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ความสาํคญัของออกซิเจน

• เซลลทุ์กเซลลใ์นร่างกายตอ้งอาศยัออกซิเจนในกระบวนการเผาผลาญ

สารอาหารใหเ้กิดเป็นพลงังานภายในเซลล์

• กระบวนการเผาผลาญสารอาหารเกิดข้ึนตลอดเวลา

• หากขาดออกซิเจนเซลลไ์ม่สามารถสร้างพลงังานและจะตาย

• ร่างกายตอ้งการออกซิเจนตลอดชีวิตตั้งแต่ในครรภม์ารดาจนกระทัง่ตาย

• ออกซิเจนจะถกูร่างกายนาํไปใชโ้ดยเขา้สู่เสน้เลือด คาร์บอนไดออกไซต์

ในเลือดจะผา่นเขา้สู่ถุงลมปอด และออกมาพร้อมกบัลมหายใจ
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ระบบหายใจ (Respiratory system)
• เร่ิมจากการหายใจเอาออกซิเจนท่ีมีในอากาศเขา้สู่ปอด และเขา้สู่ถุงลมขนาดเลก็ท่ีมี

ประมาณ 300-500 ลา้นถุง

• บริเวณถุงลมเหล่าน้ีจะเป็นท่ีท่ีออกซิเจนจากอากาศส่งผา่นเขา้สู่ระบบหมุนเวียนโลหิตท่ี

หวัใจส่งมาฟอกท่ีปอด

• เลือดท่ีฟอกแลว้ผา่นเขา้หวัใจและส่งออกไปเล้ียงทัว่ร่างกาย เขา้สู่เซลลต่์าง ๆ เกิด

กระบวนการหายใจระดบัเซลลข้ึ์น ทาํใหไ้ดพ้ลงังานในเซลล์

• เซลลส์มองจะไวต่อการขาดออกซิเจนมาก

• เม่ือขาดอากาศหายใจออกซิเจนจะตํ่าลงภายใน 2-3 นาที จะหมดสติ หวัใจเตน้ชา้ลง ความ

ดนัตก หวัใจเตน้รวน และเสียชีวิตในท่ีสุด

• อวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหายใจของมนุษยป์ระกอบดว้ย จมูก คอหอย กล่องเสียง หลอดลม 

ขั้วปอด ปอด โครงกระดูกอก กระบงัลม และกลา้มเน้ืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหายใจ



ระบบหายใจของมนุษย ์

(Human respiratory system)
• จมูก (Nose) ระบบหายใจของมนุษยเ์ร่ิมจากจมูก เป็นอวยัวะท่ีใชเ้ป็นทางเดิน

ของอากาศ และใชใ้นการรับกล่ิน ช่วยกรองอากาศท่ีจะผา่นเขา้สู่ปอด ช่วยทาํให้

อากาศอบอุ่นชุ่มช้ืนก่อนเขา้ไปสู่ปอด เพราะมีหลอดเลือดมาเล้ียงมาก และจมูกช่วย

ใหเ้สียงกงัวานในขณะพดู ท่ีกั้นของจมูกแยกโพรงจมูกใหเ้ป็นช่องเป็นท่ีซ่ึงอากาศ

จะหมุนเวียนอยูท่ัว่ไป ขนจมูกช่วยดกัจบัฝุ่ นละอองและทาํใหอ้ากาศบริสุทธ์ิ



คอหอย (Pharynx)

• เป็นกลา้มเน้ือท่ีมีเยือ่เมือก (Mucous membrane) มีรูปร่าง

เหมือนกรวย ปลายบนกวา้งปลายล่างแคบเช่ือมติดต่อกบัหลอดอาหาร 

(Esophagus) ดา้นขา้งและดา้นหลงัมีผนงัลอ้มรอบ ส่วนผนงั

ดา้นหนา้มีช่องติดต่อกบัจมกู ปาก และกล่องเสียง





หลอดลม (Trachea)

• เร่ิมจากระดบักระดูกสนัหลงัส่วนคอ ช้ินท่ี 6 ถึง ระดบักระดูกสนัหลงั

ส่วนอก ช้ินท่ี 5 โดยตั้งอยูด่า้นหนา้ของหลอดอาหาร

• หลอดลมมีความแขง็แรง เพราะโครงสร้างประกอบดว้ยกลา้มเน้ือเรียบอยู่

ดา้นหลงั กบักระดูกอ่อนรูปคลา้ยตวัซี (C) จาํนวน 16-20 ช้ิน เรียง

ซอ้นกนัเป็นวงแหวนอยูท่างดา้นหนา้หลอดลมมีความยาว 10-12 ซม.

