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                   หน้า 
ภาพที่ 7.14 โครงสรา้งอวัยวะสบืพันธุ์เพศหญิงภายนอก      129 

ภาพที่ 7.15 ขบวนการสร้างไข่ (oogenesis)      131 

ภาพที่ 7.16 มดลูก (uterus)        132  

ภาพที่ 7.17 ระยะไข่ตก (ovulation)       133 

ภาพที่ 7.18 การปฏิสนธิ (fertilization) และการเจรญิของทารกในครรภ์   134 

ภาพที่ 7.19 รอบประจ าเดือน        136 

ภาพที่ 7.20 การคุมก าเนิดแบบนับวัน (rhythm method)     137 

ภาพที่ 7.21 การใชถุ้งยางอนามัย (condoms method)     138 

ภาพที่ 7.22 การใชไ้ดอะแฟรม (diaphragm)      138  

ภาพที่ 7.23 การท าหมันหญิง (tubal ligation)      139  

ภาพที่ 7.24 การท าหมันชาย (vasectomy)      139 

ภาพที ่7.25 การใส่หว่ง (intrauterine device หรอื IUD)     140 

ภาพที่ 7.26 การฝังแคปซูลเข้าใต้ผวิหนัง       141 

ภาพที่ 8.1 โครงสรา้งเซลล์ประสาท       145 

ภาพที่ 8.2 ชนิดของเซลล์ประสาท จ าแนกตามรูปร่าง     146 

ภาพที่ 8.3 ชนิดของเซลล์ประสาท จ าแนกตามหน้าที่     147 

ภาพที่ 8.4 เส้นใยประสานงาน (coordinating fiber) ของพารามีเซียม   148 

ภาพที่ 8.5 ประสาทร่างแห (nerve net หรอื neuron network) ของไฮดรา   149 

ภาพที่ 8.6 ระยะพัก (resting stage หรอื polarization) ของเซลล์ประสาท   150 

ภาพที่ 8.7 การเกิดแอคชั่นโปเทนเซียล (action potential)     151 

ภาพที่ 8.8 การเกิดน ากระแสประสาทของใยประสาทมีเยื่อหุ้ม และ ไม่มเียื่อหุ้ม  152 

ภาพที่ 8.9 ไซแนปส์ (synapse) การส่งกระแสประสาทระหว่างเซลล์   152  
ภาพที่ 8.10 ขบวนการเกิด ไซแนปส์ (synapse)      153  
ภาพที่ 8.11 การท างานของรเีฟลกซ์อาร์ค      154 

ภาพที่ 8.12 ปฏิกิรยิานีค ์เจอร์ค (knee jerk)      155 

ภาพที่ 8.13 ปฏิกิรยิารเีฟลกซ์อาร์ค เมื่อเดินไปเตะก้อนหิน หรอืเหยียบตะปู  155 

ภาพที่ 8.14 สมองสว่นต่างๆ        157  



 

 

 

 

 

 

ฎ สารบัญ 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

                   หน้า 
ภาพที่ 8.15 ซีรบีรัม (cerebrum)        159 

ภาพที่ 8.16 ไขสันหลัง (spinal cord)        161 

ภาพที่ 8.17 ลักษณะไขสันหลังแต่ละระดับ      162 

ภาพที่ 8.18 เส้นประสาทสมอง (cranial nerve)      164 

ภาพที่ 8.19 เส้นประสาทสันหลัง (spinal nerve)      165 

ภาพที่ 8.20 ระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic nervous system)   166  

ภาพที่ 8.21 โครงสรา้งของลูกตา        169 

ภาพที่ 8.22 โครงสรา้งของลูกตา ช้ันเรตนิา (retina)     170 

ภาพที่ 8.23 ปลายประสาทอิสระรับความรู้สกึบนผิวหนัง     170 

ภาพที่ 8.24 ต่อมรับรส (taste bud) ของลิ้น      171 

ภาพที่ 8.25 โครงสรา้งสว่นดมกลิ่น (olfactory region) ของจมูก    172 

ภาพที่ 8.25 โครงสรา้งของหู        173 

ภาพที่ 9.1 ลักษณะของเลือดที่ปั่น หรอืตั้งทิง้ไว้      178 

ภาพที่ 9.2 ลักษณะเซลล์เม็ดเลือดแดง       179 

ภาพที่ 9.3 โครงสรา้งเยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดง      180 

ภาพที่ 9.4 แอนตเิจนหมู่เลือดบนผิวเม็ดเลือดแดง     181 

ภาพที่ 9.5 โครงสรา้งของฮีโมโกลบิน       181 

ภาพที่ 9.6 การสร้างสายโกลบินในแตล่ะช่วงอายุ      183 

ภาพที่ 9.7 ฮีโมโกลบิน 1 โมเลกุล จับกับออกซิเจนได้ 4 โมเลกุล    184 

ภาพที่ 9.8 การขนสง่ออกซิเจน และคารบ์อนไดออกไซด์ของฮีโมโกลบิน   185 

ภาพที่ 9.9 ชนิดของเม็ดเลือดขาว       188 

ภาพที่ 9.10 การเกิด platelet plug       192 

ภาพที่ 9.11 วิถีจากภายนอก และวิถีจากภายใน ช่วยท าให้เลือดแข็งตัว   193 

ภาพที่ 9.12 กลไกการละลายลิ่มเลือด       194 

ภาพที่ 10.1 การท างานของ MHC กับที ลิมโฟซัยท ์     204 

ภาพที่ 10.2 การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของ helper T cell (CD4+ T cell)   205 

ภาพที่ 10.3 การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของ cytotoxic T cell (CD8+ T cell)  206  
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

                   หน้า 
ภาพที่ 10.4 การจับกันระหว่างแอนติเจน และแอนตบิอดี     209  

 

     
 

 

 

 

 

 



 

สารบัญตาราง 

 

                  หน้า 
ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบความแตกต่างโครงสร้างของเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ 25 

ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบลกัษณะของเซลล์โพรคาริโอต และเซลล์ยูคาริโอต  26 

ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบของการแบ่งเซลล์ แบบ mitosis และ meiosis   60 

ตารางที่ 8.1 เปรียบเทียบการท างานของซิมพาเธติก และพาราซิมพาเธติก  167 

ตารางที่ 9.1 เกณฑก์ารวินจิฉัยภาวะเลือดจาง จากระดับฮีโมโกลบิน   182 

 

 

 

 

 



 

แผนบริหารการสอนประจ าวชิา 

 

ชื่อวิชา  ชีววิทยาในการสาธารณสุข            (Biology in Public Health)  

รหัสวิชา   PH01102                                จ านวนหน่วยกิต 2 (1-2-3) 

 

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์  ทั้งโพรคาริโอตและยูคาริโอต  การแบ่งเซลล์ การ

รักษาดุลยภาพของเซลล์  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  ความผิดปกติทางพันธุกรรม  
เลือดและส่วนประกอบของเลือด ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์  ระบบ
ภูมคิุ้มกันของมนุษย์ และปฏิบัติการเบือ้งตน้ทางชีววิทยาในการสาธารณสุข 

 

วัตถุประสงค์ทั่วไป  เพื่อให้ผู้เรยีนมีความสามารถดังนี้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจโครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์โพรคาริโอต และยูคาริโอต 

และสามารถบอกหน้าที่ของออร์แกเนลล์แตล่ะชนิดที่อยู่ในภายในเซลล์  
2. มีความรู ้ความเข้าใจการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส และไมโอซิส และวัฏจักรของเซลล์ 
3. มีความรู ้ความเข้าใจการขนส่งของสารผ่านเข้า-ออกเซลล์แบบต่าง ๆ  
4. มีความรู้ ความเข้าใจหลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ความผิดปกติและโรคทาง

พันธุกรรม 

5. มีความรู้ ความเข้าใจหน้าที่ และองค์ประกอบของเลือด ตลอดจนการสร้างเม็ดเลือด 
กระบวนการหา้มเลือดของร่างกาย 

6. มีความรู้ ความเข้าใจชนิด และหน้าที่ของต่อมไร้ท่อ ตลอดจนการควบคุมการท างาน
ของตอ่มไร้ท่อต่างๆ ในร่างกาย 

7. มีความรู้ ความเข้าใจระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ ทั้งเพศหญงิและเพศชาย ขบวนการสรา้ง
เซลล์สบืพันธุ์ การเจรญิของทารกในครรภ ์ตลอดจนวิธีการคุมก าเนดิ 

8. มีความรู้ ความเข้าใจชนิดและกลไกลการท าลายสิ่งแปลกปลอมแบบจ าเพาะ และไม่
จ าเพาะ ของระบบภูมคิุ้มกันร่างกายของมนุษย์ และระบบน้ าเหลือง 

9. มีความรู ้ความเข้าใจปฏิบัติการเบือ้งตน้ทางชีววิทยา 
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ก าหนดการสอนเน้ือหา             
บทที่ 1 บทน า             จ านวน 3 ช่ัวโมง 

1. ความหมายของชีววิทยา 
2. องค์ประกอบของชีววิทยา 
3. ความส าคัญ และชนิดของกล้องจุลทรรศน์ 
4. ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ 

5. การใชก้ล้องจุลทรรศน์ 
6. แบบฝกึหัด 

7. เอกสารอ้างองิ 

บทที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์                            จ านวน 3 ช่ัวโมง 
1. ความหมาย และทฤษฏีเซลล์ 
2. ประเภทของเซลล์ 
3. โครงสรา้ง และองค์ประกอบของเซลล์ 
4. แบบฝกึหัด 

5. เอกสารอ้างองิ 

บทที่ 3 การแบ่งเซลล์                                                จ านวน 3 ช่ัวโมง 
1. การแบ่งเซลล์โพรคาริโอต 

2. การแบ่งเซลล์ยูคารโิอต 

3. แบบฝกึหัด 

4. เอกสารอ้างองิ 

บทที่ 4 การควบคุมของเหลวในเซลล์                            จ านวน 3 ช่ัวโมง  
1. การล าเลียงสารผานเยื่อหุมเซลลโดยไมใชพลังงาน  
2. การล าเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยใช้พลังงาน  
3. การเคลื่อนที่ของสารขนาดใหญ่เข้าสู่เซลล์ 
4. แบบฝกึหัด 

5. เอกสารอ้างองิ 

บทที่ 5 หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมและโรคทางพันธุกรรม      จ านวน 3 ช่ัวโมง 
1. กฎของเมนเดล 
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2. การแสดงออกทางพันธุกรรมในรูปแบบต่าง ๆ 

3. ความผิดปกติและโรคทางพันธุกรรม    
4. แบบฝกึหัด 

5. เอกสารอ้างองิ 

บทที่ 6 ระบบต่อมไร้ท่อ                                      จ านวน 3 ช่ัวโมง  
1. ต่อมในร่างกายมนุษย์ 
2. ต่อมไร้ท่อ 

3. หนา้ที่ของระบบต่อมไร้ท่อ 

4. ประเภทของฮอร์โมน 

5. การควบคุมการท างานของตอ่มไร้ท่อ 

6. ต่อมไร้ท่อที่ส าคัญในรา่งกาย 

7. แบบฝกึหัด 

8. เอกสารอ้างองิ 

บทที่ 7 ระบบสืบพันธุ์                                            จ านวน 3 ช่ัวโมง 
1. การสบืพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ  
2. การสบืพันธุ์แบบอาศัยเพศ 

3. การสบืพันธุ์ของมนุษย์ 
4. การปฏิสนธิ และการเจรญิของทารกในครรภ์ 
5. รอบประจ าเดือน 

6. การคุมก าเนิด  
7. แบบฝกึหัด 

8. เอกสารอ้างองิ 

บทที่ 8 ระบบประสาท                 จ านวน 3 ช่ัวโมง 
1. โครงสรา้งของเซลล์ประสาท 

2. ชนิดของเซลล์ประสาท 

3. เส้นประสาท 

4. ระบบประสาทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
5. การท างานของเซลล์ประสาท 

6. การประสานงานของเซลล์ประสาท 
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7. ระบบประสาทของมนุษย์ 
8. อวัยวะรับความรู้สกึ 

9. แบบฝกึหัด 

10. เอกสารอ้างองิ 

บทที่ 9 เลือดและส่วนประกอบของเลือด                       จ านวน 3 ช่ัวโมง 
1. หนา้ที่ของเลือด 

2. ส่วนประกอบของเลือด 

3. กลไกการหา้มเลือด 

4. แบบฝกึหัด 

5. เอกสารอ้างองิ 

บทที่ 10 ระบบภูมิคุ้มกันมนุษย์                                 จ านวน 3 ช่ัวโมง 
1. ระบบภูมคิุ้มกันแบบไม่จ าเพาะ 
2. ระบบภูมคิุ้มกันแบบจ าเพาะ 
3. การสรา้งภูมิคุม้กันแก่ร่างกาย 

4. กายวิภาคศาสตร์ของระบบต่อมน้ าเหลือง 
5. แบบฝกึหัด 

6. เอกสารอ้างองิ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมบทเน้ือหา 

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ศกึษาเอกสารประกอบการสอน โดยแบ่งหัวข้อใหแ้ตล่ะกลุ่ม 

2. แตล่ะกลุ่มน าเสนอ นักศึกษาร่วมกันอภปิราย และตอบค าถาม 

3. อาจารย์บรรยายสรุปเนือ้หา ในแต่ละช่ัวโมง 
4. มอบหมายแบบฝกึหัดใหน้ักศึกษาท าเป็นการบ้าน ส่งในชั่วโมงถัดไป 

5. ทดสอบย่อยท้ายชั่วโมง 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย (power point) สรุปเนือ้หาในแต่ละบทเรียน 
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การวัดผลและการประเมินผล 

การวัดผล              ทั้งหมด 100 คะแนน  

1. คะแนนระหว่างภาคเรียน     70 คะแนน 

1.1 การเข้าเรียน การน าเสนอ การอภิปราย   10 คะแนน 

1.2 คะแนนทดสอบย่อย      10 คะแนน 

1.3 ทดสอบกลางภาคเรียน     30 คะแนน 

1.4 แบบฝกึหัดท้ายบทเรียน     10 คะแนน 

1.5 ผลปฏิบัติการ รายงานผลการทดลอง   10 คะแนน 

2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน    30 คะแนน 

การประเมินผล 

คะแนนระหว่าง 80 – 100     ได้ระดับเกรด A 

คะแนนระหว่าง 75 – 79.9     ได้ระดับเกรด B+ 

คะแนนระหว่าง 70 – 74.9     ได้ระดับเกรด B 

คะแนนระหว่าง 65 – 69.9     ได้ระดับเกรด C+ 

คะแนนระหว่าง 60 – 64.9     ได้ระดับเกรด C 

คะแนนระหว่าง 55 – 59.9     ได้ระดับเกรด D+ 

คะแนนระหว่าง 50 – 54.9     ได้ระดับเกรด D 

คะแนนระหว่าง   0 – 49.9     ได้ระดับเกรด F 

 

 

   
 

 

 



 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 
บทน า 

 

หัวข้อเน้ือหา  
1. ความหมายของชีววิทยา 
2. องค์ประกอบของชีววิทยา 
3. ความส าคัญ และชนิดของกล้องจุลทรรศน์ 
4. ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ 

5. การใชก้ล้องจุลทรรศน์ 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

เมื่อผู้เรยีน เรียนจบบทนีแ้ล้วผูเ้รียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้ 
1. บอกความหมายของชีววิทยา 
2. บอกองค์ประกอบของชีววิทยา 
3. อธิบายความส าคัญ และชนิดของกล้องจุลทรรศน์ 
4. บอก และอธิบายส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ 

5. อธิบายวิธีการใชก้ล้องจุลทรรศน์ 

 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ศกึษาเอกสารประกอบการสอน โดยแบ่งหัวข้อใหแ้ตล่ะกลุ่ม 

2. แตล่ะกลุ่มน าเสนอ นักศึกษาร่วมกันอภปิราย และตอบค าถาม 

3. อาจารย์บรรยายสรุปเนือ้หา ในแต่ละช่ัวโมง 
4. มอบหมายแบบฝกึหัดใหน้ักศึกษาท าเป็นการบ้าน ส่งในชั่วโมงถัดไป 

5. ทดสอบย่อยท้ายชั่วโมง 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย (power point) สรุปเนือ้หาในแต่ละบทเรียน 

3. กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบ (compound microscope) 
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การวัดผลและการประเมินผล 

1. การเข้าเรียนตามเวลา 
2. ความสนใจในการเรียน การรว่มอภปิราย และตอบค าถาม 

3. ท าแบบฝกึหัดท้ายบท และสง่ตามก าหนดเวลา 
4. การสอบย่อยท้ายชั่วโมง 
 

 

 

 

 



 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1. ควำมหมำยของชีววทิยำ 
ชีววิทยาตรงกับภาษาอังกฤษว่า Biology ซึ่งสามารถแยกจากศัพท์เดิมที่เป็นภาษากรีก 

คือ ไบออส (bios) หมายถึงสิ่งมีชีวิต (หรือ life) ส่วน โลโกส (logos) หมายถึงการมีเหตุผลหรือ
ความคิด (reasoning, thought) ก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์ หรือเข้ากับค าภาษาอังกฤษว่า ไซ
แอนซ์ (science) ที่มีศัพท์เดิมเป็นภาษาลาตินว่า scire หมายถึงการเรียนรู้ (knowing) ซึ่ง
แตกต่างจากความเชื่อถือ (believing) ที่ไม่มีเหตุผล วิชาชีววิทยาจึงเป็นการศึกษาวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตแต่เดิมแบ่งอย่างง่าย เป็น 2 พวก คือ เฟานัส (faunus) ได้แก่ พวก
สัตว์ และ ฟลอรา (flora) มาจากภาษากรีกว่า ฟลอส (flos) หมายถึงดอกไม้ แต่ในปัจจุบันมี
พวกโปรติสตา (protista) หมายถึงสิ่งมีชีวิตง่าย ๆ เช่น พวกโปรโตซัว (protozoa) พวกราเมือก, 
รา (fungi) เป็นต้น 

วิชาชีววิทยาเป็นวิทยาศาสตรส์าขาชีวภาพ (biological science) ที่ประกอบด้วยสาขาวิชา
ค่อนขา้งหลากหลาย ตัวอย่าง เชน่ Acarology ศกึษาเกี่ยวกับเห็บ (tick) และไร (mite), Anatomy 

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต, Biochemistry ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุลในสิ่งมีชีวิต, Botany ศึกษาเกี่ยวกับพืช, Cytology 

ศกึษาเกี่ยวกับเซลล์ เป็นต้น ชีววิทยามีความส าคัญต่อชีวิต และความเป็นอยู่ของมนุษย์ ทั้งโดย
ทางตรงและทางออ้มอย่างมาก ดังนี้ 

- ด้านโภชนาการ เราน าความรู้ทางชีววิทยาไปใช้ประโยชน์ในทางโภชนาการ เช่น การ
เลือกชนิดของอาหาร การบริโภคอาหารให้ถูกสัดส่วน น าความรู้ทางชีววิทยาไปใช้เพิ่มผลผลิต
อาหาร ในทางการเกษตรโดยการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ โดยอาศัยความรู้ทางสาขาพันธุ
ศาสตร์ ชีวเคมี โภชนาการ ฯลฯ 

- ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เกี่ยวกับการดูแลรักษาร่างกาย การป้องกันโรคและ
การรักษาโรค ซึ่งชีววิทยาเป็นพืน้ฐานส าคัญในทางแพทยศาสตร์และสาธารณสุข 

- การควบคุมศัตรูพืชและศัตรูสัตว์ โดยอาศัยความรู้ดา้นชีววิทยาในสาขาอนุกรมวิธาน 
นิเวศวิทยาโดยเฉพาะการควบคุมศัตรูพชืและศัตรูสัตวใ์นทางชีววิธี (biological control) 

- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันมลภาวะของสิ่งแวดล้อม หมายถึง
การใชท้รัพยากรใหคุ้้มค่าและใช้ได้นานโดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
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- การพัฒนาประเทศในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ เช่น พืชผัก ธัญพืช ที่ ใช้
บริโภคและสง่สินค้าออก ใชผ้ลติพลังงานทดแทน เช่น ผักตบชวา ใชท้ าเส้นใย มูลสัตว์ ซากสัตว์ 
ใช้ผลิตก๊าซชีวภาพ อ้อยและมันส าปะหลัง ใช้ผลิตแอลกอฮอล์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ต้องใช้ความรู้
พืน้ฐานทางพฤกษศาสตร ์และสาขาอื่นทางชีววิทยาร่วมกันเป็นอย่างมาก 

2. องค์ประกอบของชีววทิยำ 
ประกอบด้วยส่วนที่เป็นควำมรู้ และกระบวนกำรค้นหำควำมรู้ หรือกระบวนการ

ศึกษาทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มีความเกี่ยวข้องกับประวัติของ
มนุษยชาติมานานโดยเริ่มจากความเช่ือถือ ต่อมาเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนา ศิลปวัฒนธรรมใน
ยุคต้น ๆ ต่อมามีบุคคลบางพวกที่เรียกว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริง พวกนี้มีคุณลักษณะ
พิเศษในแง่ที่สนใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติ อยากรู้ถึงเหตุผล ความเป็นมาที่ปรากฏให้เห็น 
ต้องการค าอธิบายที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ หรือสิ่งไร้ชีวิต เช่น โลก 
ดวงดาว ความรอ้น ดิน ฟ้า อากาศ กระทั่งเล็กลงไปถึงระดับอะตอม และโมเลกุล 

วิธีกำรศึกษำทำงวิทยำศำสตร์ (scientific method) มีหลักการอยู่ในแนวเดียวกัน
ทั้งหมด โดยเริ่มจาก 

1. กำรสังเกต (observation) ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีค า
กล่าวว่า “วิทยาศาสตร์นัน้เริ่มตน้จากการสังเกต” 

2. กำรเกิดปัญหำ (problem) เมื่อสังเกตแล้วนักวิทยาศาสตร์มักมีปัญหาเกิดขึ้น 
ปัญหาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ แต่การตั้งปัญหาให้ชัดเจนและสัมพันธ์กับความรู้เดิมของผู้ตั้ง
ปัญหานั้นไม่ใช่สิ่งที่ท าได้งา่ย อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้กล่าวว่า “การตั้งปัญหานั้นส าคัญกว่าการ
แก้ปัญหา” 

3. กำรรวบรวมข้อมูล (accumulation of data) เมื่อล าดับข้อมูลทั้งสองข้อมาแล้ว 
ข้อถัดไปคือการรวบรวมข้อมูล ไม่ว่าจากผลงานที่ผูอ้ื่นท าเอาไว้แล้วมีลักษณะปัญหาคล้ายคลึง
กัน ผลงานเหล่านี้อาจหาได้จากเอกสารต่าง ๆ ในห้องสมุด บางคนอาจเรียกขั้นตอนนี้ว่า การ
ตรวจสอบเอกสาร นอกจากนั้นข้อมูลบางอย่างอาจได้จากค าบอกเล่าของผู้อื่นซึ่งท างาน
เกี่ยวข้อง หรือใกล้เคียงกับปัญหาที่ก าลังรวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูลนั้นยิ่งได้ข้อมูลมาก
ยิ่งเป็นประโยชน์ และสะดวกต่อกระบวนการในระยะถัดไปยิ่งขึ้น 

4. กำรตั้งสมมติฐำน (formulation of hypothesis) ซึ่งถือว่าเป็นค าตอบอันแรกของ
การตอบปัญหา แต่สมมติฐานไม่ใช่ค าตอบที่ถูกต้องเสมอไป จนกว่าจะทดสอบ แล้วจึงจะทราบ
ว่าค าตอบหรือสมมติฐานที่ตั้งไว้นั้นถูกต้องหรือไม่ ดังนั้นโดยทั่วไปมักตั้งสมมติฐานไว้หลายข้อ 
และทดลองตรวจสอบสมมตฐิานไปพร้อมกัน 
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5. กำรทดสอบสมมติฐำน (testing of hypothesis) ได้แก่ การวางแผนและวิธีการ
ทดลองหาทางทดสอบสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐานต้องท าซ้ าเดิมและหลายครั้ง และต้อง
มีชุดเปรียบเทียบ (control) ซึ่งใชจ้ ากัดตัวแปลอื่น พร้อมกับยืนยันความถูกต้องของการทดลอง 

6. กำรสรุปผล (conclusion) เมื่อได้ผลการทดลองหรือการเฝ้าสังเกตจนได้ข้อมูล 
(data) มากพอเพียงจนสรุปได้ หากเหมือนกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สมมติฐานนั้นสามารถตั้งเป็น
ทฤษฎี (theory) ได้ และทฤษฎีทุกทฤษฎีย่อมมีข้อยกเว้น (exception) ทฤษฎีที่ตั้งในปัจจุบัน
ต่อไปในอนาคตอาจไม่ถูกต้องก็ได้ ถ้ามีอุปกรณ์ทดสอบหรอืได้ข้อมูลเพิ่มเติม เพราะการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์ตอ้งมกีารค้นคว้าเพิ่มเติมเสมอ 

ส่วนควำมรู้ในทำงวทิยำศำสตร์ (scientific knowledge) ประกอบไปด้วย  
- ข้อเท็จจริง (fact) คือประจักษ์พยามที่สังเกตพบได้โดยตรง มีความเป็นจริงอยู่ในตัวเอง 
- ข้อมูล (data) หมายถึงข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้จากการสังเกตหรอืการทดลอง 
- กฎ (law) คือหลักการที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล 

- ทฤษฎี (theory) คือความรู้ที่ได้มาจากสมมติฐานที่ผ่านการตรวจสอบมาแล้ว จนเป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วไปใช้อธิบายได้อย่างกว้างขวาง หรอืใช้ท านายเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อกี  

ส่วนข้อแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริง สมมติฐาน และทฤษฎี คือข้อเท็จจริงเป็นความจริง
เสมอไม่เปลี่ยนแปลง เช่น น้ าเป็นของเหลว สมมติฐานและทฤษฎีเป็นค าตอบของปัญหาและ
ต้องการพิสูจน์ว่าค าตอบนั้นถูกต้องหรือไม่ ระยะนี้เรียกสมมติฐาน เมื่อพิสูจน์ได้แล้วว่าเป็น
ความจริงสมมติฐานจะเปลี่ยนเป็นทฤษฎี แต่ทั้งสมมติฐานและทฤษฎีนั้นย่อมเอามาจาก
ข้อเท็จจริงนั้นเอง  
3. ควำมส ำคัญ และชนิดของกล้องจุลทรรศน์ 

กล้องจุลทรรศน์ (microscope) เป็นเครื่องมอืวิทยาศาสตร์ที่มีความส าคัญอย่างมากต่อ
การศึกษาทางชีววิทยา เพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์มาสามารถมองเห็น
รายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ที่มีขนาดเล็ก และไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า การประดิษฐ์
กล้องจุลทรรศน์ เริ่มต้นขึ้นประมาณ ค.ศ.1590 โดยช่างท าแว่นตาชาวดัตซ์ 2 คน คือ Hans 

Janssen และ Zaccharias Janssen ได้ทดลองประกอบชิ้นเลนส์แก้วเข้าไปกระบอกโลหะ ท าให้
สามารถขยายภาพวัตถุที่มขีนาดเล็กได้ ถือเป็นจุดเริ่มตน้ของการประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ และ
กล้องส่องทางไกล ต่อมาปี ค.ศ. 1609 Galileo ได้ใช้แนวคิดของ Janssen ในการพัฒนากล้องดู
ดาวที่มีระบบโฟกัสภาพได้ ต่อมาบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งศาสตร์ของกล้อง
จุลทรรศน์ คือ Antony van Leeuwenhoek นักธรรมชาติวิทยาชาวดัตช์ ได้ประดิษฐ์กล้อง
จุลทรรศน์ชนิดเลนส์เดียว (simple microscope) เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่มีเลนส์ท าจากแก้วที่ฝน
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ให้โค้งนูน ประกอบเข้ากับด้ามจับที่มีที่จับตัวอย่าง และมีระบบโฟกัสภาพอย่างง่าย ซึ่งกล้องที่
เขาประดิษฐ์ขึ้นมีก าลังขยายสูงถึง 270 เท่า สูงกว่าแว่นขยายที่ใช้กันอยู่สมัยนั้น เขาใช้กล้อง
จุลทรรศน์ตรวจดูหยดน้ าจากบึง และแม่น้ า และจากน้ าฝนที่รองเก็บไว้ในหม้อ เห็นสิ่งมีชีวิต
ชนิดเล็กมากมาย นอกจากนั้นเขายังส่องดูสิ่งต่าง ๆ เช่น เม็ดเลือดแดง เซลล์สืบพันธ์ของสัตว์
ตัวผู้ กล้ามเนื้อ เป็นต้น เมื่อค้นพบสิ่งเหล่านี้แล้ว เขาได้เขียนรายงานไปยังราชสมาคมแห่งกรุง
ลอนดอน จงึได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ประดษิฐ์กล้องจุลทรรศน์  

 
ภำพท่ี 1.1 กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์เดียว ประดิษฐ์โดย Antony van Leeuwenhoek 

ที่มา (http://www.pinsdaddy.com สืบค้น 23 ตุลาคม 2557) 

ในปี พ.ศ. 2208 โรเบิร์ต ฮุค (Robert Hooke) ได้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์
ประกอบ ที่มีล ากล้องรูปร่างสวยงาม ป้องกันแสงภายนอกเข้ารบกวนได้ และไม่ต้องถือเลนส์
ซ้อนกัน เขาตรวจดูสิ่งต่าง ๆ เช่น ไม้คอร์ก ที่ฝานบางด้วยมีดโกน พบว่าไม้คอร์ก ประกอบด้วย
ช่องขนาดเล็กจ านวนมาก เขาเรียกช่องเล็ก ๆ เหล่านั้นว่า เซลล์ (cell) ซึ่งหมายความถึงห้องว่าง 
หรือหอ้งขัง เซลล์ที่ฮุคเห็นเป็นเซลล์ที่ตายแล้วเหลือแต่ผนังเซลล์ (cell wall) ซึ่งแข็งแรงกว่าเยื่อ
หุม้เซลล์ในสัตว์จงึท าให้คงรูปร่างอยู่ได้ เพราะผนังเซลล์มีสารประกอบพวกเซลลูโลสและซูเบอ
ริน ฮุคจึงได้ช่ือวา่เป็นผู้ตัง้ช่ือเซลล์  

ต่อมา มีการใช้กล้องจุลทรรศน์ในการศึกษาเซลล์ และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก จนชไลเดน 
(Matthias Jacob Schleiden) นักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมัน ศึกษาเนื้อเยื่อพืชชนิดต่าง ๆ แล้ว
สรุปได้ว่าเนื้อเยื่อพืชทุกชนิดประกอบด้วยเซลล์ และชวาน (Theodor Schwann พ.ศ. 2353-

2425) นักสัตววิทยาชาวเยอรมันเช่นกัน ศึกษาเนื้อเยื่อของสัตว์หลายชนิดแล้ว สรุปว่าเนื้อเยื่อ
ทุกชนิดประกอบด้วยเซลล์ ทั้งสองจึงร่วมกันตั้งทฤษฎีเซลล์ (cell theory) ซึ่งมีใจความส าคัญ
สรุปได้ว่า "สิ่งมีชีวิตทั้งหลายประกอบด้วยเซลล์และผลิตภัณฑ์ของเซลล์" (all animals and 

plants are composed of cells and products) ต่อมามีนักวิทยาศาสตร์อีกมากมายได้ศึกษา
เกี่ยวกับเซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบ และได้
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พัฒนากล้องจุลทรรศนใ์ห้ดียิ่งขึ้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2475 นักวิทยาศาสตรช์าวเยอรมัน 2 คน 
คือ อี.รุสกา และแม็กนอลล์ (E.Ruska and Maxknoll) ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการของกล้อง
จุลทรรศน์ที่ใช้แสง มาใช้ล าแสงอิเล็กตรอนแทน ท าให้เกิดกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนขึ้นใน
ระยะต่อมา ในปัจจุบันกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนมีก าลังขยายถึงห้าแสนเท่า ท าให้สามารถ
ศกึษาส่วนประกอบของเซลล์ได้ละเอียดมากขึ้น 

กล้องจุลทรรศนแ์บ่งออกเป็น 2 ประเภท โดยแบ่งตามชนิดของตัวกลางที่ท าให้เกิดภาพ 
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง (light microscope) และกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอน (electron microscope)  

3.1 กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง  
แบ่งเป็น 2 ชนิด ตามจ านวนเลนส์ที่ใช้ในการสร้างภาพ ได้แก่ 
3.1.1 กล้องจุลทรรศน์เลนส์เดี่ยว (simple light microscope) ประกอบด้วย

เลนส์ชิ้นเดียว ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์ที่ประดิษฐ์โดย Antony van Leeuwenhoek และแว่นขยาย 
กล้องชนิดนี้มีก าลังขยายค่อนข้างต่ า ก าลังขยายอยู่ระหว่าง 4-50 เท่า เหมาะส าหรับส่องดู
วัตถุที่มขีนาดใหญ่ และไม่ต้องการก าลังขยายมาก 

3.1.2 กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบ (compound microscope) ประกอบ 
ด้วยเลนส์มากกว่า 1 ชิ้น ท าให้มีก าลังขยายมากขึ้น เลนส์ชิน้หนึ่งจะอยู่ใกล้วัตถุที่ต้องการส่องดู 
คือ เลนส์ใกล้วัตถุ (objective lens) ส่วนอีกเลนส์หนึ่งจะอยู่ใกล้ตา เรียกว่า เลนส์ใกล้ตา (ocular 

lens) ก าลังขยายของกล้องเกิดจาก การคูณค่าก าลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุ กับ ค่าก าลังขยาย
ของเลนส์ใกล้ตา ปัจจุบันกล้องชนิดนี้ มีก าลังขยายสูงสุด 1,250 เมื่อใช้แสงธรรมดา และมี
ก าลังขยายได้ถึง 5,000 เมื่อใช้แสงสีฟา้ 

3.2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  

เป็นกล้องจุลทรรศน์พิเศษ ใช้ล าแสงอิเล็กตรอน (beam of electrons) เป็นสื่อท าให้
เกิดภาพ และใช้แผ่นแม่เหล็กท าหน้าที่เป็นเลนส์ขยายภาพ กล้องชนิดนี้มีก าลังขยายสูงมาก ซึ่ง
สามารถปรับเปลี่ยนก าลังขยายได้โดยการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า โดยปรับใหม้ีก าลังขยายได้ตั้งแต่
500-1,000,000 เท่า กล้องจุลทรรศน์อเิล็กตรอน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

3.2.1 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่ำน (transmission electron 

microscope, TEM) เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ให้ก าลังขยายสูงมากถึง 1,000,000 เท่า การสร้าง
ภาพของกล้องชนิดนี้ อาศัยหลักการยิงอิเล็กตรอนผ่านตัวอย่างที่ตัดให้มีขนาดบางมาก 
อิเล็กตรอนจะไปตกระทบบนฉากเรืองแสง ท าให้เกิดรูปปรากฏที่ฉาก ภาพที่ได้จากกล้องเป็น
ภาพ 2 มิติ ไม่เห็นความลกึ แตเ่ห็นโครงสรา้งภายใน 
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3.2.2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกรำด (scanning electron microscope, 

