องบนทั้งสอง เอวี โนด เป็นกล้ามเนื้อพิเศษ

ภาพท่ี 3.5 การควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจและคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ (ECG) 
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เช่นเดียวกับเอสเอ โนด เมื่อกระแสความรู้สึกมาถึงเอวี โนด จะพักประมาณ 0.1 วินาที เพื่อแน่ใจว่าหัวใจ
ห้องบนบีบตัวและปล่อยเลือดลงสู่ห้องล่างหมดแล้ว หัวใจห้องล่างจึงบีบตัว การบีบตัวของหัวใจห้องล่าง 
จะไม่เป็นคลื่นของการบีบตัวเช่นที่เกิดในหัวใจห้องบน แต่กล้ามเนื้อของหัวใจห้องล่างจะบีบตัวพร้อมกัน 
เนื่องจากกระแสความรู้สึกจาก เอวี โนด ส่งออกไปเร็วมากท าให้กล้ามเนื้อทั้งหมดถูกกระตุ้นและหดตัว
พร้อมกัน จนเกิดแรงดันมากพอที่จะส่งเลือดออกไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ 

กระแสความรู้สึกที่เคลื่อนไปในกล้ามเนื้อหัวใจในระหว่างที่หัวใจบีบตัวนี้ ท าให้เกิดกระแสไฟฟ้า
แพร่ไปตามของเหลวในร่างกายไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายรวมทั้งผิวหนัง ซึ่งสามารถวัดกระแสไฟฟ้าที่เกิด
นี้ได้ที่บริเวณผิวหนัง โดยแสดงผลเป็นกราฟ เรียกว่า คลื่นไฟฟ้าของหัวใจ (Electrocardiogram, ECG) 
ประกอบด้วย คลื่น 3 ชนิด คือ  
     - คลื่น พี (P wave)  ซึ่งจะแทนการแผ่ของกระแสประสาทจาก SA node ไปยังหัวใจห้องบนทั้งสอง
ก่อนที่หัวใจห้องบนทั้งสองจะหดตัว 
 - คลื่น คิว อาร์ เอส (QRS wave) ซึ่งแสดงการแผ่ของกระแสประสาทจาก SA node, AV bundle 
และ Purkinje fiber ในหัวใจห้องล่างก่อนที่หัวใจห้องล่างจะหดตัว 
 - คลื่น ที (T wave) จะแสดงถึงการคลายตัวของหัวใจห้องล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลื่นไฟฟ้าของหัวใจ (ECG) จะมีประโยชน์ทางการแพทย์ ที่จะใช้ตรวจสอบการท างานของหัวใจ 
โดยที่คลื่นไฟฟ้าเหล่านี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดโรคหรือความผิดปกติขึ้น  
 ความดันเลือด (blood pressure) แรงดันของเลือดที่ไปดันผนังหลอดเลือดมาจากหัวใจบีบตัวดัน
เลือดออกไปและความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือดท าให้เกิดแรงดันขึ้น (ภาพที่ 3.7) ความดันเลือดมัก    
วัดจากหลอดเลือดอาร์เตอรีที่มีความดันมากที่สุดตอนหัวใจหดตัว และน้อยที่สุดตอนหัวใจคลายตัว     
ความดันเลือดจะสูงต่ าตามจังหวะการบีบของหัวใจ ความดันสูงสุดเกิดขณะหัวใจบีบตัว เรียกว่า ความดัน

ภาพท่ี 3.6 ลักษณะกราฟของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
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ซิสโทลิก (systolic pressure) ความดันต่ าสุดเกิดขณะหัวใจคลายตัว เรียกว่า ความดันไดแอสโทลิก 
(diastolic pressure) 
 เครื่องมือที่ใช้วัดความดันโลหิต คือ Sphygmomanometer มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรของปรอท โดย
วัดจากหลอดเลือดแดงตรงแขนด้านบนซึ่งความดันเลือดในหลอดเลือดขนาดต่าง ๆ จะแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับระยะที่ห่างจากหัวใจ ความดันปกติขณะหัวใจบีบตัว หาได้จากค่าความดันโลหิต = 100 + อายุ