• ผนงัภายในบุดว้ยเยือ่บุชนิด Pseudostratified columnar
epithelium ซ่ึงมี Goblet cell แทรกอยู ่และทาํหนา้ท่ีในการ

หลัง่เยือ่เมือกออกมาดกัจบัฝุ่ นละอองในทางเดินหายใจ





ช่องลม (Glottis) 

• เป็นช่องเปิดของหลอดลมซ่ึงอยูท่ี่ฐานของคอหอยเป็นทางผา่นของ

อากาศเขา้สู่หลอดลม กระดูกอ่อนแผน่บางยดืหยุน่ไดดี้ รูปร่างคลา้ย

ใบไม ้อยูโ่คนล้ินติดช่องลม เรียกวา่ ฝาปิดกล่องเสียง (Epiglottis) 
ลกัษณะพบัไปมา เม่ือเวลากลืนอาหารลงไป ฝาปิดกล่องเสียงจะปิด เพ่ือ

ไม่ใหอ้าหารตกลงไป ช่วยป้องกนัไม่ใหอ้าหารและนํ้าเขา้ไปใน

หลอดลม



กล่องเสียง (Larynx or voice box)

• ทาํหนา้ท่ีเป็นทางเดินของอากาศในเวลาหายใจ ตั้งอยูด่า้นบนและ

ดา้นหนา้ของคอ ระหวา่งโคนล้ินกบัปลายบนของหลอดลม ขา้งบน

ดา้นหลงัของกล่องเสียงติดต่อกบัคอหอย ซ่ึงจะเปิดเขา้ในหลอดอาหาร 

• กล่องเสียงดา้นบนกวา้งเป็นรูปสามเหล่ียมดา้นขา้งแบนมีขอบยืน่ไป

ขา้งหนา้ ดา้นล่างแคบและกลมมี vocal cords เม่ือหายใจออกจะ

สัน่สะเทือนและเกิดการสร้างเสียง 





ปอด (Lungs) 

• ปอดของมนุษยป์ระกอบดว้ยอลัวโิอไล (alveoli) ประมาณ 300-500 
ลา้นอนั ลกัษณะเป็นรูปถว้ยลอ้มรอบดว้ยเส้นเลือดฝอยสานเป็นตาข่าย 

• เซลลเ์มด็เลือดแดงไหลผา่นเส้นเลือดฝอย และออกซิเจนจากแต่ละอลัวโิอลสั

(alveolus) จะเขา้สู่เซลลเ์มด็เลือดแดงและเกาะกบัฮีโมโกลบิน 

• คาร์บอนไดออกไซดมี์อยูใ่นนํ้าเลือดในเซลลเ์มด็เลือดแดงจะออกจากเส้น

เลือดฝอย และเขา้สู่อลัวโิอไล เม่ือเกิดการหายใจคาร์บอนไดออกไซดเ์คล่ือน

มาถึงอลัวโิอไลจะกลายเป็นไบคาร์บอเนตไอออน ประมาณ 25 % ของ

คาร์บอนไดออกไซดจ์ะเกาะอยา่งหลวม ๆ กบัฮีโมโกลบิน





ปอด (Lungs) 

• ปอดจะอยูใ่นช่องอก มี 2 ขา้งดา้นซา้ยและดา้นขวา ปอดดา้นขวาใหญ่

กวา่ หนกักวา่ และกวา้งกวา่ปอดซา้ย โดยหวัใจตั้งเยื้องไปทางซา้ย ปอด

ขวาสั้นกวา่ปอดซา้ยประมาณ หน่ึงน้ิว เพราะกระบงัลมนูนสูงข้ึนเพราะ

ตบัหนุนอยูข่า้งใตก้ระบงัลมอีกทีหน่ึง ปอดขวามี 3 กลีบ (Lobes) 
คือ กลีบบน กลาง ล่าง มีร่อง (Fissure) อยูร่ะหวา่งกลีบ 2 ร่อง 