SEM) การสร้างภาพของกล้องชนิดนี้ อาศัยหลักการของการยิงล าแสงอิเล็กตรอนไปยังตัวอย่าง
ที่เคลือบผิวด้วยโลหะหนักบาง ๆ ท าให้อิเล็กตรอนวิ่งสะท้อนไปยังจอรับภาพ เกิดเป็นภาพ
พืน้ผิวของวัตถุตัวอย่างนั้น ซึ่งเป็นภาพ 3 มิติ 

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเป็นเครื่องมือที่ราคาแพงมากจึงมีเฉพาะในหน่วย
ปฏิบัติการขนาดใหญ่ เชน่ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ หนว่ยงานวจิัยระดับสูง เป็นต้น 

4. ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ 

1. ฐำน (base) เป็นส่วนที่อยู่ใต้สุดของกล้อง ท าหน้าที่รองรับน้ าหนักของตัวกล้อง 
เป็นที่ตั้งของหลอดไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดแสงของกล้องจุลทรรศน์ เรียกว่า lamp house 

และจะมีสวทิซ์ปิด-เปิดหลอดไฟ รวมทั้งแหวนส าหรับปรับเปลี่ยนก าลังของหลอดไฟส่องสว่าง 
2. มือจับ (arm) เป็นส่วนเชื่อมระหว่างตัวล ากล้อง (body tube) กับส่วนฐาน เป็นส่วน

ที่ใชจ้ับถือกล้องเพื่อการเคลื่อนย้าย 

3. ล ำกล้อง (observation tube) เป็นส่วนที่ติดอยู่ด้านบนของมือจับ มีลักษณะเป็น
หอ้งภายในมีปริซึม (prism) เป็นทางผ่านของแสง ท าหน้าที่ หักเหล าแสงที่ผา่นมาจากเลนส์ใกล้
วัตถุ ให้เข้าสู่เลนส์ใกล้ตา 

4. ปุ่มปรับภำพหยำบ (coarse adjustment knob) เป็นแป้นล้อหมุนได้ด้วยมือ ส่วน
ใหญ่จะติดตั้งทางด้านข้างของตัวกล้อง ใกล้ฐานกล้อง ปุ่มปรับภาพหยาบใช้ส าหรับปรับ
ระยะห่างของแทนวางวัตถุกับเลนส์ใกล้วัตถุ เพื่อให้วัตถุที่วางบนแท่นวางวัตถุเคลื่อนเข้ามาอยู่
ในระยะโฟกัสของเลนส์ใกล้วัตถุอย่างหยาบได้ ปุ่มปรับภาพหยาบสามารถใช้ในการปรับภาพชัด
ส าหรับเลนส์ใกล้วัตถุที่มีก าลังขยาย 4 และ 10 เท่าได้ แต่ไม่ควรใช้ปรับระยะชัด เมื่อใช้เลนส์
ใกล้วัตถุที่มกี าลังขยาย 40 และ 100 เท่า 

5. ปุ่มปรับภำพละเอียด (fine adjustment knob) เป็นแป้นล้อหมุนร่วมแกนกับปุ่ม
ปรับภาพหยาบ ใช้ส าหรับปรับความคมชัดของภาพ และเป็นปุ่มที่ใช้ปรับความชัดเมื่อใช้เลนส์
วัตถุที่มกี าลังขยาย 40 และ 100 เท่า 

6. แป้นหมุน (revolving nosepiece) มีลักษณะเป็นวงแหวนกลม เป็นที่ติดตั้งเลนส์
ใกล้วัตถุ ซึ่งใช้หมุนเปลี่ยนเลนส์ใกล้วัตถุที่มกี าลังขยายตา่ง ๆ 

7. เลนส์ใกล้วัตถุ (objective lens) เป็นเลนส์ที่อยู่ใกล้กับแผ่นสไลด์ หรอืใกล้กับวัตถุ 
ปกติติดอยู่กับแป้นหมุนได้ โดยมีเลนส์หลายขนาดประมาณ 3-4 อัน เลนส์แต่ละอันมีตัวเลข
บอกขนาดก าลังขยายติดไว้ด้วย ได้แก่ 4X, 10X, 40X และ 100X เลนส์ใกล้วัตถุเป็นส่วนส าคัญ 
และมีราคาแพงที่สุดของกล้องจุลทรรศน์ จึงต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ คุณภาพที่
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แตกต่างกันของกล้องจุลทรรศน์โดยทั่วไปจะมาจากการใช้เลนส์ใกล้วัตถุแตกต่างกัน เลนส์ใกล้
วัตถุเป็นเลนส์ที่ท าด้วยผลึกแก้วคุณภาพสูง จ านวนหลายชิ้นประกอบกันในกระบอกโลหะ ท า
ให้เกิดก าลังขยายที่แตกต่างกัน ตามชนิด ขนาด และจ านวนของชิ้นเลนส์ เลนส์ใกล้วัตถุที่มี
คุณภาพดี จะมีลักษณะเป็น parfocus คือ ไม่ต้องปรับโฟกัสของภาพใหม่ หรืออาจปรับเพียง
เล็กน้อย เมื่อมีการเปลี่ยนก าลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุ เนื่องจากภาพจะชัดในระยะที่เท่ากัน 
เลนส์ใกล้วัตถุก าลังขยาย 100X มีระยะการท างานของเลนส์สั้นมาก จึงต้องใช้น้ ามันหยดลงบน
สไลด์ และให้เลนส์แช่อยู่ในหยดน้ ามัน เพื่อให้น้ ามันเป็นตัวกลางการผ่านของแสงจากแผ่นสไลด์
สู่เลนส์ใกล้วัตถุ 

 8. เลนส์ใกล้ตำ (ocular หรือ eyepiece lens) เป็นเลนส์ที่อยู่ส่วนบนสุดของกล้อง 
ติดกับดวงตาของผู้ใช้กล้อง และจะสวมต่ออยู่กับล ากล้อง เลนส์ใกล้ตา ท าหน้าที่ขยายภาพที่
เกิดจากเลนส์ใกล้วัตถุ เลนส์ใกล้ตาจะเป็นชุดเลนส์ที่ประกอบด้วยเลนส์ที่อยู่ด้านล่าง เรียกว่า 
fields lens และเลนส์ที่อยู่ด้านบน เรียกว่า eye lens โดยทั่วไปเลนส์ใกล้ตา จะมีก าลังขยายคงที่
เป็น 10X หรอื 12X                  

9. แท่นวำงวัตถุ (stage) มีลักษณะเป็นแท่นสี่เหลี่ยม ท าหน้าที่รองรับแผ่นกระจก 
สไลด์ที่มตีัวอย่างที่ต้องการส่องดู ตรงกลางแท่นจะมีรูส าหรับให้แสงส่องจากระบบไฟส่องสว่าง
ที่ส่องขึ้นมาจาก lamp house นอกจากนี้บนแทนว่างวัตถุยังมีตัวยึดแผ่นสไลด์ (specimen slide 

clip หรือ slide holder) ท าหน้าที่ยึดจับให้แผ่นสไลด์ติดกับแท่นวางวัตถุ ทางด้านข้างของแท่น
วางวัตถุจะมีชุดกลไกเลื่อนแผ่นสไลด์ ซึ่งสามารถเลื่อนแผ่นสไลด์ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน การ
เลื่อนแผ่นสไลด์ทั้งสองแกนจะมีสเกล (scale) ก ากับระยะที่แผ่นสไลด์เคลื่อนที่ ซึ่งมีหน่วยเป็น
มิลลเิมตร 

10. คอนเดนเซอร์ (condenser) เป็นเลนส์ที่ท าหน้าที่รวมแสงที่ส่องขึ้นมาจาก lamp 

house ไปสู่แผ่นสไลด์ ท าให้แสงมีความเข้มของแสงพอเหมาะกับการส่องดูตัวอย่างที่ติดอยู่บน
แผ่นสไลด์ นอกจากนี้ยังช่วยท าให้มองไม่เห็นไส้หลอดไฟที่อาจปรากฏให้เห็นได้ เมื่อมองผ่าน
เลนส์ใกล้วัตถุ 

11. ไอริสไดอะแฟรม (iris diaphragm) เป็นส่วนประกอบที่อยู่ในคอนเดนเซอร์ มี
ลักษณะเป็นกลีบโลหะที่สามารถปรับเปลี่ยนขนาดรู ที่จะท าให้แสงส่องผา่นได้ ไอริสไดอะแฟรม
ท าหนา้ที่ควบคุมปริมาณแสงที่จะส่องผา่นคอนเดนเซอร์ และผา่นสู่แผน่สไลด์บนแท่นวางวัตถุ 

12. ฟิลเตอร์ (filter) เป็นกระจกหรือพลาสติกสีฟ้า ติดตั้งอยู่ด้านล่างของคอนเดน 
เซอร์ ท าหน้าที่ปรับสีของแสงที่เกิดจากหลอดไฟส่องสว่าง ซึ่งจะมีสีส้มหรือเหลืองอ าพันให้เป็น
แสงสขีาว เพื่อให้ตัวอย่างบนแผ่นสไลด์มีสทีี่ถูกต้องและเป็นธรรมชาติ 
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13. ไฟส่องสว่ำง (lamp) เป็นหลอดไฟที่ถูกบรรจุอยู่ในห้องบรรจุที่มีเลนส์ปิดอยู่
ด้านบน เรียกว่า lamp house เป็นแหล่งก าเนิดแสงสว่างส าหรับการส่องดูวัตถุของกล้อง 

 
ภำพท่ี 1.2 ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ 

ที่มา (http://www.microscopemaster.com สืบค้น 23 ตุลาคม 2557) 

5. กำรใช้กล้องจุลทรรศน์ 

ทุกครั้งที่น ากล้องจุลทรรศน์ออกมาจากกล่องควรใช้กระดาษเช็ดเลนส์ เช็ดเลนส์ก่อน
ใช้กล้องทุกครั้ง ส าหรับการเช็ดเลนส์ทุกครั้งต้องใช้กระดาษเช็ดเลนส์เท่านั้น กระดาษอื่นหรือ
วัสดุชนดิอื่นห้ามใชเ้ช็ดเลนส์เพราะมันจะท าให้เลนส์เป็นรอยขีดข่วน 

คลายสายไฟออกจากฐานกล้อง เสียบปลั๊กแล้วเปิดสวิทช์ เร่งแสงสว่างโดยใช้ปุ่มปรับ
ก าลังไฟ (illumination adjustment) ให้มีความสว่างประมาณร้อยละ 70-80 แล้ววางสไลด์ที่
ต้องการศึกษาวางบนแท่นวางวัตถุ (stage) แล้วใช้ตัวจับแผน่สไลด์ (specimen holder, clips) ยึด
สไลด์ให้แน่น ปรับ mechanical stage knobs ทั้งแนวตั้งและแนวนอน เพื่อเลื่อนแผ่นสไลด์ให้อยู่
ตรงกลางแท่น เริ่มต้นด้วยใช้เลนส์ใกล้วัตถุก าลังขยายต่ าสุด 4X หรือ 10X ร่วมกับใช้ปุ่มปรับ
ภาพหยาบ (coarse focus/adjustment knob) โดยหมุนปุ่มปรับภาพหยาบตามเข็มนาฬิกา เพื่อให้
แท่นวางสไลด์เคลื่อนมาใกล้เลนส์ พร้อมกับมองภาพผ่านเลนส์ตา ค่อย ๆ ปรับภาพให้ชัดเจน 
เมื่อเห็นภาพชัดเจนพอสมควรแล้ว ปรับปุ่มปรับภาพละเอียด (fine focus/adjustment knob) 

เพื่อให้ภาพชัดเจนมากขึ้น ปรับแสงให้พอเหมาะโดยปรับเพิ่มหรือลดรู diaphragm หรืออาจ
เคลื่อน condenser ขึ้นหรือลงตามความเหมาะสม  และปรับระยะห่างระหว่างดวงตาให้
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เหมาะสมกับดวงตาผู้ใช้กล้อง เมื่อต้องเพิ่มก าลังขยายของภาพ หมุน nosepieces ใช้เลนส์วัตถุ
ก าลังขยาย 40X จากนั้นปรับเพียงปุ่มปรับภาพละเอียดเท่านั้น ภาพก็จะชัดเจน และควรปรับ
แสงเพิ่มขึ้นโดยปรับที่รู diaphragm เมื่อต้องการต้องเพิ่มก าลังขยายของภาพขึ้นอีก (ตัวอย่างที่
มีขนาดเล็กมาก) ให้หยด immersion oil ลงบนกลางสไลด์ แล้วหมุน nosepieces ใช้เลนส์วัตถุ
ก าลังขยาย 100X เลนส์จะแตะบนหยุดน้ ามันพอดี ค่อย ๆ ปรับปุ่มปรับภาพละเอียดเท่านั้น 
เพื่อให้ภาพคมชัดขึน้ ปรับวงแหวนหรือคานล็อกแท่นวางวัตถุที่อยู่ด้านในของปุ่มปรับภาพหยาบ 
เพื่อป้องกันไม่ใหผู้ใ้ช้เผลอหมุนปุ่มปรับภาพหยาบ จนเลนส์ใกล้วัตถุเคลื่อนที่ไปชนกับแผ่นสไลด์   

 

แบบฝึกหัด 

1. จงอธิบายความหมาย และองค์ประกอบของชีววิทยา 
2. จงบอกชนิดของกล้องจุลทรรศน์  
3. จงอธิบายส่วนประกอบ และหน้าที่ของแตล่ะส่วนของกล้องจุลทรรศน์ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 

โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ 

 

หัวข้อเน้ือหา  
1. ความหมาย และทฤษฏีเซลล์ 
2. ประเภทของเซลล์ 
3. โครงสรา้ง และองค์ประกอบของเซลล์ 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

เมื่อผู้เรยีน เรียนจบบทนีแ้ล้วผูเ้รียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้ 
1. บอกความหมาย และอธิบายทฤษฏีเซลล์ได้ 
2. บอก และอธิบายประเภทของเซลล์ได้ 
3. อธิบายโครงสรา้ง และองค์ประกอบของเซลล์ได้  

 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ศกึษาเอกสารประกอบการสอน โดยแบ่งหัวข้อใหแ้ตล่ะกลุ่ม 

2. แตล่ะกลุ่มน าเสนอ นักศึกษาร่วมกันอภปิราย และตอบค าถาม 

3. อาจารย์บรรยายสรุปเนือ้หา ในแต่ละช่ัวโมง 
4. มอบหมายแบบฝกึหัดใหน้ักศึกษาท าเป็นการบ้าน ส่งในชั่วโมงถัดไป 

5. ทดสอบย่อยท้ายชั่วโมง 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย (power point) สรุปเนือ้หาในแต่ละบทเรียน 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. การเข้าเรียนตามเวลา 

2. ความสนใจในการเรียน การรว่มอภปิราย และตอบค าถาม 

3. ท าแบบฝกึหัดท้ายบท และสง่ตามก าหนดเวลา 

4. การสอบย่อยท้ายชั่วโมง 



 

บทท่ี 2 

โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ 

 

1. ความหมาย และทฤษฏีเซลล์  
เซลล์เป็นหน่วยโครงสร้างพื้นฐานที่เล็กที่สุด ที่สามารถด ารงชีวิตได้ของสิ่งมีชีวิต 

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีเซลล์เป็นองค์ประกอบ สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีเพียงเซลล์เดียว บางชนิดมี
หลายเซลล์ ยกเว้นในสิ่งมีชีวิตบางชนิด ซึ่งบางครั้งแสดงคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตแต่บางครั้งก็ไม่
แสดงคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ พวกไวรัส และไวรอยด์ เซลล์จงึเป็นหน่วยหนึ่งของสิ่งมีชีวิต
ที่ท าหน้าที่ หรอืมีกระบวนการตา่ง ๆ ในการด ารงชีวติ  

เซลล์ของสิ่งมีชีวิต มีรูปร่าง ขนาด และโครงสร้างแตกต่างกัน ตั้งแต่เซลล์ที่มีขนาดเล็ก
ที่สุดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ได้แก่ เซลล์ของแบคทีเรีย ไมโครพลาสมา จนถึง
เซลล์ที่มีขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เชน่ เซลล์ไข่สัตว์ปีก เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 2.1 ขนาดและรูปร่างของเซลล์ชนิดตา่งๆ 

ที่มา (https://www.slideshare.net สืบค้น 25 ตุลาคม 2557) 

เซลล์ มาจากภาษาละตินที่ว่า cella ซึ่งมีความหมายว่า ห้องเล็ก ๆ ผู้ตั้งช่ือนี้ คือ โร
เบิร์ต ฮุก (Robert, Hooke) ทฤษฎีเซลล์ พัฒนาครั้งแรก โดยมัตทิอัส ชไลเดน และทีโอดอร์ 
ชวานน์  เมื่อประมาณ พ.ศ. 2381 มัตทิอัส ชไลเดน นักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมัน ค้นพบว่าพืช
เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์ และ พ.ศ. 2382 ทีโอดอร์ ชวานน์ นักสัตววิทยาชาวเยอรมัน ค้น
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พบว่า สัตว์ทั้งหลายมีเซลล์เป็นองค์ประกอบ ทั้งสองคนจึงร่วมกันก่อตั้ง ทฤษฎีเซลล์ (cell 

theory) มีใจความว่า สิ่งมีชีวิตทั้งหลายประกอบด้วยเซลล์ และเซลล์คือหน่วยพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวติทุกชนิด  

ทฤษฎีเซลล์ปัจจุบันครอบคลุมใจความ 3 ประการ คือ  

1. สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย อาจมีเพียงเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ ซึ่งภายในมีสารพันธุกรรม
และกระบวนการเมแทบอลิซึม ท าให้สิ่งมีชีวติด ารงชีวติอยู่ได้ 

2. เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต ที่มีการจัดระบบการท างานภายใน
โครงสรา้งของเซลล์ 

3. เซลล์มกี าเนิดมาจากเซลล์แรกเริ่ม เซลล์เกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์เดิม  
แม้ว่าชีวิตแรกเริ่มจะมีวิวัฒนาการมาจากสิ่งไม่มีชีวิต แต่นักชีววิทยายังคงถือว่าการ

เพิ่มขึ้นของจ านวนเซลล์ เป็นผลสืบเนื่องมาจากเซลล์รุ่นก่อน เซลล์มีส่วนที่เหมือนกันคือ เยื่อหุ้ม
เซลล์ ไซโทพลาสซึม นิวเคลียส ในไซโทพลาสซึมมีโครงสร้างขนาดเล็ก ท าหน้าที่เฉพาะอย่าง 
คือ ออร์แกเนลล์ (organelle) ออร์แกเนลล์มีหลายชนิด ซึ่งมีรูปร่าง จ านวน และหน้าที่ต่างกันไป
ขึน้อยู่กับชนิดของเซลล์ 
2. ประเภทของเซลล์ 

 จัดแบ่งเซลล์ตามโครงสร้างและองค์ประกอบภายในเซลล์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ โพรคา
ริโอต (prokaryote) และยูคาริโอต (eukaryote) ซึ่งมีความแตกต่างกันของนิวเคลียสและ
โครงสร้างอื่นๆ ส่วนไวรัส และไวรอยด์ (virus and viriod) เป็นสิ่งมีชีวิตระดับอนุภาค (virion) ไม่
เป็นระดับเซลล์ เพราะไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์ และโปรโทพลาสซึม แต่ไวรัสและไวรอยด์ แสดงสมบัติ
ของการเป็นสิ่งมีชีวิต คือสามารถทวีจ านวนหรือสืบพันธุ์ได้ ดังนั้นจึงอาจแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็น 
2 พวก คอื 

  - สิ่งมีชีวติระดับอนุภาค ได้แก่ ไวรัส และไวรอยด์ 
- สิ่งมีชีวิตที่เป็นเซลล์ ได้แก่ สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ยกเว้น ไวรัส และไวรอยด์ สิ่งมีชีวิตที่เป็น

เซลล์ ยังแบ่งเป็น 2 พวก ตามลักษณะของนิวเคลียส คอื โพรคารโิอต และยูคาริโอต ดังที่กล่าว
มาแล้ว 

2.1 เซลล์โพรคาริโอต (prokaryotic cell) เป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมาก มี
โครงสร้างของเซลล์อย่างง่าย ไม่สลับซับซ้อน ขนาดของเซลล์มีตั้งแต่ 0.2-10 ไมโครเมตร พบ
ใน เซลล์ของสิ่งมีชีวิตช้ันต่ า เช่น แบคทีเรีย สาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน (blue green algae) ซึ่ง
ปัจจุบันจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงินเป็นแบคทีเรียที่เรียกว่าไซแอโนแบคทีเรีย(cyanobacteria) 
ริกเก็ตเซีย และไมโครพลาสมา (mycoplasma) เป็นต้น เซลล์โพรคาริโอตมีลักษณะส าคัญคือ มี
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เยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) มีออร์แกเนลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้ม คือ ไรโบโซม และเป็นเซลล์ที่ไม่มี
เยื่อหุ้มนิวเคลียส สารพันธุกรรมหรือโครโมโซมเป็นกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (DNA) ชนิด
เกลียวคู่ 1 โมเลกุลลอยอยู่ภายในเซลล์ และจะม้วนตัวจับกันแน่นอยู่ตรงบริเวณที่เรียกว่า  นิว 
คลีออยล์ (nucleoid) 

ลักษณะที่ส าคัญของเซลล์โพรคารโิอต  
1. ไม่มเียื่อหุ้มนิวเคลียส 

2. มีขนาดเล็กมากเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.1-10 ไมครอน 

3. มีผนังเซลล์ที่แข็ง มีความหนาประมาณ 15-100 นาโนเมตร 

4. เยื่อหุ้มเซลล์มีหน้าที่หลายอย่าง เช่น ขนส่งสารผ่านเข้าออกเซลล์ ท าหน้าที่เป็น
ตัวรับ (receptor) เป็นต้น 

5. มีไรโบโซมที่มีขนาดเล็ก คอื 70S 

6. ไม่มอีอร์แกเนลล์ชนิดที่มเียื่อหุ้ม 

 

ภาพท่ี 2.2 โครงสรา้งของเซลล์แบคทีเรยี    
ที่มา (http://slideplayer.com สืบค้น 25 ตุลาคม 2557) 

2.2 เซลล์ยูคาริโอต (eukaryotic cell) เป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตช้ันสูง เช่น เห็ด รา พืช 
และ สัตว์ มีขนาดใหญ่กว่าเซลล์โพรคาริโอต 1,000 ถึง 10,000 เท่า มีโครงสร้างที่สลับซับซ้อน
มากกว่าเซลล์โพรคาริโอต เซลล์ยูคาริโอตมีลักษณะพิเศษ คือ มีออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุม้และไม่
มีเยื่อหุ้ม เช่น ไรโบโซม ไมโทคอนเดรีย กอลจิคอมเพล็กซ์ เอนโดพลาสมิกเรติคูรัมชนิดเรียบ 

เอนโดพลาสมิกเรติคูรัมชนิดขรุขระ และไลโซโซม เป็นต้น และที่ส าคัญคือมีเยื่อหุ้มนิว 
เคลียส ท าให้โครโมโซมซึ่งมอียู่จ านวนมากอยู่ภายในนิวเคลียสไม่ออกมาปะปนกับออร์แกเนลล์
อื่น ทีอ่ยู่ในไซโทพลาสซึม 
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- เซลล์สัตว์ เป็นหน่วยของสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดของสัตว์ มีรูปร่างกลม มน หรือรี มี
ความอ่อนนุ่ม ไม่เป็นเหลี่ยม ไม่มีคลอโรพลาสต์ และไม่มีผนังเซลล์แบบที่มีอยู่ในเซลล์พืช ส่วน
ใหญ่ไม่พบแวคิวโอล แต่อาจพบแวคิวโอลขนาดเล็กจนไม่สามารถมองเห็นได้ชัด หรือพบได้ใน
เซลล์สัตว์ช้ันต่ า มักจะไม่ค่อยพบในเซลล์สัตว์ช้ันสูง ในเซลล์สัตว์มักจะพบไลโซโซม (lysosome) 

ซึ่งแตกต่างจากพืชที่จะมีไลโซโซมในพืชบางชนิดเท่านั้น และในเซลล์สัตว์ก็มักจะพบเซนทริโอล 
(centriole) ที่ไม่พบในเซลล์พืช นอกนั้นเซลล์สัตว์ก็มีองค์ประกอบคล้ายกับเซลล์ทั่วไป คือ มีเยื่อ
หุ้มเซลล์, นิวเคลียส, ไซโทพลาสซึม ที่ประกอบไปด้วยออร์แกเนลล์ต่าง ๆ เช่น กอลจิคอม
เพล็กซ์), ไรโบโซม, เอนโดพลาสมกิเรตคิูรัม, ไมโทคอนเดรีย เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 2.3 โครงสรา้งของเซลล์สัตว์ 
ที่มา (http://jaoseanoi.blogspot.com สืบค้น 25 ตุลาคม 2557) 

- เซลล์พืช คือหน่วยของสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดของพืช มีส่วนประกอบส าคัญคือผนัง
เซลล์ที่แข็งแรงที่ห่อหุ้มช้ันนอกสุดของเซลล์ มีรูปร่างเซลล์เป็นเหลี่ยม และเซลล์มีคลอโร 
พลาสต์ เป็นออร์แกเนลล์ ที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของพืช นอกนั้นเซลล์พืชก็มีองค์ประกอบ
คล้ายกับเซลล์ทั่วไป คือ มีเยื่อหุ้มเซลล์, นิวเคลียส, ไซโทพลาสซึม ที่ประกอบไปด้วยออร์
แกเนลล์ต่าง ๆ เช่น กอลจิคอมเพล็กซ์, ไรโบโซม, เอนโดพลาสมิกเรติคูรัม, ไมโทคอนเดรีย 
เป็นต้น นอกนั้นเซลล์พืชก็จะมีออร์แกเนลล์ช่ือ central vacuole ที่มีขนาดใหญ่กว่าของเซลล์
สัตว์มาก ที่ผนังเซลล์เซลล์พืชจะมีช่องพลาสโมเดสมาตา (plasmodesmata) ที่เป็นช่องว่าง
ขนาดเล็กจ านวนมาก มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 50-60 นาโนเมตร ช่วยในการท าหน้าที่
เชื่อมตอ่เซลล์ที่อยู่ใกล้เคียงกัน เพื่อช่วยในการขนสง่แลกเปลี่ยนสารระหว่างเซลล์ 
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ภาพท่ี 2.4 โครงสรา้งของเซลล์พืช 

ที่มา (http://jaoseanoi.blogspot.com สืบค้น 25 ตุลาคม 2557) 

ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบความแตกต่างโครงสร้างของเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ 
เซลล์สัตว ์ เซลล์พืช 

รูปร่างเซลล์สัตว์จะกลม รี ไม่แน่นอน รูปร่างเซลล์พืชมักเป็นเหลี่ยม มีมุม 

ไม่มผีนังเซลล์ แตม่ีสารเคลือบเซลล์  มีผนังเซลล์ 
ไม่มคีลอโรพลาสต์ หรอืพลาสตดิ มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์ 
มีแวคิวโอลขนาดเล็ก มองเห็นไมชั่ดเจน มี central vacuole ใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน 

มีเซนตริโอล ไม่มเีซนตรโิอล 

มีไลโซโซม ไม่มไีลโซโซม ยกเว้นพชืบางชนิด 

ไม่มโีพลาร์แคบ มีโพลารแ์คบ 

ลักษณะส าคัญของเซลล์ยูคารโิอต 

1. ระบบเยื่อหุ้มภายในเซลล์ (internai membrane) ท าให้เกิดเป็นออร์แกเนลล์ตา่ง ๆ  

2. นิวเคลียสมีเยื่อหุ้ม สารพันธุกรรมคือ ดเีอ็นเอ ขดตัวรวมกับโปรตนีเป็นเส้นใยโครมา
ตนิ หรอืโครมาโซม และมีนิวคลีโอลัส อยู่ภายในนิวเคลียส 

3. มีไซโทสกีลตีอน ได้แก่ ไมโครทูบูล, ไมโครฟิลาเมนต์ และ ฟิลาเมนตม์ัธยันตร์ 
4. มีเอกโซไซโทซิส (exocytosis) และเอนโดไซโทซิส (endocytosis) 

5. มีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (mitosis) และไมโอซิส (meiosis) 
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ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบลกัษณะของเซลล์โพรคาริโอต และเซลล์ยูคาริโอต 

ลักษณะ เซลลโ์พรคารโิอต เซลล์ยูคาริโอต 

กลุ่มสิ่งมีชีวิต แบคทเีรีย 

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงนิ 

สาหร่าย, รา, โพรโทซัว, พชื     
สัตว์ 

ขนาด 1-2×1-4 ไมโครเมตร หรอื ต่ ากวา่ กว้างมากกว่า  5 ไมโครเมตร 

โครงสร้างนิวเคลียส ไมม่เียื่อหุม้นวิเคลียส 

มโีครโมโซมเป็นวงกลมเส้นเดียว 

โครโมโซม ไมม่ฮีีสโตน 

ไมม่กีารแบ่งเซลล์แบบไมโทซสิ 

มเียื่อหุม้นวิเคลียส 

มโีครโมโซมมากกว่า 1 เส้น 

โครโมโซม มฮีีสโตน 

มกีารแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซสิ 

โครงสร้างของไซโทพลาสซึม    
 -ก๊าซแวคิวโอล 

 -มโีซโซม 

 -ไรโบโซม 

 

 -ไมโทคอนเดรีย 

 -คลอโรพลาสต ์

 -กอลจิบอด ี

 -เอนโดพลาสมกิเรตคิูรัม 

 -พโินไซโตซสิ 

 -แวคิลโอท่ีมีเยื่อหุม้ 

 

ม ี

ม ี

70s กระจายในไซโทพลาสซึม 

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

80s ในไซโทพลาสซึม, 70s ในไมโท
คอนเดรีย และ คลอโรพลาสต ์

มี 
มใีนเซลล์พชื 

ม ี

ม ี

ม ี

ม ี

โครงสร้างภายนอกเซลล ์

-เยื่อหุม้เซลล์    
 

 

 

โด ย ท่ั ว ไป ไม่ มี ส เต อ รอ ล  เป็ น
องค์ประกอบ บางส่วนท าหน้าท่ี
เกี่ยวกับการหายใจ เซลล์บางชนิด
ท าหน้าท่ีสังเคราะห์แสงด้วย 

 

มสีเตอรอลเป็นองค์ประกอบ ไม่ท า
หนา้ที่หายใจและสังเคราะห์แสง 

-ผนังเซลล ์ ประกอบด้วย เพปทิโดไกลแคน 
ยกเวน้ไมโคพลาสมา 

ราส่วนใหญ่มีไคติน 

พชื สาหร่าย มเีซลลูโลส 

สัตว์ไม่ม ี

-อวัยวะในการเคลื่อนท่ี เส้นใยไฟบรินสานกันงา่ยๆ 
ประกอบด้วยแฟลกเจลลิน 

ไมโครทิวบูลเรียงกันแบบ 9+2 

การแบ่งเซลล ์ Binary fission ,ไมม่ไีซโกต  Mitosis, มีไซโกต 

อัตราสว่นของเบสใน DNA (%G+C) 28-73 ประมาณ 40 
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3. โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์ 
ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยน้ ามากที่สุดถึง ร้อยละ 75-85 โปรตีน ร้อยละ 

10-20 ไขมัน ร้อยละ 2-3 คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 1 และสารละลายอนินทรีย์ ร้อยละ 1 เซลล์ของ
สิ่งมีชีวติแต่ละชนิดแม้จะมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน แต่จะมีองค์ประกอบพืน้ฐานภายในเซลล์
ที่คล้ายคลึงกัน องค์ประกอบภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 
ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ และส่วนที่เป็นของเหลวภายในเซลล์ 

3.1 ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ ไดแ้ก่ เยื่อหุ้มเซลล ์และ ผนังเซลล์ 
3.1.1 เยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) มีลักษณะเป็นเยื่อบางห่อหุ้มสารทุกอย่าง

ไว้ภายในเซลล์ ปัจจุบันนี้เช่ือว่าเยื่อหุ้มเซลล์ มีโครงสร้างเป็นแบบ fluid mosaic model เสนอ
โดยซิงเกอร์ และนิโคลสัน, พ.ศ. 2515 คือ มีโครงสร้างประกอบด้วยช้ันไขมันเรียงตัวกัน 2 ช้ัน 

(phospholipid bilayer) มีโครงสร้าง 2 ส่วน คือ ส่วนหัวและส่วนหาง โดยช้ันไขมันจะเอาส่วนหัว 

(polar head) ซึ่งมีคุณสมบัติชอบน้ า (hydrophilic) หันออกด้านนอกเพื่อสัมผัสกับน้ าที่อยู่
ภายนอกและภายในเซลล์ และเอาส่วนหาง (tail) ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ชอบน้ า (hydrophobic) หัน
เข้าด้านใน ระหว่างช้ันไขมัน 2 ช้ันจะมีโมเลกุลอื่น เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต แทรกอยู่ทั่วไปใน
ช้ันไขมันเยื่อหุ้มเซลล์จะมีสว่นที่ยื่นเข้าไปในเซลล์ เรียกว่า mesosomes 

 

ภาพท่ี 2.5 โครงสรา้งของเยื่อหุ้มเซลล์ แบบ fluid mosaic model 

ที่มา (https://www.emaze.com สืบค้น 25 ตุลาคม 2557) 

หน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์  
1. หอ่หุม้เซลล์และป้องกันอันตรายให้แก่เซลล์ 
2. เยื่อหุม้เซลล์มีรูเล็กอยู่เป็นจ านวนมาก รูเหล่านี้ยอมให้อนุภาคที่มขีนาดเส้นผา่น

ศูนย์กลางประมาณ 8 อังสตรอม แพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ จึงมีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน 
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(semipermeable membrane หรือ differentially permeable membrane) โดยท าหน้าที่ควบคุม
การเข้าออกของน้ า แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สารอาหารและควบคุมการเข้าออกของอิ
ออนของโลหะต่าง ๆ เช่น Na+, K+ เป็นต้น 

3. ท าหนา้ที่เรง่ปฏิกิรยิาที่เกี่ยวข้องกับโปรตนีที่อยู่ที่เยื่อหุม้เซลล์  
4. มีคุณสมบัติเป็นตัวรับลิแกน (ligand) ที่มาตามกระแสโลหิต เมื่อจะเข้าสู่เซลล์

จะจับกับตัวรับ (receptor) ที่มีความจ าเพาะซึ่งอยู่ที่ผิวของเยื่อหุ้มเซลล์ แล้วเหนี่ยวน าให้เกิด
การตอบสนองทางชีวเคมีภายในเซลล์ 

สารเคลือบเซลล์ (cell coat) โดยทั่วไปเซลล์จะมีสารเคลือบที่เยื่อหุ้มเซลล์ด้าน
นอกอีกช้ันหนึ่ง สารเหล่านี้ไซโทพลาสซึมเป็นตัวสร้างขึ้นมา ในเซลล์สัตว์มีสารเคลือบพวกไกล
โคโปรตีน (glycoprotein) คือ เป็นสารประกอบของคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน สารเคลือบเซลล์
ในเซลล์แต่ละชนิดของสัตว์จะต่างกัน แต่สารเคลือบเซลล์ ท าหน้าที่อย่างเดียวกัน คือท าให้
เซลล์เหล่านั้นรวมกลุ่มกันได้เป็นเนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบอวัยวะมากที่สุด บางครั้งเซลล์อาจ
ผิดปกติมีการแบ่งตัวเร็วเกินไป เพราะสารเคลือบเซลล์ผิดปกติจนกลายเป็นมะเร็ง ซึ่งร่างกาย
ควบคุมไม่ได้ ในพืชมีสารเคลือบหลายชนิด เช่น ลิกนิน (lignin) เซลลูโลส (cellulose) คิวติน 
(cutin) ซูเบอริน (suberin) เพคติน ท าให้เกิดเป็นผนังเซลล์ที่ไร้ชีวิต อยู่ช้ันนอกของเยื่อหุ้มเซลล์ 
โดยมีเซลลูโลสเป็นแกนน าส าคัญ และมีสารอื่นปะปนอยู่ 