ของคนนั้น ๆ เช่น อายุ 30 ปี ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว = 100 + 30 = 130  มิลลิเมตรปรอท   ใน
คนหนุ่มสาวปกติ จะมีความดันเลือด 120 / 80 มิลลิเมตรปรอท  ตัวเลขแรก   หมายถึง  ค่าความดันเลือด
สูงสุดขณะหัวใจบีบตัว  (systolic pressure)  ตัวเลขหลัง หมายถึง  ค่าความดันเลือดต่ าสุดขณะหัวใจ
คลายตัว  (diastolic pressure)  ปัจจัยที่มีผลต่อความดันโลหิตของคน  ได้แก่ 

1) อายุ อายุย่ิงมากความดันโลหิตจะมากขึ้น เช่น เด็กแรกเกิด มีความดันโลหิต 40 มิลลิเมตร
ปรอท อายุ 2 สัปดาห์ มีความดันโลหิต 70 มิลลิเมตรปรอท,  อายุ 1 เดือน มีความดันโลหิต 80 มิลลิเมตร
ปรอท, อายุ 20 ปี มีความดันโลหิต 120 มิลลิเมตรปรอท 

2)  เพศ ความดันโลหิตในผู้หญิงจะต่ ากว่าชายเล็กน้อย (แต่ถ้าอายุ เกิน 40 ปี ความดันโลหิตของ
ชาย จะต่ ากว่าหญิง)  

3)  ขนาดของร่างกาย คนอ้วนจะมีความดันมากกว่าคนผอม 
4) อารมณ์ โกรธ และ กลัว ความดันโลหิตจะสูง 
5) การออกก าลังกาย ท าให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น 
6) แรงดึงดูดของโลก อยู่ในที่สูงจะมีความดันโลหิตสูงกว่าในที่ต่ า 

 
 

ภาพท่ี 3.7  แสดงการวัดความดันเลือด 
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หลอดเลือด (blood vessel)        
หลอดเลือดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดแดง หลอดเลือดด า และหลอดเลือดฝอย จะมีผนังของ

หลอดเลือดที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อชั้นต่าง ๆ คล้ายคลึงกัน (ภาพที่ 3.8) คือ ชั้นในสุดเป็นเอนโดทีเลียม 
(endothelium) ที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อบุผิวชนิด simple squamous epithelium  และ basement 
membrane  ชั้นกลางเป็นกล้ามเนื้อเรียบ (smooth muscle) ชั้นนอกสุด ประกอบด้วย เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
พวก elastic โดยผนังชั้นกลางและชั้นนอกของหลอดเลือดแดงจะหนากว่าหลอดเลือดด า 

ชนิดของหลอดเลือด  แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ  
 

 1. หลอดเลือดอาร์เตอร(ีartery)  
 เป็นหลอดเลือดที่มีทิศทางออกจากหัวใจไปยังปอดและส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย หลอดเลือด      

อาร์เตอร ีเมื่อเรียงล าดับจากหัวใจต่อเนื่องกันไปจากขนาดใหญ่ไปเล็กตามล าดับ จะประกอบด้วย 
      -  เอออร์ตา (aorta)   มีขนาดใหญ่ที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร มี

ความหนาของชั้นที่หุ้มหลอดเลือด 2 มิลลิเมตร 
- อาร์เทอรี (artery)  มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.4 เซนติเมตร มีชั้นที่หุ้มหนาราว 1 มิลลิเมตร 
- อาร์เทอรีโอล (arteriole) มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ไมครอนและชั้นที่บุหนา 20 ไมครอน 
 

 2.  หลอดเลือดเวน  (vein)  
 