ปอดซา้ยเลก็กวา่ แคบกวา่ และยาวกวา่ปอดขวา ปอดซา้ยมี 2 กลีบ คือ 

บนและล่างมีร่อง ๆ เดียว





การหายใจ

• การหายใจเขา้ ช่องอกจะขยายใหญ่ข้ึนทั้งดา้นหนา้ ดา้นหลงั และดา้นขา้งโดยรอบ 

เพราะกลา้มเน้ือหดตวัยกซ่ีโครงข้ึน ทาํใหท้อ้งยืน่ออกมา เพราะความดนัในช่อง

ทอ้งมากข้ึน และความดนัในช่องอกตํ่าลง ทาํใหค้วามดนัในปอดตํ่าลง ทาํใหป้อด

พองโตข้ึน



การหายใจ

• การหายใจออก ช่องอกแคบลงโดยกลา้มเน้ือหยอ่นตวั ทาํใหซ่ี้โครงกลบั

ลงมาท่ีเดิม กระบงัลมหยอ่นตวัดนัข้ึนมาในช่องอกโดยกลา้มเน้ือหนา้

ทอ้งหดตวัดนัอากาศใหอ้อกไปจากปอดผา่นหลอดลม เม่ือช่องอกเลก็ลง

ทาํใหเ้พ่ิมความดนัข้ึนในช่องอกและปอด อากาศจะถกูดนัออกจากปอด 

จนกระทัง่ความดนัภายในมีระดบัเสมอกบัความดนับรรยากาศ



การหายใจ (Respiration) มีประโยชน์ คือ

• ช่วยนาํออกซิเจนไปเล้ียงเซลลท์ัว่ร่างกาย

• ขจดัคาร์บอนไดออกไซตจ์ากการเผาผลาญใหอ้อกมาจากร่างกาย

• ทาํใหค้วามร้อนในร่างกายอยูใ่นระดบัปกติ

• ระบายของเสีย (Waste product) ท่ีไดรั้บจากการหายใจออก

จากร่างกาย

• ถ่ายเทนํ้าออกจากร่างกาย โดยอยูใ่นรูปไอนํ้าอออกมาพร้อมกบัอากาศท่ี

หายใจออก



อตัราการหายใจ

• ผูใ้หญ่หายใจเฉล่ีย 16-18 คร้ัง/นาที

• เดก็ 1 ขวบ หายใจเฉล่ีย 44 คร้ัง/นาที

• เดก็ 5 ขวบ หายใจเฉล่ีย 26 คร้ัง/นาที

• การหายใจจะมากข้ึนเม่ือเกิดอาการไข ้หรือจากการออกกาํลงักาย การ

ต่ืนเตน้ ตกใจ ดีใจ เสียใจ หรือการทาํใหก้ารเตน้ของหวัใจเปล่ียนแปลงก็

จะทาํใหเ้กิดการหายใจเปล่ียนแปลงไปดว้ย





ระบบหมุนเวยีนเลอืด (Circulatory system)

(1) ระบบหมุนเวียนเลอืดแบบปิด (Closed circulatory 
system) คือเลือดจะไหลเวียนอยูภ่ายในเสน้เลือด จะพบอยูใ่น
สตัวมี์กระดูกสนัหลงัทั้งหมดและสตัวใ์น Phylum annelida



(2)  ระบบหมุนเวยีนเลอืดแบบเปิด (Opened 
circulatory system) คือ เลือดจะไหลออกจาก
เส้นเลือดไปสมัผสักบัเซลลโ์ดยตรง พบในสตัว ์Phylum 
mollusca และ Arthropoda



ววิฒันาการของระบบหมุนเวยีนเลอืด

• ปลา มีหวัใจ 2 หอ้ง โดยเลือดถกูป๊ัมออกทาง Ventricle ไปยงัเสน้

เลือดฝอยบริเวณเหงือกเพ่ือแลกเปล่ียนก๊าซ เลือดท่ีฟอกแลว้ จะออกไป

ตามระบบเสน้เลือดแดงไปยงัเสน้เลือดฝอยเล้ียงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

ก่อนท่ีจะไหลกลบัไปตามระบบเสน้เลือดดาํเขา้สู่ Atrium พวกปลา

มีการไหลเวียนเลือด 1 วงจร (Single circulation) ซ่ึงตอ้ง

ผา่นเสน้เลือดฝอย 2 ร่างแห คือ ท่ีเหงือกและท่ีอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย 