3.1.2 ผนังเซลล์ (cell wall) ผนังเซลล์พบในเซลล์ของพืช แบคทีเรีย รา สาหร่าย 
เป็นโครงสร้างที่อยู่รอบนอกของเซลล์ จะห่อหุ้มเยื่อหุ้มเซลล์อีกช้ันหนึ่ง ท าให้เซลล์มีความ
แข็งแรงมากยิ่งขึ้น ส าหรับในเซลล์สัตว์จะไม่มีผนังเซลล์ ผนังเซลล์เป็นโครงสร้างที่แข็งแรงมาก 
และไม่มีชีวิต โดยทั่วไปโครงสร้างหลักของผนังเซลล์จะประกอบด้วยสายพอลิแซ็กคาไรด์
จ านวนมาก ผนังเซลล์ของสิ่งมี ชีวิตแต่ละกลุ่มประกอบด้วยองค์ประกอบแตกต่างกัน 
นักวิทยาศาสตร์สามารถใช้การมีและไม่มีผนังเซลล์รวมทั้งโครงสร้าง และองค์ประกอบของ
ผนังเซลล์ในการจ าแนกกลุ่มของสิ่งมีชีวติได้ 

ผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ส่วนประกอบหลักของผนังเซลล์ในแบคทีเรีย คือ 
สารประกอบที่เรียกว่า เพปติโดไกลแคน หรือมิวรีน (peptidoglycan/murein) ประกอบขึ้น
จากโมเลกุลของคาร์โบไฮเดรตสายยาว โดยมีเพปไทด์ (peptide) สายสั้น ๆ เช่ือมระหว่างสาย
ของคาร์โบไฮเดรต และมีโปรตีนกับไขมันยึดเกาะ 

ผนังเซลล์ของพืช ผนังเซลล์ของพืชมีองค์ประกอบหลัก คือ โมเลกุลของสารใน
กลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่เรียกว่า เซลลูโลส (cellulose) เซลลูโลสประกอบขึ้นจากโมเลกุลของ
น้ าตาลกลูโคสต่อกันเป็นสายยาวไม่มีแขนง สายยาวของเซลลูโลสจะเรียงตัวขนานกัน และยึด
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ติดกันด้วยพันธะไฮโดรเจน และจับกันเป็นเส้นใยขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งเรียกว่า ไมโครไฟบริล 
(microfibril) สายของไมโครไฟบริลจะขดไปมาและยึดติดกันด้วยสารประกอบในกลุ่มพอลิ
แซ็กคาไรด์ (polysaccharide) หลายชนดิ กลายเป็นโครงสรา้งที่แข็งแรง ไม่ละลายในน้ า 

เซลล์ของพืชที่อยู่ในระหว่างการเจริญเติบโตอาจมีผนังเซลล์บางและยึดติดอยู่กับ
เซลล์ข้างเคียงด้วยช้ันบางๆ ของสารในกลุ่มพอลิแซ็กคาไรด์ เรียกช้ันนี้ว่า มิดเดิล ลาเมลลา 
(middle lamella) ผนังเซลล์ของพืชในระยะนี้เราเรียกว่า ไพรมารี เซลล์ วอลล์ (primary cell 

wall) เมื่อเซลล์มีอายุมากขึ้น อาจมีการเพิ่มสารบางชนิดเข้าไปในผนังเซลล์ ท าให้ผนังเซลล์
แข็งแรงขึ้นหรือสร้างช้ันของผนังเซลล์ที่ เรียกว่า เซคันดารี เซลล์ วอลล์ (secondary cell wall) 

แทรกขึ้นมาระหว่าง ไพรมารี เซลล์ วอลล์ และเยื่อหุ้มเซลล์ เป็นช้ันเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ ท าให้
ผนังเซลล์มีความหนามากขึ้นและแข็งแรงเพิ่มขึ้น การที่เซลล์พืชมีผนังเซลล์ ท าให้เซลล์พืชมี
ปัญหาในการส่งอาหารและน้ าเข้าสู่เซลล์ ผนังเซลล์ของพชืจึงมรีูที่ยอมให้น้ าและอาหารผ่านเข้า
สู่เซลล์ที่ติดกันได้สะดวก รูเหลา่นีเ้รียกว่า พลาสโมเดสมาตา (plasmodesmata)  

ผนังเซลล์ในสิ่งมีชีวิตอื่น อาจประกอบด้วย สารประกอบพวกคาร์โบไฮเดรต 
หรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งมีชีวิต เช่น ผนังเซลล์ของราก็ประกอบไปด้วยสารประกอบ
พวกพอลิแซ็กคาไรด์ ที่เรียกว่า ไคติน (chitin) เพราะหน่วยย่อยของพอลิแซ็กคาไรด์ชนิดนี ้คือ 
โมเลกุลของ เอ็นอะซิติล กลูโคซามีน ต่อเป็นสายยาว ไม่มีแขนง เป็นสารประกอบชนิดเดียวกับ
เปลือกกุ้ง ส่วนสาหร่าย ผนังเซลล์ประกอบด้วย เพคติน (pectin) เป็นส่วนใหญ่  และมี
เซลลูโลสประกอบอยู่ด้วย 

หน้าที่ของผนังเซลล์ 
ผนังเซลล์ที่ล้อมรอบเยื่อหุ้มเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เป็นโครงสร้างที่มีความแข็งแรง

มากกว่าเยื่อหุ้มเซลล์ ผนังเซลล์จึงมีผลต่อรูปร่างของเซลล์ ช่วยให้เซลล์คงรูปอยู่ได้ อีกทั้งท า
หน้าที่ในการปกป้องเซลล์ที่ถูกห่อหุ้มอยู่จากแรงที่มากระทบจากภายนอก และต่อแรงดัน
ภายในเซลล์ ผนังเซลล์จงึเป็นโครงสรา้งหนึ่งที่มคีวามส าคัญต่อการอยู่รอดของเซลล์ 

3.2 ส่วนที่เป็นของเหลวภายในเซลล์ (protoplasm)  

ส่วนที่ เป็นของเหลวภายในเซลล์  เรียกว่าโปรโทพลาสซึม (protoplasm) 

ประกอบด้วย 2 ส่วน คือไซโทพลาสซึม และนิวเคลียส 

3.2.1 ไซโทพลาสซึม (cytoplasm) เป็นส่วนที่เป็นของเหลวที่อยู่ภายในเซลล์ 
ประกอบด้วยส่วนที่เป็นของเหลวภายในเซลล์ หรือ ไซโตซอล (น้ า CO2 แร่ธาตุ สารชีวโมเลกุล) 
และส่วนที่เป็นออร์แกเนลล์ตา่ง ๆ ซึ่งถือว่ามีชีวติเพราะมีคุณสมบัติของสิ่งมีชีวติ 
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3.2.1.1 ไซโตซอล (cytosol) หรอืของเหลวภายในเซลล์ 
- น  า (H2O) พบว่าประมาณร้อยละ 99 ของโมเลกุลทั้งหมดใน

เซลล์จะเป็นโมเลกุลของน้ า โครงสร้างทางเคมีของน้ าประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจน (H) 2 

อะตอม และออกซิเจน (O) 1 อะตอม ยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจน ท ามุมตา่งกัน 104.5 องศา  
- คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นสารประกอบที่พบในร่างกายซึ่ง

เกิดจากปฏิกิริยาการเผาผลาญภายในเซลล์ เลือดจะเป็นตัวขนส่งเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออก
จากเซลล์ เพื่อน าไปก าจัดออกจากร่างกายที่ปอด โดยจะมีน้ าที่เป็นสารประกอบในเลือดมา
เกี่ยวข้อง จงึเป็นกลไกส าคัญในการรักษาความเป็นกรดเป็นด่างของเลือดให้คงที่ 

- ธาตุ (elements) ภายในเซลล์ของสิ่งมี ชีวิตจะมีแร่ธาตุเป็น
องค์ประกอบอยู่หลายชนิด ธาตุที่พบได้ในเซลล์สามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธาตุ
หลักและกลุ่มธาตุรอง 

กลุ่มธาตุหลัก (principal elements) เป็นกลุ่มของธาตุที่พบ
ปริมาณมากในเซลล์ ได้แก่ คารบ์อน (C) ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) ไนโตรเจน (N) แคลเซียม 
(Ca) และ ฟอสฟอรัส (P) เป็นต้น 

กลุ่มธาตุรอง (trace elements) เป็นกลุ่มของธาตุที่พบใน
เซลล์เป็นจ านวนไม่มากนัก แต่มีความส าคัญต่อกิจกรรมภายในเซลล์ ร่างกายขาดไม่ได้ถ้าขาด
จะท าให้เกิดผลต่อการท างานภายในเซลล์ ได้แก่ สังกะสี (Zn) แมงกานีส (Mn) ทองแดง (Cu) 

ไอโอดีน (I) และ เหล็ก (Fe) เป็นต้น 

- สารชีวโมเลกุล (biomolecule) สารชีวโมเลกุลเป็นสารประ 
กอบที่มีขนาดใหญ่ (macromolecule) มีบทบาทหน้าที่หลายอย่างภายในเซลล์ สามารถจ าแนก 
4 กลุ่ม ได้แก่ คารโ์บไฮเดรต ลิพดิ โปรตนี และ กรดนิวคลีอิก 

3.2.1.2 ออร์แกเนลล์ (organelles) ออร์แกเนลล์ เป็นอวัยวะขนาดเล็ก 
ท าหน้าที่เปรียบเสมอืนอวัยวะของเซลล์ ภายในเซลล์จะมีออร์แกเนลล์ ซึ่งมีรูปร่างและท าหนา้ที่
แตกต่างกันไป ได้แก่ ไมโทคอนเดรีย เอนโดพลาสมิกเรติคูรัม กอลจิคอมเพล็กซ์ ไลโซโซม ไร
โบโซม เป็นต้น 

4. ออร์แกเนลล์ภายในเซลล์ 
4.1 ไมโทคอนเดรีย  (mitochondria, ไมโท=แท่ง, chondros=เม็ด หรือก้อน) มี

ความยาว 5-7 ไมครอน มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2-1 ไมครอน พบได้ในเซลล์ทุกชนิดที่ใช้
ออกซิเจนเป็นแหล่งพลังงาน รูปร่างและโครงสร้างของไมโทคอนเดรีย มีหลายแบบขึ้นอยู่กับ
ชนิดของเซลล์ ลักษณะมีรูปร่างกลม ท่อนสั้น ท่อนยาว หรือกลมรีคล้ายรูปไข่ มีเยื่อหุ้ม 2 ช้ัน 
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ได้แก่ เยื่อหุ้มช้ันนอก (outer membrane) มีลักษณะเรียบ ประกอบไปด้วยโปรตีน ร้อยละ 60-

65 ลิพิด ร้อยละ 35-40 และเยื่อหุ้มช้ันใน (inner membrane) เยื่อหุ้มช้ันในจะมีเอนไซม์และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์พลังงาน ภายในไมโทคอนเดรียจะมีส่วนที่พับไปมาเรียกว่า 
คริสตี (cristae) และส่วนที่ เป็นของเหลว เรียกว่า แมทริกซ์ (matrix) ซึ่งจะพบเอนไซม์ ที่
เกี่ยวข้องกับวัฏจักรเครบส์ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหายใจระดับเซลล์ (จะเกิดขึ้นในบริเวณนี้
เพราะมีเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในการสร้าง ATP) การสังเคราะห์โปรตีน และการจ าลองตัวของไม
โทคอนเดรีย ระหว่างเยื่อหุ้มช้ันในและช้ันนอก เป็นส่วนที่แคบ เรียกว่า intermembrane space 

ภายในไมโทคอนเดรีย สามารถพบดีเอ็นเอ ได้เช่นเดียวกับในนิวเคลียสและคลอโรพลาสต์ โดย
เรียกว่า mtDNA (ดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรีย) เป็นดีเอ็นเอที่มาจากแม่โดยตรง ส่วนดีเอ็นเอที่อยู่
ในนิวเคลียสนั้น จะเป็นที่ดีเอ็นเอที่รวมกันจากพ่อและแม่ นอกจากนี้ยังมี RNA (ribonucleic 

acid) เอนไซม์ และไรโบโซมอยู่ภายใน ท าหนา้ที่สังเคราะหโ์ปรตนีขึน้ภายในไมโทคอนเดรีย 

 
ภาพท่ี 2.6 โครงสรา้งของไมโทคอนเดรีย 

ที่มา (https://www.pinterest.com สืบค้น 26 ตุลาคม 2557) 

ไมโทคอนเดรีย พบในยูคาริโอตเกือบทุกชนิด ยกเว้นเซลล์บางชนิด เช่น เซลล์เม็ดเลือด
แดง จ านวนของไมโทคอนเดรีย ในเซลล์แต่ละชนิดจะมีจ านวนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับชนิดและ 
กิจกรรมของเซลล์ เซลล์ที่มีเมแทบอลิซึมสูงจะมีไมโทคอนเดรียมาก เชน่ เซลล์ตับ (ซึ่งมีจ านวน
ประมาณ 1000-2000 อันต่อเซลล์ กินเนื้อที่หนึ่งในห้าของเซลล์) เซลล์ไต เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ 
เซลล์ที่ก าลังเจรญิเติบโต และเซลล์ตอ่ม 

ไมโทคอนเดรีย มีหน้าที่เป็นแหล่งสร้างพลังงาน (ATP) ภายในเซลล์ ปฏิกิริยาการสร้าง 
ATP ในไมโทคอนเดรียนั้นแยกเป็น 2 ส่วน คือ บริเวณเยื่อหุ้มด้านนอกของไมโทคอนเดรีย ท า
หนา้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารประกอบฟอสโฟลิปิด ส าหรับเยื่อหุม้ด้านในของไมโทคอนเดรีย 
มีเอนไซม์เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ ATP ภายในแมทริกซ์มีของเหลวที่ท าหน้าที่เป็นเอนไซม์ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิกิรยิาเคมีตา่ง ๆ ในวัฏจักรเครปส์ (Krebs cycle) 
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4.2 เอนโดพลาสมิก เรติคู รัม  (endoplasmic reticulum:ER, endo=ภายใน , 

recticulum=ตาข่าย) เป็นออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้มหนาประมาณ 50-60 อังสตรอม มีผนังบาง 
2 ช้ัน มีขนาดเล็กมาก ไม่สามารถส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ทั่วไป ต้องดูจากกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอน เป็นออร์แกเนลล์ที่มีลักษณะเป็นตาข่าย โครงสร้างเป็นท่อขดพับไปมา ภายในท่อมี
ของเหลวเรียกว่า ไฮยาโลพลาสซึม (hyaloplasm) มีทางติดต่อกับเยื่อหุ้มนิวเคลียส กอลจิบอดี 
และเยื่อหุ้มเซลล์ ส าหรับรูปร่างที่พบมีทั้งที่เป็นถุงแบน (cisternae) หรือเป็นกระเปาะ (vesicle) 

หรือเป็นท่อ (tubules) ในเซลล์แต่ละชนิดอาจพบทั้ง 3 รูปร่างก็ได้ แต่โดยทั่วไปแล้วรูปร่างของ 
ER เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของเซลล์  

1. ซิสเทอร์นี (cisternae) หรือถุงเออกลาสโทพลาสมิก (erglastoplasmic sacs) 

รูปร่างแบบนี้จะพบในเซลล์ที่สามารถสังเคราะห์โปรตีนได้ดี จึงท าให้ระบบท่อพองออกจนมี
ขนาดยาวและแบนคล้ายถุง เพื่อเป็นแหล่งเก็บสะสมสารที่สังเคราะห์ขึ้นมา ซิสเทอร์นีแต่ละ
อันมคีวามลกึ ประมาณ 50 นาโนเมตร 

2. กระเปาะ (vesicle) กระเปาะที่พบในเอนโดพลาสมิกเรติคูรัมมักจะมีรูปร่าง
กลมจนถึงกลมรี มีขนาดไม่แน่นอน แต่โดยเฉลี่ยทั่วไปมีขนาดประมาณ 40-500 นาโนเมตร 
กระเปาะนีม้ักจะไมพ่บว่ามีความสัมพันธ์กับซิสเทอร์นี หรอืกระเปาะอื่น 

3. ท่อ (tubules) มีลักษณะเป็นท่อกลม ขนาดท่อประมาณ 50-100 นาโนเมตร 

 
ภาพท่ี 2.7 โครงสรา้งของเอนโดพลาสมกิเรตคิูรัม 

ที่มา (http://botanystudies.com สืบค้น 26 ตุลาคม 2557) 

เอนโดพลาสมิกเรติคูรัม แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เอนโดพลาสมิกเรติคูรัมชนิดเรยีบ 
และเอนโดพลาสมิกเรติคูรัมชนดิขรุขระ 

ก. เอนโดพลาสมิกเรติคูรัมชนิดเรียบ (smooth endoplasmic recticulum) หรือ 
SER ลักษณะเป็นท่อกลวง ทรงกระบอก ท่อแตกแขนงเรียงประสานกันเป็นร่างแห มีเยื่อหุ้มช้ัน
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เดียวไม่มีไรโบโซมมาเกาะที่ผิว เอนโดพลาสมิกเรติคูรัมชนิดเรียบจะเชื่อมต่อกับ RER พบมาก
ในเซลล์ที่ท าหนา้ที่สังเคราะหส์เตียรอยด์ (steroid secreting cell) 

หน้าที่ของเอนโดพลาสมิกเรติคูรัมชนิดเรียบ 

1. ก าจัดสารพิษ (detoxification) ตามปกติแล้วตับจะเป็นอวัยวะส าคัญในการก าจัด
สารพิษต่าง ๆ ออกจากร่างกาย โดยในเซลล์ตับจะพบ SER เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ตับจะ
สังเคราะหส์ารเพื่อต่อต้านสารพิษที่รา่งกายรับเข้าไปรวมถึงยาบางชนิดด้วย 

2. กระตุ้นการท างานของเซลล์กล้ามเนื้อ โดยที่ SER ที่พบในเซลล์กล้ามเนื้อเรียกว่า 
ซาร์โคพลาสมิกเรติคูรัม (sarcoplasmic reticulum) จะมีแคลเซียมไอออนสะสมอยู่เป็นจ านวน
มาก เมื่อกล้ามเนื้อได้รับการกระตุ้นด้วยกระแสประสาท ฮอร์โมน หรืออื่นๆ จึงมีการปล่อย 
แคลเซียมไอออนสู่ไซโทพลาสซึม อย่างรวดเร็ว เป็นผลให้เอนไซม์อะดีโนซีนไตรฟอสฟาเทส 
(adenosine triphosphatase) ท างานได้ส่งผลใหก้ล้ามเนือ้หดตัว 

3. เกี่ยวข้องกับเมแทบอลึซึมของไกลโคเจน (glycogen) ในเซลล์ตับโดยทั่วไปจะมี
ปริมาณของไกลโคเจนเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับการเพิ่มจ านวนของเอนไซม์ กลูโคสซิกฟอส
ฟาเทส (glucose-6-phosphatase) ซึ่งท าหน้าที่ย่อยสลายไกลโคเจน และการเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วของเอนโดพลาสมิกเรติคูรัมชนิดเรียบ จะท าให้ปริมาณของไกลโคเจนลดลงอย่าง
รวดเร็วเช่นกัน เนื่องจากมีเอนไซม์เป็นจ านวนมาก กระบวนการท าลายไกลโคเจนดังกล่าว
เรียกว่า ไกลโคจีโนไลซีส (glycogenolysis) 

4. การสังเคราะห์ สเตียรอยด์ (steroid) ในเซลล์ที่ท าหน้าที่สร้างสารสเตียรอยด์ จะมี 
SER จ านวนมาก โดยใน SER จะมีเอนไซม์เปลี่ยนคอเลสเตอรอล (cholesterol) ให้เป็นสเตีย 
รอยด์ และเทสโทสเตอโรน 

5. สะสมสารต่าง ๆ สารที่สะสมอยู่ใน SER เรียกว่า ไซโมเจน (zymogen) ซึ่งมักจะเป็น
เอนไซม์ที่อยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมจะท าปฏิกิริยา เช่น ที่ตับอ่อนมีทริพซิโนเจน ( trypsinogen) 

และไคโมทริพซิโนเจน (chymotrypsinogen) 

6. การสังเคราะห ์ไตรกลีเซอไรด์เหมอืนกับ RER        

7. ล าเลียงสารไปสู่ส่วนตา่ง ๆ ของเซลล์ 
ข. เอนโดพลาสมิกเรติคูรัมชนิดขรุขระ (rough endoplasmic recticulum) หรือ 

RER ลักษณะเป็นท่อกลวง ทรงกระบอก มีไรโบโซมเกาะอยู่ที่ผิวภายนอก ท าให้ RER มีลักษณะ
ขรุขระ เยื่อหุ้มช้ันในบางส่วนพองออกเป็นซิสเทอร์นี จ านวนซิสเทอร์นีแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
หน้าที่ของเซลล์ หรือสภาวะการเจริญของเซลล์ พบได้ในเซลล์ทุกชนิด โดยเฉพาะในเซลล์ที่ท า
หน้าที่สังเคราะห์โปรตีนจะพบมากเป็นพิเศษ เช่น เซลล์ตับ  ในเซลล์เกิดใหม่พบว่ามีเอนโด 
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พลาสมิกเรติคูรัมชนิดขรุขระ มากกว่าชนิดเรียบ แต่เมื่อเซลล์มีอายุมากขึ้น พบว่าเอนโดพลาส 
มิกเรติคูรัมชนิดเรียบ มากกว่าชนิดขรุขระ เช่ือกันว่าเอนโดพลาสมิกเรติคูรัมชนิดขรุขระ จะ
เปลี่ยนเป็นเอนโดพลาสมกิเรตคิูรัมชนิดเรียบ เมื่อเซลล์มอีายุมากขึน้ 

หน้าที่ของเอนโดพลาสมิกเรติคูรัมชนดิขรุขระ 

1. ล าเลียงสารไปยังส่วนตา่ง ๆ ของเซลล์ 
1.1 การล าเลียงสารพวกไขมัน จากการทดลองน าหนูที่อดอาหารมาให้น้ ามันจาก

ข้าวโพด โดยอนุภาคของน้ ามันจะถูกดูดซึมที่ล าไส้เล็ก หลังจากนั้นอีกหลายช่ัวโมงจึงพบว่า
ไขมันแพร่กระจายอยู่ใน RER และ SER รวมถึง golgi body ด้วย แสดงใหเ้ห็นว่าการล าเลียงสาร 
เกิดจาก ER ไปยัง golgi body 

1.2 การล าเลียงสารพวกโปรตีน มีโปรตีนหลายชนิดที่ได้จากการสังเคราะห์ของ 
RER แล้วส่งไปเก็บไว้ที่ซิสเทอร์นี แล้วส่งผ่านไปสะสมไว้ในกระเปาะของ SER แล้วจะถูกส่งไปที่ 
golgi body เพื่อส่งออกนอกเซลล์ตอ่ไป 

2. สังเคราะห์โปรตีน จะเริ่มจากมีไรโบโซมมาเกาะที่ผิวด้านนอกของเยื่อหุ้มของ ER 

แล้วเกิดกระบวนการถอดรหัส (translation) ซึ่งจะกลายเป็นสายโปรตีนภายในช่องว่าง (lumen) 

ของ RER โปรตีนจะถูกส่งผ่านไปยังซิสเทอร์นี แล้วถูกส่งเป็น transport vesicle ซึ่งน าไป
ปรับแต่งที่ golgi body ต่อไป โดยทั่วไปแล้วการสังเคราะห์โปรตีนของเอนโดพลาสมิกเรติคูรัม
ชนิดขรุขระ จะต่างจากไรโบโซมอิสระ (free ribosome) ทั้งนี้เพราะโปรตีนที่สร้างจากไรโบโซม
อิสระจะถูกเก็บไว้ใช้ภายในเซลล์ แต่โปรตีนที่ได้จากเอนโดพลาสมิกเรติคูรัมชนิดขรุขระ จะถูก
ส่งออกไปใช้ภายนอกเซลล์ 

3. การสังเคราะห์ ไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) หลังจากที่มีการดูดซึมไขมันของเซลล์ที่
อยู่บริเวณล าไส้เล็กจะมีการเปลี่ยนกลีเซอไรด์ (glyceride) ให้เป็นไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) 

อย่างรวดเร็วใน ER ทั้งสองชนิด 

เนื่องจากผนังของเอนโดพลาสมิกเรติคูรัมยอมให้สารประกอบโมเลกุลใหญ่บางชนิด 
รวมทั้งลิปิด เอนไซม์ และโปรตีนผ่านเข้าออกได้ จึงเป็นทางผ่านของสาร และเกลือแร่เข้าไป
กระจายทั่วเซลล์ รวมทั้งสารต่าง ๆ ยังอาจสะสมไว้ในเอนโดพลาสมิกเรติคูรัม และการขับของ
เสียออกจากเซลล์ได้อีกด้วย 

ข้อแตกต่างระหว่างเอนโดพลาสมิคเรติคูรัมชนดิเรยีบและขรุขระ 
1. ความคงทน (stability) ของโครงสร้าง โดยชนิดเรียบมีความคงทนน้อยกว่าชนิด

ขรุขระ ในเซลล์ที่ได้รับบาดเจ็บหรือตายใหม่ ๆ SER จะเสียสภาพภายในไม่กี่ช่ัวโมง แต่ RER 
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สามารถคงสภาพอยู่ได้หลายวัน ความคงทนที่เกิดขึ้นนี้มาจากไรโบโซมที่มาเกาะที่ RER นั่นเอง 
ท าให้คุณสมบัติของเยื่อหุ้มเปลี่ยนไป ความคงทนจงึเปลี่ยนไปด้วย 

2. ด้านโครงสรา้ง SER มีลักษณะเป็นท่อ แต่ RER มักมีลักษณะเป็น cisternae  

4.3 กอลจิคอมเพล็กซ์ (golgi complex) มีช่ือเรียกที่แตกต่างกัน หลายอย่าง คือ 
กอลจิบอดี (golgi body) กอลจิ แอพพาราตัส (golgi apparatus) ดิกไทโอโซม (dictyosome) 
ลักษณะเป็นถุงแบน คล้ายจานเรียงซ้อนกันเป็นช้ัน มีจ านวนไม่แน่นอน มีประมาณ 5-10 ช้ัน 
โดยทั่วไปมักพบ 2-8 อัน ตรงปลายของถุงมักโป่งออก ถุงเหล่านี้มีผนัง 2 ช้ัน กอลจิคอม
เพล็กซ์ ลักษณะมี 2 หน้า ด้านนูนมักหันไปทางนิวเคลียส (cis face) ด้านนี้จะมีถุงกลมขนาด
เล็ก (transfer vesicle) ที่เกิดจาก RER แล้วเคลื่อนที่มารวมกับ golgi complex และด้านเว้ามัก
หันไปทางด้านเยื่อหุ้มเซลล์ (trans face) ด้านนี้จะพบกลุ่มของถุงกลมขนาดใหญ่ (secretory 

vesicle) ที่แยกหลุดออกมาจากขอบของส่วนที่เป็นถุงแบน ซึ่งภายในมีโปรตีน หรือไกลโค
โปรตีนที่สังเคราะห์เก็บไว้ภายในเซลล์ เช่น ไลโซโซม หรือ secretory granule ที่จะส่งออกนอก
เซลล์ โดยทั่วไปจะพบในเซลล์สัตว์ มีกระดูกสันหลังมากกว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง กอลจิ
คอมเพล็กซ์มักพบใกล้กับนิวเคลียส หรือใกล้กับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสารออกนอก
เซลล์  

 
ภาพท่ี 2.8 โครงสร้างของกอลจิคอมเพล็กซ์ 
ที่มา (https://uhscellprojects2010.wikispaces.com สืบค้น 26 ตุลาคม 2557) 

หน้าที่ของกอลจิคอมเพล็กซ์ 
  1. สังเคราะหส์ารประกอบหลายชนดิ เชน่ คารโ์บไฮเดรต, glycoprotein, lipoprotein 

      2. ท าหนา้ที่ขับสารประกอบต่าง ๆ เชน่ ฮอรโ์มน เอนไซม์ ไขมัน ออกทางเยื่อหุม้เซลล์ 
  3. สร้าง acrosome ที่หัวอสุจิของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

  4. ในพืชกอลจิคอมเพล็กซ์ ท าหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างผนังเซลล์ และ แผ่นกั้นเซลล์ 
(cell plate) ขึน้มาใหม่ในชว่งปลายของการแบ่งเซลล์ 
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      5. ท าหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเมือกทั้งในพืช และสัตว์ (ถ้าเป็นพืชสร้างเมือกที่หมวก
ราก เพื่อให้รากชอนไชไปในดินได้สะดวกยิ่งขึ้น ถ้าเป็นสัตว์จะสร้างเมือกที่เยื่อบุผนังล าไส้ และ
กระเพาะอาหาร เพื่อป้องกันการย่อยของเอนไซม์ต่อล าไส้ หรอืกระเพาะอาหารเอง) 
      6. สังเคราะหไ์ลโซโซมได้ 
      7. จัดเรียงตัวของสารเพื่อให้ได้โปรตนีที่มีสภาพเหมาะสม ที่ใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ ได้  

4.4 ไลโซโซม (lysosome) ลักษณะเป็นถุงกลมรี เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 0.15-

0.8 ไมครอน ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา ภายในบรรจุ hydrolytic 

enzyme หรือ lysosomal enzyme หลายชนิด มักอยู่ใกล้กับ golgi complex เป็นออร์แกเนลล์ที่
พบเฉพาะในเซลล์สัตว์ ส่วนมากไม่พบไลโซโซมในเซลล์ของพืช ยกเว้นเซลล์พืชบางชนิด (เช่น 
หัวหอม ต้นกล้าข้าวโพด ตน้กล้ายาสูบ หรอืพืชที่กินแมลงเป็นอาหาร) มักพบใกล้กับกอลจิบอดี 
ไลโซโซม ยังเป็นส่วนส าคัญในการย่อยสลายองค์ประกอบของเซลล์หลังจากเซลล์ตาย โดยพบ
มากในฟาโกไซทิกเซลล์ (phagocytic cell) เช่น เซลล์เม็ดเลือดขาว และเซลล์ในระบบเรติคูโล
เอนโดทีเลียม (reticuloendothelial system) เช่น ตับ ม้าม นอกจากนี้ ยังพบไลโซโซม จ านวน
มากในเซลล์ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือมีการสลายตัวเอง เช่น เซลล์ส่วนหางของลูกอ๊อด ไลโซโซมมี
เอนไซม์หลายชนิด จงึสามารถย่อยสลายสารต่าง ๆ ภายในเซลล์ได้ดี   

ไลโซโซม เป็นออร์แกเนลล์ที่มีเมมเบรนหอ่หุ้มเพียงช้ันเดียว ซึ่งไม่ยอมให้เอนไซม์ต่าง ๆ 
ผา่นออกมา เยื่อหุ้มนี้มีความทนทานต่อปฏิกิริยาการย่อยของเอนไซม์ที่อยู่ภายในได้ แต่เป็นเยื่อ
ที่สลายตัวหรือรั่วได้ง่ายเมื่อเกิดการอักเสบของเนือ้เยื่อ หรือขณะที่มีการเจรญิเติบโต เอนไซม์ที่
อยู่ในถุงของไลโซโซมนี้ เช่ือกันว่าเกิดจากไรโบโซมที่เกาะอยู่บน RER สร้างเอนไซม์ขึ้น แล้ว
ส่งผา่นไปยังกอลจบิอดี แล้วหลุดออกมาเป็นถุงไลโซโซม 

 
ภาพท่ี 2.9 การสรา้ง และหนา้ที่ของไลโซโซม 

ที่มา (https://uhscellprojects2010.wikispaces.com สืบค้น 26 ตุลาคม 2557) 



 

 

 

 

 

 

37 บทท่ี 2 โครงสร้างและหนา้ที่ของเซลล์ 

หน้าที่ของไลโซโซม 

1.  ย่อยสลายอนุภาค และโมเลกุลของสารอาหารภายในเซลล์ 
2. ย่อย หรือท าลายเชือ้โรคและสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายหรอืเซลล์ เช่น เซลล์เม็ด

เลือดขาวกิน และย่อยสลายเซลล์แบคทีเรีย 

3. ท าลายเซลล์ที่ตายแล้ว หรือเซลล์ที่มีอายุมาก (autolysis) โดยเยื่อของไลโซโซมจะฉีก
ขาดได้ง่าย แล้วปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยสลายเซลล์ดังกล่าว 

4. ย่อยสลายโครงสรา้งของเซลล์ ในระยะที่เซลล์มกีารเปลี่ยนแปลง และมีเมตามอร์โฟ
ซีส (metamorphosis) เชน่ ในเซลล์ส่วนหางของลูกอ๊อด 

ชนิดของไลโซโซม ไลโซโซม แบ่งออกเป็น 4 ชนิด 

1. ไลโซโซมระยะแรก (primary lysosome) มีน้ าย่อยที่สังเคราะห์มาจากไรโบโซม 
และเก็บไว้ในกอลจบิอดี แล้วหลุดออกมาเป็นถุง 

2. ไลโซโซมระยะที่ 2 (secondary lysosome) เกิดจากไลโซโซมระยะแรก รวมตัว
กับสิ่งแปลกปลอมที่ เข้ามาในเซลล์ โดยวิธีฟาโกไซโตซิส (phagocytic) หรือพิโนไซโตซิส 
(pinocytosis) แล้วมกีารย่อยต่อไป 

3. เรซิดวล บอดี (residual body) เป็นส่วนที่เกิดจากการย่อยอาหารในไลโซโซม
ระยะที่สองไม่สมบูรณ์ มกีากอาหารเหลอือยู่ในเซลล์บางชนิด เช่น อะมีบา โปรโตซัว จะขับกาก
อาหารออกทางเยื่อหุ้มเซลล์ โดยวิธีเอกโซไซโตซิส (exocytosis) หรือในเซลล์บางชนิด อาจ
สะสมไว้เป็นเวลานาน ซึ่งสามารถใช้บอกอายุของเซลล์ได้ เช่น รงควัตถุที่สะสมไว้ในเซลล์
ประสาทของสัตว์ที่มอีายุมาก 

4. ออโตฟาจิก แวคิวโอ หรือ ออโตฟาโกโซม (autophagic vacuole or autophagosome) 

เป็นไลโซโซมที่เกิดในกรณีพิเศษ เนื่องจากกินส่วนต่าง ๆ ของเซลล์ตัวเอง เช่น ไมโทคอนเดรีย 
ร่างแหเอนโดพลาสซึม พบมากในเซลล์ตับ 