 ท าหน้าที่น าเลือดจากปอดและส่วนต่างๆของร่างกายกลับเข้าสู่หัวใจ ซึ่งเมื่อเรียงล าดับจากขนาด
เล็กไปขนาดใหญ่สุด จะประกอบด้วยกลุ่มของหลอดเลือด เวนูล (venule) ซึ่งเป็นหลอดเลือดที่มีขนาดเล็ก
ที่สุด หลอดเลือดเวน (veins)เป็นหลอดเลือดขนาดกลาง และ เวนาคาวา (venacava) ซึ่งเป็นหลอดเลือดที่
มีขนาดใหญ่  โดยหลอดเลือดเวนจะมีลิ้นกั้นอยู่ภายใน ระหว่างหลอดเลือดนี้มีมัดกล้ามเนื้ออยู่ เมื่อ        
มัดกล้ามเนื้อนี้หดตัวมีผลให้หลอดเลือดเวนถูกบีบแคบลง ความดันในหลอดเลือดเวนจะเพิ่มขึ้นดันลิ้นใน
หลอดเลือดเวนด้านบนให้เปิดออกท าให้เลือดไหลสู่หลอดเลือดเวนด้านบนต่อไป แต่ลิ้นส่วนล่างของหลอด
เลือดเวนเมื่อได้รับความดันของเลือดจะไม่เปิดเนื่องจากกันไม่ให้เลือดไหลกลับสู่ด้านล่าง 
 โดยหลอดเลือดเวนจะท าหน้าที่เป็นแหล่งสะสมเลือด (blood reservoies) โดยพบว่าในระยะพัก
ของร่างกายจะมีการกระจายตัวของเลือดอยู่ในหลอดเลือดด า(systemic veins and venules)ประมาณ 60%
ของปริมาณเลือดทั้งหมดในร่างกาย 
 

 3. หลอดเลือดฝอย (capillary)  
 

 เป็นระบบที่อยู่ระหว่างระบบอาร์เทอรีและเวน ซึ่งจะแทรกอยู่ตามเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกาย 
หลอดเลือดฝอยมีขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7 ไมโครเมตร ผนังบางมากซึ่งหนาเพียง  1 
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ไมโครเมตร เพราะประกอบไปด้วยเซลล์เอนโดทีเลียล (endothelial cell) เรียงตัวกันเป็นชั้นเดียวไม่มี
กล้ามเนื้อและเส้นใยอิลาสติก สานกันเป็นร่างแหอยู่ตามส่วนต่างๆ  ของร่างกาย เชื่อมต่อระหว่างหลอด
เลือดอาร์เทอริโอล และ เวนูล ท าหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊ส สารต่าง ๆ และของเสียระหว่างเลือดกับเซลล์ของ
ร่างกาย โดยแก๊สออกซิ เจนและอาหารจะแพร่ผ่านผนังของหลอดเลือดฝอยเข้าสู่ เซลล์และแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์กับของเสียต่าง ๆ จากเซลล์จะแพร่ผ่านผนังของหลอดเลือดฝอยเพื่อส่งไปก าจัดออกยัง
ปอดและแหล่งขับถ่ายต่าง ๆ ในร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

เลือด (blood) 
 เลือดท าหน้าที่น าสารอาหาร และออกซิเจนไปให้เซลล์ และยังน าของเสียที่เซลล์ไม่ต้องการไป
ก าจัดออกนอกร่างกาย  ในร่างกายของคนจะมีเลือดอยู่ประมาณ 7-8 %ของน้ าหนักตัว ถ้าน าเลือดไปปั่น
แยก พบว่า เลือดถูกแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ น้ าเลือดหรือพลาสมา (plasma) กับเซลล์และชิ้นส่วนของ
เซลล์ (formed elements)   
 1. น้ าเลือด เป็นส่วนที่เป็นของเหลวค่อนข้างใส  มีสีเหลืองอ่อน ค่อนข้างใส มีปริมาณ  55 % ของ
ปริมาตรเลือด    ประกอบด้วยน้ าประมาณ 90-93% และโปรตีน 7-10% ที่ส าคัญ คือ อัลบูมิน (albumin) 
และโกลบูลิน (globulin) องค์ประกอบอ่ืน ๆ เช่น แร่ธาตุหรืออิออน สารอาหาร เอนไซม์ ฮอร์โมน เป็นต้น 
นอกจากน้ าเลือดท าหน้าที่ล าเลียงสารอาหาร แร่ธาตุ ฮอร์โมน แอนติบอดี ยังช่วยรักษาสมดุลความเป็น
กรด – เบส สมดุลน้ า และรักษาอุณหภูมิของร่างกาย 