เลือดแดงท่ีฟอกแลว้จึงไม่ผา่นหวัใจเพ่ือการป๊ัมฉีดเลือดไปเล้ียงร่างกาย 

เลือดแดงจึงไหลชา้ อาศยัเพียงการหดตวัของกลา้มเน้ือลาํตวั





ววิฒันาการของระบบหมุนเวยีนเลอืด

• สัตว์คร่ึงบกคร่ึงนํ้า เช่น กบมีหวัใจ 3 หอ้ง คือ Atrium 2 หอ้ง ซา้ย

และขวา และ Ventricle 1 หอ้ง ทาํหนา้ท่ีป๊ัมเลือดแยกออกไปยงั

ระบบเสน้เลือดแดง 2 วงจร คือวงจรนาํเลือดไปฟอกท่ีปอด เรียกวา่ 

Pulmonary circuit และวงจรนาํเลือดไปเล้ียงร่างกายหรือ 

Systemic circuit วงจรแรกนาํเลือดไปฟอกท่ีร่างแหเสน้เลือด

ฝอยของปอดและผิวหนงั ไดเ้ลือดแดงกลบัเขา้สู่ Atrium ซา้ย แลว้

เขา้สู่ Ventricle ซ่ึงเลือดแดงและเลือดดาํบางส่วนจะผสมกนั





ววิฒันาการของระบบหมุนเวยีนเลอืด

• สัตว์เลือ้ยคลาน มีหวัใจ 3 หอ้ง แต่การผสมกนัของเลือดจะมีนอ้ย

เน่ืองจาก Ventricle มีแนวโนม้ท่ีจะแยกออกเป็น 2 หอ้ง โดยเฉพาะ

ในจระเข ้จะมีการแบ่ง Ventricle ไดอ้ยา่งสมบูรณ์

• สัตว์เลีย้งลูกด้วยนํ้านม และพวกนก หวัใจมี 4 หอ้ง เลือดแดงและเลือด

ดาํจะแยกจากกนัอยา่งเดด็ขาด ระบบหมุนเวียนเลือดเป็นแบบวงจรคู่

• การมีวงจรคู่ (Double circulation) คือ เลือดท่ีไป

ฟอกท่ีปอดแลว้จะกลบัเขา้สู่หวัใจ ก่อนท่ีจะป๊ัมไปเล้ียงส่วนต่าง 

ๆ ของร่างกาย ทาํใหแ้รงดนัเลือดสูงข้ึน การสูบฉีดเลือดกมี็

ประสิทธิภาพมากข้ึน



ระบบการหมุนเวยีนเลอืดของมนุษย์  

(Human circulation)
(1)  ขนส่งก๊าซ  สารอาหาร  และของเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ร่างกาย

(2)  ช่วยในการแขง็ตวัของเลือด ป้องกนัการสูญเสียเลือดจาก

บาดแผล

(3)  ต่อสู้กบัส่ิงแปลกปลอมท่ีบุกรุกเขา้มาในร่างกาย



หลอดเลอืดในร่างกาย

1.หลอดเลือดแดง ((Artery) มี 3 ขนาด เรียงจากขนาดใหญ่ไปขนาดเล็ก คือ เอออร์ตา 
(aorta) อาร์เทอรี (artery) และ อาร์เทอริโอล (arteriole) 

2.หลอดเลือดดาํ (Vein) เรียงจากขนาดใหญ่ไปขนาดเล็ก คือ เวนาคาวา (vena 
cava) เวน (vein) และ เวนูล (venule) 

3.หลอดเลือดฝอย (Capillary) คือ หลอดเลือดท่ีเช่ือมต่อระหวา่งหลอดเลือดแดง
ขนาดเลก็ (arteriole) ไปยงัหลอดเลือดดาํขนาดเลก็  (venule) โดยจะแทรก
อยูใ่นเน้ือเยือ่ต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ผิวหนงั กลา้มเน้ือ สมอง และอวยัวะอ่ืน ๆ ยกเวน้

เส้นผม และเลบ็จะไม่มีหลอดเลือดฝอย 





การไหลเวยีนของเลอืด  

(Blood circulation)
เลือดท่ีไม่บริสุทธ์ิ (Venous blood) จากส่วนบนของร่างกายไหลมารวมใน 
Superior vena cava เขา้สู่ Right atrium และเลือดท่ีไม่บริสุทธ์ิ จาก
ส่วนล่างของร่างกาย ไหลมารวมใน Inferior vena cava เขา้สู่ Right atrium 
ผา่น Tricuspid valve ลงไปใน Right ventricle แลว้ผา่น 
Pulmonary valve เขา้ไปใน Pulmonary artery สู่ปอดขวาและซา้ย
กลายเป็นเลือดท่ีบริสุทธ์ิ (Oxygenated blood) แลว้ออกจากปอดขวาและซา้ยมา
ทาง Pulmonary veins 4 หลอด (มีขา้งละ 2 หลอด) มาเทเขา้ใน Left atrium
ผา่น Bicuspid หรือ Mitral valve ลงไปใน Left ventricle แลว้ผา่น 
Aortic valve เขา้สู่ Aorta แลว้แตกแขนงเป็น Arterioles และ 
Capillaries ไปเล้ียงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย กลายเป็นเลือดท่ีไม่บริสุทธ์ิ (Venous 
blood) รวมกนักลบัเขา้ Venules , Veins , Superior vena cava
และ Inferior vena cava เขา้สู่ Right atrium อีก 