4.5 ไมโครบอดี (microbodies) หรือ เพอรอกซิโซม (peroxisome) ลักษณะเป็น
กระเปาะเล็ก ๆ มีเยื่อหุ้มเพียงช้ันเดียว มีรูปร่างกลมแบบรูปไข่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-

1.2 ไมครอน พบมากในเซลล์ของตับและไต ลักษณะคล้าย secretory granule หรือ คล้ายไลโซ
โซม ภายในมี เอนไซม์  catalase, D-amino oxidase, urea oxidase, acidphosphatase และ
เอนไซม์ที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน พบได้ในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ โดยจะพบเอนไซม์คะ
ตะเลส มากที่สุดถึง ร้อยละ 40 วิธีการแยกไลโซโซมออกจากเพอรอกซิโซมจะอาศัยเอนไซม์คะ
ตะเลสเป็นตัวแยก 
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หน้าที่ของไมโครบอดี 
1. สร้างและสลาย hydrogen peroxide (H202) ซึ่ งเป็นสารที่มีความเป็นพิษสูงให้

กลายเป็น O2 และ H2O 

2. เกี่ยวข้องกับ metabolism ของลพิิดและคาร์โบไฮเดรต 

4.6 ไรโบโซม (ribosome) มีลักษณะกลม ไม่มีเยื่อหุ้ม บางครั้งจึงเรียกไรโบโซมว่า
ออร์แกเนลล์ที่ไม่มีเยื่อหุม้ ไรโบโซมที่มีขนาดเล็กมาก ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางประมาณ 20 nm 

(200 อังสตรอม) ท าให้ไม่สามารถส่องดูได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา แต่สามารถส่องดู
ด้วยกล้องจุลทรรศนอ์ิเล็กตรอนได้ ไรโบโซมกระจาย อยู่ทั่วไปในไซโทพลาสซึม และเกาะอยู่บน
ผิวของเอนโดพลาสมิกเรติคูรัมชนิดขรุขระ ที่สามารถพบได้ทั้งในเซลล์ของโพรคาริโอตและ
เซลล์ของยูคาริโอต 

 
ภาพท่ี 2.10 โครงสรา้งของไรโบโซม 

ที่มา (http://bio1151.nicerweb.com สืบค้น 26 ตุลาคม 2557) 

 ไรโบโซมเกิดจาก ribosomal RNA (rRNA) ร้อยละ 65 รวมกับโปรตีน  ร้อยละ 35 

ประกอบด้วย หน่วยย่อย 2 หน่วยซ้อนกัน คือ หน่วยย่อยเล็ก (small subunit, S) และ หน่วย
ย่อยใหญ่ (large subunit, L) มีขนาดแตกต่างกันซึ่งขนาดของไรโบโซม วัดได้จากค่าสัมประสิทธิ์
ของการตกตะกอน (sedimentation coefficient) เมื่อน าไปปั่นด้วยเครื่องเซนตริฟิว หน่วยที่ใช้วัด
คือหน่วยสเวดเบิร์ก (svedberg, S) ในเซลล์ยูคาริโอตมีขนาด 80S (60S+40S) ในเซลล์โพรคาริ
โอตมีขนาด 70S (50S+30S) ส่วนของไรโบโซมที่ท าหน้าที่เร่งปฏิกิริยาการทรานสเลชัน เพื่อ
สร้างโปรตีนนั้นเป็นส่วนของอาร์เอ็นเอ (RNA) ท าใหใ้นปัจจุบันจัดให้ไรโบโซมเป็นเอนไซม์ชนิดที่
เรียกว่า "ไรโบไซม์" ซึ่งต่างจากเอนไซม์ทั่วไปที่ใช้โปรตีนในการเร่งปฏิกิริยา การที่ไรโบโซมใช้ 
อาร์เอ็นเอเป็นส่วนเร่งปฏิกิริยานี้ จึงเป็นที่มาของการตั้งสมมติฐานที่ว่าในอดีตเซลล์เคยใช้อาร์
เอ็นเอในการเร่งปฏิกิริยามาก่อน แล้วจึงเปลี่ยนเป็นโปรตีนที่เป็นเอนไซม์ในภายหลัง อาร์เอ็นเอ
ที่เรง่ปฏิกิรยิาได้ที่ยังเหลอือยู่คือ ไรโบไซม์ และไรโบไซม์ที่เป็นที่รูจ้ักดีที่สุด คือ ไรโบโซม 
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 ต าแหน่งของไรโบโซม 

 ไรโบโซมแบ่งได้เป็น "ไรโบโซมอิสระ" และ "ไรโบโซมที่เกาะกับเยื่อหุ้ม" ความแตกต่าง
ของไรโบโซมสองชนิดนี้อยู่ที่การกระจายตัวเท่านั้น ส่วนโครงสร้างและการท างานเหมือนกัน 
การที่ไรโบโซมจะอยู่เป็นอิสระ หรือเข้าไปเกาะกับเยื่อหุ้ม ขึ้นกับการปรากฏของเพปไทด์ส่ง
สัญญาณ ซึ่งอยู่บนโปรตนีที่ก าลังถูกสังเคราะห์ 
 - ไรโบโซมอิสระ (free ribosome) ไรโบโซมอิสระสามารถเคลื่อนย้ายไปที่ใดก็ได้ใน
ไซโตซอล ยกเว้นเยื่อหุ้มนิวเคลียสและออร์แกเนลล์ โปรตีนที่สังเคราะห์จากไรโบโซมอิสระ จะ
ถูกปล่อยเข้าสู่ไซโตซอล และใช้ภายในเซลล์  
 - ไรโบโซมที่จับกับเยื่อหุ้ม (bound ribosome) เมื่อไรโบโซมเริ่มสังเคราะห์โปรตีนที่
จ าเป็นต้องใช้ในออร์แกเนลล์ ไรโบโซมที่สังเคราะห์โปรตีนเหล่านี้จะไปจับกับเยื่อหุ้ม ในเซลล์ยู
คาริโอต จะพบที่บริเวณเยื่อหุ้มของเอนโดพลาสมิกเรติคูรัมชนิดขรุขระ (RER) จากนั้นสายพอลิ
เพปไทด์จะถูกสอดเข้าสู่ RER โดยตรงระหว่างที่สังเคราะห์ด้วยไรโบโซมแล้วจะถูกขนส่งผ่านวิถี
การหลั่งสารโปรตีนที่ฝังตัวที่เยื่อหุ้มเซลล์ ส่วนโปรตีนส าหรับหลั่งออกนอกเซลล์ จะถูก
สังเคราะหด์้วยวิธีนี้เช่นกัน 

 หน้าที่ของไรโบโซม 

 สังเคราะห์โปรตีนทั้งในเซลล์ของโพรคาริโอต และเซลล์ของยูคาริโอต โดยจะอ่านรหัส
จากยีนในนิวเคลียส ที่ถูกส่งออกมาในรูปแบบของ mRNA ก็คือ อ่านรหัสจาก mRNA นั่นเอง ซึ่ง
นอกจากอ่านรหัสจาก mRNA แล้ว ไรโบโซมยังท าหน้าที่ในการต่อกรดอะมิโน ให้เป็นพอลิเพป
ไทด์ (polypeptide) โดยผ่านการท างานของ tRNA ที่จับอยู่กับโมเลกุลของกรดอะมิโนอยู่ก่อน
แล้ว เพื่อที่จะน าโมเลกุลของกรดอะมิโนอื่นเข้ามาต่อกันเป็นสายยาว หรือสายพอลิเพปไทด์ ซึ่ง
ในที่สุดจะเกิดการขดไปมากลายก้อนโปรตนีในที่สุด 

4.7 พลาสติค (plastid) เป็นเม็ดสีในพืช ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสงของ
พืช พบเฉพาะในเซลล์พืชและสาหร่ายทุกชนิด ยกเว้นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน เป็นออร์
แกเนลล์ที่มีขนาดใหญ่พอที่จะใช้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดาศึกษา ในพืชหรอืสาหร่ายต่างชนิดจะ
มีพลาสติครูปร่างและขนาดแตกต่างกันไป ลักษณะของพลาสติดมีเยื่อ 2 ช้ัน เหมือนไมโทคอน
เดรีย ในพลาสติดมีดีเอ็นเออยู่ภายในด้วย พลาสติดมีการเพิ่มจ านวนได้โดยการจ าลองตัวเอง 
พลาสตดิมี 3 ชนิด 

1. Leucoplast เป็นพลาสติดที่ไม่มีสี ไม่มรีงควัตถุ มีหน้าที่สะสมแป้ง  
2. Chromoplast เป็นพลาสติดที่มรีงควัตถุแคโรทีนอยด์ ท าให้พืชมีสีเหลอืงสีส้ม 
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3. Chloroplast เป็นพลาสติดที่มีรงควัตถุพวกคลอโรฟิลด์ (chlorophyll) ท าให้พืช
มีสีเขียว คลอโรพลาสต์พบเฉพาะในเซลล์พืช และสาหร่าย เกือบทุกชนิด มีเยื่อหุ้มสองช้ัน 
ภายในคลอโรพลาสต์ ประกอบด้วยส่วนที่เป็นของเหลว เรียกว่า สโตรมา (stroma) มีเอนไซม์ที่
เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์น้ าตาล หรือปฏิกิริยาที่ไม่ใช้แสง (dark reaction) มี DNA RNA และ
ไรโบโซม และเอนไซม์อกีหลายชนดิปะปนกันอยู่  

ในของเหลวมีเยื่อลักษณะคล้ายเหรียญ ที่เรียงซ้อนกันอยู่ เรียกว่า กรานา (grana) 

ระหว่างกรานา จะมีเยื่อเมมเบรนเช่ือมให้กรานาติดต่อถึงกัน เรียกว่า อิกเตอร์กรานา 
(intergrana) หน่วยย่อยซึ่งเปรียบเสมือนเหรียญแต่ละอัน เรียกเหรียญแต่ละอันว่า กรานาลา
เมลลา (grana lamella) หรือกรานาไทลาคอยด์ (grana thylakoid) ไทลาคอยด์ในตั้งเดียวกัน 
ส่วนที่เช่ือมติดกัน เรียกว่า สโตรมาไทลาคอยด์ (stroma thylakoid) ไม่มีทางติดต่อกันได้ แต่
อาจติดกับไทลาคอยด์ในตั้งอื่น หรือกรานาอื่นได้ กรานาเป็นแหล่งสังเคราะห์แสงช่วงที่ให้
ออกซิเจน หรอืปฏิกิรยิาที่ใช้แสงสว่าง (light reaction)  

 
ภาพท่ี 2.11 โครงสรา้งของคลอโรพลาสต์ 
ที่มา (http://biology.tutorvista.com สืบค้น 26 ตุลาคม 2557) 

หน้าที่ของคลอโรพลาสต์ 
หนา้ที่หลักของคลอโรพลาสต์ คือการสังเคราะหด์้วยแสง (photosynthesis) ซึ่งหมายถึง

การสังเคราะห์อาหารในรูปน้ าตาลจากการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ โดยแบ่งปฏิกิริยาออกเป็น 
2 ปฏิกิรยิาย่อย คือ light reaction และ carboodioxide fixation 

4.8 แวคิวโอล (vacuole) เป็นออร์แกเนลล์ที่มีลักษณะเป็นถุง มีเยื่อหุ้มช้ันเดียว มีเมม
เบรนที่เรียกว่า โทโนพลาสต์ (tonoplast) หอ่หุม้ สามารถส่องเห็นได้จากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้
แสง ภายในมีสารต่าง ๆ บรรจุอยู่ โดยทั่วไปจะพบในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ช้ันต่ า ในสัตว์ช้ันสูง
ไม่ค่อยพบ ในเซลล์พืชที่ยังอ่อนจะมีแวคิวโอลขนาดเล็กอยู่เป็นจ านวนมาก ในเซลล์พืชที่
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เจริญเติบโตเต็มที่สมบูรณ์ แวคิวโอลจะรวมกันมีขนาดใหญ่มากประมาณร้อยละ 95 หรือ
มากกว่าปริมาตรของแต่ละเซลล์ แวคิวโอลแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 

1. คอนแทร็กไทล์แวคิวโอล (contractile vacuole) ท าหน้าที่รักษาสมดุลของ
น้ า พบในโพรโทซัวน้ าจืดเท่านั้น เช่น เซลล์อะมีบา พารามีเซียม ท าหน้าที่ขับถ่ายน้ าที่มากเกิน
ความต้องการ และของเสียที่ละลายน้ าออกจากเซลล์ และควบคุมสมดุลน้ าภายในเซลล์ให้พอ 
เหมาะด้วย 

2. ฟูดแวคิวโอล (food vacuole) บรรจุอาหารที่รับมาจากนอกเซลล์ หรือการ
กินแบบฟาโกไซโทซิส (phagocytosis) ซึ่งอาหารนี้จะถูกย่อยโดยน้ าย่อยจากไลโซโซมต่อไป พบ
ในเซลล์เม็ดเลือดขาว และสิ่งมีชีวติเซลล์เดียว (โพรโทซัว, พวกอะมบีา) 

3. แซบแวคิวโอล หรือ เซนทัลแวคิวโอล (sap vacuole หรือ central vacuole) 
พบในเซลล์พืชเท่านั้น มีหน้าที่สะสมสาร เช่น สารสี ไอออน น้ าตาล สารพิษ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ า 
ตอนพืชอายุน้อย ๆ มีจ านวนมาก แต่เมื่ออายุมากเข้าจะรวมเป็นถุงเดียวขนาดใหญ่เกือบเต็ม
เซลล์ท าให้ส่วนของนิวเคลียส และไซโทพลาสซึมถูกดันไปอยู่ทางด้านข้าง ทางด้านใดด้านหนึ่ง
ของเซลล์ 

4.9 โครงเซลล์ (cytoskeleton) โครงเซลล์เป็นเส้นใยโปรตีน (protein filament) ที่อยู่
ในไซโทพลาสซึม ท าหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวภายในเซลล์มีหลายชนิด ได้แก่ ไมโครฟิลา
เม น ต์  (microfilament) อิน เต อร์มี เดี ยท ฟิ ล าเม น ต์  ( intermediate filament) ไม โค รทู บู ล 
(microtubule) 

1. ไมโครทูบูล (microtubule) เป็นโครงสรา้งที่พบในไซโทพลาสซึมของยูคารโิอต 
หรอืเป็นองค์ประกอบของเซนตริโอล ซีเลีย และแฟลกเจลา มีลักษณะเป็นเส้นยาวไม่แตกแขนง 
มีเส้นผา่นศูนย์กลาง 20-30 มิลลิไมครอน ความยาวหลายไมครอน มผีนังหนา 6 มิลลิไมครอน 
ประกอบด้วยหน่วยย่อย 13 หนว่ยย่อย ซึ่งเป็นโปรตนีชนิดทูบูลิน ( และ  tubulin) 

หน้าที่ของไมโครทูบูล 

- เกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์ โดยในระยะแอนาเฟส จะเกิดเส้นใยสปินเดิล ดึง
โครโมโซมไปยังขัว้เซลล์ ซึ่งเส้นใยสปินเดิลประกอบด้วยไมโครทูบูล ที่มกีารเรียงตัวแบบ 9+0 

- ควบคุมการเคลื่อนไหวของไซโทพลาสซึม 

- เป็นส่วนประกอบของเซนตรโิอล ซีเลีย และแฟลกเจลลา 

2. ไมโครฟิลาเมนต์ (microfilament) มีลักษณะเป็นท่อยาวแต่บาง เส้นผ่าน
ศูนย์ กลางราว 40-50 อังสตรอม มักอยู่รวมกันเป็นมัดในไซโทพลาสซึมของเซลล์ทั่วไป เกิด
จากสารประกอบโปรตีนพวกแอกติน และไมโอซิน (actin & myosin) ท าหน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับ
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การหดตัวของกล้ามเนื้อ และเซลล์สัตว์ขณะอยู่ในช่วงอินเตอร์เฟส รวมทั้งการเคลื่อนที่ของ
เซลล์ 

3. อินเตอร์มีเดียทฟิลาเมนต์ (intermediate filament) มีขนาดตั้งแต่ 8-10 

นาโนเมตร อินเตอร์มีเดียทฟิลาเมนต์ ที่พบในเซลล์จะเกี่ยวข้องกับแรงกลและการค้ าจุน การ
ที่ฟิลาเมนต์อยู่รวมกันเป็นร่างแห จะช่วยท าให้ทนทานต่อแรงกลต่าง  ๆ ภายในเซลล์ เช่น 
แรงกลที่เกิดจากช้ันเซลล์ประสาท กล้ามเนื้อ และแรงกลของช้ันเซลล์บุผิวที่บริเวณ cell-cell 

(desmosome) และเฮมิเดสโมโซม (hemidesmosome) 

เนื้อเยื่อแต่ละชนิดจะอินเตอร์มีเดียทฟิลาเมนต์ที่แตกต่างกัน จึงสามารถจ าแนก
อินเตอร์มีเดียทฟิลาเมนต์ ได้เป็น 7 ประเภท ได้แก่ เคราทิน (keratin), ไวเมนทิน (vimentin), 
เดสมิน (desmin), เกลียล (glial), นิวโรฟิลาเมนต์ (neurofilament), ลามิน (lamin), เนสทิน 
(nestin) 

4.10 ซีเลียและแฟลกเจลลา (cilia & flagella) เป็นรยางค์ที่ใช้ในการเคลื่อนที่ ยื่น
ออกจากส่วนบาซัลบอดี (basal body) ซึ่งเป็นส่วนที่สร้างและควบคุมการท างานของซีเลีย และ
แฟลกเจลลา จ านวนแฟลกเจลลาน้อยกว่าของซีเลีย แต่มีความยาวมากกว่า แฟลกเจลลายาว
ตั้งแต่ 150 ไมครอนหรือมากกว่า ส่วนซีเลียยาวประมาณ 5-10 ไมครอน ลักษณะการเคลื่อนที่
ของซีเลียจะพัดโบกพร้อมกันเป็นจังหวะ ส่วนแฟลกเจลลามีการพัดโบกเป็นอิสระ คล้ายการ
สะบัดเชือก หรือเรียกว่าคลื่นเชือก ทั้งซีเลียและแฟลกเจลลาเป็นโครงสร้างที่ประกอบด้วยแท่ง
ทรงกระบอกอยู่ในเมทริกซ์ ล้อมรอบด้วยยูนิตเมมเบรน และที่ฐานเกาะกับเซลล์เมมเบรน เมื่อ
ดูโครงสร้างอย่างละเอียดจะเห็นภายในมีแท่งแกนของไมโครทูบูลเรียงกันได้ในลักษณะ 9+2 

คือ มีไมโครทูบูลเรียงกันอยู่ที่ขอบ 9 คู่  และตรงกลางอีก 2 แท่ง ไมโครทูบูล 9 คู่นั้น
ประกอบด้วยเส้นใย 2 ชุด คือ subfiber A และ subfiber B 

4.11 เซนตริโอล (centrioles) เป็นออร์แกเนลล์ รูปทรงกระบอกที่ปราศจากเมมเบรน 
หุ้ม ขนาดยาวประมาณ 300-2,000 มิลลิไมครอน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 150-250 มิลลิ
ไมครอน ไม่พบเซนตริโอลในเซลล์พืช แต่พบในโปรตีสต์บางชนิด พบในเซลล์สัตว์ ซึ่งในแต่ละ
เซลล์จะมีเซนตริโอล 2 อัน วางตัวในแนวตั้งฉากซึ่งกันและกัน เซนตริโอลทั้งสองอยู่ใกล้
นิวเคลียส แต่ละอันของเซนตริโอลประกอบด้วยหลอดขนาดเล็ก เรียกว่า ไมโคลทูบูล เรียงกัน
เป็นกลุ่มวงกลม 9 กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยไมโครทูบูล 3 อัน ตรงกลางกลุ่มไม่มีไมโคร
ทูบูล จึงเขียนสูตรโครงสร้างของไมโครทูบูลว่า 9+0 (ส่วนของซีเลียหรือแฟลกเจลลามีไมโคร
ทูบูลสูตร 9+2) 
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หน้าที่ของเซนตรโิอล 

- สร้างสายสปินเดิล ซึ่งท าหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของโครโมโซมในขณะเซลล์
แบ่งตัว ในเซลล์พืชไม่มีเซนตริโอล แต่มีบริเวณใส ๆ อยู่ 2 แหง่คล้ายกับบริเวณที่เซนตริโอลอยู่
ส่วนใส นั้นเรยีกว่า โพลาร์แคพ (polar cap) 

- ท าหน้าที่เป็นบาซัลบอดี หรือส่วนที่เป็นฐานของซีเลียและแฟลกเจลลา ท าหน้าที่
ควบคุมการเคลื่อนไหวของซีเลีย และแฟลกเจลลา 

4.12 นิวเคลียส (nucleus) นิวเคลียสเป็นส่วนที่อยู่ในสุดของเซลล์ เป็นออร์แกเนลล์ที่
มีขนาดใหญ่ที่สุด เซลล์ปกติจะมีนิวเคลียสอยู่กลางเซลล์ รูปร่างกลมหรือรี ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 5-10 ไมครอน และมีเยื่อหุ้ม นิวเคลียสประกอบด้วย 2 ส่วน คอื 

4.12.1 เยื่อหุ้มนิวเคลียส (nuclear membrane หรือ nuclear envelope) เป็น
เยื่อหุ้ม 2 ช้ันที่ห่อหุ้มนิวเคลียสไว้ มีลักษณะเป็นเยื่อหุ้มที่มีรูพรุน (nuclear pore) ส าหรับใช้เป็น
ทางเข้าออกของสารเคมีภายในนิวเคลียส กับไซโทพลาสซึม ผิวเยื่อหุม้ช้ันนอกมีลักษณะขรุขระ 
เพราะมีไรโบโซมเกาะอยู่ โดยทั่วไปเซลล์จะมีนิวเคลียส 1 อัน ยกเว้นเซลล์ของกล้ามเนื้อลาย 
หรอืสัตว์ช้ันต่ า เชน่ พารามีเซียม จะมีนิวเคลียสหลายอัน เซลล์เม็ดเลือดแดงไม่มีนวิเคลียส 

 
ภาพท่ี 2.12 โครงสรา้งของนิวเคลียส 

ที่มา (http://educando.info สืบค้น 27 ตุลาคม 2557) 

เยื่อหุ้มนิวเคลียสจะต่อกับเยื่อหุ้มของเอนโดพลาสมิกเรติคูรัม กอลจิบอดี และไม
โทคอนเดรีย ภายใต้ช้ันของเยื่อหุ้มนิวเคลียสช้ันใน จะมีนิวเคลียร์ลามินา (nuclear lamina) เป็น
โครงสร้างของอินเตอร์มิเดียทฟิลาเมนต์(intermediate filament) ที่สานกันเป็นร่างแหท าหน้าที่
ค้ าจุนรักษารูปร่างของนิวเคลียสไว้  

4.12.2 นิวคลีโอพลาสซึม (nucleoplasm) เป็นส่วนที่อยู่ภายในนิวเคลียส
ประกอบไปด้วย 

- โครมาติน (chromatin) จะมีลักษณะเป็นเส้นใยขนาดเล็ก เป็นร่างแห 
คล้ายเส้นด้ายกระจายอยู่ทั่วนิวเคลียสในสภาวะปกติ แต่จะเห็นได้ชัดในขณะที่มีการแบ่งเซลล์ 
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โดยโครมาตินจะขดกันหนาขึ้นเป็นแท่ง หรอืแถบ เรยีกว่า โครโมโซม (chromosome) ซึ่งมีแขน 2 

แขน แต่ละแขนเรียกว่า โครมาติด (chromatid) โครมาตินประกอบไปด้วย สายดีเอ็นเอ (DNA) 

เกลียวคู่ รวมกับโปรตีนฮิสโตนเป็นส่วนใหญ่ และโปรตีนที่ไม่ใช่โปรตีนฮิสโตน บนสายดีเอ็นเอ
จะเป็นที่อยู่ของยีน ซึ่งยีนจะเป็นตัวก าหนดลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต ที่จะเกี่ยวข้องกับการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม  

 
ภาพท่ี 2.13 โครงสรา้งของโครโมโซม โครมาติน และดีเอ็นเอ 

ที่มา (https://www.pinterest.com สืบค้น 27 ตุลาคม 2557) 

เส้นใยโครมาตินนี้ยาวมาก อาจยาวถึง 2 เซนติเมตร เส้นใยนี้เป็นสายดีเอ็น
เอ ที่มีโปรตีนฮิสโตนอยู่ด้วย สายของดีเอ็นเอ จะพันรอบฮีสโตนทีละ 4 คู่ เรียกแต่ละชุดนีว้่า นิว 
คลีโอโซม (nucleosome) แล้วนิวคลีโอโซมจะมาพันกันเป็นกลุ่มให้แน่นขึ้น ในลักษณะคล้าย
ขดลวดสปริง เมื่อนิวเคลียสเริ่มแบ่งตัว ดีเอ็นเอในโครมาตินจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า พร้อมกับโคร
มาตินจะหดตัวหนาขึ้นจนอาจมองเห็นได้จากกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา ช่วงนี้เรียกช่ือใหม่ว่า
โครโมโซม ในโครโมโซมแต่ละหน่วยประกอบด้วย 2 โครมาติด ซึ่งยึดติดกันด้วยเซนโตรเมียร์ 
(centromere) หรอืไคเนโตคอร์ (kinetochore) โครโมโซมจะเห็น 2 โครมาติดชัดเจนในระยะเมทา
เฟส จะมีรูปร่างตา่งกันแล้วแตจุ่ดของเซนโตรเมียร์ 

- นิวคลีโอลัส (nucleolus) เป็นสารที่มีลักษณะคล้ายวุ้น เป็นกลุ่มของ
เส้นใยที่ขดเป็นก้อนกลม ฝังตัวอยู่ในเนื้อนิวเคลียส มีรูปร่างไม่แน่นอน ไม่มีเยื่อหุ้ม จ านวนและ
ขนาดแตกต่างกันในแต่ละเซลล์ ภายในประกอบไปด้วย RNA และโปรตีนเป็นส่วนใหญ่ ท า
หน้าที่ในการสังเคราะห์ RNA ในขณะที่เซลล์มีการแบ่งตัวนิวคลีโอลัสจะหายไป เซลล์ที่เกี่ยวกับ
การสังเคราะห์โปรตีนจะมีนิวคลีโอลัสขนาดใหญ่ โดยทั่วไปจะพบนิวคลีโอลัสอยู่ใกล้เยื่อหุ้ม
นิวเคลียส นิวคลีโอลัสประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
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1. ส่วนที่เป็นกรานูล (granular zone) เป็นช้ันที่อยู่รอบนอกของนิวคลี
โอลัส ประกอบด้วยอนุภาคต่าง ๆ มากมาย ซึ่งเป็นสารประกอบพวกไรโบนิวคลีโอโปรตนี 

2. ส่วนที่เป็นไฟบริล (fibrillar zone) เป็นช้ันที่อยู่ส่วนกลางของนิวคลี
โอลัส ประกอบด้วยเส้นใยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20-200 อังสตรอม ถูกท าลายได้ง่ายด้วย 
เอนไซม์ไรโบนิวคลีเอส (ribonuclease) 

3. ส่วนที่ยึดเกาะกับโครมาติน (nucleolar-associated chroma 

tin) เป็นต าแหน่งที่มีลักษณะเฉพาะอยู่บริเวณจุดใดจุดหนึ่งที่ด้านนอกของนิวคลีโอลัส ส่วนนี้
ประกอบด้วยเส้นใยหนาประมาณ 100 อังสตรอม และมีโครมาตินยึดเกาะอยู่ 2 อันหรือ
มากกว่าเรียกบริเวณนี้ว่า นิวคลีโอลาร์ออร์แกไนเซอร์ พบดีเอ็นเออยู่ด้วยเล็กน้อย บริเวณนี้
เป็นแหล่งที่มีการสังเคราะห์อาร์เอ็นเอขึ้นมาเรียกว่า นิวคลีโอลาร์ อาร์เอ็นเอ (nucleolar RNA) 

ซึ่งต่อมาจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็น 28S RNA และ 18S RNA 

หน้าที่ของนิวเคลียส 

1. เป็นศูนย์กลางควบคุมการท างานของเซลล์ 
2. เป็นแหล่งสังเคราะห ์DNA และ RNA 

3. ควบคุมการสังเคราะหโ์ปรตนีภายในเซลล์ 
4. ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลาน 

โดยทั่วไปส่วนประกอบของเซลล์ที่ส าคัญและพบเสมอ เมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์
ธรรมดา ได้แก่ เยื่อหุ้มเซลล์ เซนตริโอล กอลจิบอดี ไมโทคอนเดรีย นิวเคลียส เยื่อหุ้ม
นิวเคลียส นิวคลีโอลัส และโครโมโซม นั้นเป็นเซลล์ของสัตว์ แต่ในเซลล์พืชจะมีผนังเซลล์ คลอ
โรพลาสต ์แวคิวโอลเพิ่มขึ้นมา แตจ่ะไม่มเีซนตรโิอล   

ถึงแม้ว่าเซลล์ทุกเซลล์จะมีโครงสร้างและส่วนประกอบต่าง ๆ เหมือนกัน แต่จ านวน
ออร์แกเนลล์และสารที่เซลล์สร้างขึ้นมาก็มีปริมาณไม่เท่ากัน โดยเฉพาะเซลล์ที่ท าหน้าที่พิเศษ
เฉพาะอย่าง เช่น เซลล์เม็ดเลือดขาว ท าหน้าที่ก าจัดเชือ้โรค และสิ่งแปลกปลอม โดยการใช้ขา
เทียมโอบรอบ (ฟาโกไซโตซิส) การย่อยนั้นต้องใช้เอนไซม์จากไลโซโซม ดังนั้นเซลล์เม็ดเลือด
ขาว ต้องมีไลโซโซมปริมาณมากกว่าปกติ ส่วนตับอ่อน เป็นตัวสร้างเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อย
อาหาร เอนไซม์เป็นสารประกอบโปรตีน ดังนั้นเซลล์ตับอ่อน จึงต้องมีออร์แกเนลล์ที่สร้าง
โปรตีน ออร์แกเนลล์ที่อัดโปรตีนให้มีขนาดเล็กลง รวมทั้งออร์แกเนลล์ที่ให้พลังงาน เพื่อส่ง
โปรตีนหรือเอนไซม์เหล่านั้นออกนอกเซลล์ ออร์แกเนลล์เหล่านั้น ได้แก่ เอนโดพลาสมิกเรติ
คูรัมชนิดขรุขระ กอลจิบอดีขนาดใหญ่ และไมโทคอนเดรีย ส่วนเซลล์ที่ใช้พลังงานมาก เช่น 
เซลล์กล้ามเนือ้หัวใจ หรอืเซลล์ที่ก าลังแบ่งตัว จะต้องมีไมโทคอนเดรียมากกว่าปกติ 
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แบบฝึกหัด  
1. จงอธิบายลักษณะส าคัญของเซลล์โพรคาริโอต และยูคาริโอต 

2. จงบอกความแตกต่างระหว่างเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ 
3. จงบอกชนิด และหน้าที่ของออรแ์กเนลล์ที่พบได้ในเซลล์ทั่วไป 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 

การแบ่งเซลล ์  

 

หัวข้อเน้ือหา  
1. การแบ่งเซลล์โพรคาริโอต 

2. การแบ่งเซลล์ยูคารโิอต 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

เมื่อผู้เรยีน เรียนจบบทนีแ้ล้วผูเ้รียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้ 
1. อธิบายการแบ่งเซลล์โพรคาริโอตได้ 
2. อธิบายการแบ่งเซลล์ยูคารโิอตได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ศกึษาเอกสารประกอบการสอน โดยแบ่งหัวข้อใหแ้ตล่ะกลุ่ม 

2. แตล่ะกลุ่มน าเสนอ นักศึกษาร่วมกันอภปิราย และตอบค าถาม 

3. อาจารย์บรรยายสรุปเนือ้หา ในแต่ละช่ัวโมง 
4. มอบหมายแบบฝกึหัดใหน้ักศึกษาท าเป็นการบ้าน ส่งในชั่วโมงถัดไป 

5. ทดสอบย่อยท้ายชั่วโมง 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย (power point) สรุปเนือ้หาในแต่ละบทเรียน 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. การเข้าเรียนตามเวลา 

2. ความสนใจในการเรียน การรว่มอภปิราย และตอบค าถาม 

3. ท าแบบฝกึหัดท้ายบท และสง่ตามก าหนดเวลา 

4. การสอบย่อยท้ายชั่วโมง 
 



 

บทท่ี 3 

การแบ่งเซลล ์

 

ช่วงการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต จะพบว่ามีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาเรื่อย ๆ เพื่อแทน
เซลล์เก่าที่ตายไป โดยอาศัยการแบ่งเซลล์ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับสิ่งมีชีวิตทั่วไป สิ่งมีชีวิตแต่
ละชนิดเริ่มต้นมาจากไซโกต (zygote) ซึ่งเป็นเซลล์เพียงเซลล์เดียว หลังจากมีการแบ่งเซลล์จะ
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของจ านวนเซลล์ จนได้เซลล์ใหม่เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก และเซลล์ที่
เกิดใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง โครงสร้าง และท าหน้าที่แตกต่างกัน และกระบวนแบ่ง
เซลล์จะเกิดขึ้นเมื่อเซลล์เก่ามีการตาย หรือช ารุดไป ส าหรับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว การแบ่งเซลล์
ก็คือ การสบืพันธุ์นั่นเอง 

เซลล์เป็นหน่วยของสิ่งมีชีวิต จึงมีการเจริญเติบโตเดียวเช่นกัน แต่เมื่อเซลล์ยิ่งโตขึ้น
อัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิว กับปริมาตรยิ่งลดลง พื้นที่ผิวรอบเซลล์เป็นตัวล าเลียงสารเข้าออก
เซลล์ ดังนั้นเมื่อพื้นที่ผิวลดน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาตรเซลล์ การล าเลียงเข้าออกไม่
สมดุลกับขนาดเซลล์ จากภาพที่ 3.1 ถ้าเซลล์เพิ่มความยาวทุกด้านขึ้นเรื่อยไป จากลูกบาศก์
ขนาดที่มีความกว้าง ยาว สูง ด้านละ 1 เซนติเมตร มีพื้นที่ผิว = 6 ซม.2 มีปริมาตร = 1 ซม.3 
(อัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตร = 6) เมื่อลูกบาศก์ มีความกว้าง ยาว สูง เพิ่มขึ้นเป็น  5 

เซนติเมตร จะมีพื้นที่ผิว = 150 ซม.2 มีปริมาตร = 125 ซม.3 อัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตร = 

1.2) จะเห็นว่าเซลล์ใหญ่ขึ้นจริง แต่อัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวกับปริมาตรจะน้อยลง ท าให้
ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนสารลดลง เพราะในขณะที่ปริมาตรเพิ่ม แต่พื้นที่ผิวเพิ่มได้น้อย
กว่า แต่ถ้าเซลล์นี้แบ่งออกเป็นเซลล์ย่อย ๆ แต่ละเซลล์มีความกว้าง ยาว สูง ด้านละ 1 
เซนติเมตร จะได้ทั้งหมด 125 เซลล์ มีปริมาตร = 125 ซม.3 แต่มีพื้นที่ผิวเพิ่มขึ้น = 750 ซม.2 

(อัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตร = 6) จะเห็นว่าการแบ่งเซลล์นั้น เป็นการเพิ่มพื้นที่ผิว ท าให้
อัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวต่อปริมาตรเพิ่มมากกว่าเซลล์เดิม ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยน
สาร หรอืประสิทธิภาพในการรับและก าจัดสารของเซลล์ใหมจ่ะดีกว่าเซลล์เดิม  

ดังนัน้การแบ่งเซลล์จึงมปีระโยชน์ ในการช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวของเซลล์ให้มากขึ้น ในขณะที่
ปริมาตรอาจไม่เพิ่ม หรือเพิ่มจากเดิมเพียงเล็กน้อย การแบ่งเซลล์ชนิดนี้เรียกว่า ไมโทซิส 
(mitosis) นอกจากจะพบในสิ่งมีชีวิต ที่มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแล้ว การแบ่งเซลล์นี้จะ
พบทุกแห่งที่มกีารเจรญิเติบโต โดยเฉพาะเนือ้เยื่อเจริญของสิ่งมชีีวติทุกชนิด  
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ภาพท่ี 3.1 ลูกบาศก์แสดงพื้นที่ผิว ปริมาตร และอัตราส่วนของพื้นที่ผิวตอ่ปริมาตร 
ที่มา (http://slideplayer.com สืบค้น 31 ตุลาคม 2557) 

หลักการแบ่งเซลล์ 
1. ระยะแรกเซลล์ที่จะแบ่งตัว ต้องมีปริมาณไซโทพลาสซึมรวมทั้งออร์แกเนลล์ต่าง ๆ 

ภายในไซโทพลาสซึมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากไม่แบ่งตัวแล้วจะเสียประโยชน์เกี่ยวกับพื้นที่ผิวที่ใช้
แลกเปลี่ยนสารระหว่างภายในและภายนอกเซลล์ 

2. โครโมโซมมีการสร้างเพิ่มอีก 1 ชุดเช่นเดียวกัน เพื่อให้เซลล์ใหม่ทั้งสองเซลล์ หรือที่
เรียกว่า เซลล์ลูก (daughter cell) 

3. จากนั้นแยกโครโมโซมที่เพิ่มขึ้นดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ 

4. เมื่อแยกโครโมโซมเสร็จจงึแบ่งไซโทพลาสซึมของเซลล์เดิม ออกเป็น 2 เซลล์ 
1. การแบ่งเซลล์โพรคารโิอต 

สิ่งมีชีวติที่มีเซลล์แบบโพรคาริโอต เป็นสิ่งมชีีวิตที่มีขนาดเล็ก และโครงสร้างไม่ซับซ้อน
โดยส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ได้แก่ แบคทีเรีย และสาหร่ายเขียวแกมน้ าเงิน 
โครงสร้างของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ จะมีเพียงเยื่อหุ้มเซลล์ ห่อหุ้มส่วนต่าง ๆ ทั้งหมดของ
เซลล์ แต่จะไม่มีออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม การแบ่งเซลล์ของเซลล์โพรคาริโอต เป็นการแบ่งเซลล์ 
เพื่อการสบืพันธุ์ เรียกว่า binary fission 

ยกตัวอย่างเซลล์แบคทเีรยี 

แบคทีเรียส่วนใหญ่จะมีการแบ่งเซลล์จาก 1 เป็น 2 จาก 2 เป็น 4 จาก 4 เป็น 8 ไป
เรื่อย ๆ และเป็นการแบ่งเซลล์แบบ binary fission ในการแบ่งเซลล์ของแบคทีเรีย จะมีการ
จ าลองตัวเองของ DNA เกิดขึน้ก่อน ซึ่งในขณะที่มีการจ าลองตัวเองนั้น สายของ DNA จะไปจับ
กับเยื่อหุ้มเซลล์ พร้อมกันนั้นจะเกิดการขยายตัวของเซลล์ออกทางด้านข้าง ท าใหส้ายของ DNA 
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ที่จ าลองขึ้นค่อย ๆ แยกออกจากกัน เมื่อเซลล์มีขนาดยาวเป็น 2 เท่าของความยาวเดิม ส่วน
ของเยื่อหุ้มเซลล์ จะเจริญเข้ามาภายในเซลล์ และจะแบ่งเซลล์แบคทีเรียออกจากกัน เมื่อเสร็จ
สิ้นกระบวนการจะได้เซลล์แบคทีเรีย ที่มีหน้าตาเหมือนกันสองเซลล์ การแบ่งเซลล์แบบไมโท
ซิส หรือไมโอซิส เรียกตามการแบ่งนิวเคลียสของเซลล์ แต่แบคทีเรียไม่มีส่วนที่เป็นนิวเคลียส
ชัดเจน มีเฉพาะ DNA เมื่อไม่มีการแบ่งนิวเคลียส จึงไม่จัดการแบ่งเซลล์ของโพรคาริโอต เป็น
แบบไมโทซิสหรือไมโอซิส จงึแตกต่างจากกระบวนการแบ่งเซลล์ ในสิ่งมีชีวติพวกยูคาริโอต 

 
ภาพท่ี 3.2 การแบ่งเซลล์แบคทีเรยี แบบ binary fission   
ที่มา (http://krupp.wcc.hawaii.edu สืบค้น 31 ตุลาคม 2557) 

2. การแบ่งเซลล์ยูคารโิอต 

การเจริญเติบโต และการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต จะมีความเกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์  
ในการแบ่งเซลล์นั้น จะมีขบวนการ 2 ขบวนการเกิดสลับกันไป คือ การแบ่งตัวของนิวเคลียส 

(karyokinesis) และการแบ่งตัวของไซโทพลาสซึม (cytokinesis) โดยปกติ เมื่อสิ้นสุดการแบ่งตัว
ของนิวเคลียสแล้ว ก็จะเริ่มการแบ่งตัวของไซโทพลาสซึมทันที การแบ่งตัวของนิวเคลียสมีอยู่ 2 

แบบ คอื การแบ่งตัวแบบไมโทซิส และการแบ่งตัวแบบไมโอซิส 

2.1 วัฏจักรเซลล์ (cell cycle) 
วัฏจักรของเซลล์ หมายถึง ช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ ในขณะที่เซลล์

มีการแบ่งตัว ซึ่ งประกอบด้วย 2 ระยะ ได้แก่  การเตรียมตัวให้พร้อมที่จะแบ่งตัว หรือ ระยะ
อินเตอร์เฟส (interphase) และระยะการแบ่งเซลล์ หรอื ระยะ M เฟส (M-phase or division period) 

2.1.1. ระยะอินเตอร์เฟส (interphase) ระยะนี้เป็นระยะเตรียมตัว ที่จะแบ่งเซลล์
ในวัฏจักรของเซลล์ เป็นระยะที่เซลล์เติบโตเต็มที่ เซลล์มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมากที่สุด 
หรือมีเมแทบอลิซึมสูงมาก จึงเรียก metabolic stage และเป็นระยะที่ใช้เวลานานที่สุด ดังนั้น 
ถ้าศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสจากกล้องจุลทรรศน์ จะพบเซลล์ปรากฏอยู่ในระยะนี้มาก
ที่สุด โครโมโซมมีลักษณะเป็นเส้นใยยาวขดไปมา เรียกว่า เส้นใยโครมาติน (chromatin) เซลล์
จะมีการสังเคราะห์ DNA ขึ้นมาอีก 1 เท่าตัว หรือมีการจ าลองโครโมโซมอีก 1 ชุด แต่ยังติดกัน
อยู่ที่ปมเซนโทรเมียร์ (centromere) หรือไคเนโตคอร์ (kinetochore) ดังนั้นโครโมโซม 1 แท่ง จะ
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มี 2 ขา เรียกแต่ละขานั้น เรียกว่า โครมาติด (chromatid) โดยโครมาติดทั้ งสองขาของ
โครโมโซมท่อนเดียวกัน เรียกว่า sister chromatid ดังนัน้ ถ้าโครโมโซมในเซลล์ 8 แท่งก็จะมี 16 

โครมาติด หรือในคน มีโครโมโซม 46 แท่ง ก็จะมี 92 โครมาติด ซึ่งระยะอินเตอร์เฟส แบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะย่อย คือ 

- ระยะ G1 เป็นระยะก่อนการสร้าง DNA ซึ่งเซลล์มีการเจริญเติบโตเต็มที่ 
ระยะนี้ จะมีการสร้างสารบางอย่าง เพื่อใช้สรา้ง DNA ในระยะต่อไป  

- ระยะ S เป็นระยะที่มีการสร้าง DNA (DNA replication) โดยเซลล์มีการ
เจริญเติบโต และมีการสังเคราะห์ DNA อีก 1 ชุด หรือมีการจ าลองโครโมโซม อีก 1 เท่าตัว แต่
โครโมโซมที่จ าลองขึ้น ยังติดกับท่อนเก่าที่ปมเซนโทรเมียร์ (centromere) หรือไคเนโตคอร์ 
(kinetochore) ระยะนี้ใชเ้วลานานที่สุด  

- ระยะ G2 เป็นระยะหลังสร้าง DNA ซึ่ งเซลล์มีการเจริญ เติบโต และ
เตรียมพร้อมที่จะแบ่งโครโมโซม และไซโทพลาสซึมต่อไป 

 
ภาพท่ี 3.3 วัฏจักรเซลล์ (cell cycle) 
ที่มา (http://krupp.wcc.hawaii.edu สืบค้น 31 ตุลาคม 2557) 

2.1.2 ระยะ M (M-phase) เป็นระยะที่มีการแบ่งนิวเคลียส และแบ่งไซโทพลาส
ซึม ซึ่งโครโมโซมจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายขั้นตอน ก่อนที่จะถูกแบ่งแยกออกจากกัน 

ประกอบด้วย 4 ระยะย่อย คือ โพรเฟส เมทาเฟส แอนาเฟส และเทโลเฟส  

ในเซลล์บางชนิด เช่น เซลล์เนื้อเยื่อเจริญของพืช เซลล์ไขกระดูก เพื่อสร้างเม็ดเลือด
แดง เซลล์บุผิว พบว่า เซลล์จะมีการแบ่งตัวอยู่เกือบตลอดเวลา จึงกล่าวได้ว่า เซลล์เหล่านี้อยู่
ในวัฏจักรของเซลล์ตลอด แต่เซลล์บางชนิด เมื่อแบ่งเซลล์แล้วจะไม่แบ่งตัวอีกต่อไป นั่นคือ 

เซลล์จะไม่เข้าสู่วัฏจักรของเซลล์อีก เซลล์จะเข้าสู่ G0 จนกระทั่งเซลล์ชราภาพ (cell aging) 
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และตายไป (cell death) ในที่สุด แต่เซลล์บางชนิด จะพักตัวหรอือยู่ใน G0 ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง ถ้า
จะกลับมาแบ่งตัวอกี ก็จะเข้าวัฏจักรของเซลล์ตอ่ไป  

2.2 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (mitosis) 
ไมโทซิส เป็นกระบวนการแบ่งเซลล์ร่างกายของสิ่งมีชีวิตทั่ว  ๆ ไป เป็นการเพิ่ม

จ านวนเซลล์รา่งกาย (somatic cell) ของสิ่งมีชีวิต เพื่อสร้างความเจรญิเติบโต ในสิ่งมีชีวิตหลาย
เซลล์ และเพื่อการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ในสิ่งมีชีวิตทั้งเซลล์เดียว กระบวนการนี้การแบ่ง
เริ่มจากเซลล์แม่ (mother cell) 1 เซลล์ ได้เซลล์ลูก (daughter cell) เกิดใหม่ 2 เซลล์ เซลล์ลูก
แต่ละเซลล์จะมีจ านวนโครโมโซมเท่ากับจ านวนโครโมโซมของเซลล์แม่ เช่น ถ้าเซลล์แม่มี
จ านวนโครโมโซม 1 ชุด (n) ซึ่งเรียกว่าแฮพลอยด์ (haploid) เซลล์ลูกแต่ละเซลล์จะมีจ านวน
โครโมโซม 1 ชุดเช่นกัน หรือถ้าเซลล์แม่มีจ านวนโครโมโซม 2 ชุด (2n) ซึ่งเรียกว่า ดิพลอยด์ 
(diploid) เซลล์ลูกแต่ละเซลล์ ก็จะมจี านวนโครโมโซม 2 ชุด 

จุดเด่นของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส  
1. ไม่มกีารลดจ านวนชุดโครโมโซม (2n ไป 2n หรอื n ไป n) 

2. เมื่อสิ้นสุดการแบ่งเซลล์จะได้ 2 เซลล์ใหม่ที่มีโครโมโซมเท่ากัน และเท่ากับ
เซลล์ตัง้ตน้ 

3. พบที่เนื้อเยื่อเจริญปลายยอด, ปลายราก, แคมเบียมของพืช หรือเนื้อเยื่อบุผิว, 

ไขกระดูกในสัตว์ 
4. มี 5 ระยะ คือ อินเตอร์เฟส ( interphase), โพรเฟส (prophase), เมทาเฟส 

(metaphase), แอนาเฟส (anaphase) และเทโลเฟส (telophase) 

กระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซสิ 

การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเป็นการแบ่งเซลล์เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต มีขั้นตอน
ดังตอ่ไปนี ้                  

1. ระยะอินเตอร์เฟส (interphase) ในระยะนี้โครมาตินยังพันกันยุ่งภายในเซลล์
มีกระบวนการเมแทบอลิซึมเกิดขึ้นมากที่สุด เป็นการเตรยีมก่อนที่จะมีการแบ่งนวิเคลียส มกีาร
สร้าง DNA RNA และโปรตีนเพิ่มขึ้นมาก ท าให้เซลล์มีขนาดใหญ่ มีการจ าลองตัวเองของ
โครโมโซมเพิ่มขึน้อีก 1 ชุด (จ าลอง DNA)  ดังนั้นโครโมโซมแตล่ะอันจะประกอบด้วย 2 เส้น แต่
ละเส้นเรียกว่า โครมาติด โดยที่โครมาติดทั้งสองเส้นยังคงติดกันอยู่ต าแหน่งที่เรียกว่า เซนโทร
เมียร์ หรือไคนีโทคอร์  โครมาติดแต่ละเส้นจะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ โครโมโซม
ภายในนิวเคลียส มองเห็นไม่ชัดเจน เพราะว่าโครมาตดิยังมลีักษณะเป็นเส้นใยเล็กบาง และยาว
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มาก พันกันไปมาภายในนิวเคลียส เซลล์ระยะนี้ยังคงมีเยื่อหุ้มนิวเคลียส เป็นระยะที่ใช้เวลานาน
ที่สุด 

2. ระยะโพรเฟส (prophase) ในระยะโพรเฟส โครมาตินพันเกลียวมากขึ้น จึง
หดสั้นและหนาขึน้ ท าให้เห็นเป็นแท่งโครโมโซมชัด แต่ละโครโมโซมประกอบด้วยโครโมโซมเดิม 
และโครโมโซมใหม่ที่เหมือนเดิม ซึ่งจะยังคงติดกันอยู่ที่บริเวณเซนโทรเมียร์ เซนโทรเมียร์อาจ
อยู่บริเวณตรงกลาง หรอืใกล้ปลายด้านใดด้านหนึ่งของโครโมโซม แต่ละโครโมโซมที่ติดกันอยู่
เรียก โครมาตดิ ซึ่งตอนปลายของระยะโพรเฟส จะเห็นแต่ละโครโมโซม ปรากฏเป็น 2 เส้นคู่กัน
ตลอดความยาว นิวคลีโอลัสจะหายไป และเยี่อหุ้มนิวเคลียสค่อย ๆ สลายตัวไป เซนทริโอล  
(centrioles) ในเซลล์สัตว์ และโพรตสิท์บางชนิด เช่น สาหร่าย รา จะเคลื่อนที่แยกไปอยู่ตรงข้าม
กัน ในแต่ละขั้วเซลล์ และสร้างเส้นใยโปรตีน (microtubule) เรียกว่า ไมโทติก สปินเดิล (mitotic 

spindle) และสปินเดิล ไฟเบอร์ (spindle fiber) ไปเกาะที่เซนโทรเมียร์ของทุกโครมาติด ดังนั้น 
รอบ ๆ เซนทริโอล จึงมีไมโทติก สปินเดิล ยื่นออกมาโดยรอบมากมาย เรียกว่า แอสเทอร์ 
(aster) ส าหรับใช้ในเซลล์พืช ไม่มีเซนทริโอล แต่มีไมโทติก สปินเดิล กระจายออกจากขั้วที่อยู่
ตรงขา้มกัน (polar cap) 

3. ระยะเมทาเฟส (metaphase) ระยะนี้ไมโทติก สปินเดิลจะหดตัว ดึงให้โครมา
ติดไปเรียงตัวอยู่ในแนวกึ่งกลางเซลล์ (equatorial plate) โครมาติดหดสั้นมากที่สุด จึงสะดวก
ต่อการเคลื่อนที่ของโครมาติดมาก เป็นระยะที่ดีที่สุด ในการศึกษาเกี่ยวกับรูปร่าง ความ
ผิดปกติของโครโมโซม และนับจ านวนโครโมโซม หรือที่เรียกว่าแครีโอไทป์ (karyotype) ในช่วง
ปลายระยะนี้ เซนโทรเมียร์ของแต่ละโครโมโซมจะเริ่ม แบ่งออกเป็น 2 อัน ดังนั้นโครมาติด แต่
ละแท่งจะมี 1 เซนโทรเมียร์ และโครมาตดิพร้อมที่จะแยกออกจากกัน 

4. ระยะแอนาเฟส (anaphase) ในระยะนี้เซนโทรเมียร์แบ่งครึ่ง ท าให้โครมาติด
ทั้งสอง เริ่มแยกออกจากกัน โดยเส้นใยสปินเดิลที่ยึดระหว่างโครมาติด และเซนทริโอลในเซลล์
สัตว์ หรือขั้วเซลล์ในเซลล์พืชเริ่มหดสั้น โครมาติดที่แยกออกจากกันในระยะนี้เรียกว่า “ดอ
เตอร์โครโมโซม” (daughter chromosome) ดอเตอร์โครโมโซม จะถูกดึงแยกออกจากกัน แล้ว
เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม กลายเป็นโครโมโซมใหม่อย่างสมบูรณ์ ขณะนี้จ านวน
โครโมโซมในเซลล์จึงมีปริมาณเป็น 2 เท่าของเซลล์ต้นก าเนิด หรือเป็นจ านวน 4n ระยะนี้ใช้
เวลาสั้นที่สุด ระยะนี้จะเห็นโครโมโซม มีรูปร่างคล้ายอักษรตัววี (V), ตัวเจ (J) และตัวไอ (I) 
ขึน้อยู่กับต าแหน่งของเซนโทรเมียร์ว่าอยู่กึ่งกลางของโครโมโซม หรือค่อนข้างปลาย หรือเกือบ
ปลายสุด 
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5. ระยะเทโลเฟส (telophase) ระยะเทโลเฟสเป็นระยะสุดท้าย เกิดเยื่อหุ้มรอบ
กลุ่มโครโมโซมทั้ง 2 กลุ่มขึ้น ท าให้ได้นิวเคลียสใหม่ 2 นิวเคลียส แต่ละนิวเคลียสมีจ านวน
โครโมโซมเท่าเดิม นิวคลีโอลัสจะเริ่มปรากฏให้เห็น จากนั้นโครโมโซมแต่ละอัน จะคลายเกลียว
เป็นเส้นบางมองเห็นไม่ชัด เส้นใยสปินเดิลสลายไปหมด 

 
ภาพท่ี 3.4 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส 

ที่มา (http://krupp.wcc.hawaii.edu สืบค้น 31 ตุลาคม 2557) 

การแบ่งไซโทพลาสซึมที่เริ่มเกิดขึ้น ตั้งแต่ระยะแอนาเฟสตอนปลาย จะด าเนินไป
จนสมบูรณ์ ในตอนปลายของระยะเทโลเฟส ไซโทพลาสซึมจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในเซลล์
สัตว์ รอยคอดที่เยื่อหุ้มเซลล์ จะคอดเข้าไปเรื่อย ๆ จนในที่สุดก็จะแบ่งเซลล์เดิม ออกเป็นเซลล์
ใหม่ 2 เซลล์ แต่ละเซลล์มีนิวเคลียส ที่มีจ านวนโครโมโซมเท่าเซลล์เดิม ในเซลล์ของพืชจะมี
แผ่นกั้นเซลล์ (cell plate) เกิดขึ้นตรงกลางระหว่างโครโมโซม 2 กลุ่ม แผ่นกั้นเซลล์จะขยาย
ขนาดออกไปเรื่อย ๆ จนจรดกับผนังของเซลล์เดิม ต่อมาแผ่นกั้นเซลล์ จะกลายเป็นส่วนของ
ผนังเซลล์ ท าให้ได้เซลล์ 2 เซลล์ และแต่ละเซลล์มีนิวเคลียส ที่มีจ านวนโครโมโซมเท่าเซลล์เดิม 
การแบ่งเซลล์แต่ละระยะใช้เวลาแตกต่างกัน และในสิ่งมีชีวิตต่างกัน แต่ละระยะในการแบ่ง
เซลล์ก็ใช้เวลาแตกต่างกันด้วย 

2.3 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (meiosis) 

ไมโอซิส เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ของสิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์
แบบอาศัยเพศ (sexual reproduction) การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ประกอบด้วยกระบวนการ
แบ่งเซลล์ 2 ครั้งติดต่อกัน จากเซลล์แม่ที่มีโครโมโซม 2 ชุด (2n) หรือดิพลอยด์ จ านวน 1 
เซลล์ แบ่งแล้วได้เซลล์ลูกใหม่ 4 เซลล์ และเซลล์ลูกแต่ละเซลล์ มีจ านวนโครโมโซมลดลง
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ครึ่งหนึ่ง คือ n หรอืแฮพลอยด์ การแบ่งไมโอซิสครั้งแรก เป็นการแบ่งเซลล์แม่ 1 เซลล์ ได้เซลล์
ใหม่ 2 เซลล์ ซึ่งในกระบวนการนี้มีการลดจ านวนโครโมโซม เหลือเพียงชุดเดียว (n) จากนั้น ทั้ง
สองเซลล์จะเกิดการแบ่งครั้งที่สอง โดยไม่มีการลดจ านวนโครโมโซมอีก ได้เซลล์เกิดใหม่
ทั้งหมด 4 เซลล์ซึ่งแตล่ะเซลล์มโีครโมโซม 1 ชุด (n) 

2.3.1 การแบ่งไมโอซิสครั้งแรก (meiosis I) ประกอบด้วยระยะอินเตอร์เฟส I 
เป็นการแบ่งนิวเคลียสในระยะแรก จะมีการเพิ่มจ านวนโครโมโซมขึน้มาอีกเท่าตัว หลังจากการ
แบ่งไมโอซิสครั้งแรก จะได้เซลล์ใหม่ 2 เซลล์ที่มีโครโมโซมลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของเซลล์เดิม 
การแบ่งระยะนี้มกีระบวนการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

2.3.1.1 อินเตอร์เฟส I (interphase I) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใน
เซลล์ในระยะนี้ มีลักษณะเหมือนกับระยะอินเตอร์เฟสของการแบ่งแบบไมโทซิส มีการเตรียม
สร้างสารต่าง ๆ มีการจ าลองโครโมโซมขึ้นมาอีกเท่าตัว โครโมโซมแต่ละเส้นประกอบด้วย 2 

โครมาตดิ 

2.3.1.2 ระยะโพรเฟส I (prophase I) การแบ่งตัวในระยะนี้ เป็นระยะที่มี
กระบวนการซับซ้อนมากที่สุด ใช้เวลายาวนานกว่าระยะอื่น แบ่งเป็น 5 ระยะย่อย  

- เลปโททีน (leptotene) เลปโททีนในระยะแรกจะมองเห็นโครมา
ตินไม่ค่อยชัด มีลักษณะเป็นเส้นใยยาว และบางมากพันกันอยู่ ซึ่งโครมาตินจะเริ่มมีการหดตัว
กลายเป็นแท่งโครโมโซม ซึ่งโครโมโซมแต่ละแท่งประกอบด้วย 2 โครมาติด ที่ยังคงติดกันอยู่ที่
บริเวณเซนโทรเมียร์ และโครโมโซมยังไม่จับกันเป็นคู่ ในเซลล์สัตว์เซนทริโอลแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
เริ่มเคลื่อนที่ห่างจากกันไปยังขั้วตรงข้ามของเซลล์ เส้นใยสปินเดิลเริ่มเกิดขึ้นในลักษณะ
เดียวกัน กับแบ่งเซลล์ไมโทซิส นิวคลีโอลัสและเยื่อหุม้นวิเคลียสยังปรากฏอยู่ 

- ไซโกทีน (zygotene) ในระยะนี้โครโมโซมที่มีลักษณะขนาดและ
รูปร่างเหมือนกัน (homologous choromosome) เริ่มมาจับคู่กัน (synapse) เป็นคู่ เรียก ไซแนป
ซิส (synapsis) โดยเกิดตลอดความยาวของแท่งโครโมโซมดังนั้น ยีนบนโครโมโซมทั้งคู่จึง
จัดเรียงตัวแบบสอดคล้องกัน และโครโมโซมจะหดตัวสั้นเข้าเรื่อย ๆ โฮโมโลกัสโครโมโซมที่มา
เข้ากัน เรียกว่า ไบวาเลนท์ (bivalent)  

- แพคีทีน  (pachytene) โครโมโซมจะหดตัวมากยิ่งขึ้น กระบวน 
การไซแนปซิสจะเสร็จสิน้โดยสมบูรณ์ในระยะนี ้โดยท าใหโ้ครโมโซมคู่เหมือนเข้าคู่กันสนิท และ
จะเริ่มเห็นโครมาติดได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เรียกการเข้าคู่ของโครโมโซมนี้ว่า ไบวาเลนท์ ซึ่ง
ประกอบด้วยโครมาติด 4 เส้น เนื่องจากโครโมโซมแต่ละแท่งประกอบด้วย 2 โครมาตดิ ยึดกัน
ตรงต าแหน่งเซนโทรเมียร์ ดังนั้นโครโมโซมแต่ละคู่ ประกอบด้วย 4 โครมาตดิ เรยีกว่า เทแทรด 
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(tetrad) โดยโครมาติดของโครโมโซมแท่งเดียวกัน เรยีกว่า ซิสเตอร์โครมาตดิ (sister chomatid) 
ส่วนโครมาติดจากคนละโครโมโซมเรียกว่า นันซิสเตอร์โครมาตดิ (nonsister chomatid) ระยะนี้
เป็นระยะที่มีการไขว้เปลี่ยน (crossing over) ขององค์ประกอบโครมาติดเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นการ
แลกเปลี่ยนชิน้ส่วนของโครมาติดระหว่างโครโมโซมคู่เหมือน ที่เรียกว่า nonsister chomatid ท า
ให้รหัสทางพันธุกรรมที่ต าแหน่งเดียวกันของโครมาติดนั้นเกิดการสลับที่ และจะไปสู่เซลล์ลูก
ต่างเซลล์กัน ท าให้เซลล์ลูกแต่ละเซลล์ มีรหัสทางพันธุกรรมที่ครบ แต่ไม่เหมือนกัน การไขว้
เปลี่ยนนีม้ีความส าคัญยิ่งต่อการท าให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

ภาพท่ี 3.5 ระยะโพรเฟส I (prophase I) 
ที่มา (https://www.kullabs.com สืบค้น 31 ตุลาคม 2557) 

- ดิพโลทีน  (diplotene) โครโมโซมคู่เหมือนในไบวาเลนท์จะเริ่ม
แยกตัวออกจากกัน แต่โครมาติดทั้งสองของแต่ละโครโมโซมยังคงจับยึดกันอยู่ที่เซนโทรเมียร์ 
ระหว่างที่มีการแยกตัวออกจากกัน โครโมโซมทั้งสองแท่งของไบวาเลนท์จะเกี่ยวไขว้กัน เรียก
ต าแหน่งที่เกี่ยวไขว้กันนี้ว่า ไคแอสมา (chiasma) ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
พันธุกรรมระหว่างโครมาติดจากคนละโครโมโซม 

- ไดอะไคนิซิส (diakinesis) เป็นตอนปลายของระยะโพรโฟส I 
ในระยะนี้โครโมโซมหดสั้น และหนามากขึ้น ไคแอสมาเลื่อนไปทางปลายแต่ละข้างของ
โครโมโซม โครโมโซมจงึแยกจากกันเกือบตลอด เหลอืแต่ตรงปลายที่ยังคงติดกันอยู่ โครโมโซม
แต่ละคู่จะเคลื่อนที่ไปใกล้เยื่อหุ้มนิวเคลียส ในตอนนี้นิวคลีโอลัส และเยื่อหุ้มนิวเคลียสเริ่ม
สลายตัว 
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2.3.1.3 เมทาเฟส I (metaphase I) ในระยะนี้เยื่อหุ้มนิวเคลียส และนิว 
คลีโอลัสสลายไปหมด คู่ของโฮโมโลกัสโครโมโซมแต่ละคู่ จะเคลื่อนไปเรียงอยู่บริเวณกลาง
เซลล์ โครโมโซมในระยะนี้จะหดตัวสั้นมากที่สุด เช่นเดียวกับเมทาเฟสของไมโทซิส จากนั้น
โครโมโซมของแต่ละคู่จะแยกออกจากกัน มีเส้นใยสปินเดิลยึดระหว่างเซนโทรเมียร์ของแต่ละ
โครโมโซมกับเซนทริโอลในเซลล์สัตว์ หรอืกับขั้วเซลล์ในเซลล์พืช 

2.3.1.4 แอนาเฟส I (anaphase I) ในระยะนี้โฮโมโลกัสโครโมโซมจะถูก
ดึงให้แยกออกจากกัน แล้วจะเคลื่อนแยกจากกันไปรวมกลุ่มขั้วเซลล์ตรงกันข้าม แต่ละ
โครโมโซมยังคงประกอบด้วย 2 โครมาตดิ 

2.3.1.5 เทโลเฟส  I (telophase I) ในระยะนี้โครโมโซมแต่ละกลุ่มที่อยู่ขั้ว
ตรงกันข้าม จะเริ่มมีเยื่อมาหุ้ม ท าให้เกิดนิวเคลียส 2 นิวเคลียส แต่ละนิวเคลียสมีโครโมโซม
เพียงครึ่งหนึ่ง (n) เกิดนิวคลีโอลัส ส่วนเส้นใยสปินเดิลสลายและหมดไปในที่สุด เมื่อได้
นิวเคลียสใหม่ 2 นิวเคลียสแล้ว เซลล์บางชนิดจะเกิดการแบ่งไซโทพลาสซึม ท าให้ได้เซลล์ใหม่ 
2 เซลล์  แต่ละเซลล์มีนิวเคลียส ที่มีจ านวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่ง จากนั้นเซลล์ที่เกิดใหม่ทั้ง
สอง จึงเริ่มเข้าสู่กระบวนการแบ่งไมโอซิสครั้งที่สอง แต่ในเซลล์บางชนิดจะยังไม่มีการแบ่งไซ
โทพลาสซึมเกิดขึ้นในตอนนี ้นิวเคลียสที่เกิดใหม่ทั้งสอง จะเข้าสู่กระบวนการแบ่งไมโอซิสครั้งที่
สองตอ่ไปเลย 

2.3.2 การแบ่งไมโอซิสครั้งที่สอง (meiosis II) คล้ายคลึง กับการแบ่งเซลล์
แบบไมโทซิส มีการแยกตัวของโครมาติดเกิดขึ้น เมื่อสิ้นสุดระยะนี้ จะได้ 4 เซลล์ที่มีจ านวน
โครโมโซม เป็นแฮพลอยด์ และ 4 เซลล์ที่ได้มีจ านวนโครโมโซม และพันธุกรรมแตกต่างจาก
เซลล์เริ่มต้น การแบ่งไซโทพลาสซึมในเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ มีกระบวนการต่าง ๆ เกิดขึ้น 
เหมือนกับการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส แต่การแบ่งไซโทพลาสซึมในรอบที่ 1 อาจไม่เกิดขึ้นกับ
เซลล์ทุกเซลล์ 

2.3.2.1 อินเตอร์เฟส II (interphase II) ระยะนี้นิวเคลียส หรือเซลล์ที่
เกิดขึน้จากการแบ่งครั้งแรก จะเข้าสู่กระบวนการแบ่งครั้งที่สอง โดยจากระยะเทโลเฟส I เซลล์
บางชนิดจะเข้าสู่ระยะอินเตอร์เฟส II ระยะนี้ไม่มีการสร้างโครโมโซมใหม่ เซลล์บางชนิด ไม่มี
ระยะอินเตอร์เฟส II จากระยะเทโลเฟส I ก็จะเข้าสู่ระยะโพรเฟส II เลย กระบวนการต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในแตน่ิวเคลียส หรอืแตล่ะเซลล์เกิดขึ้นเหมอืนกัน 

2.3.2.2 ระยะโพรเฟส II (prophase II) ระยะนี้โครโมโซมหดสั้น และหนา
ขึ้น ท าให้เห็นโครโมโซม ที่ประกอบด้วยโครมาติด 2 โครมาติดชัดเจน เริ่มเกิดเส้นใยสปินเดิล 
ส่วนเยื่อหุม้นวิเคลียส และนิวคลีโอลัสเริ่มสลายตัว 
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2.3.2.3 เมทาเฟส II (metaphase II) ระยะนี้ แต่ละโครโมโซมที่ประกอบ 
ด้วยโครมาติด 2 โครมาติด เคลื่อนมาเรียงกันบริเวณกลางเซลล์ มีเส้นใยสปินเดิลยึดระหว่าง
เซนโทรเมียร์ของแต่ละโครโมโซม กับเซนทริโอลในเซลล์สัตว์ หรอืกับขั้วเซลล์ในพืช 

2.3.2.4 แอนาเฟส II (anaphase II) ระยะนี้ เซนโทรเมียร์เริ่มแบ่ง ท าให้
โครมาติดทั้งสองที่อยู่ติดกัน เริ่มแยกจากกัน และเคลื่อนไปรวมกลุ่มกันที่บริเวณใกล้ขั้วเซลล์ที่
อยู่ตรงขา้ม แตล่ะโครมาตดิที่แยกจากกันนีเ้รียกโครโมโซม 

2.3.1.5 เทโลเฟส II (telophase II) ระยะนี้ แต่ละเซลล์จะเกิดเยื่อหุ้มรอบ
กลุ่มของโครโมโซมแต่ละกลุ่ม ที่เคลื่อนไปอยู่ที่ขั้วตรงกันข้ามได้เป็น 2 นิวเคลียส เกิดนิวคลี
โอลัส เส้นใยสปินเดิลสลายไป จากนั้นจะเกิดการแบ่งไซโทพลาสซึม ได้เซลล์ใหมเ่กิดขึน้ทั้งหมด 
4 เซลล์ ในเซลล์ที่ไม่มีการแบ่งไซโทพลาสซึม หลังจากการแบ่งไมโอซิสครั้งแรก แต่ละ
นิวเคลียส จะแบ่งต่อได้นิวเคลียสทั้งหมด 4 นิวเคลียส จากนั้นจะมีการแบ่งไซโทพลาสซึม ใน
เซลล์สัตว์เยื่อหุ้มเซลล์จะคอดเข้า และในเซลล์พืชจะเกิดแผ่นผนังที่บริเวณกลางเซลล์ ในที่สุด
จะได้เซลล์ 4 เซลล์ แต่ละเซลล์ที่ เกิดใหม่มีจ านวนโครโมโซมเพียงครึ่งหนึ่ง ของจ านวน
โครโมโซมเดิม 