ภาพท่ี 3.8  ลักษณะของหลอดเลือดชนิดต่าง ๆ  



        โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องคก์ารมหาชน)                                               สาขาวิชาชีววิทยา 
 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน ว30263 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์      บทที่ 3 ระบบหมุนเวียนสาร                                                                    
                         

เอกสารประกอบการเรียนการสอนฉบับนี้ยังอยู่ระหว่างด าเนนิการปรับปรุงแก้ไข 
ใช้ส าหรับโรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ์เท่านั้น 

 

 

 2. เซลล์และชิ้นส่วนของเซลล์ (formed elements)  มีปริมาณ 45 % ของปริมาตรเลือดทั้งหมด    
ประกอบด้วย เม็ดเลือดแดง (erythrocyte) เม็ดเลือดขาว (leukocyte) และเกล็ดเลือด (blood platelet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เม็ดเลือดแดง (erythrocyte)  

 เป็นเม็ดเลือดที่มีปริมาณมากที่สุด โดยในคนเรามีเลือด 5 ลิตร เป็นเม็ดเลือดแดง 25 ล้านล้านเม็ด
เม็ดเลือดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม มีลักษณะกลมแบน เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7 - 8 ไมครอน
ตรงกลางเว้าเข้าหากัน (biconcave) เนื่องจากไม่มีนิวเคลียสและไมโตคอนเดรีย เม็ดเลือดแต่ละเม็ดจะ
บรรจุฮีโมโกลบิน (haemoglobin) ได้ 250 ล้านโมเลกุล โดยฮีโมโกลบิน 1 โมเลกุล ประกอบด้วยโปรตีน
โกลบิน (globin) 1 โมเลกุลซึ่งประกอบด้วยสายโพลีเพปไทด์ 4 สายจับกับฮีม (heme) 4 โมเลกุล  แต่ละ 
ฮีมจะมี Fe2+ 1 อะตอม  สามารถจับออกซิเจนได้ 1 โมเลกุล  ดังนั้นฮีโมโกลบิน 1 โมเลกุล จะมี Fe2+ 4  
อะตอม และสามารถจับออกซิเจนได้ 4 โมเลกุล จะเกิดสภาพออกซีฮีโมโกลบิน (oxyhaemoglobin) ซึ่งมี    
สีแดง  เมื่อออกซีฮีโมโกลบินปล่อยออกซิเจนให้แก่เซลล์แล้ว จะอยู่ในรูปฮีโมโกลบินปกติ  ซึ่งมีสีน้ าเงิน   
เม็ดเลือดแดงของคนเราจะอยู่ในระบบหมุนเวียนสารเป็นเวลา 120 วัน หลังจากนั้นจะถูกท าลายที่ตับและ
ม้าม หรือที่ต่อมน้ าเหลืองโดยวธิีฟาโกไซโตซิส 

 

ภาพท่ี 3.9 แสดง ส่วนประกอบของเลือด 
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 เม็ดเลือดขาว (leucocyte หรือ white blood corpuscle)  
 

 เม็ดเลือดขาวสร้างจากไขกระดูก มีนิวเคลียส มีหน้าที่ส าคัญคือต่อต้านและท าลายสิ่งแปลกปลอม
ที่เข้ามาในร่างกาย โดยเม็ดเลือดขาวของสัตว์เลือดลูกด้วยน้ านม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ไม่มีแกรนูลพิเศษ (agranulocyte) มีลักษณะที่ส าคัญคือ มีนิวเคลียส 1 พู มี
แกรนูลของไลโซโซมในไซโทพลาสซึม จัดเป็นแกรนูลปกติ และไม่มีแกรนูลพิเศษขนาดใหญ่ (specific 
granule) ที่ติดสามารถติดสีย้อมไรต์ สเตน (Wright’s stain) 