Pulmonary circuit



Systemic circuit



หัวใจของมนุษย์  (Human heart)

• โครงสร้างของหวัใจเป็นกลา้มเน้ือหวัใจ แบ่งเป็น4หอ้ง ตอนบนมีผนงั

บางเรียกวา่ Atrium หรือ Auricle  แบ่งออกเป็น 2 หอ้ง  คือซีก

ขวาและซีกซา้ย  ตอนล่างมีผนงัหนา แขง็แรง  เรียกวา่ 

• Ventricle แบ่งเป็น 2 หอ้ง หวัใจมีขนาดเท่ากาํป้ันของตวัเอง ตั้งอยู่

ระหวา่งปอดบริเวณขา้งหลงักระดูกอก (Sternum) และเอียงไป

ทางดา้นซา้ย หวัใจถกูห่อหุม้ดว้ยถุง Pericardium ซ่ึงภายในถุง

จะมีของเหลวไวช่้วยหล่อล่ืนหวัใจ



หัวใจของมนุษย์ (ต่อ)

• หวัใจจะมีล้ิน (Valve) กั้นระหวา่ง Atrium และ Ventricle เรียกวา่

Atrioventricular valve (A.V) ล้ินมีความแขง็แรงเน่ืองจากมีเส้น

ใยท่ีเรียกวา่ Chordae tendineae เป็นองคป์ระกอบ นอกจากนั้นกมี็ 

Semilunar valve ซ่ึงมีลกัษณะพระจนัทร์คร่ึงซีกกั้นระหวา่ง Left
ventricle กบั หลอดเลือดใหญ่ Aorta และventricle ขวา กบัหลอด

เลือดไปปอด (pulmonary artery) ส่วนใน Atrium ขวาเลือดถกู

ส่งไปยงั Ventricle ขวาโดยผา่น Tricuspid valve และดา้นซา้ย

เลือดจาก Left atrium จะส่งไปยงั Left ventricle กต็อ้งผา่น 

Bicuspid valve หรือ Mitral valve





หัวใจของมนุษย์

• การปิดของลิน้ เน่ืองจากแรงต้านของเลือดท่ีเกิดจากการหดตัวอย่างแรงของ 

Ventricle ทําให้เกิดเสียงเต้นของหัวใจฟังได้ด้วยหูฟัง 

(Stethoscope) เป็นเสียง 2 จังหวะ คือ ลุบ – ดุบ(lub-dup)
สลับกันโดยเสียงแรกเป็นเสียงต่ําและยาวและค่อยเกิดจากการหดตัวอย่างแรงของ 

Ventricle และ การปิดของ Atrioventricular valve ส่วน

เสียงท่ีสองส้ันและดังเกิดจากการปิดของ Semilunar valve คือเลอืดท่ี

ถูกดันออกจาก Ventricle ผ่าน Semilunar valve ไปยังเส้นเลือด

แดงใหญ่ท่ีมีผนังยืดหยุ่น เส้นเลือดจึงขยายออก โดยแรงดันของเลือดจากน้ันก็จะ

หดกลับ ทําให้เกิดแรงดันให้ Semilunar valve ท้ังสองปิด เป็นการ

ป้องกันเลือดไม่ให้ไหลย้อนกลับเข้าสู่ Ventricle





การเต้นของหัวใจ (Heart beat)
• หวัใจสามารถบีบตวัไดเ้อง เพราะ ภายในหวัใจมีบริเวณท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นตวัควบคุมให้

กลา้มเน้ือหวัใจหดตวั (SA node) เป็นผูท้าํจงัหวะ (pacemaker) อยูท่ี่ผนงั 

atrium ขวา

• AV node อยูท่ี่ผนงั atrium ขวา กบั ventricle ขวา เป็นกลา้มเน้ือพิเศษท่ีจะ

ทาํใหก้ลา้มเน้ือหวัใจหอ้ง ventricle บีบตวัพร้อมกนัทั้งหอ้งหวัใจ ทาํใหเ้กิดแรงดนัมาก