 

 
ภาพท่ี 3.6 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส 

ที่มา (https://legacy.owensboro.kctcs.edu สืบค้น 31 ตุลาคม 2557) 
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ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบของการแบ่งเซลล์ แบบ ไมโทซิส และ ไมโอซิส 

ไมโทซิส ไมโอซิส 

1. เป็นการแบ่งเซลล์ของร่างกาย เพื่อเพิ่ม
จ านวนเซลล์ เพื่อการเจริญเติบโต หรือเพื่อ
ซ่อมแซมเนื้อ เยื่ อ  เช่น  ปลายยอด ราก 
ผวิหนัง 

1. เกิดกับเซลล์ ที่จะท าหน้าที่ ให้ก าเนิดเซลล์
สืบพันธุ์ จึงเป็นการแบ่งเซลล์ เพื่อสร้างเซลล์
สืบพันธุ์ เชน่ เซลล์ในรังไข่ เซลล์ในอัณฑะ 

2. เริ่มจาก 1 เซลล์ แบ่งครั้งเดียวได้เป็น 2 

เซลล์ใหม่ 
2. เริ่มจาก 1 เซลล์  แบ่ ง 2 ครั้ง ได้ เป็น 4 

เซลล์ใหม่ 
3. เซลล์ ใหม่ที่ เกิดขึ้น  2 เซลล์  สามารถ
แบ่งตัวแบบไมโทซิสได้อีก 

3. เซลล์ใหม่ที่ เกิดขึ้น 4 เซลล์ ไม่สามารถ
แบ่งตัวแบบไมโอซิสได้อีก แต่อาจแบ่งตัวแบบ
ไมโทซิสได้ 

4. การแบ่งแบบไมโทซิส จะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ 
ระยะไซโกต และสืบเนื่องกันไปตลอดชวีิต 

4. ส่ วนใหญ่ จะแบ่ งไม โอซิส  เมื่ ออวัยวะ
สืบพันธุ์ เจริญเต็มที่แล้ว หรือเกิดในไซโกต 
ของสาหรา่ย และราบางชนิด 

5. จ านวนโครโมโซม หลังการแบ่งจะเท่าเดิม 
(2n) เพราะไม่มีการแยกคู่ ของโฮโมโลกัส
โครโมโซม 

5. จ านวนโครโมโซม จะลดลงครึ่งหนึ่ง ใน
ระยะไมโอซิส เนื่องจากการแยกคู่  ของโฮ
โมโลกัสโครโมโซม ท าให้เซลล์ใหม่มีจ านวน
โครโมโซมครึ่งหนึ่ง ของเซลล์เดิม (n) 

6. ไม่มีไซแนปซิส ไม่มีไคแอสมา และไม่มี 
ครอสซิงโอเวอร์ 

6. เกิดไซแนปซิส ไคแอสมา และมักเกิดครอส
ซิงโอเวอร์ 

7. ลักษณะของสารพันธุ์กรรม (DNA) และ
โครโมโซมในเซลล์ใหม่ ทั้งสองจะเหมือนกัน
ทุกประการ 

7. ลักษณะของสารพันธุกรรม และโครโมโซม
ในเซลล์ใหม่ อาจเปลี่ยนแปลง และแตกต่าง
กัน ถ้าเกิดครอสซิงโอเวอร์ 
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ภาพท่ี 3.7 เปรียบเทียบการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส กับไมโอซิส 

ที่มา (http://www.biologyexams4u.com สืบค้น 31 ตุลาคม 2557) 

 

แบบฝึกหัด 

1. จงอธิบายวัฏจักรเซลล์ 
2. จงอธิบายระยะต่างๆ ของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส 

3. จงอธิบายระยะต่างๆ ของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส 

4. จงบอกความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส และไมโอซิส 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

การรกัษาดุลยภาพของเซลล์ 
 

หัวข้อเน้ือหา  
1. การลําเลียงสารผานเยื่อหุมเซลลโดยไมใชพลังงาน  
2. การลําเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยใช้พลังงาน  
3. การเคลื่อนที่ของสารขนาดใหญ่เข้าสู่เซลล์ 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

เมื่อผู้เรยีน เรียนจบบทนีแ้ล้วผูเ้รียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้ 
1. อธิบายการลําเลียงสารผานเยื่อหุมเซลลโดยไมใชพลังงานได้  
2. อธิบายการลําเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยใช้พลังงานได้  
3. อธิบายการเคลื่อนที่ของสารขนาดใหญ่เข้าสู่เซลล์ได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ศกึษาเอกสารประกอบการสอน โดยแบ่งหัวข้อใหแ้ตล่ะกลุ่ม 

2. แตล่ะกลุ่มนําเสนอ นักศึกษาร่วมกันอภปิราย และตอบคําถาม 

3. อาจารย์บรรยายสรุปเนือ้หา ในแต่ละช่ัวโมง 
4. มอบหมายแบบฝกึหัดใหน้ักศึกษาทําเป็นการบ้าน ส่งในชั่วโมงถัดไป 

5. ทดสอบย่อยท้ายชั่วโมง 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย (power point) สรุปเนือ้หาในแต่ละบทเรียน 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. การเข้าเรียนตามเวลา 

2. ความสนใจในการเรียน การรว่มอภปิราย และตอบคําถาม 

3. ทําแบบฝกึหัดท้ายบท และสง่ตามกําหนดเวลา 

4. การสอบย่อยท้ายชั่วโมง 



 

บทท่ี 4 

การรกัษาดุลยภาพของเซลล ์

 

สมบัติสําคัญที่สุดประการหนึ่งของเซลล์สิ่งมีชีวิต คือ “สามารถควบคุมหรือคัดเลือก
สาร” ผ่านเข้าออกเยื่อหุ้มเซลล์ เซลล์สิ่งมีชีวิตจึงดํารงอยู่ได้ โดยมีองค์ประกอบเคมีภายใน
เซลล์แตกต่างจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ทั้งชนิดและปริมาณสารเคมี การรักษาสภาพเซลล์ให้
คงสมบูรณ์อยู่ และให้เหมาะสมต่อการเกิดปฏิกิริยาชีวเคมีของเซลล์ ต้องมีการนําสารวัตถุดิบ
จากภายนอกเข้าสู่เซลล์ และมีการกําจัดของเสียที่เกิดขึ้นทิ้ง ตลอดจนอาจมีผลผลิตเกิดขึ้น ที่
จะต้องส่งออกไปนอกเซลล์ เซลล์มีการแลกเปลี่ยนสารกับสิ่งแวดล้อมแบบคัดเลือกได้เช่นนี ้
เพราะเยื่อหุ้มเซลล์มคีุณสมบัติเป็น เยื่อเลือกผ่าน (semipermeable membrane)  

ความส าคัญของการล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
1. ทําใหเ้ซลล์สามารถรักษาคุณสมบัติต่าง ๆ ภายในเซลล์ให้ค่อนข้างคงที่เสมอ ซึ่งช่วย

ให้เซลล์ดํารงสภาวะอยู่เป็นปกติดี 
2. เป็นวิธีการที่เซลล์ได้อาหาร ก๊าซ และสารอื่น ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของเซลล์ 

และเซลล์สามารถอาศัยกระบวนการเหล่านีไ้ด้ กําจัดสารที่ไม่ต้องการออกสู่ภายนอก 

3. ทําให้ร่างกายหรือตัวสิ่งมีชีวิต ดํารงชีพอยู่ได้ตามปกติ เนื่องจากผลลัพธ์จากการ
ทํางานของเซลล์แต่ละเซลล์ เช่น เม็ดเลือดขาว กําจัดเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายโดย วิธีฟาโกไซโต
ซิส เซลล์ของต่อมชนิดต่าง ๆ หลั่งเอ็นไซม์ หรือฮอร์โมน ไปควบคุมกระบวนการของร่างกาย 
เป็นต้น  

การลําเลียงสารเข้า และออกจากเซลล์ จําแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ การลําเลียง
สารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ โดยไม่ใช้พลังงาน (passive transport), การลําเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
โดยใช้พลังงาน (active transport) และการลําเลียงโดยการสร้างถุงจากเยื่อหุ้มเซลล์ (vesicular 

transport) 

1. การล าเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยไม่ใช้พลังงาน (passive transport)  
1.1 การแพร่แบบธรรมดา (simple diffusion) เป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุล จากจุดที่มี

ความเข้มข้นสูงกว่าไปยังจุดที่มีความเข้มข้นต่ํากว่า การเคลื่อนที่นี้เป็นไปในลักษณะทุกทิศทุก
ทาง โดยไม่มีทิศทางที่แน่นอน ผลจากการเคลื่อนที่นี้จะทําให้ความเข้มข้นของโมเลกุลของสาร
ในภาชนะที่มีเนือ้ที่จํากัดนั้น มีความเข้มข้นเท่ากันหมด ซึ่งเรียกว่า จุดสมดุลของการแพร่ ณ จุด
นี้ อัตราการแพร่ไปและกลับ มีค่าเท่ากัน จึงมีลักษณะเป็น สมดุลจลน์ (dynamic equilibrium) 

สารชนิดต่างกันสามารถผ่านเข้าออกเยื่อหุม้เซลล์ได้ในอัตราที่แตกต่างกัน น้ําเป็นสารที่ผา่นเยื่อ
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หุ้มเซลล์ได้ดีที่สุด รองลงมาเป็นก๊าชที่ละลายน้ํา สารอินทรีย์ สารประจุลบ และสารประจุบวก 
ซึ่งมีอัตราเร็วในการผ่านเยื่อหุม้เซลล์ได้น้อยที่สุด  

การแพร่จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ มีสารอยู่สองชนิด ชนิดหนึ่งมีความเข้มข้นสูง หรือมี
โมเลกุลของสารมากกว่า อีกฝ่ายมีความเข้มข้นต่ํากว่า หรือมีโมเลกุลของสารต่ํากว่า ฝ่ายแรก
จะได้เปรียบโดยแพร่เข้าไปในฝ่ายหลังซึ่งเสียเปรียบ และจะหยุดแพร่เมื่อมีความเข้มข้นเท่ากัน 
แต่มิได้หมายความว่าโมเลกุลของสารจะหยุดเคลื่อนที่ เมื่อถึงจุดสมดุล โมเลกุลของสารยังมี
การเคลื่อนที่อยู่ แต่อัตราการเคลื่อนที่ของสารทั้งสองเท่ากัน หรือหยุดเคลื่อนที่ เมื่อโมเลกุล
ของสารทั้งสองมีความเข้มขน้เท่ากันนั่นเอง 

ตัวอย่างการแพร่ของก๊าซ เช่น น้ําอบ หรือน้ําหอม เมื่อหยดออกจากขวดจะได้กลิ่ น
หอม หรือถ้าเอาเกล็ดด่างทับทิม ใส่ลงไปในน้ําครั้งแรกจะเห็นสีม่วงแดง ค่อย ๆ กระจาย
ออกไปจนกระทั่งสีม่วงแดงเท่ากันทั่วภาชนะจึงหยุด ส่วนตัวอย่างการแพร่ในสิ่งมีชีวิต เช่น การ
แพร่ของก๊าซออกซิเจน จากอากาศผ่านเข้าไปสู่ทางเดินของลมหายใจ จนกระทั่งถึงถุงลม ซึ่ง
อยู่ภายในปอด บริเวณนั้นความเข้มข้นของออกซิเจนสูงกว่าความเข้มข้นของออกซิเจน ในเส้น
เลือดฝอย ออกซิเจนจึงแพร่จากถุงลมปอดเข้าสู่ เส้นเลือดฝอย และในทํานองเดียวกัน
คารบ์อนไดออกไซด์จะแพร่จากเส้นเลือดฝอยเข้าสู่ถุงลมปอด 

 จากตัวอย่างขา้งตน้ จะเห็นว่าการแพร่มีอยู่ 2 แบบ คอื แพร่โดยไม่ผ่านเยื่อกั้น กับแพร่
โดยผ่านเยื่อกั้น สําหรับเยื่อกั้นนั้น จําแนกออกได้ 3 ชนิด คือ 

1. เยื่อที่ยอมให้สารเกือบทุกชนิดผ่านได้ (permeable membrane) ได้แก่ กระดาษกรอง 
ผา้ขาวบาง เป็นต้น 

2. เยื่อที่ยอมให้โมเลกุลของสารผ่านได้บ้าง (semipermeable membrane) เยื่อนีย้อมให้
น้ํา เกลือแร่ผ่านไปได้ แตไ่ม่ยอมใหพ้วกโปรตนี เช่น ไข่ขาว หรือสารโมเลกุลใหญ่ผา่น เยื่อพวก
นี ้ได้แก่ เยื่อหุม้เซลล์ เยื่อหุ้มนวิเคลียส กระดาษแก้ว กระเพาะปัสสาวะสัตว์ และเยื่อหุม้ช้ันใน
ของเปลือกไข่ 

3. เยื่อที่ไม่ยอมให้โมเลกุลของสารละลายผา่นได้เลย (impermeable membrane) เชน่ 
ยางรถยนต์ ลูกโป่ง เป็นต้น 

ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ 
1. สถานะของสาร โดยก๊าซมีพลังงานจลนส์ูงสุดจึงมอีัตราการแพร่สูงสุด 

2. สถานะของตัวกลางที่สารจะแพร่ผ่าน โดยตัวกลางที่เป็นก๊าซจะมีแรงต้านนอ้ยที่สุด
จงึทําให้มีอัตราการแพร่สูงที่สุด 

3. ขนาดอนุภาคของสาร โดยอนุภาคยิ่งเล็กยิ่งมีอัตราการแพรสู่ง 
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4. ความเข้มข้น และชนิดของสารตัวกลาง สารตัวกลางที่มีความเข้มข้นมากจะมีแรง
ดึงดูดระหว่างโมเลกุลของตัวกลางมาก ทําให้โมเลกุลของสารเคลื่อนที่ไปได้ยาก แตถ่้าหากสาร
ตัวกลางมีความเข้มขน้น้อย โมเลกุลของสารก็จะเคลื่อนที่ได้ดี ทําให้การแพร่เกิดขึน้เร็วด้วย 

5. อุณหภูมิ จะมีผลต่อการเพิ่มพลังงานจลนใ์ห้กับสาร ทําให้มอีัตราการแพรเ่พิ่มสูงขึ้น 

6. ความดัน เมื่อความดันเพิ่มสูงขึ้นจะเพิ่มความหนาแน่นให้กับสาร ส่งผลให้มีอัตรา
การแพรเ่พิ่มสูงขึ้น 

7. ความแตกต่างของความเข้มข้นของสาร ระหว่าง 2 บริเวณ ถ้าหากมีความเข้มข้น
ของสาร 2 บริเวณแตกต่างกันมาก จะทําให้การแพร่เกิดขึ้นได้เร็วด้วย  

 

 
ภาพท่ี 4.1 การแพรแ่บบธรรมดา (simple diffusion) 

ก. แพร่โดยไม่ผ่านเยื่อกั้น 

ข. แพร่โดยผ่านเยื่อกั้น 

ที่มา (http://slideplayer.com สืบค้น 3 พฤศจกิายน 2557) 

1.2 การเคลื่อนที่แบบฟาซิลิเทต (facilitated diffusion) สารบางชนิดมีโมเลกุลใหญ่ไม่
สามารถแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้โดยตรง เช่น น้ําตาลกลูโคส กรดอะมิโน และไอออน เป็นต้น 
สารเหล่านีส้ามารถเข้าสู่เซลล์ได้ โดยอาศัยเกาะไปกับโปรตนี ที่เป็นตัวพา (carrier) ที่อยู่ที่เยื่อ
หุ้มเซลล์ ซึ่งไม่มีการใช้พลังงานจากเซลล์ เมื่อตัวพานี้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ จึง
สามารถนําสารจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง หลักการลําเลียงคล้ายกับการแพร่ คือ อนุภาค
ของสาร แพร่จากบริเวณที่สารมีความเข้มข้นสูง ไปยังบริเวณที่สารมีความเข้มข้นต่ํากว่า การ
แพร่แบบฟาซิลิเทต จะมีอัตราการแพร่เร็วกว่าแบบธรรมดามาก และมีความเฉพาะเจาะจงต่อ
สารที่ลําเลียงด้วย เมื่อถึงจุดอิ่มตัวแล้วจะไม่เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าจะเพิ่มความแตกต่างของความ
เข้มข้นให้มากขึน้ ทั้งนีเ้นื่องจากโปรตีนที่เป็นตัวพามีอยู่จํากัด และได้ทําหน้าที่ขนส่งสารจนหมด
ทุกตัวแล้ว 

 วิธีการนี้สามารถอธิบายการซึมผ่านของกลูโคส เข้าสู่ เซลล์ เม็ดเลือดแดงได้ดี 
เนื่องจากเยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดงมีตัวพา โดยกลูโคสเกาะกับตัวพา และถูกนําเข้าไปภายใน
เซลล์เม็ดเลือดแดง ความเร็วของการเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับผลต่างของความเข้มข้นของสารที่อยู่

ก ข 
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ระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์ทั้งสองด้าน อัตราการซึมผ่านจะสูงเมื่อมีความเข้มข้นให้แตกต่างกันมาก 
การแพร่แบบฟาซิลเิทตนอกจากลําเลียงกลูโคสแล้วยังลําเลียงกรดอะมิโน และคาร์บอนไดออก
ไซต์ที่อยู่ในรูปของไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออน (HCO-) ได้ดว้ย 

 
ภาพท่ี 4.2 การเคลื่อนที่แบบฟาซิลิเทต (facilitated diffusion) 

ที่มา (http://maggiesscienceconnection.weebly.com สืบค้น 3 พฤศจกิายน 2557) 

1.3 ออสโมซิส (osmosis) เป็นการแพร่ของของเหลวผ่านเยื่อบาง ๆ ซึ่งตามปกติ หมายถึง 
การแพร่ของน้ํา หรอืตัวทําละลายผา่นเยื่อหุ้มเซลล์ หรอืเยื่อเลือกผา่น จากสารละลายที่มีความ
เข้มข้นน้อย (น้ํามาก) เข้าไปสู่สารละลายที่เข้มข้นมากกว่า (น้ําน้อย) ตามปกติการแพร่ของน้ํานี้
จะเกิดขึ้นทั้งสองทิศทาง คือทั้งบริเวณเจือจาง และบริเวณเข้มข้น แต่เนื่องจากน้ําบริเวณความ
เข้มข้นน้อยแพร่เข้าสู่บริเวณเข้มข้นมากกว่า จึงมักกล่าวว่า ออสโมซิส เป็นการแพร่ของน้ําจาก
บริเวณที่มนี้ํามาก เข้าสู่ไปในบริเวณที่มนี้ําน้อยกว่าโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ 

การออสโมซิส มีแรงดันท่ีเกี่ยวข้อง 2 ชนิด คอื 

1. แรงดันออสโมติก (osmotic pressure) คือแรงดันที่เกิดขึ้นเพื่อต้านการเคลื่อนที่
ของตัวทําละลายที่ผา่นเยื่อเลือกผา่น เช่น เยื่อหุ้มเซลล์ แรงดันออสโมติก ก็คือแรงที่ใช้ต้านการ
เคลื่อนที่ของน้ํา ไม่ให้น้ําเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีน้ํามาก ไปยังบริเวณที่มีน้ําน้อย ดังนั้น หากมี
แรงต้านการเคลื่อนที่ของน้ําไม่มาก น้ําจะเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านได้มาก (แรงต้านไม่มาก = 
แรงดันออสโมตกิต่ํา, น้ํามีแรงดันออสโมติกต่ําสุด) 

2. แรงดันเต่ง (turgor pressure) คือแรงดันที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ เกิดขึ้นเนื่องมาจากน้ํา
ออสโมซิสเข้าไปภายในเซลล์ แล้วดันให้เซลล์เต่งหรือบวมขึ้นมา เมื่อน้ําเข้าไปภายในเซลล์มาก
เกินไป ในกรณีที่เป็นเซลล์สัตว์อาจเกิดการแตกได้ แต่หากเป็นเซลล์พืช มักจะไม่มีการแตกของ
เซลล์ เนื่องจากมีผนังเซลล์คงรูปร่างไว้ โดยที่จุดสมดุลของการแพร่ พบว่า แรงดันออสโมติก 
ของสารละลาย เท่ากับ แรงดันเต่งสูงสุด 

จากภาพที่ 4.3 แรงดันออสโมติก เกิดจากการแพร่ของน้ําจากบริเวณที่มีน้ํามาก (เจือ
จาง) เข้าสู่บริเวณที่มีน้ําน้อย (เข้มข้น) แรงดันของน้ํานี้จะดันให้ของเหลวขึ้นไปในหลอดได้ 
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ในขณะที่ยังไม่สมดุล ของเหลวก็จะขึ้นไปบนหลอดได้เรื่อย ๆ และเมื่อเกิดการสมดุลระดับของ
ของเหลวในหลอดจะคงที่ แรงดันออสโมติกของสารละลายแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน น้ําบริสุทธิ์
เป็นของเหลวที่มีแรงดันออสโมติกต่ําสุด สารละลายที่เจือจางจะมีแรงดันออสโมติกต่ํา ส่วน
สารละลายที่มคีวามเข้มข้นมาก จะมีแรงดันออสโมติกสูงมาก 

 
ภาพท่ี 4.3 การออสโมซิส (osmosis) 

ที่มา (https://www.emaze.com สืบค้น 3 พฤศจกิายน 2557) 

ประเภทของสารละลายจ าแนกตามแรงดันออสโมติก 

สารละลายที่มีความเข้มข้นต่างกัน จะมีผลต่อเซลล์แตกต่างกันด้วย จึงทําให้แบ่ง
สารละลายที่อยู่นอกเซลล์ออกได้เป็น 3 ชนิด ตามการเปลี่ยนขนาดของเซลล์ เมื่ออยู่ภายใน
สารละลายนั้น คือ  

1. ไฮโพทอนิก โซลูชัน (hypotonic solution) หมายถึง สารละลายนอกเซลล์ที่มี
ความเข้มข้นน้อยกว่าเซลล์ ดังนั้นเมื่อใส่เซลล์ลงในสารละลายนี้จะทําให้เซลล์ขยายขนาด
เพิ่มขึ้น เนื่องจากน้ําในสารละลายแพร่เข้าสู่เซลล์ มากกว่าน้ําภายในเซลล์แพร่ออกนอกเซลล์ 
ในกรณีของเซลล์เม็ดเลือดแดง สารละลายที่เป็นโฮโพโทนิกจะมีความเข้มข้นต่ํากว่าน้ําเกลือ 
0.85% ซึ่งอาจทําให้เซลล์เม็ดเลือดแดงแตกได้ เรียกว่าเกิด ดีพลาสโมไลซิส (deplasmolysis) 

หรอื เอนโดสโมซิส (endosmosis diffusion) หรอื hemolysis 

2. ไอโซทอนิก โซลูชัน (isotonic solution) หมายถึง สารละลายนอกเซลล์ที่มีความ
เข้มข้นเท่ากันกับในเซลล์ ดังนั้นเมื่อใส่เซลล์ลงในสารละลายชนิดนี้  ขนาดของเซลล์จะไม่
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากน้ําจากสารละลายนอกเซลล์ และน้ําจากในเซลล์แพร่เข้าออกในอัตราที่
เท่าเทียมกัน สารละลายที่เป็นไอโซทอนิกกับเซลล์เม็ดเลือดแดง คือน้ําเกลือ 0.85 % 

3. ไฮเพอร์ทอนิก โซลูชัน (hypertonic solution) หมายถึง สารละลายนอกเซลล์ที่
มีความเข้มข้นมากกว่าเซลล์ ดังนั้นเมื่อใส่เซลล์ลงในสารละลายชนิดนี้จะทําให้เซลล์เหี่ยวลด
ขนาดลง เรียกว่า การเกิดพลาสโมไลซิส (plasmolysis) หรือ เอกโซสโมซิส (exosmosis) 
เนื่องจากน้ําภายในเซลล์แพรอ่อกนอกเซลล์ มากกว่าการแพรเ่ข้าสู่เซลล์  
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เซลล์พืชมีผนังเซลล์ ดังนั้น เมื่อเซลล์พืชอยู่ในสารละลายไฮโพทอนิก เซลล์พืชจะไม่
แตก แตเ่ซลล์พืชจะเต่งขึน้ เพราะผนังเซลล์พืชมีแรงดันต้านเอาไว้ ซึ่งเรียกว่า wall pressure แต่
เมื่อเซลล์พืช อยู่ในสารละลายไฮเพอร์ทอนิก ถ้าเสียน้ําออกมาเรื่อย ๆ จะทําให้โปรโทพลาสซึม
หดตัวลงมาก ทําให้เยื่อเซลล์แยกออกจากผนังเซลล์ และหดตัวลง 

 

ภาพท่ี 4.4 ลักษณะของเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ ที่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นต่างกัน 

ที่มา (http://maggiesscienceconnection.weebly.com สืบค้น 3 พฤศจกิายน 2557) 

2. การล าเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยใช้พลังงาน (active transport) 

การเคลื่อนที่ของสารโดยใช้พลังงาน จะเกิดขึ้นในเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น การที่สาร
ใดก็ตามที่สามารถเคลื่อนจากเยื่อเซลล์  จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารนั้นต่ํา ไปยัง
ตําแหน่งที่มีความเข้มข้นของสารนั้นสูงได้  จึงจะต้องมีการใช้พลังงาน (ATP) จากกระบวนการ
เมแทบอลิซึมเข้าร่วมด้วย จึงเรียกว่า metabolically linked transport ทําให้เกิดการสะสม
ของสารภายในเซลล์ ให้มีความเข้มข้นสูงกว่าภายนอกเซลล์ได้ การลําเลียงสารโดยวิธีนี้ขึ้นอยู่
กับสารอาหาร เช่น กลูโคส และออกซิเจน ซึ่งเป็นแหล่งผลติพลังงาน ดังนั้นเมื่อขาดสารกลูโคส
หรอืออกซิเจน จะทําให้การขนสง่สารหยุดลง  

กลไกการขนส่งสารโดยวิธีนี้ เช่ือว่าเป็นแบบอาศัยตัวพาที่เยื่อเซลล์ (carrier-mediated 

transport) โดยการใช้พลังงาน ซึ่งแตกต่างจากการแพร่แบบฟาซิลิเทต ซึ่งไม่ต้องใช้พลังงาน 
การลําเลียงสารวิธีนี้ ทําให้เกิดการสะสมของสารในเซลล์ได้ ถึงแม้ ภายในเซลล์จะมีความ
เข้มข้นมากกว่านอกเซลล์ ในทางตรงกันข้าม เซลล์ยังสามารถกําจัดสารบางชนิดออกนอก
เซลล์ได้ ถึงแม้ว่านอกเซลล์จะมีความเข้มข้นมากกว่าในเซลล์ โปรตีนที่เป็นตัวพา (c1) จะจับกับ
สารที่นําเข้า (s1) เป็น c1s1 ซึ่งจะเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเซลล์แล้วปล่อย s1 เข้าไปในเซลล์โปรตีนที่เป็น
ตัวพา c1 จะเปลี่ยนรูปร่างเป็นโปรตีนที่เป็นตัวพา c2  ซึ่งจับกับ s1ได้น้อย แต่จะจับกับสารที่จะ
นําออก (s2) ได้มากกว่าเป็น c2s2 แล้วนําสาร s2 ออกมานอกเซลล์แล้วโปรตนีที่เป็นตัวพา c2 จะ
ปล่อยสาร s2 ออก แล้วจะเปลี่ยนรูปร่างเป็นโปรตีนที่เป็นตัวพาจาก c1 เป็น c2 ต้องใช้พลังงาน
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ในการเปลี่ยนในการขนส่งสารเข้าเซลล์อย่างเดียว โปรตีนที่เป็นตัวพา c2 จะไม่จับกับ s2 ใน
รูปแบบเดียวกัน โปรตีนที่เป็นตัวพา c1 จะไม่จับกับ s1 จะมีแต่ก็โปรตีนที่เป็นตัวพา c2 จับกับ s2 

เพื่อปล่อย s2 

ตัวอย่างการเคลื่อนที่ของสารโดยใช้พลังงาน  ได้แก่ 
1. โซเดียมโพแทสเซียมปั๊ม (sodium potassium pump) ของเซลล์กล้ามเนื้อและ

เซลล์ประสาท โดยเซลล์สามารถนําโซเดียมไอออน (Na+) ออกจากเซลล์ได้เรื่อย ๆ ทั้งที่
โซเดียมไอออนนอกเซลล์ มีความเข้มข้นมากกว่าโซเดียมไอออนในเซลล์เป็นอย่างมาก ใน
ขณะเดียวกัน เซลล์ก็สามารถนําโพแทสเซียมไอออนที่อยู่นอกเซลล์เข้ าสู่ เซลล์ได้ทั้งที่
โพแทสเซียมไอออนในเซลล์ มีมากกว่านอกเซลล์หลายเท่า การนําโซเดียมไอออนออกนอก
เซลล์ และนําโพแทสเซียมไอออนเข้าสูเ่ซลล์ ต้องใช้พลังงานเข้าช่วยด้วย 

 
ภาพท่ี 4.5 โซเดียมโพแทสเซียมปั๊ม (sodium potassium pump) 
ที่มา (http://www.internetdict.com สืบค้น 3 พฤศจกิายน 2557)  

2. การดูดซึมสารอาหาร มีทั้งการแพร่แบบไม่ต้องใช้พลังงาน และการดูดซึมที่ต้องใช้
พลังงาน เป็นผลให้ดูดซึมสารอาหารจากโพรงลําไส้สู่ร่างกายนั้นเอง การดูดซึมนี้ต้องมีการใช้
พลังงานเข้ามาช่วยด้วย ได้แก่ การดูดซึมกลูโคส กรดอะมโิน และเกลือแร่ 

3. การดูดกลับของสารที่หน่วยไต การดูดกลับของสารที่หลอดไต โดยสารที่ถูกกรอง
ที่ไตแล้ว เชน่ กลูโคส กรดอะมโิน และโซเดียม จะถูกดูดกลับเข้าสู่กระแสเลือด 

3. การเคลื่อนที่ของสารขนาดใหญ่เข้าสู่เซลล์ 
เยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วยสารหลัก คือ ลิพิดกับโปรตีน ซึ่งมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลง

รูปร่างได้ ทั้งการรวมตัวและแยกตัวกันได้ ซึ่งเป็นผลให้เซลล์ลําเลียงสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่
ได้ การลําเลียงมี 2 ชนิด คือ เอนโดไซโทซิส (endocytosis) และ เอกโซไซโทซิส (exocytosis)  
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3.1 เอนโดไซโทซิส (endocytosis) เป็นการลําเลียงสารโมเลกุลขนาดใหญ่เข้าสู่เซลล์ มี
กลไกลําเลียงแตกต่างกันออกไป แบ่งเป็น 3 วิธี คือ ฟาโกไซโทซีส (phagocytosis) ฟิโนไซโทซีส 
(pinocytosis) และการนําสารเข้าสู่เซลล์โดยอาศัยตัวรับ (receptor–mediated endocytosis) 

 
ภาพท่ี 4.6 ลําเลียงสารโมเลกุลขนาดใหญ่เข้าสู่เซลล์แบบต่างๆ (endocytosis) 
ที่มา (http://eng.thesaurus.rusnano.com สืบค้น 3 พฤศจกิายน 2557) 

3.1.1 ฟาโกไซโทซีส (phagocytosis) ลักษณะคล้ายกับฟิโนไซโทซีสต่างกัน ตรงที่ว่า
ต้องมีการยื่นส่วนของขาเทียม (pseudopodium) ออกมาโอบล้อมอาหารหรอืสารที่จะนําเอาเข้า
สู่เซลล์ จากนั้นขาเทียมที่ยื่นออกมาจะล้อมอาหารทําให้มีลักษณะเป็นถุง และหลุดเข้าไปใน
เซลล์ กลายเป็น food vacuole ซึ่งจะมีการย่อยต่อไป กระบวนการนี้พบในพวกเซลล์ของอะมีบา 
เซลล์เม็ดเลือดขาวบางชนิด ฟาโกไซโทซีส เรียกอีกอย่างว่า การกินของเซลล์ (cell eating) 

3.1.2 ฟิโนไซโทซีส (pinocytosis) เป็นการนําสารโมเลกุลขนาดใหญ่ในรูปของ
สารละลายเข้าสู่เซลล์ เช่น โปรตีนต่าง ๆ เนื่องจากสารพวกนี้ไม่ละลายกับเยื่อเซลล์ และผ่าน
เข้ารูก็ไม่ได้ การเคลื่อนผ่านโดยวิธีนี้ เกิดขึ้นโดยการเปลี่ยนลักษณะของเยื่อเซลล์ตรงจุดที่
โมเลกุลของสารเข้าสัมผัส โดยการโอบล้อมโมเลกุลที่มาสัมผัส ทําใหเ้กิดถุงขนาดเล็ก (vesicle) 
แล้วถุงก็จะเคลื่อนที่จากด้านนอกเข้าสู่ด้านใน และหลุดเข้าสูไ่ซโทพลาสซึมในที่สุด ฟิโนไซโทซีส 
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การดื่มของเซลล์ (cell drinking) พบที่เซลล์ของหน่วยไต 

3.1.3 การน าสารเข้าสู่เซลล์โดยอาศัยตัวรับ (receptor–mediated endocytosis) 
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยมีตัวรับ (receptor) ตัวรับจะอยู่บนเยื่อหุม้เซลล์ ทําหน้าที่จับสาร
ที่จะนําเข้าสู่เซลล์ตัวรับ และสารที่นําเข้า จะมีความเฉพาะเจาะจงต่อกัน คือตัวรับแต่ละชนิดก็
จะจับกับสารนําเข้าชนิดนั้นเท่านั้น ไม่จับกับสารอื่น บริเวณที่มีการนําเข้าวิธีนี้ จะมีลักษณะเว้า
ตื้น ๆ เมื่อตัวรับจับกับสารนําเข้าแล้ว เยื่อเซลล์ก็จะเว้ามากยิ่งขึ้น จนในที่สุดเยื่อเซลล์ส่วนที่เว้า
นั้นหลุดเข้าไปในเซลล์ 

3.2 เอกโซไซโทซิส (exocytosis) เป็นการลําเลียงสารโมเลกุลขนาดใหญ่ออกนอกเซลล์ 
สารที่จะลําเลียง เช่น เอนไซม์ หรอืฮอร์โมน ซึ่งจะถูกสังเคราะหข์ึ้นจากเอนโดพลาสมิกเรติคูรัม 
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ที่มีไรโบโซม มาเกาะอยู่ด้วยสารที่สังเคราะห์จะถูกส่งมายังกอลจิบอดี เพื่อเก็บรวมรวมและ
สร้างเป็นถุงขนาดเล็ก เรียกว่า เวสิเคิล (vesicle) เวสิเคิลจะเคลื่อนที่มาที่ผิวเซลล์ เมื่อสัมผัสกับ
เยื่อหุ้มเซลล์จะเกิดการรวมตัวกัน ทําให้สารที่อยู่ในเวสิเคิลถูกปล่อยออกไปนอกเซลล์ เพื่อทํา
หน้าที่ของสารนั้นต่อไป การลําเลียงสารออกนอกเซลล์พบได้หลายโอกาส  เช่น  เยื่อบุผนังกระเพาะ
อาหาร และลําไส้หลั่งเอนไซม์  ต่อมไร้ท่อหลั่งฮอร์โมน  การกําจัดของเสียออกนอกเซลล์ เป็นต้น 