1)  ลิมโฟไซต์ (lymphocyte) มีประมาณ 20 - 25 % มีอายุ 2 - 3 ชั่วโมง เป็นเซลล์รูปร่าง
กลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7-9 ไมโครเมตร มีนิวเคลียสกลม ในขณะที่อยู่ในต่อมน้ าเหลือง จะมี
หน้าที่สร้าง antibody และท าลายสิ่งแปลกปลอมโดยวิธีฟาโกไซโตซิส ซึ่งแบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ 

1.1) ลิมโฟไซต์ชนิดบี (B - lymphocyte) หรือ B – cell  จะเจริญที่ไขกระดูก  มีคุณสมบัติ
ในการสร้างแอนติบอดีจ าเพาะ โดยถ้าเซลล์บีถูกกระตุ้นโดยเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอม เซลล์บีจะ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์พลาสมา (plasma cell) ท าหน้าที่สร้างแอนติบอดี และบางเซลล์เปลี่ยนไปเป็น
เซลล์เมมมอรี (memory cell) ท าหน้าที่จ าแอนติเจนนั้นไว้ ถ้าแอนติเจนนั้นเข้าสู่เซลล์ในภายหลัง เซลล์    
เมมเมอรีจะสร้างแอนติบอดีจ าเพาะอย่างรวดเร็วไปท าลายแอนติเจนนั้น ๆ ให้หมดไป 

 1.2) ลิมโฟไซต์ชนิดที (T - lymphocyte) หรือ T – cell เกิดจากเซลล์บริเวณไขกระดูก ซึ่ง
มีการเจริญพัฒนาที่ต่อมไทมัส  เซลล์ทีบางชนิดจะกระตุ้นให้เซลล์บีสร้างสารแอนติบอดี และกระตุ้น            
ฟาโกไซต์ให้มีการท าลายสิ่งแปลกปลอมให้รวดเร็วขึ้น เซลล์ทีบางชนิดควบคุมการท างานของเซลล์บี    
และฟาโกไซต์ให้อยู่ในสภาพสมดุล และเซลล์ทีบางชนิดจะท าหน้าที่เป็นเซลล์เมมมอรีด้วย 

ภาพท่ี 3.10  แสดงโครงสร้างของฮีโมโกลบิน 
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 2) โมโนไซต์ (monocyte) มีประมาณ 3 - 8 % มีอายุ 2-3 วัน แต่ถ้าอยู่ในเนื้อเยื่อกระดูกมี
อายุยาวนาน 72 วัน เป็นเซลล์รูปกลมขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12-20 ไมโครเมตร มี
นิวเคลียสเป็นรูปไตหรือเกือกม้าจ านวน 1 พู ท าหน้าที่ก าจัดสิ่งแปลกปลอมด้วยวิธีฟาโกไซโตซิส   

กลุ่มที่มีแกรนูลพิเศษ (granulocyte) มีลักษณะที่ส าคัญคือ มีนิวเคลียสรูปร่างหลาย
แบบ มีจ านวนพูมากกว่า 1พู  มีแกรนูลของไลโซโซมและมีแกรนูลพิเศษขนาดใหญ่ในไซโทพลาสซึม  