เพียงพอท่ีจะส่งเลือดไปเล้ียงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้



เคร่ืองกระตุ้นหัวใจคอือะไร

• Pacemaker เป็นเคร่ืองมือขนาดเลก็ กวา้งยาวประมาณ 4 - 5

เซนติเมตร หนาประมาณ 1/2 เซนติเมตร ภายในจะประกอบดว้ย

1. ส่วนรับรู้การเตน้ของหวัใจ

2. ส่วนส่งพลงังานไฟฟ้าไปกระตุน้หวัใจ เม่ือพบวา่หวัใจเตน้ชา้กวา่

ความตอ้งการของร่างกาย

3. ส่วนแบตเตอร่ี ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้มกัใหพ้ลงังานได ้5 - 10 ปี แลว้แต่

ปริมาณการใชง้าน 



ภาพแสดงการฝังเคร่ืองกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร ไว้ท่ีผนังหน้าอก ส่วนปลายสายอยู่ใน ห้อง

หัวใจ ปลายสายนี ้จะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมา กระตุ้นหัวใจ ตามท่ีหัวใจต้องการ หรือ 

ตามท่ีได้ โปแกรมไว้



วฎัจักรหัวใจ (Cardiac cycle)
คือ การบีบตวัใหเ้ลือดออกจากหวัใจและคลายตวัเพ่ือใหเ้ลือดเขา้หวัใจครบ

หน่ึงรอบใชเ้วลาประมาณ 0.8 วินาที มี 3 ระยะ

1. ระยะคลายตวั (relaxation phase)หวัใจทั้งatrium และ
ventricle คลายตวั เลือดจากหลอดเลือด vein เขา้หวัใจ ใช้
เวลา 0.4 วินาที

2. Atrial phase เป็นระยะท่ี atrium บีบตวั ventricle 
คลายตวั ใชเ้วลา 0.1 วินาที

3. หวัใจหอ้ง ventricle บีบตวั เพ่ือใหเ้ลือดไปยงัหลอดเลือด ใช้
เวลา 0.3 วินาที





หัวใจจะบีบตัวเฉลีย่ประมาณ 70 คร้ังต่อนาที 



ความดนัโลหิต

หมายถึง แรงดนัของกระแสเลือดท่ีกระทบต่อผนงัหลอดเลือด ซ่ึงเกิดจากการสูบฉีด
ของหวัใจ (คลา้ยแรง ลมท่ีดนัผนงัยางรถเวลาสูบลมเขา้) ซ่ึงสามารถวดัโดยใช ้

เคร่ืองวดัความดนั เคร่ืองวดัความดนั (Sphygmomano meter) วดัท่ี
แขน และมีค่าท่ีวดัได ้2 ค่าคือ 

1. ความดนัช่วงบน หรือความดนัซิสโตล ี(Systolic blood pressure) หมายถึง
แรงดนัเลือดขณะท่ีหวัใจบีบตวั ซ่ึงอาจจะสูงตามอาย ุความดนัช่วงบนในคน ๆ เดียวกนัอาจมีค่า
แตกต่างกนับา้งเลก็นอ้ย ตามท่าของร่างกาย การเปล่ียนแปลงของอารมณ์ และปริมาณของการ
ออกกาํลงั 

2. ความดนัช่วงล่าง หรือความดนัไดแอสโตล ี(Diastolic blood pressure )
หมายถึง แรงดนัเลือดขณะท่ีหวัใจคลายตวั ในปัจจุบนั ไดมี้การกาํหนดค่าความดนัโลหิต และ
ระดบัความรุนแรงของโรคความดนัโลหิตสูง สาํหรับผูท่ี้มีอายตุ ั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป (โดยการวดัใน
ท่านัง่ วดัอยา่งนอ้ย 2 คร้ังข้ึนไป แลว้คิดเป็นค่าเฉล่ีย)



ความดนัโลหิตสูง

หมายถึง ความดนัช่วงบนมีค่าตั้งแต่ 140 มม.ปรอทข้ึนไป หรือความดนัช่วง

ล่างมีค่าตั้งแต่ 90 มม.ปรอทข้ึนไป โดยมากผูป่้วยจะมีความดนัช่วงล่าง

สูง (Diastolic hypertension) โดยความดนัช่วงบนจะสูง

หรือไม่ กไ็ด ้บางคนอาจมีความดนัช่วงบนสูงเพียงอยา่งเดียว แต่ความ

ดนัช่วงล่างไม่สูง เรียกวา่ ความดนัช่วงบนสูงเด่ียว (Isolated 
systolic hypertension) ซ่ึงมกัจะพบในผูสู้งอาย ุโรคคอ