 

ภาพท่ี 4.7 ลําเลียงสารโมเลกุลขนาดใหญ่ออกนอกเซลล์ (exocytosis) 
ที่มา (http://ib.bioninja.com สืบค้น 3 พฤศจกิายน 2557) 

จากตัวอย่างที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าเซลล์มีความจําเป็นในการแลกเปลี่ยนสารกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งการที่จะแลกเปลี่ยนสารได้ดี หรอืไม่ดีจะขึน้อยู่กับ 

  1. ขนาดของสาร สารที่มีขนาดโมเลกุลเล็กจะผา่นรูของเยื่อเซลล์ได้ เคลื่อนที่ได้เร็วกว่า
สารโมเลกุลใหญ่ เชน่ น้ํา ออกซิเจน คารบ์อนไดออกไซด์ ผา่นเยื่อเซลล์ได้ดีกว่า แป้ง น้ําตาล 

2. ความสามารถในการละลายในไขมัน สารที่ละลายในไขมันได้ดีจะผ่านเข้าออกเยื่อ
เซลล์ได้ง่ายกว่าสารที่ไม่ละลายในไขมัน ดังนั้นยาพวกทาถูทั้งหลาย จึงมีส่วนผสมของสารที่
ละลายในไขมันด้วยเสมอ 

3. สารพวกไม่มีขั้ว (nonpolar compound) จะผา่นเข้าออกเยื่อเซลล์ได้ดีกว่าสารพวกที่มี
ขั้ว (polar compound) เพราะสารไม่มีขั้วละลายได้ดีในไขมัน ส่วนสารที่มีขั้วละลายได้ดีในน้ําซึ่ง
ผา่นเข้าได้ยากกว่า 

4. สารละลายที่เป็นสารอิเล็กโทรไลต์ (electrolyte) จะผ่านเยื่อเซลล์ได้ช้ากว่าสารที่ไม่
เป็นอิเล็กโทรไลต์ และอิเล็กโทรไลต์ที่แตกตัวได้มาก (strong electrolyte) จะผ่านได้ช้ากว่าพวก
ที่แตกตัวได้น้อย (weak electrolyte) สําหรับสารที่มีประจุ จะพิจารณาการผา่นเยื่อเซลล์ในรูปที่
เกาะกับโมเลกุลของน้ํา (hydrated from) เช่น โพแทสเซียม (K) มีขนาดใหญ่กว่าโซเดียม (Na) 

แตโ่พแทสเซียมไอออน (K+) จะผา่นเยื่อเซลล์ได้ดีกว่าโซเดียมไอออน (Na+)  

5. สภาพทางสรีรวิทยา เช่น การส่ง Na+และ K+ ของเซลล์ประสาทจะเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพการพักหรือกระตุ้น โดยสภาพพักเยื่อเซลล์ประสาทจะยอมให้ K+ ผ่านได้ดีกว่า Na+ แต่
สภาพถูกกระตุ้นเยื่อเซลล์จะยอมให ้Na+ ผา่นได้ดีกว่า เป็นต้น 
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ภาพท่ี 4.8 แสดงสรุปการลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
ที่มา (ผูเ้รียบเรียง) 
 

แบบฝึกหัด 

1. จงอธิบายวิธีการลําเลียงสารผานเยื่อหุมเซลลโดยไมใชพลังงาน  
2. จงยกตัวอย่าง อธิบายวิธีการลําเลียงสารผา่นเยื่อหุม้เซลล์โดยใช้พลังงาน  
3. จงอธิบายวิธีการเคลื่อนที่ของสารขนาดใหญ่เข้าสู่เซลล์ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 

หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมและโรคทางพันธุกรรม 

 

หัวข้อเน้ือหา  
1. กฎของเมนเดล 

2. การแสดงออกทางพันธุกรรมในรูปแบบต่าง ๆ 

3. ความผิดปกติและโรคทางพันธุกรรม    
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

เมื่อผู้เรยีน เรียนจบบทนีแ้ล้วผูเ้รียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้ 
1. อธิบายหลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม (กฎของเมนเดล) ได ้

2. อธิบายการแสดงออกทางพันธุกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
3. บอกชนิด สาเหตุ และอาการทางคลนิิกของความผิดปกติและโรคทางพันธุกรรมได้ 
   

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ศกึษาเอกสารประกอบการสอน โดยแบ่งหัวข้อใหแ้ตล่ะกลุ่ม 

2. แตล่ะกลุ่มน าเสนอ นักศึกษาร่วมกันอภปิราย และตอบค าถาม 

3. อาจารย์บรรยายสรุปเนือ้หา ในแต่ละช่ัวโมง 
4. มอบหมายแบบฝกึหัดใหน้ักศึกษาท าเป็นการบ้าน ส่งในชั่วโมงถัดไป 

5. ทดสอบย่อยท้ายชั่วโมง 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย (power point) สรุปเนือ้หาในแต่ละบทเรียน 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. การเข้าเรียนตามเวลา 

2. ความสนใจในการเรียน การรว่มอภปิราย และตอบค าถาม 

3. ท าแบบฝกึหัดท้ายบท และสง่ตามก าหนดเวลา 

4. การสอบย่อยท้ายชั่วโมง 



 

บทท่ี 5 

หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมและโรคทางพันธุกรรม 

 

"พันธุกรรม" เป็นหน่วยที่มีคุณสมบัติควบคุมลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต การศึกษา
พันธุกรรม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ของการถ่ายทอดลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อไป เรียกว่า พันธุศาสตร์ (genetics) ซึ่งจะเริ่มต้นอย่างมีระบบ
และมีกฎเกณฑ์เมื่อประมาณ 125 ปีมาแล้ว โลกของสิ่งมีชีวิตจะสมดุลอยู่ได้ ย่อมต้องมี
องค์ประกอบที่หลากหลายทั้งทางด้านกายภาพ และชีวภาพ องค์ประกอบทางชีวภาพ คือ 
สิ่งมีชีวิตแต่ละสปีชีส์ ด ารงอยู่ได้ด้วยความสามารถของสิ่งมีชีวิตที่สืบทอดลูกหลาน เพื่อด ารง 
สปีชีสใ์ห้คงอยู่ยาวนานที่สุด  

ในโลกของสิ่งมีชีวิตเราจะพบอยู่เสมอว่า แม้สิ่งมีชีวิตแต่ละหน่วยจะตายไปตามอายุขัย
ของตน แต่ละสปีชีส์ยังคงอยู่ หากสิ่งมีชีวติตายไปโดยไม่สืบทอดลูกหลาน สปีชีสก์็ด ารงอยู่ไม่ได้
สิ่งมีชีวติทั้งหลายมีลักษณะ หรือคุณสมบัติ ที่สามารถปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ลักษณะเหล่านี้
เป็นลักษณะที่ไม่สามารถสืบทอดให้แก่ลูกหลานได้ ความสามารถในการปรับตัวนั้นก็จะหมดไป
ในรุ่นนั้นเอง ดังนั้นการปรับตัวทั้งหลายที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด ารงสปีชีส์ จึงต้องเป็นการ
ปรับตัวที่สามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยู่จนถึง
ปัจจุบันนี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นความหลากหลายทางพันธุกรรม ที่สืบทอดต่อกันมาหลายรุ่น ซึ่ง
อาจเป็นความหลากหลายในระดับของยีน ระดับสปีชีส์ หรือระดับระบบนิเวศ และมีการสะสม
ลักษณะทางพันธุกรรมจ านวนมาก ที่ท าให้แต่ละสปีชีส์มีความแตกต่าง และสามารถด ารง
ความแตกต่างนัน้ไว้ได้ 
1. กฎของเมนเดล (Mendelian principles) 
    1.1 ประวัติของเมนเดล เมนเดลเกิดในปี ค.ศ. 1822 บิดามารดาเป็นชาวออสเตรเลีย เป็น
ชาวนาที่ยากจน อาศัยอยู่ที่ต าบลไฮเซนดอร์ฟ (Heizendoef) ในซิลิเซีย (Silesia) ซึ่งปัจจุบันเป็น
ส่วนหนึ่งของประเทศเชคโกสโลวาเกีย เมนเดลในวัยเด็กมีความปรารถนาที่จะเรียนหนังสือมาก 
จงึได้ไปเรียนที่โบสถ์ออกัสตินเนียน โมนาสเตอรี่ (Augustinian  Monastery) ที่กรุงบรุน ต่อมาใน
ปี  ค.ศ. 1847 เมนเดลได้บวชเป็นพระ และได้รับนามว่า เกรเกอร์ (Gregor) จึงมีช่ือเรียกเต็มว่า 
เกรเกอร์ โจฮาน เมนเดล (Gregor Johann Mendel) เมนเดลได้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย
เวียนนา ทางด้านฟิสิกส์คณิตศาสตร์ และธรรมชาติวิทยา เมื่อส าเร็จการศึกษาในปี ค.ศ. 1854  
ได้กลับกรุงบรุน เป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
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ในปี ค.ศ. 1857 เมนเดลได้รวบรวมพันธุ์ถั่วลันเตา และทดลองผสมถั่วลันเตา เพื่อ
ศึกษาลักษณะของถั่วลันเตา โดยท าการทดลองที่สวนหลังวัดเป็นเวลา 7 ปี ในปี ค.ศ. 1865 

เมนเดลได้สรุปผลงาน และเสนอกฎของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมต่อสมาคม  
Natural Society of Brunn ซึ่งทางสมาคมได้พิมพ์ผลงานของเมนเดล ในปี ค.ศ. 1866 และส่งไป
ให้ห้องสมุดต่าง ๆ นอกจากนี้เมนเดลยังได้ทดลองกับพืชอื่น กับผึ้งและหนูด้วย จนกระทั่งในปี 
ค.ศ. 1868 เมนเดลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิการวัด จึงไม่มีเวลาที่จะทดลองต่อไป เมนเดล
เสียชีวติ เมื่อปี ค.ศ. 1884 ต่อมาในปี ค.ศ. 1900 นักชีววิทยา 3 ท่าน คือ คาร์ล คอร์เรนส์ (Carl 

Correns) จากประเทศเยอรมัน ฮูโก เดลฟรีส์ (Hugo Vries) จากประเทศฮอลแลนด์ และเอริก 
ฟอน เชอรแ์มค (Erik von Tschermak) จากประเทศออสเตรยี ทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาและได้
ทดลองคล้ายคลึงกับงานทดลองของเมนเดลที่ได้ท าไว้ ท าให้ผลงานของเมนเดล มีช่ือเสียงไปทั่ว
โลก และได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแหง่วิชาพันธุศาสตร์ 

1.2 การทดลองของเมนเดล เมนเดลได้เลือกท าการทดลองกับถั่วลันเตา (garden pea, 

pisumsativum) เพราะว่าถั่วลันเตาเป็นพืชที่ผสมตัวเอง แต่สามารถจะท าการผสมข้ามพันธุ์ เขา
ได้เลือกถั่วที่มลีักษณะแตกต่างกันมาศกึษาถึง 7 ลักษณะด้วยกัน คอื 

1.  รูปร่างของเมล็ด   - เมล็ดเรียบ และเมล็ดย่น (smooth & wrinkled) 
2.  สีของเมล็ด   - สีเหลอืง และสีเขียว (yellow & green) 
3.  สีของดอก - ดอกสีมว่ง และดอกสีขาว (violet & white)   

4.  ลักษณะของฝักอ่อน  - ฝักเต่ง และฝักคอด (inflated & constricted) 
5.  สีของฝัก    - ฝักสีเหลอืง และฝักสีเขียว (yellow & green) 
6.  ต าแหน่งของดอก  - ปลายยอด และมุมใบ (terminal & axial) 
7.  ความสูงของตน้  - ต้นสูง และต้นเตี้ย (tall & dwart) 
เมลเดล ท าการทดลองโดยการปลูกถั่วพันธุ์แท้ลักษณะต่าง ๆ และท าการผสมพันธุ์ ที

ละคู่ เป็นลักษณะที่มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด เขาท าการผสมแต่ละคู่ลักษณะ เป็นจ านวน
หลายสิบคู่ เพื่อใหไ้ด้เมล็ดซึ่งเป็นลูกผสม (hybrid) รุ่น F1 (first filial generation) จ านวนมากพอ 
การปลูกเมล็ดลูกผสมที่ได้ทั้งหมด และบันทึกลักษณะของลูกรุ่น F1 ต่อไปปล่อยให้ต้น F1 ผสม
กันเองตามธรรมชาติจนได้ลูก F2 (second filial generation) ท าการบันทึกลักษณะต่าง ๆ ของรุ่น
ลูก F2 แล้วหาอัตราส่วนของลักษณะแต่ละคู่ (ตามตารางข้างล่าง) ซึ่งแต่ละคู่ลักษณะที่เขา
ศกึษามีอัตราส่วนใกล้เคียง 3: 1  

เมนเดล จึงได้ใช้ความรู้ทางสถิติ ท าการพิสูจน์ว่าอัตราส่วนของ F2 ของทุกคู่ลักษณะที่
เขาทดลองเป็นอัตราส่วน 3: 1 จริง อนึ่งเมนเดลได้ท าการผสมสลับ (reciprocal cross) คือ การ
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ผสมที่สลับลักษณะระหว่างของพันธุ์พ่อแม่ในแต่ละคู่ลักษณะ และพบว่าได้ผลการทดลองไม่
แตกต่างกัน เมื่อท าการทดลองโดยดูทีละ 1 คู่ลักษณะ จนครบ 7 คู่ลักษณะแล้ว เมนเดลยังได้
ท าการทดลองโดยผสมทีละ 2 คู่ลักษณะ และพบว่าผลการทดลองจะเหมือนกันทุก 2 คู่
ลักษณะที่ศึกษากล่าวคือ ลูก F1 จะแสดงลักษณะเหมือนของพันธุ์พ่อ หรอืแม่ที่เป็นลักษณะเด่น 
ส่วน F2 จะแสดงลักษณะเป็น 4 กลุ่มในอัตราส่วน 9: 3: 3: 1 จากผลการทดลอง เมนเดลได้ตั้ง
กฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ขึน้มา 2 ข้อ ดังตอ่ไปนี้ 

 
ภาพท่ี 5.1 การผสมพันธุ์ถั่วของเมนเดล 

ที่มา (http://ib.bioninja.com สืบค้น 10 พฤศจกิายน 2557) 

กฎข้อ 1 กฎการแยกตัวของยีน (law of segregation of gene)  
         เมนเดล กล่าวว่า ลักษณะแต่ละลักษณะจะต้องมีแฟกเตอร์ (factor) ในการควบคุม 
การที่ลักษณะบางลักษณะไม่แสดงออกมาในรุ่น F1 แต่ปรากฏอีกครั้งในรุ่น F2 นั้น แสดงว่าแฟก
เตอร์นั้นจะถูกข่มโดยอีกแฟกเตอร์ เขาจึงตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่า แฟกเตอร์จะอยู่เป็นคู่เสมอ ใน
ระยะต่อมา ใช้ค าว่ายีน (gene) แทนค าว่าแฟกเตอร์ และเรียกต าแหน่งของยีนซึ่งอยู่บน
โครโมโซมว่า โลคัส (locus) และเรียกสมมติฐานของเมนเดลในข้อที่ 1 นีว้่า กฎการแยกตัวอย่าง
อิสระของยีน (law of  segregation of gene) โดยมีใจความส าคัญว่า “ลักษณะต่าง ๆ จะถูก
ควบคุมด้วยยีน และ 1 ยีน จะประกอบด้วย อัลลีล ที่อยู่ด้วยกันเป็นคู่ในแต่ละหน่วยสืบพันธุ์ 
(gamete) อัลลีลทั้งสองจะแยกออกจากกัน ซึ่งในที่สุดจะแยกไปยังแต่ละหน่วยสืบพันธุ์ และเมื่อ
มีการผสมระหว่างหนว่ยสืบพันธุ์จากพ่อแม่ อัลลีลทั้ง 2 ก็จะมาเข้าคู่กันใหม่ในลูก การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุ์กรรมนั้น เราจ าเป็นต้องเขียนเป็นแบบแผนการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม จงึได้มีการก าหนดสัญลักษณ์และค าศัพท์ขึน้มา ดังตอ่ไปนี ้
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ใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ แทนอัลลีล ที่แสดงลักษณะเด่น หรือข่ม (dominant), 
อักษรตัวเล็ก แทนอัลลีล ที่แสดงลักษณะด้อย (recessive) เช่น ลักษณะสีดอก P แทนด้วยดอก
สีม่วง และ p แทนด้วยดอกสีขาว และเรียกรูปแบบของอัลลีล ที่อยู่ด้วยกันเป็นคู่ว่า จีโนไทป์ 
(genotype) เช่น ในรุ่นพ่อแม่เป็นพันธุ์แท้ดอกสีม่วง จะมีจีโนไทป์เป็น PP และพันธุ์แท้ดอกสีขาว 
จะมีจีโนไทป์เป็น pp เมื่อผสมพันธุ์กันจะได้ รุ่นลูกผสม F1 ที่มีดอกสีม่วงทั้งหมด ซึ่งมีจีโนไทป์ 
เป็น Pp โดยที่อัลลีล P ข่ม p ท าให้ลักษณะของดอกสีขาว ไม่สามารถแสดงออกมาได้ ส าหรับ
ลักษณะที่แสดงออกมา ซึ่งเกิดจากผลของจีโนไทป์ คือ ฟีโนไทป์ เช่น ลักษณะดอกสีม่วง หรือ
ขาว เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 5.2 การผสมพันธุ์ของตน้ถั่วที่มดีอกสีมว่งกับถั่วที่มดีอกสีขาว ใน 3 รุ่น 

ที่มา (https://www.studyblue.com สืบค้น 10 พฤศจกิายน 2557) 

ชนิดของจีโนไทป์ มีได้ 2 แบบ คอื  
1. โฮโมไซกัส (homozygous) คอื อัลลีลทั้งสองเหมอืนกัน ยังแบ่งย่อยได้เป็น โฮโมไซกัส 

โดมิแนนท์ (homozygous dominant) คือ เมื่ออัลลีลทั้งสองเป็นลักษณะเด่น หรือข่ม เช่น PP 
และ โฮโมไซกัส รเีซสซิฟ (homozygous recessive) เมื่ออัลลีลทั้งสอง เป็นลักษณะด้อย เชน่ pp  

2. แฮเทอโรไซกัส (heterozygous) เมื่ออัลลีลทั้งสองตา่งกัน เชน่ Pp 

การผสมทดสอบ (test cross)  

ในบางกรณีลักษณะเด่นที่แสดงออกนั้นไม่รู้ว่า เป็นลักษณะของพันธุ์แท้ หรือพันธุ์ทาง 
เชน่ ลักษณะของถั่วดอกสีมว่ง ที่เมนเดลทดลองดูจากภายนอกไม่ทราบว่า ลักษณะนั้นเป็นดอก
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สีม่วงพันธุ์แท้ ที่มีจีโนไทป์เป็น PP หรือสีม่วงพันธุ์ทาง ที่มีจีโนไทป์ Pp แต่สามารถทดสอบได้
โดยเอาลักษณะด้อย คือ ดอกสีขาว ที่มีจีโนไทป์เป็น pp มาผสมกับต้นที่สงสัยว่าจะเป็น ดอกสี
ม่วงพันธุ์แท้ หรือดอกสีม่วงพันธุ์ทาง แล้วสังเกตรุ่น F1 ว่ามีลักษณะอย่างไร ถ้า F1 มีสีม่วง
ทั้งหมด แสดงว่าต้นหรือพันธุ์ที่สงสัย มีจีโนไทป์เป็น PP ถ้า F1 มีสีม่วงครึ่งหนึ่ง และสีขาว
ครึ่งหนึ่ง แสดงว่าต้นหรือพันธุ์ที่สงสัย มีจีโนไทป์เป็น Pp การทดสอบเช่นนี้ ว่า “การผสม
ทดสอบ” (test cross) 

 
ภาพท่ี 5.3 แสดงการทดสอบเทสต์ คลอสของดอกสีม่วง 

ที่มา (https://www.studyblue.com สืบค้น 10 พฤศจกิายน 2557) 

กฎข้อที่ 2 กฎการจับคู่อิสระของยีน (law of independent assortment of gene) 
จากผลการทดลอง เมื่อท าการทดลองการผสมพันธุ์มากกว่า 1 คู่ลักษณะ เป็นต้นไป 

เมนเดล จึงได้ตั้งกฎข้อที่ 2 ขึน้มา ซึ่งอธิบายตามใจความได้ดังนี้ “ยีนที่อยู่เป็นคู่กันเมื่อแยกออก
จากกันแล้ว แต่ละยีนจะไปจับกับยีนอื่นใดก็ได้อย่างอิสระ” นั่นคือ เซลล์สืบพันธุ์จะมีการ
รวมกลุ่มของหน่วยพันธุกรรมของลักษณะต่าง ๆ โดยการรวมกลุ่มที่เป็นไปอย่างอิสระ จึงท าให้
สามารถท านายผลที่เกิดขึ้นในรุ่นลูกรุ่นหลานได้กฎข้อนี้เมนเดล ได้ศกึษาการถ่ายทอดลักษณะ
โดยพิจารณาจากยีน 2 คู่ 

ในการผสมถั่วลันเตาที่เป็นไฮบริดครอส  ระหว่างลักษณะผิวและสีของเมล็ด  โดยให้
พันธุ์พ่อมีเมล็ดผิวกลม (เรียบ) และเนื้อสีเหลือง (ลักษณะเด่นทั้ง 2 ลักษณะ) ส่วนพันธุ์แม่มีผิว
ย่น และเนื้อเขียว (ลักษณะด้อยทั้ง 2 ลักษณะ) โอกาสที่อัลลีลที่ควบคุมเมล็ดกลม จะเข้าสู่
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หน่วยสืบพันธุ์เดียว กับอัลลีลที่ควบคุมลักษณะเมล็ดสีเหลือง จะเท่ากับโอกาสที่อัลลีลที่
ควบคุมลักษณะเมล็ดกลมจะเข้าสู่หน่วยสืบพันธุ์เดียว กับอัลลีลที่ควบคุมเนื้อสีเขียว ซึ่งจากกฎ
ข้อที่ 2 ของเมนเดลนี้ รุ่น F1 ทั้งหมดมีลักษณะเมล็ดกลมสีเหลืองทั้งหมด เมื่อเอารุ่นลูกผสม
กันเอง จะได้รุ่น F2 เมล็ดกลมสีเหลือง เมล็ดกลมสีเขียว เมล็ดย่นสีเหลือง และเมล็ดย่นสีเขียว 
ในอัตราสว่นฟีโนไทป์ 9: 3: 3: 1 

 
ภาพท่ี 5.4 การผสมพันธุ์ถั่วทีละ 2 ลักษณะ 

ที่มา (https://keen101.wordpress.com สืบค้น 10 พฤศจกิายน 2557) 

2. การแสดงออกทางพันธุกรรมในรูปแบบต่าง ๆ  
2.1 ลักษณะเด่นร่วม (co-dominant) การถ่ายทอดนี้ไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดล ยีนทั้ง

สองที่ควบคุมลักษณะจะไม่ข่มซึ่งกันและกัน แต่สามารถแสดงความเด่นได้เท่ากัน จึงปรากฏ
ลักษณะออกมาร่วมกัน เช่น การถ่ายทอดลักษณะหมู่เลือดระบบ ABO ถูกควบคุมด้วยยีนซึ่ง
มีอัลลีลเกี่ยวข้อง 3 อัลลีล (multiple alleles) คือ IA, IB, i พบว่าอัลลีล IA และอัลลีล IB ต่างก็
แสดงลักษณะเด่นเท่ากัน แสดงว่า อัลลีล IA และอัลลีล IB ต่างก็เป็น co – dominant allele 

ส่วนอัลลีล i เป็น recessive allele 

- IAIA และ IA i แสดง หมูเ่ลือด A 

- IBIB และ IB i แสดง หมูเ่ลือด B 

- IAIB แสดง หมูเ่ลือด AB 

- ii แสดง หมูเ่ลือด O 
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ภาพท่ี 5.5 ลักษณะเด่นร่วมของระบบหมูเ่ลือด ABO 

ที่มา (http://www.geneticadviser.com สืบค้น 10 พฤศจกิายน 2557) 

2.2 การข่มแบบไม่สมบูรณ์ (incomplete dominant) เป็นการแสดงออกของยีน ที่เป็น
ยีนเด่นไม่สามารถข่มยีนด้อยได้อย่างสมบูรณ์ ท าให้มีการแสดงออกของยีนทั้งสองแบบ เป็น
ผสมกันหรือเป็นแบบกลาง ระหว่างสองลักษณะ เช่น สีดอกลิ้นมังกร เมื่อเอาพันธุ์ดอกสีแดง 
ผสมกับพันธุ์ดอกสีขาว จะได้ลูกผสมรุ่น F1 มีดอกสีชมพู และเมื่อ F1 ผสมกันเอง จะได้ลูกผสม 
F2 มีดอกทั้ง 3 ลักษณะ คือ ดอกสีแดง ชมพู และขาว ในอัตราส่วน 1: 2: 1 ตามล าดับ จะเห็น
ได้ว่าอัตราส่วนของ phenotype ตรงกับอัตราส่วน genotype ในกรณีนี้ยีนที่ควบคุมลักษณะ
ดอกสีแดงไม่แสดงสมบัติเด่นอย่างแท้จริง 

 
ภาพท่ี 5.6 ลักษณะที่ขม่กันไม่ลงของสีดอกลิน้มังกร 

ที่มา (https://www.slideshare.com สืบค้น 10 พฤศจกิายน 2557) 
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2.3 โพลียีน (poly gene) ลักษณะกรรมพันธุ์ที่ควบคุมโดยยีนหลายยีน หรอื polygene ซึ่ง
อาจมีตั้งแต่ 3 ยีน ถึง 40 ยีน เรียก กรรมพันธุ์แบบโพลียีน (polygenic inheritance) รูปที่แสดง
เป็นรูปแบบงา่ย ๆ ในเรื่องสีผวิ สีผิวควบคุมโดยยีน 3 ยีน ในแต่ละยีนมีสมบัติการแสดงออกไม่
เต็มที่ (incomplete dominance) การถ่ายทอดลักษณะสีผิวนี้จะเห็นได้ชัดเจน จากผลการผสม
พันธุ์ระหว่างลักษณะต่ าสุด กับลักษณะสูงสุด โดยสังเกตได้จากลูกผสม F1 มี genotype แบบ 
AaBbCc ซึ่งมีหน่วยสีด าอยู่ 3 หน่วย และเมื่อ F1 ผสมกันเองได้ F2 พบว่ามีความแตกต่างแปร
ผันของสผีิวต่อเนื่องในลักษณะคล้ายเส้นโค้งปกติ เช่น สผีิวอาจด าสนิท เช่น AABBCC  เป็นสีผิว
พวกนิโกร  หรือคนป่าในแอฟริกา ในขณะที่ aabbCC เป็นสีผิวของคนเอเชีย และ aabbcc เป็นสี
ผวิของคนผิวขาว 

 

 

 

ภาพท่ี 5.7 โปลียีนที่ควบคมุสีผิว 

ที่มา (http://www.internetdict.com สืบค้น 10 พฤศจกิายน 2557) 

3. ความผิดปกติและโรคทางพันธุกรรม    
   3.1 ความผิดปกติของโครโมโซม  

3.1.1 ความผิดปกติของโครโมโซมร่างกาย 

 3.1.1.1 กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม (down’s syndrome) หรือ มองโกลิซึม เกิดจาก
การมีโครโมโซมที่ 21 เกินมาจากปกติ 1 แท่ง หรือไตรโซมี 21 (trisomy 21) เด็กผู้ชายหรือ
เด็กผู้หญิงที่เป็นดาวน์ซินโดรม จะมีจ านวนโครโมโซม 47 แท่ง (47, +21) หรือ 45+XX หรือ 
45+XY ลักษณะที่ผิดปกติที่พบคือ มีรูปร่างเตี้ย นิ้วมือนิ้วเท้าสั้น ลายนิ้วมือผิดปกติ ลิ้นจุกปาก 
คอสั้นกว้าง หางตาชี้ขึ้น ปัญญาอ่อน และมีอายุเฉลี่ยประมาณ 16 ปี จะพบเด็กที่เป็นดาวน์ซิน
โดรมประมาณ 1 คน ในเด็กแรกเกิด 700 คน 
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ภาพท่ี 5.8 กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม (down’s syndrome) หรอื มองโกลิซึม 

ที่มา (https://dsawm.org.com สืบค้น 10 พฤศจกิายน 2557) 

3.1.1.2 กลุ่มอาการเอ็ดวาดส์ (edward’s syndrome) เกิดจากโครโมโซมที่ 18 
เกินมาจากปกติ 1 แท่ง หรือเป็นไตรโซมี 18 (trisomy 18) จ านวนโครโมโซม มี 47 แท่ง (47, 

+18) หรอื 45+XX หรอื 45+XY  
ลักษณะผดิปกติที่พบคือ มีศรีษะยาว ต าแหน่งหูต่ ากว่าผิดปกติ ใบหูใหญ่ คางเล็ก

มือก าและนิ้วเท้าทับกัน สันเท้ายื่นไปด้านหลังมาก หัวใจพิการ ผิดปกติ ปัญญาอ่อน มีโอกาส
อยู่รอดต่ า มักจะตายภายใน 4 เดือน หลังจากการคลอด มีโอกาสพบความผิดปกตินี้ประมาณ 
1 คน ในทารกแรกคลอด 10,000 คน 

 
ภาพท่ี 5.9 กลุ่มอาการเอ็ดวาดส์   
ที่มา (http://www.thaibiotech.com สืบค้น 10 พฤศจกิายน 2557) 

3.1.1.3 กลุ่มอาการพาทัวซินโดรม (patau’s syndrome) เกิดขึ้นจากมี
โครโมโซมที่ 13 เกินมาจากปกติ 1 แท่ง หรือเป็นไตรโซมี 13 (trisomy 13) จ านวนโครโมโซม มี 
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47 แท่ง (47, +13) หรือ 45+XX หรือ 45+XY ลักษณะผิดปกติที่พบ คือ ปากแหว่งหรือเพดาน
โหว่ ตาและหูไม่สมประกอบ ไต หัวใจ และอวัยวะสืบพันธุ์ผิดปกติ สมองพิการ ปัญญาอ่อน 
นอกจากนี้ อาจพบว่ามีนิ้วมือนิ้วเท้าเกินมาผิดปกติ ทารกที่เป็นพาทัวซินโดรม จะตายหลัง
คลอดเพียง 2-3 สัปดาห ์มีโอกาสพบประมาณ 1 คน ในทารกแรกคลอด 5,000 คน 

 

ภาพท่ี 5.10 กลุ่มอาการพาทัวซินโดรม (patau’s syndrome) 
ที่มา (http://syndromepictures.com สืบค้น 12 พฤศจกิายน 2557) 

3.1.1.4 Cri du chat syndrome (cat cry syndrome) เกิดจากการขาดหายไป
ของแขนข้างสั้นของโครโมโซมคู่ที่ 5 (p5 deletion) จ านวนโครโมโซม มี 46 แท่ง 44+XX หรือ 
44+XY ลักษณะอาการศีรษะเล็กกว่าผิดปกติใบหน้ากลม ใบหูต่ ากว่าผิดปกติ ตาห่าง หางตาชี้
ขึน้บน คางเล็ก ดัง้จมูกแบน นิ้วมือสั้น กล่องเสียงผิดปกติท าให้มีเสียงร้องแหลมเล็กคล้ายเสียง
แมว เจริญเติบโตช้า ปัญญาอ่อน บางคนหัวใจพิการแต่ก าเนิดพบในทารกเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย 

 
ภาพท่ี 5.11 Cri du chat syndrome (cat cry syndrome) 
ที่มา  (http://www.pinsdaddy.com สืบค้น 12 พฤศจกิายน 2557) 



 

 

 

 

 

 

87 บทท่ี 5 หลักการถา่ยทอดทางพันธุกรรมและโรคทางพันธุกรรม 

3.1.2 ความผิดปกติของโครโมโซมเพศ 

3.1.2.1 กลุ่มอาการเทอร์เนอร์ (tuner syndrome) ความผิดปกติชนิดนี้จะพบ
ได้ในผู้หญิงที่มีโครโมโซม X หายไป 1 แท่ง (XO) ผู้หญิงที่เป็นเทอร์เนอร์ซินโดรม จะมีจ านวน
โครโมโซม 45 แท่ง; 45, XO หรอื 44+XO ความผดิปกติที่พบคือ มีรูปร่างเตีย้ หน้าแก่ คอสั้น มี
หน้าอกเล็ก รังไข่ไม่เจริญเติบโต มดลูกมีขนาดเล็ก เป็นหมัน ต าแหน่งหูต่ ากว่าปกติ มีแผงคอ 
(webbed neck) มีโอกาสพบความผิดปกติชนิดนี้ 1 คนในทารกหญิงแรกเกิด 2,500 คน ใน
ปัจจุบันพบว่าร้อยละ 70 ของผูห้ญิงกลุ่มอาการนี้ได้โครโมโซม x มาจากแม่ ส่วนอีกร้อยละ 25 

เป็นพวกที่ได้โครโมโซม  x จากพ่อ 

 
ภาพท่ี 5.12 กลุ่มอาการเทอร์เนอร ์(tuner syndrome) 
ที่มา (http://www.news-medical.com สืบค้น 12 พฤศจกิายน 2557) 

3.1.2.2 กลุ่มอาการไคน์เฟลเตอร์ (klinefelter’s syndrome) ความผิดปกตินี้
จะพบในผู้ชายที่โครโมโซม X เกินมา 1 แท่งหรือมากกว่า (XXY, XXXY, XXXXY) ผู้ชายเหล่านี้จะ
มีอัณฑะเล็ก และเป็นหมัน มีอกใหญ่คล้ายผู้หญิง สะโพกผาย มีสติปัญญาต่ ากว่าปกติ มี
โอกาสจะพบความผิดปกติชนิดนี้ 1 คน ในทารกชายแรกเกิด 500 คน 

 
ภาพท่ี 5.13 กลุ่มอาการไคน์เฟลเตอร์ (klinefelter’s syndrome) 
ที่มา (http://helicase.pbworks.com สืบค้น 12 พฤศจกิายน 2557) 
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3.1.2.3 กลุ่มอาการ XXX (super female) ความผิดปกติชนิดนี้จะพบในผู้หญิง
ที่มีโครโมโซม X เกินมา 1 แท่ง (XXX) โดยทั่วไปผู้หญิงเหล่านี้เหมือนผูห้ญิงปกติ แต่บางคนเป็น
หมัน มีสติปัญญาต่ ากว่าปกติ มีโอกาสพบความผิดปกติชนิดนี้ 1 คน ในทารกหญิงแรกเกิด 
1,200 คน 