1) นิวโทรฟิล (neutrophil) เป็นเซลล์รูปร่างกลมขนาดใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 
12-15 ไมโครเมตร มีอายุ 6-9 วัน พบประมาณ 60-70 % มีนิวเคลียสหลายพู ท าหน้าที่เป็นด่านแรกที่
ร่างกายใช้ก าจัดสิ่งแปลกปลอมโดยวิธีฟาโกไซโทซิส หลังจากนั้นจะตายพร้อมกับสิ่งแปลกปลอมที่ถูกก าจัด 
กลายเป็นหนอง 
  2) อีโอซิโนฟิล (eosinophil) เป็นเซลล์ขนาดกลางมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10-15 
ไมโครเมตร มีอายุ 8-12 วัน พบประมาณ 2-5 % มีนิวเคลียส 2 พู และไม่เห็นนิวคลีโอลัส ท าหน้าที่ก าจัด 
สิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่เข้ามาในร่างกายแต่เลือกกินเฉพาะองค์ประกอบรวมของแอนติเจน - แอนติบอดี 
(antigen - antibody complex) เท่านั้น และท าลายสารที่เป็นพิษที่ท าให้เกิดการแพ้สารของร่างกาย เช่น
โปรตีนในอาหาร ฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ 
   3) เบโซฟิล (basophil) เป็นเซลล์รูปร่างกลมขนาดใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 
12-15 ไมโครเมตร มีอายุ 3-7 วัน พบประมาณ 0.5-1% มีนิวเคลียสรูปร่างเป็นตัวเอส(S) หรือบางครั้งเป็น
แถบยาว มีแกรนูลพิเศษขนาดใหญ่จ านวนมากกระจายบดบังบริเวณนิวเคลียส ท าหน้าที่จับสิ่งแปลกปลอม
โดยวิธีฟาโกไซโตซิส แต่ความสามารถจะด้อยกว่าชนิดนิวโทรฟิล และอีโอซิโนฟิลมาก ท าหน้าที่หลั่ งสาร    
เฮพาริน (heparin) เป็นสารที่ป้องกันการแข็งตัวของเลือด และสารฮีสตามีน (histamine) ซึ่งก่อให้เกิด
อาการบวมหรือแพ้ 
 

เกล็ดเลือด (platelet) 
 

  เกิดจากชิ้นส่วนของไซโทพลาสซึมของเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ในกระดูกที่แตกออกจากกัน และหลุด
เข้าสู่หลอดเลือด มีลักษณะเป็นแผ่นกลมไม่มีนิวเคลียส มีรูปร่างไม่แน่นอน เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 
ไมโครเมตร (มีขนาดเล็กว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงประมาณ 4 เท่า) มีประมาณ 2.5 - 5 แสนชิ้นในเลือด 1 
ลูกบาศก์มิลลิเมตร มีอายุสั้นประมาณ 3 - 4 วันเท่านั้น มีหน้าที่ ช่วยให้เลือดแข็งตัว (blood clotting) โดย
การสร้างสารทรอมโบพลาสติน (tromboplastin) ออกมา 
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การแข็งตัวของเลือด (blood clotting) มีขั้นตอน ดังนี้    
1)  เกิดสารทรอมโบพลาสตินจากเพลตเลตและเนื้อเยื่อที่ได้รับอันตราย 
2) สารทรอมโบพลาสตินที่เกิดขึ้นจะไปเปลี่ยนโปรทรอมบิน (prothrombin) ให้กลายเป็นทรอมบิน

(thrombin)     โดยอาศัยแคลเซียมอิออน และปัจจัยในการแข็งตัวของเลือดบางตัวในพลาสมาเข้าช่วย โดย 
โปรทรอมบินสร้างมาจากตับโดยอาศัยวิตามินเค 

3) ทรอมบินจะไปเปลี่ยนไฟบริโนเจน (fibrinogen) ในเลือดให้เป็นไฟบริน (fibrin) 
 4) ไฟบรินเส้นเล็กๆที่เกิดขึ้นจะรวมตัวกันเป็นเส้นใยไฟบริน โดยการช่วยเหลือจาก Ca2+ และปัจจัย
ที่ท าให้ไฟบรินอยู่ตัว และไปประสานกันเป็นร่างแห ต่อมาจะมีเพลตเลตและเม็ดเลือดต่างๆมาเกาะบน
ร่างแห จึงท าให้เลือดหยุดไหล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 3.11  แสดงขั้นตอนการแข็งตัวของเลือดเมื่อเกิดบาดแผล 
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3.3 หมู่เลือด( Blood group ) และการให้เลือด ( Blood transfusion ) 
  

 
หมู่เลือด( Blood group ) 