พอกเป็นพิษ ภาวะหลอดเลือดแดงเอออร์ตาตีบตนั 



เลอืดของมนุษย์  (Human blood)
• เลือดประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นของเหลว เรียกวา่ Plasma และส่วนท่ีเป็น

เซลลเ์รียก Corpuscle
• นํ้าเลือด (Plasma) ประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นนํ้า 90% นอกนั้นเป็นโปรตีน และเกลืออนิ

นทรีย ์ละลายอยูใ่นรูปไอออน นอกจากน้ีกมี็สารอ่ืน ๆ เช่น สารอาหาร ของเสีย ก๊าซ และ

ฮอร์โมน



(1)  เมด็เลอืดแดง (Erythrocyte)
• มีลักษณะแบบ Biconcave เน่ืองจากไม่มีนิวเคลียส แต่มี 

Hemoglobin เป็นรงควตัถุ พบประมาณ 4-6 ล้านเม็ดเลือดต่อ หน่ึง

ลูกบาศก์มิลลิเมตร ของเลือดท้ังหมด Hemoglobin ประกอบด้วย 4 

Globin protein chain ทุกโปรตีนจะใช้ร่วมกับ Heme มีเหล็ก

เป็นองค์ประกอบหลัก เหล็กจะเกาะกันอย่างหลวม ๆ กับ O2 และ O2 จะถูก

ขนส่งไปกับเลอืด

• เม็ดเลือดแดงผลิตอย่างต่อเน่ืองจากไขกระดูกของกะโหลก ซ่ีโครงและกระดูกสัน

หลัง  ก่อนปล่อยออกจากไขกระดูก เม็ดเลือดแดงจะเสียนิวเคลียส และ 

Hemoglobin ท่ีมี เม็ดเลือดแดงมีชีวติอยู่ได้ประมาณ 120 วนั จะถูกทําลาย

ท่ีตับและม้าม



(2)  เมด็เลอืดขาว (Leukocyte)

• มีขนาดใหญ่และมีนิวเคลยีส แต่ขาด Hemoglobin ถ้าไม่ย้อมสี

จะเห็นเป็นสีขาว แต่ถ้าย้อมตัวเซลล์จะติดสีนํา้เงิน เม็ดเลอืดขาวชนิดนี ้

Granule มีพู  (Lobes) เป็นนิวเคลยีส ถ้ามีหลายพูเรียกว่า 

Neutrophil  ส่วนชนิดอืน่กม็ี Basophil นิวเคลยีสจะมี

ลกัษณะเป็นตัวเอส  ส่วน Eosinophil นิวเคลยีสจะ 2 พู เช่ือมต่อ

กนั ส่วนเม็ดเลอืดขาวที่ไม่มีเม็ด Granule จะม ีนิวเคลยีสกลม

เกอืบเตม็เซลล์ คือ Lymphocyte ส่วน Monocyte จะมี

นิวเคลยีสรูปคล้ายไต อยู่ค่อนไปทางด้านใดด้านหน่ึงของเซลล์





(3)  เกลด็เลอืด (Thrombocyte)

• เป็นผลจากการแตกหักของเซลล์ใหญ่ ๆ เรียกว่า 

Megakaryocytes ในไขกระดูก เกลด็เลอืดเกีย่วพนักบั

กระบวนการแขง็ตัวของเลอืด ประกอบด้วย Fibrinogen และ 

Prothrombin ถ้าการแขง็ตัวของเลอืด เกดิขึน้ในหลอดทดลอง 

ของเหลวที่อยู่ด้านบน จะเรียกว่า Serum ซ่ึงมีองค์ประกอบเหมือน 

Plasma แต่ขาด Prothrombin และ Fibrinogen





ระบบหมู่เลอืด ABO และ RH
• การท่ีมนุษยเ์รามีหมู่เลือดต่างกนันั้น เกิดจากการมีโมเลกลุโปรตีนท่ีเรียกวา่