 - ระบบหมู่เลือด ABO   
 จากผลงานการศึกษาของนายแพทย์ ชื่อ คาร์ล แลนสไตเนอร์ (Karl Lansteiner ) นักวิทยาศาสตร์
ชาวเวียนนา ซึ่งค้นพบว่าเลือดของคนอาจแตกต่างกันในคุณสมบัติทางเคมีบางอย่างและการจับกลุ่มตก 
ตะกอนของเม็ดเลือดแดงเกิดขึ้นได้เมื่อเลือดของผู้ให้และผู้รับไม่สามารถเข้ากันได้ เพราะคนที่มีเลือด
ต่างกันนั้นมีสารพวกโปรตีนภายในพลาสมา ที่เรียกว่า แอนติบอดี ( antibody ) ที่หมุนเวียนไปทั่วร่างกาย
แตกต่างกันและมีสารเคมีที่เรียกว่า แอนติเจน ( antigen ) อยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเม็ดเลือดแดงแตกต่างกัน
ไปด้วย   
 แลนสไตเนอร์ ได้แบ่งชนิดเลือดของคนออกเป็น 4 หมู่ ตามระบบการจ าแนกแบบ ABO ตามสมบัติ
ของแอนติบอดี และแอนติเจนในเลือดของแต่ละคน คือ หมู่ A   B   AB  และO 
 

 -  ระบบหมู่เลือด Rh   
 องค์ประกอบ Rh ในเลือด  ( Rh factor )นอกเหนือจากหมู่เลือด ABO ที่กล่าวมาแล้ว จาก
การศึกษาต่อ ๆ มาพบว่าในเลือดของแต่ละคนยังมีแอนติเจนชนิดอ่ืนอีกหลายระบบ ระบบที่รู้จักกันดีคือ 
ระบบหมู่เลือด Rh  ซึ่งค าว่า Rh มาจากค าว่า Rhesus monkey ซึ่งเป็นชื่อลิงชนิดหนึ่งที่แอนติเจนนี้ถูก
ค้นพบครั้งแรกระบบหมู่เลือด Rh แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม    ตามผลการตรวจสอบคือ 
  1) Rh +    คือ เลือดที่มีแอนติเจน Rh อยู่บนผิวเซลล์เม็ดเลือดแดงแต่ไม่มีแอนติบอด ี                 
(Antibody ) Rh ในน้ าเลือด ซึ่งคนไทยประมาณร้อยละ 90 จะเป็น Rh +  
  2)  Rh -   คือ เลือดที่ไม่มีแอนติเจน Rh อยู่บนผิวเซลล์เม็ดเลือดแดง และน้ าเลือดก็ไม่มี
แอนติบอดี Rh   แต่สามารถสร้างแอนติบอดี Rh ได้ เมื่อได้รับแอนติเจน Rh ( Rh + ) ดังนั้นในการให้เลือด
แก่ดันนั้น  จะต้องค านึงถึงปัจจัย Rh ด้วยเพราะถ้าผู้รับเลือดเป็น Rh - ได้รับเลือด Rh + เข้าไปในร่างกาย
ของผู้รับก็จะถูกกระตุ้นให้ผู้รับสร้างแอนติบอดี Rh ขึ้นได้ ดังนั้นในการให้เลือด Rh +ครั้งต่อไปแอนติบอดี 
Rh ในร่างกายของผู้รับจะต่อต้านกับแอนติเจนจากเลือดของผู้ให้ท าให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ 
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การให้เลือด ( Blood transfusion ) 
      ความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การถ่ายเลือดให้แก่คนไข้ที่ได้รับการผ่าตัด 
หรือมีอาการเจ็บหนัก คนไข้จะได้รับเลือดจากผู้อ่ืน เลือดของผู้บริจาค ( donor ) จะถูกน าเข้าสู่เส้นเวนของ
ผู้รับ  ( recipient ) บริเวณแขน ซึ่งเลือดที่บริจาคนั้นมี 2 แบบ คือ   

-  เลือดที่มีส่วนประกอบครบหมด  
 - ให้เฉพาะบางส่วนของเลือด เช่น น้ าเลือด เพลตเลต หรือ เซลล์เม็ดเลือด ผู้ให้เลือดจะมีอายุ 17 

ปีขึ้นไป และไม่มีโรคติดต่อทางเลือดแพทย์จะดูดเลือดออกมาทางเส้นเวน และเก็บไว้ในขวดที่มีสารอาหาร
ส าหรับเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดและมีสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด เลือดจะเก็บไว้ที่ธนาคารเลือด (Blood 
Bank )ที่อุณหภูมิ 4  องศาเซลเซียส ซึ่งเก็บไว้ใช้ได้นาน 

 

หลักในการถ่ายเลือด 
 ให้เลือดหมู่เดียวกันกับเลือดของผู้รับ    เลือดของผู้ให้ต้องไม่มีแอนติเจนที่ในผู้รับมีแอนติบอดี

ส าหรับแอนติเจนนั้นอยู่ ( แอนติเจนของผู้ให้ต้องไม่ตรงกับแอนติบอดีของผู้รับ ) เช่น  คนทีห่มู่เลือด A จะมี
แอนติเจน A และมีแอนติบอดี B ดังนั้นคนหมู่เลือด A ไม่สามารถให้เลือดแก่คนที่หมู่เลือด B ได้เพราะ    

  ภาพที่ 3.12 แสดง หมู่เลือด ABO  และผลของการเกิดปฏิกิริยากันระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี     
                       ของเลือดต่างหมู่กัน 
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หมู่เลือด B มีแอนติเจน B และ แอนติบอดี A ( แอนติเจนตรงกับแอนติบอดีของผู้รับ ) เลือดจะตกตะกอน  
ส่วนหมู่เลือด O ไม่มีแอนติเจน  ดังนั้นจึงสามารถถ่ายเลือดให้ผู้รับได้ทุกหมู่ จึงเรียกหมู่เลือด O ว่า ผู้ให้

สากล          ( Universal donor ) แต่จะรับเลือดจากหมู่เลือดอ่ืนไม่ได้เลย เพราะมีแอนติบอดีทั้ง A และ B 
ส่วนหมู่เลือด AB มีแอนติเจน A และ B ดังนั้นจึงไม่สามารถถ่ายเลือดให้หมู่เลือดอ่ืนได้เลย เป็นผู้รับอย่าง
เดียวเท่านั้น เรียกหมู่เลือด AB ว่าเป็น   ผู้รับสากล ( Universal recipient ) 

 

  สรุปการให้เลือดและรับเลือดของคนที่มีหมู่เลือด Rh  
 

1) คนที่มีเลือด Rh + สามารถรับได้ทั้ง Rh + และ Rh - เพราะคนที่มีเลือด Rh + ไม่สามารถสร้าง 
 แอนติบอดีได้ 

2) คนที่มีเลือด Rh - รับเลือด Rh + ครั้งแรกไม่เกิดอันตรายเพราะว่าแอนติบอดียังน้อย แต่จะเกิด 
  อันตรายรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ในครั้งต่อไป 
 3) ถ้าแม่มีเลือด Rh + รับเลือด Rh - เมื่อมีลูก ลูกจะปลอดภัยไม่ว่าลูกจะมีเลือดเป็น Rh + หรือ Rh -  
 4)  ถ้าแม่มีเลือด Rh - พ่อ Rh + ถ้าลูกมีเลือด Rh - ลูกจะปลอดภัยแต่ถ้าลูกมีเลือด Rh + ลูกจะไม่
ปลอดภัย โดยเฉพาะลูกคนต่อ ๆ ไป เพราะแอนติบอดี Rh ที่อยู่ในเลือดจากการต้ังครรภ์ครั้งแรกจะเข้าสู่
เลือดของเด็กและเกิดปฏิกิริยาขึ้นได้ ถ้าหากให้การรักษาไม่ทันเด็กจะตายได้ อาการที่เกิดขึ้นนี้ เรียกว่า Rh    
( Rh disease ) หรือ Erythroblastosis fetalis ซึ่งเป็นโรคโลหิตจางท าให้เด็กแรกเกิดตาย 
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ภาพท่ี 3.13  แสดงสาเหตุการเกิดโรค  Erythroblastosis fetalis ในเด็กแรกเกิด 