แอนติเจน (Antigens) และแอนติบอด้ี (Antibodies)ท่ีแตกต่างกนั

แอนติเจนน้ันจะอยู่ท่ีผิวของเซลล์เม็ดเลือดแดง ส่วนแอนติบอดีน้ั้นจะอยู่ใน

น้ําเหลือง โดยหมู่เลือดท่ีแต่ละคนมีนั้นจะไดรั้บการถ่ายทอดมาจากพอ่แม่ของแต่

ละคน 

• ปัจจุบนัน้ีมีหมู่เลือดอยู ่32 แบบ แต่ระบบ ABO และ Rh เป็นระบบท่ีสาํคญั

ท่ีสุดท่ีใชใ้นการถ่ายเลือด การผสมกนัของหมู่เลือดท่ีไม่เขา้กนัจะทาํใหเ้ลือดจบัตวั

เป็นกอ้น (Blood clumping หรือ agglutination) ซ่ึงจะเป็น

อนัตรายมาก ผูท่ี้คน้พบหมู่เลือด ABO และ Rh ช่ือวา่ Laureate Karl 
Landsteiner 



ระบบหมู่เลอืด ABO



การถ่ายทอดหมู่โลหิตระบบ ABO ของพ่อ แม่ ลูก ท่ีเป็นไปได◌้

หมู่โลหิตของพ่อ หมู่โลหิตของแม่ หมู่โลหิตของลกูทีเ่ป็นไปได้

O O O

O A O หรือ A

O B O หรือ B

O AB A หรือ B

A A A หรือ O

A B O หรือ A หรือ B หรือ AB

A AB A หรือ B หรือ AB

B B B หรือ O

B AB A หรือ B หรือ AB

AB AB A หรือ B หรือ AB

จะเห็นไดว้า่หมู่โลหิตของลูกไม่จาํเป็นตอ้งเหมือนหมู่โลหิตของพอ่ และแม่เสมอไปแต่เน่ืองจากหมู่โลหิตมีการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม การตรวจสอบหมู่โลหิตจึง

มีประโยชน์ในการตรวจสอบความเป็นพอ่แม่ลูก



ระบบหมู่เลอืด Rh

• คนส่วนใหญ่จะมี Rh factor อยูท่ี่ผิวของเซลลเ์มด็เลือดแดงดว้ย ซ่ึง

มนักคื็อแอนติเจนชนิดหน่ึงนัน่เอง คนท่ีมีRh factor อยูก่จ็ะถกู

เรียกวา่ Rh+ ส่วนคนท่ีไม่มีกจ็ะถกูเรียกวา่ Rh-
• คนท่ีมีหมู่เลือด Rh- โดยปกติแลว้คนๆนั้นจะไม่มีแอนติบอด้ีชนิด 

Rh อยู ่แต่คนท่ีมีหมู่เลือด Rh- นั้นกส็ามารถผลิตแอนติบอด้ีชนิด 

Rh ไดถ้า้เขาหรือเธอไดรั้บเลือดจากบุคคลอ่ืนท่ีมีหมู่เลือด Rh+ ซ่ึง

แอนติเจนชนิด Rh จะสามารถทาํใหเ้กิดการผลิตแอนติบอด้ีชนิด Rh 
ได ้



สถิติหมู่โลหิตของคนไทย

O 38 %

B 34 %

A 21 %

AB 7 %

Rh (D) (-) 0.03 %





การแขง็ตวัของเลอืด  (Blood clotting)
• กรณีเกิดบาดแผลและผนังเส้นเลือดฉีกขาด เนือ้เยื่อเกี่ยวพนัของผนังเส้นเลือดก็จะ

สัมผัสกับเลือด เกล็ดเลือดจะจับกับ Collagen fiber แล้วหลั่งสารกระตุ้น

ให้เกล็ดเลือด มารวมตัวกันเป็นก้อนจุดบริเวณท่ีฉีกขาด 

• เพือ่ป้องกนัการเสียเลือด ขณะเดียวกันการแข็งตัวของเลือดท่ีเกิดขึน้โดยการจับตัว

กันของเส้นใย Fibrin จะช่วยเสริมการปิดปากแผล ซ่ึงสารกระตุ้นการแข็งตัว

ของเลือดน้ัน มาจากเกล็ดเลือด จากเซลล์ท่ีถูกทําลายและจากน้ําเลือดจะกระตุ้น 

การเปลี่ยนโปรตีนในเลือด คือ Prothrombin ให้กลายเป็น 

Thrombin ซ่ึงเป็นรูปท่ีทํางานได้ โดย Thrombin จะทําหน้าท่ีเป็น

เอนไซม์กระตุ้นปฏิกิริยาสุดท้ายของการแข็งตัวของเลือด คือ การเปลีย่น 

Fibrinogen เป็น Fibrin
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