3.1.2.4 กลุ่มอาการ XYY (super men) ความผิดปกตินี้จะพบในผู้ชายที่มี
โครโมโซม Y เกินมา 1 แท่ง (XYY) หรอืเป็นไตรโซมิก ผู้ชายเหล่านีจ้ะมีรูปร่างสูงผิดปกติ บางคน
มีพฤติกรรมรุนแรง ก้าวร้าว ต่อต้านสังคม ไม่เป็นหมัน สามารถแต่งงานได้ และลูกที่เกิดมา
ส่วนใหญ่จะปกติ เนื่องจากสเปิรม์ที่มีโครโมโซมเพศเป็น XY หรอื YY มักจะผสมกันไม่ได้ 
3.2 ความผิดปกติของหน่วยพันธุกรรมหรอืยีนบนโครโมโซม 

3.2.1 ความผิดปกติบนยีนลักษณะที่น าโดยยีนด้อย 

3.2.1.1 โรคธาลัสซีเมีย (thalassemia) มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ 
autosamal recessive เกิดจากการกลายพันธุ์ (mutation) ของยีนโกลบิน (globin gene) ท าให้มี
การสังเคราะห์โกลบินลดลง ผู้ป่วยมีอาการซีด ตาเหลือง ตับโต ม้ามโต ใบหน้าเปลี่ยน ดั้งจมูก
ยุบ กะโหลกศีรษะหนา โหนกแก้มสูง คางและขากรรไกรกว้าง ฟันหน้ายื่น กระดูกแตกเปราะ
งา่ย ผวิหนังคล้ า เจริญเติบโตช้า ติดเชือ้งา่ย บางรายอาจเสียชีวติตั้งแตใ่นครรภ์ 

 
ภาพท่ี 5.14 โรคธาลัสซีเมยี (thalassemia) 
ที่มา (http://helicase.pbworks.com สืบค้น 12 พฤศจกิายน 2557) 

3.2.1.2 โรคโลหิตจางชนิด sickle cell มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ 
autosamal recessive เกิดจากการกลายพันธุ์ (mutation) ของยีนบนดีเอ็นเอของเม็ดเลือดแดง 
ท าให้เปลี่ยนรูปร่างเป็น C shape เม็ดเลือดแดงจะเสียความยืดหยุ่นไป ท าให้เกิดการอุดตันของ
เม็ดเลือดแดงในหลอดเลือดบริเวณต่าง ๆ และผู้ป่วยมีอาการซีด เนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตก
งา่ย 
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3.2.1.3 ผิวเผือก เกิดจากการขาดเอนไซม์ที่ใช้ในการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินใน
เซลล์ผิวหนัง ท าให้เส้นผม นัยน์ตา และเซลล์ผิวหนังสีขาว 

3.2.1.4 ตาบอดสี (color blindness) มีการถ่ายทอดแบบ X-linked recessive 

เนื่องจากยีนที่ควบคุม การสร้างรงควัตถุรับสีชนิดสีแดงและสีเขียว (red-pigment gene, 

green-pigment gene) อยู่บนโครโมโซม X เมื่อยีนนีผ้ดิปกติจะท าให้รับรู้สีลดลงกว่าคนปกติ 
3.2.2 ความผิดปกติบนยีนลักษณะที่น าโดยยีนเด่น 

3.2.2.1 โรคไตเป็นถุงน  า (polycystic kidney disease หรือ PKD) มีการถ่ายทอด
ทางพันธุกรรมแบบ autosamal dominant ลักษณะส าคัญของโรค คือ มีถุงน้ าที่ไตทั้งสองข้าง 
ท าให้มีอาการทางไต เช่น ความดันโลหิตสูง ปัสสาวะเป็นเลือด มีก้อนในท้อง ปวดบั้นเอว ติด
เชื้อทางเดินปัสสาวะ และภาวะไตวาย 

3.2.2.2 กลุ่ มอาการมาร์แฟน (marfan syndrome) มีการถ่ ายทอดทาง
พันธุกรรมแบบ autosome dominant มีความผิดปกติของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ซึ่งเป็นส่วนที่เสริมความ
แข็งแรงของเนื้อเยื่อต่าง ๆ ให้คงรูป ความผิดปกตินี้ส่งผลต่อระบบกระดูก หลอดเลือด และหัวใจ 
ผิวหนัง ท าให้ตัวสูง แขนยาว ขายาว นิ้วมือยาว และเมื่อกางแขนออก ความยาวของแขนจะ
มากกว่าความสูง สายตาสั้น เลนส์ตาเลื่อนหลุด มีความผิดปกติของหน้าอก เท้าแบน กระดูกสัน
หลังคด ลิน้หัวใจรั่ว 

 
ภาพท่ี 5.15 กลุ่มอาการมาร์แฟน (marfan syndrome) 
ที่มา (https://www.emaze.com สืบค้น 12 พฤศจกิายน 2557) 

 

แบบฝึกหัด 

1. จงอธิบายกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของเมนเดล 

2. จงแสดงจโีนไทป์ และฟีโนไทป์ของรุ่นพ่อแม่ F1 และ F2 ตามล าดับ เมื่อน าถั่วลันเตา
ต้นสูง-มีขนพันธุ์แท้ ผสมกับถั่วลันเตาต้นแคระ-ไม่มีขนพันธุ์แท้ จะได้ลูกรุ่น F1 และเมื่อน ารุ่น
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ลูก F1 มาผสมกันเอง จะได้รุ่น F (ก าหนดให้ ต้นสูง=A, ต้นแคระ=a, มีขน=B, ไม่มีขน=b โดย A 

สามารถข่ม a ได้อย่างสมบูรณ์และ B สามารถข่ม b ได้อย่างสมบูรณ์) 
3. จงยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม ที่เป็นความผิดปกติของโครโมโซม และความ

ผิดปกติของยีนที่พบได้บ่อยในประเทศไทย มาอย่างละ 2 โรค พร้อมอธิบายถึงสาเหตุ และ
อาการทางคลนิิก 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 

ระบบต่อมไร้ท่อ 

 

หัวข้อเน้ือหา  
1. ต่อมในร่างกายมนุษย์ 
2. ต่อมไร้ท่อ 

3. หนา้ที่ของระบบต่อมไร้ท่อ 

4. ประเภทของฮอร์โมน 

5. การควบคุมการท างานของตอ่มไร้ท่อ 

6. ต่อมไร้ท่อที่ส าคัญในรา่งกาย 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

เมื่อผู้เรยีน เรียนจบบทนีแ้ล้วผูเ้รียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้ 
1. บอกความหมาย และหนา้ที่ของต่อมไร้ท่อได้ 
3. บอกประเภท และกลไกการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนได้ 
4. อธิบายการควบคุมการท างานของตอ่มไร้ท่อได้ 
5. บอกชนิด และหนา้ที่ของต่อมไร้ท่อที่ส าคัญในรา่งกายได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ศกึษาเอกสารประกอบการสอน โดยแบ่งหัวข้อใหแ้ตล่ะกลุ่ม 

2. แตล่ะกลุ่มน าเสนอ นักศึกษาร่วมกันอภปิราย และตอบค าถาม 

3. อาจารย์บรรยายสรุปเนือ้หา ในแต่ละช่ัวโมง 
4. มอบหมายแบบฝกึหัดใหน้ักศึกษาท าเป็นการบ้าน ส่งในชั่วโมงถัดไป 

5. ทดสอบย่อยท้ายชั่วโมง 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย (power point) สรุปเนือ้หาในแต่ละบทเรียน 
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การวัดผลและการประเมินผล 

1. การเข้าเรียนตามเวลา 

2. ความสนใจในการเรียน การรว่มอภปิราย และตอบค าถาม 

3. ท าแบบฝกึหัดท้ายบท และสง่ตามก าหนดเวลา 

4. การสอบย่อยท้ายชั่วโมง 
 

  

 



 

บทท่ี 6 

ระบบต่อมไร้ท่อ 

 

1. ต่อม (glands) ในร่างกายมนุษย์  
1.1 ต่อมที่เกิดจากเซลล์เดียว ได้แก่ เซลล์เมือก (mucus cell หรือ goblet cell) ที่บุล ำไส้

ทำงเดินอำหำร ทำงเดินหำยใจ 

1.2 ต่อมที่เกิดจากเซลล์หลายเซลล์ มีอยู่ 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ 

1.2.1 ต่อมมีท่อ (exocrine gland) เกิดจำกต่อมที่สร้ำงสำรขึ้นมำแล้ว ส่งไปตำมท่อ
ไปสู่เนื้อเยื่อ หรอือวัยวะอื่น ๆ สำรที่สร้ำงจำกต่อมชนิดนีม้ีอยู่หลำยชนิด เช่น ต่อมเหง่ือ (sweat 

gland) ต่อมน้ ำลำย (salivary gland) ต่อมน้ ำมัน (sebaceous gland) ต่อมน้ ำนม (mammary 

gland) ต่อมของล ำไส้เล็ก (intestinal grand) 

1.2.2 ต่อมไร้ท่อ (endocrine gland) เป็นต่อมที่สร้ำงสำร (ฮอร์โมน) ขึ้นมำแล้ว ไม่มี
ท่อส่งไปยังอวัยวะที่ต้องกำร จึงต้องส่งไปกับกระแสเลือด ไหลไปตำมกำรหมุนเวียนของเลือด
จนถึงอวัยวะหรอืเนือ้เยื่อที่ตอ้งกำร  

ฮอร์โมน จึงหมำยถึง สำรเคมีที่ร่ำงกำยสร้ำงขึ้น จำกเซลล์ของต่อมไร้ท่อ ซึ่งจะ
ไปมีผลควบคุมกำรท ำงำนของเซลล์เป้ำหมำย (target cell หรือ target organ) ที่อยู่ห่ำงไกล
ออกไปจำกต่อมที่สร้ำง และสำรเคมีที่สร้ำงนีม้ีปริมำณต่ ำมำก โดยขนส่งไปตำมกระแสเลือด  

โดยลักษณะทั่วไปของฮอร์โมน มีดังนี ้
- สร้ำง หรอืสังเครำะหจ์ำกกลุ่มเซลล์พิเศษที่ไม่มีท่อ 

- สำรนีอ้ำจถูกหลั่งสู่กระแสเลือดทันที หรอืถูกเก็บไว้ถึงระดับหนึ่งรอกระตุน้  
- มีคุณสมบัติทำงเคมี เป็นสเตียรอยด์ โปรตนี ไกลโคโปรตนี อนุพันธ์ของกรดอะ

มิโน หรอื อนุพันธ์ของกรดไขมัน 

- ใช้ปริมำณเล็กน้อยในกำรออกฤทธิ์ท ำงำน ตำมที่ร่ำงกำยต้องกำร 

- เซลล์หรอือวัยวะเป้ำหมำยอยู่ห่ำงไกลจำกแหล่งสร้ำง 

- กำรออกฤทธิ์มีควำมจ ำเพำะกับเซลล์เป้ำหมำย 

- โปรตีนฮอร์โมนไม่กระตุ้ น ให้ เกิดกระบวนกำรใหม่  แต่ท ำให้ เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงกระบวนกำรเดิมที่มอียู่แล้ว 

- กำรท ำงำนของฮอร์โมนหลำยชนิดอำจให้ผลเสริมฤทธิ์กัน (synergistic effect) 

หรอืยับยั้งกัน (antagonism effect) 
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2. ต่อมไร้ท่อ (endocrine gland) 

ต่อมไร้ท่อ ท ำงำนควบคุมระบบต่ำง ๆ ในร่ำงกำย โดยกำรสร้ำงฮอร์โมนแล้วหลั่งออกสู่
กระแสเลือด ไปมีผลต่ออวัยวะเป้ำหมำยที่อยู่ห่ำงออกไป ต่อมไร้ท่อที่ส ำคัญในกำรผลิต
ฮอร์โมนของร่ำงกำย เช่น ต่อมใต้สมอง (pituitary gland), ต่อมไทรอยด์ (thyroid gland), ต่อม
พำรำไทรอยด์ (parathyroid gland), ต่อมหมวกไต (adrenal gland), ต่อมไทมัส (thymus gland), 

ต่อมตับอ่อน (Islet cell of the pancreas), ต่อมเพศ (gonads) 

3. หน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อ  
    ต่อมไร้ท่อ ท ำหนำ้ที่ควบคุมระบบต่ำง ๆ ของรำ่งกำยให้อยู่ในสภำวะสมดุล ดังนี้ 

- ควบคุมระบบสมดุลของร่ำงกำย (maintenance of hemostasis) ระบบต่อมไร้ท่อมี
ส่วนส ำคัญในกำรควบคุมระบบรักษำสมดุลของร่ำงกำย (homeostasis) ซึ่งเป็นระบบที่ปรับ
สมดุลขององค์ประกอบของสำรน้ ำ และ extracellular osmolality ให้สอดคล้องกับกิจกรรมของ
ร่ำงกำย รวมถึงท ำหน้ำที่รักษำสมดุลของสำรอำหำรที่ให้พลังงำนแก่ร่ำงกำย เพื่อให้สอดคล้อง
กับระดับ metabolism เชน่ ระดับกลูโคส  

- ควบคุมกำรเจริญเติบโต และพัฒนำกำรของร่ำงกำย (growth and differentiation 

control) ร่ำงกำยของมนุษย์มีระบบที่รักษำสมดุลของร่ำงกำยใหค้งอยู่กับที่ แต่กำรเปลี่ยนแปลง
ทำงสรีรวิทยำ เช่น กำรสร้ำงเซลล์ใหม่ กำรเสื่อม และตำยก็เกิดขึ้นอยู่ ตลอดกับเซลล์ และ
เนื้อเยื่อต่ำง ๆ ฮอร์โมนเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโต และพัฒนำกำรของ
มนุษย์ เช่น ฮอร์โมนจำกแม่ที่ส่งผ่ำนรก (placenta) มำยังลูกในครรภ์ พัฒนำกำรทำงเพศที่
เปลี่ยนแปลงจำกวัยเด็กสู่วัยรุ่น ล้วนถูกควบคุมด้วยระบบฮอร์โมน  

- ช่วยในกำรปรับตัวต่อภำวะเครียด  และควำมผิดปกติของร่ำงกำย (adaptive 

responses to stress) ฮอร์โมนเป็นสำรที่ช่วยให้เกิดควำมอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต รวมถึงควำมอยู่
รอดของสัตว์ทั้งสำยพันธุ์ (species) เมื่อเกิดควำมผิดปกติขึ้นไม่ว่ำจะเป็น physical stress หรือ 
mental stress จะท ำให้เกิดกำรตอบสนองแบบ “fight or flight” เกิดกำรเปลี่ยนแปลงระดับของ
ฮอร์โมน cortisol, epinephrine,  norepinephrine และ glucagon หรือในกรณีที่ เกิดภำวะทุพ
โภชนำกำร เช่น กำรขำดอำหำรร่ำงกำยจะมีกำรสร้ำงฮอร์โมน thyroxin, gonadotropin และ 
sex steroids ลดลงอย่ำงมนีัยส ำคัญ  เป็นต้น   

- ช่วยในกำรส่งเสริม sexual and parental behavior ฮอร์โมนหลำยชนิด โดยเฉพำะ
ฮอร์โมนที่สร้ำงจำกต่อม hypothalamus, pituitary และ gonads ล้วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
กำรเจริญพันธุ์ โดยกำรกระตุ้น sexual arousal ของเพศชำย และ sexual receptivity ของเพศ
หญิงในสัตว์ทุกสปีชีส ์รวมทั้งมนุษย์ด้วย  
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- ช่วยในกำรท ำงำนประสำนกันของส่วนต่ำง ๆ ในร่ำงกำย (integrative functions) กำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดกับร่ำงกำยไม่ว่ำจะสำเหตุใด (อุบัติเหตุ กำรติดเชื้อ กำรเกิดเนื้องอก) ล้วน
ส่งผลใหเ้กิดกำรเปลี่ยนแปลงของฮอรโ์มน และกำรท ำงำนในระบบต่ำง ๆ ของรำ่งกำยได้  
4. ประเภทของฮอร์โมน  

ฮอร์โมนแบ่งตำมโครงสร้ำง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  

4.1 ฮอร์โมนกลุ่มสเตียรอยด์ (steroid hormone) สร้ำงจำกต่อมไร้ท่อที่มีต้นก ำเนิด
มำจำกเนื้อเยื่อ ช้ัน mesoderm มีโครงสร้ำงของ cyclopentanohydrophenantrene ring เป็น
องค์ประกอบหลัก มีคลอเลสเตอรอลเป็นสำรตั้งต้นในกำรสังเครำะห์ ได้แก่  estrogen, 

progesterone, testosterone, aldosterone, cortisol กำรสังเครำะห์สเตียรอยด์ฮอร์โมนเกิดขึ้น
ภำยในเซลล์ที่บริเวณของ smooth endoplasmic reticulum โดยที่คลอเลสเตอรอลจะถูกเปลี่ยน
ให้เป็นโปรเจสเตอโรน ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนเป็นสเตียรอยด์ฮอรโ์มนชนดิอื่นต่อไป 

กำรคัดหลั่งและขนส่ง สเตียรอยด์ฮอร์โมนมีขนำดโมเลกุลเล็ก และละลำยได้ในไขมัน 
จึงผ่ำนออกจำกเยื่อเซลล์ได้โดยตรง เมื่อสร้ำงแล้วจะถูกคัดหลั่งออกจำกเซลล์ทันที โดยไม่มี
กำรเก็บสะสมไว้ภำยในเซลล์ในรูป secretory granules สเตียรอยด์ฮอร์โมน เมื่อหลั่งออกมำ
จำกเซลล์ที่สร้ำงและเขำ้สู่กระแสเลือดจะจับกับโปรตนีในเลือด 

 
ภาพท่ี 6.1 กลไกกำรออกฤทธิ์ของฮอร์โมนกลุ่มสเตียรอยด์ 
ที่มำ (http://www.il.mahidol.ac.th สืบค้น 21 พฤศจกิำยน 2557) 

สเตียรอยด์ฮอร์โมนสำมำรถแพร่ผ่ำนเยื่อเซลล์ของเซลล์เป้ำหมำยแล้วเข้ำจับกับตัวรับ
ที่มีควำมจ ำเพำะภำยในนิวเคลียส และไปมีผลต่อขบวนกำรทรำนสคริปช่ัน (transcription) ซึ่ง
เมื่อผ่ำนขบวนกำรทรำนสเลช่ัน (translation) แล้วก็จะได้โปรตีนตำมต้องกำร โดยโปรตีนนี้อำจ
เป็นเอนไซม์ หรอืฮอร์โมนที่เซลล์เป้ำหมำยหลั่งออกมำเพื่อท ำหน้ำที่ตอ่ไป 
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4.2 ฮอร์โมนกลุ่มที่ ไม่ ใช่สเตียรอยด์  (non-steroid hormone) ได้แก่  โปรตีน
ฮอร์โมน หรอื เพปไทด์ฮอร์โมน (protein hormone, peptides hormone) เช่น ฮอร์โมนที่ผลิตจำก
ต่อมใต้สมอง (pituitary gland) และสมองส่วนไฮโปทำลำมัส (hypothalamus), ไกลโคโปรตีน
ฮอร์โมน (glycoprotein hormone) เช่น FSH, LH, TSH, อนุพันธ์ของกรดอะมิโน (amino acid 

derivative) เช่น อิพิเนฟริน (epinephrine), นอร์อิพิเนฟริน (norepinephrine), อนุพันธ์ของกรด
ไขมัน (fatty acid derivative) เชน่ prostaglandin 

โปรตีนฮอร์โมนและไกลโคโปรตีนฮอร์โมน มีกำรสังเครำะหท์ี่บริเวณของ RER ฮอร์โมน
ที่สร้ำงจะถูกส่งไปเก็บสะสมในรูปของถุง ซึ่งหลุดจำกส่วนปลำยของกอลจิบอดี เรียกว่ำ 
secretory granules กำรหลั่งฮอร์โมนจะออกจำกเซลล์อำศัยกระบวนกำรที่เรียกว่ำ exocytosis 

ในรูป secretory granules โปรตีนฮอร์โมนและ catecholamine หลั่งเข้ำสู่กระแสเลือดในรูป
อิสระ ฮอร์โมนกลุ่มนี้มีขนำดโมเลกุลใหญ่ และสำมำรถละลำยน้ ำได้ จึงไม่สำมำรถผ่ำนช้ันของ
เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์เป้ำหมำยได้ ฮอร์โมนท ำงำนโดยจับกับตัวรับที่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ของ
เซลล์เป้ำหมำยอย่ำงจ ำเพำะ และออกฤทธิ์โดยผ่ำนกลไกของผูส้ื่อขำ่วที่สอง (c-AMP) 

 
ภาพท่ี 6.2 กลไกกำรออกฤทธิ์ของฮอร์โมนกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (non-steroid hormone) 

ที่มำ (https://pt.slideshare.net สืบค้น 21 พฤศจกิำยน 2557) 

5. การควบคุมการท างานของต่อมไร้ท่อ (control of endocrine activity) 

กำรท ำงำนของตอ่มไร้ท่อ มีควำมส ำคัญกับระบบประสำทเป็นอย่ำงมำก โดยสมองบำง
แห่ง จะท ำหน้ำที่ส่งสำรไปควบคุมกำรหลั่งฮอร์โมนจำกต่อมต่ำง ๆ (ปฏิกิริยำกำรหลั่งฮอร์โมน
เรียกว่ำ endocrine reflex จะเกิดขึ้นภำยหลัง neural reflex) ส่วนใหญ่ควบคุมแบบย้อนกลับ
เชิงลบ (negative feedback control) คือ ถ้ำฮอร์โมนมีในกระแสเลือดมำก ฮอร์โมนจะไปมี
ผลต่อสมองให้ลดระดับกำรกระตุ้นลง เพื่อไม่ให้เกิดกำรสร้ำงฮอร์โมนมำกเกินไป นอกจำกนี้ยัง
มีกำรควบคุมแบบย้อนกลับเชงิบวก (positive feedback control) อีกด้วย 

First messenger
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G-Protein



 

 

 

 

 

 

97 บทท่ี 6 ระบบตอ่มไร้ท่อ 

 
 

 
ภาพท่ี 6.3 กำรควบคุมแบบย้อนกลับเชงิลบ (negative feedback control) 

ที่มำ (http://slideplayer.com สืบค้น 21 พฤศจกิำยน 2557) 

6. ต่อมไร้ท่อที่ส าคัญในร่างกาย  
6.1 ต่อมใต้สมอง (pituitary gland)  

         ต่อมใต้สมองมีขนำดประมำณเมล็ดถั่ว  อยู่ ในแอ่งของกระดูก sphenoid เรียกว่ำ 
sellaturcica ส่วนก้ำนยึดติดกับสมองส่วนไฮโปทำลำมัส ต่อมใต้สมองมีควำมส ำคัญมำกที่สุด 
เพรำะท ำหน้ำที่ขับฮอร์โมนไปควบคุมกำรเจริญเติบโต และกำรท ำงำนของต่อมไร้ท่อต่ำง ๆ ใน
ร่ำงกำย 

ต่อมนี้ประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่แตกต่ำงกัน 2 ชนิด จึงแบ่งต่อมใต้สมอง เป็น 2 ส่วน คือ 
ต่อมใต้สมองส่วนหน้า (anterior pituitary or adenohypophysis) และต่อมใต้สมองส่วนหลัง 
(posterior pituitary and neurohypophysis)  

 

ภาพท่ี 6.4 ต่อมใต้สมอง (pituitary gland) 

ที่มำ (http://www.apsubiology.org สืบค้น 21 พฤศจกิำยน 2557) 
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6.1.1 ต่อมใต้สมองส่วนหน้า (anterior pituitary or adenohypophysis) เป็นส่วน
เนื้อเยื่อที่สร้ำงฮอร์โมนได้ อยู่ด้ำนหน้ำ ก ำเนิดจำกเนื้อเยื่อบริเวณเพดำนปำกในระยะตัวอ่อน 
ซึ่งจะเจริญยื่นขึ้นไปติดกับอีกโลบหนึ่ง เป็นต่อมไร้ท่อที่มีเซลล์ ซึ่งสำมำรถสร้ำงฮอร์โมนมำก
ชนิดที่สุด ปัจจุบันพบมำกถึง 10 ชนิด และทุกชนิดเป็นสำรประกอบพวกโพลีเปปไทด์ หรือ
โปรตีน ฮอร์โมนที่ส ำคัญ ได้แก่  prolactin (PRL), growth hormone (GH), adrenocorticotropin 

(ACTH), thyroid stimulating hormone (TSH), luteinizing hormone (LH), follicle stimulating 

hormone (FSH) เรียกฮอร์โมนที่หลั่งจำกต่อมใต้สมองสว่นหนำ้เหล่ำนี ้ว่ำ “trophic hormone” 

 

ภาพท่ี 6.5 กำรสร้ำงฮอร์โมนของต่อมใต้สมองส่วนหน้ำ 

ที่มำ (https://kleczekbiology.wikispaces.com สืบค้น 21 พฤศจกิำยน 2557) 

กำรที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้ำ จะสำมำรถหลั่งฮอร์โมนเหล่ำนี้ได้ ต้องมีกำรสั่งกำรโดย
กำรหลั่ง releasing hormone หรอื inhibiting hormone จำกสมองสว่นไฮโปทำลำมัส ดังนี้ 

- Growth hormone-releasing hormone: GHRH จำกไฮโปทำลำมัส กระตุ้นให้มีกำร
หลั่ง growth hormone (GH) จำกต่อมใต้สมองสว่นหนำ้  

- Thyrotropin releasing hormone: TRH จำกไฮโปทำลำมัส  กระตุ้น ให้มีกำรหลั่ ง 
thyroid stimulating hormone (TSH) จำกต่อมใต้สมองสว่นหนำ้ 

- Gonadotropin-releasing hormone: GnRH (LH-RH+FSH-RH) จ ำก ไฮ โป ท ำล ำมั ส 
กระตุ้นให้มีกำรหลั่ง luteinizing hormone (LH), follicle stimulating hormone (FSH) จำกต่อมใต้
สมองสว่นหนำ้ 
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- Prolactin-releasing hormone: PRH จำกไฮโปทำลำมัส กระตุ้นให้มีกำรหลั่ง prolactin 

(PRL) จำกต่อมใต้สมองสว่นหนำ้  

- Prolactin-inhibiting hormone: PIH จำกไฮโปทำลำมัส กระตุ้นให้มีกำรยับยั้งกำรหลั่ง 
prolactin (PRL) จำกต่อมใต้สมองสว่นหนำ้  

- Corticotropin-releasing hormone: CRH จำกไฮโปทำลำมัส กระตุ้นให้มีกำรหลั่ ง 
adrenocorticotropin (ACTH) จำกต่อมใต้สมองสว่นหนำ้  

 
ภาพท่ี 6.6 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไฮโปทำลำมัส กับต่อมใต้สมองสว่นหนำ้ 

ที่มำ (ผูเ้รียบเรียง) 

 6.1.1.1 โซมาโนโทรฟิค หรือโกร๊ธ ฮอร์โมน (somatotrophic หรือ growth 

hormone, GH) หน้ำที่ช่วยในกำรเจริญเติบโตของเซลล์ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นทั้งขนำด และจ ำนวนของ
เซลล์ในอวัยวะ กระตุ้นกระดูกส่วนอิปิไฟซิส (epiphysis) ของแขนขำ ท ำให้กระดูกยำว หรือสูง
เพิ่มขึ้น นอกจำกนี้ยังมีผลต่อเมแทบอลิซึมของโปรตีน ไขมันและน้ ำตำล ฮอร์โมนนี้จะขับ
ออกมำเป็นจ ำนวนมำก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น เมื่อผ่ำนพ้นวัยรุ่นไปแล้ว ฮอร์โมนนี้จะลด
น้อยลง ถ้ำร่ำงกำยผลิตฮอร์โมนนี้ออกมำมำกเกินไป ในเด็กที่ร่ำงกำยก ำลังเจริญเติบโตก็จะมี
ผลท ำให้ร่ำงกำยใหญ่ หรือสูงผิดปกติที่เรียกว่ำโรคยักษ์ หรือ gigantism ซึ่งร่ำงกำยสูงตั้งแต่ 7 

ฟุต ขึ้นไป แต่ถ้ำเป็นในผู้ใหญ่ ฮอร์โมนนี้จะไม่ท ำให้กระดูกยำวออกไปอีก แต่ท ำให้กระดูก
ทำงด้ำนกว้ำงขยำยออกไป จะเห็นได้ชัดที่บริเวณใบหน้ำ ขำกรรไกรจะขยำยออก มีลักษณะ
หนำ้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคำงหมู ฟันหำ่ง ผิวหนังหยำบกระด้ำง ลิน้ขนำดโตผดิปกติ มอืหยำบ นิ้วมือ
ใหญ่หนำ ตัวโตขึ้น เรียกควำมผิดปกติดังกล่ำวว่ำ โรคอะโครเมกาลี (acromegaly) และถ้ำ
เป็นภำวะขำด growth hormone โดยเฉพำะในตอนเป็นเด็ก จะท ำให้ร่ำงกำยทุกส่วนแคระแกร็น
กลำยเป็น คนแคระ (dwarfism) แต่สัดส่วนร่ำงกำยส่วนล่ำงต่อส่วนบนเป็นปกติ กำร
เจริญเติบโตของอวัยวะเพศถูกยับยั้ง และถ้ำขำดในผู้ใหญ่ จะท ำใหเ้กิด โรคซิมมอน (simmon 

‘s disease) น้ ำตำลในเลือดนอ้ยกว่ำปกติไม่สำมำรถทนต่อควำมเครียดทำงอำรมณ์ได้ 
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ภาพท่ี 6.7 ควำมผิดปกติของกำรสร้ำง growth hormone 

ที่มำ (http://slideplayer.com สืบค้น 24 พฤศจกิำยน 2557) 

6.1.1.2 โปรแลคติน (prolactin hormone) มีผลกระตุ้นต่อมกำรเจริญของต่อม
น้ ำนมให้มีกำรสร้ำงน้ ำนมในขณะตั้งครรภ์ ในคนฮอร์โมนชนิดนี้มีทั้งเพศชำย และเพศหญิง แต่
ฮอร์โมนนีจ้ะเพิ่มมำกขึ้นตอนตั้งครรภ์ และจะมีปริมำณสูงสุดตอนคลอดบุตรแลว้ มำรดำที่เลีย้ง
บุตรด้วยนมตัวเอง จะมีฮอร์โมนนี้หลั่งออกมำมำก เพรำะกำรดูดนมเป็นรีเฟลกซ์  น ำกระแส
ประสำทผ่ำนไขสันหลัง ไปยังส่วนไฮโปทำลำมัส ท ำให้เกิดกำรหลั่งฮอร์โมนนี้ออกมำหลังจำก
บุตรดูดนมมำรดำ ระดับฮอร์โมนโปรแลคตินนี้จะเพิ่มได้จำก 10 ถึง 100 เท่ำในเพียงเวลำ 30 

นำที ทั้งควำมเครียดและควำมดันเลือดที่เพิ่มขึน้ มีส่วนกระตุ้นกำรหลั่งฮอร์โมนนีเ้ชน่กัน ในเพศ
ชำยฮอร์โมนนี้ไปรวมกับแอนโดรเจน มีผลให้เกิดกำรกระตุ้นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับกำรสืบพันธุ์
บำงอย่ำง เชน่ ต่อมลูกหมำก ท่อน ำอสุจิ และต่อมสร้ำงน้ ำเลี้ยงตัวอสุจิ 

6.1.1.3 โกนาโดโทรฟิค ฮอร์โมน (gonadotrophic hormones) ประกอบด้วย
ฮอร์โมนส ำคัญ 2 ชนิดด้วยกัน คือ ฟอลลิเคิล สติมูเลติง ฮอร์โมน (follicle stimulating 

hormone) เรียกย่อว่า FSH และลูติไนซิง ฮอร์โมน (luteinizing hormone) เรียกย่อว่า 
LH เป็นฮอร์โมนที่ส ำคัญในกำรควบคุมกำรท ำงำนของอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งชำย และหญิง โดย LH 

จะมีผลในกำรกระตุ้นให้เกิดคอร์ปัส ลูเตียม (corpus luteum) และ FSH กระตุ้นกำรเติบโตถุงไข่ 
(follicle) และไข่ในรังไข่ นอกจำกนั้นในผู้ชำย LH ยังสำมำรถกระตุ้นเซลล์แทรก (interstitial cells 

of leydig) ของเพศชำย ให้สร้ำงแอนโดรเจนได้ จงึอำจเรียกช่ือฮอร์โมนนี้ในเพศชำยว่ำ อินเตอร์
สติเชียล เซลล์ สตมิูเลติง ฮอร์โมน (interstitial cells stimulating hormone, ICSH) 

LH โดยปกติในหญิงจะมีปริมำณคงที่ จนถึงระยะตกไข่ปริมำณ LH จะสูงขึ้น 6-10 

เท่ำ ส่วน FSH โดยปกติก็จะหลั่งออกมำในปริมำณใกล้เคียงกันกับปริมำณ LH แต่เมื่อใกล้ตกไข่ 
FSH จะหลั่งออกมำมำกกว่ำปกติเพียง 2-3 เท่ำ ในผูช้ำยทั้ง LH และ FSH จะหลั่งออกเป็นปกติ 
ในอัตรำต่ ำกว่ำผู้หญิงมำก และออกมำอย่ำงสม่ ำเสมอเกือบตลอดเวลำ นอกจำกนั้นควำม
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แตกต่ำงของฮอร์โมนทั้งสอง จะเห็นได้ชัดในช่วงอำยุประมำณ 50 ปี หญิงไม่สำมำรถตกไข่ได้
อีก รังไข่จึงไม่สำมำรถสร้ำงฮอร์โมนไปยับยั้งกำรหลั่งทั้ง LH และ FSH จำกต่อมใต้สมองได้ ท ำ
ให้ฮอร์โมนทั้งสองชนิดนี้ในหญิงมีมำกผิดปกติ แต่ในชำยถึงแม้อำยุมำกกว่ำ 50 ปี อัณฑะก็ยัง
สร้ำงแอนโดรเจนได้มำกพอที่จะไปห้ำมกำรหลั่งทั้ง FSH และ LH ไม่ให้ออกมำมำกเกินพอ และ
อัณฑะก็ยังสำมำรถสร้ำงสเปิร์มได้ ดังนั้นจะพบได้เสมอว่ำ ชำยชรำสำมำรถมีบุตรกับหญิงสำว
ได้ แต่หญิงเมื่อหมดประจ ำเดือนแล้วก็ไม่สำมำรถมีบุตรได้อีก ทั้ง FSH และ LH ถูกควบคุมด้วย
ฮอร์โมน ที่มีช่ือว่ำโกนำโดโทรฟิน รีลิสซิง ฮอร์โมน (gonadotrophin releasing hormone) จำกไฮ
โปทำลำมัส  

หน้าที่ของ FSH ท ำหน้ำที่หลำยอย่ำง นอกจำกกำรไปกระตุ้นให้ฟอลลิเคิล หรือ
ถุงไข่ในรังไข่ให้เจริญเติบโต แล้วยังรว่มกับ LH เพื่อสร้ำงกรำเฟียน ฟอลลิเคิล (graafian follicle) 

และกระตุ้นให้เกิดกำรตกไข่ด้วย ในชำย FSH ไปกระตุ้นกำรสร้ำงตัวอสุจิ (spermatogenesis) 

และกระตุ้นกำรเจริญเติบโตของหลอดอสุจิ (seminiferous tubule) ด้วย โดยกำรท ำงำนร่วมกับ 
LH และเทสโทสเตอโรน (testosterone) 

หน้าที่ของ LH ในเพศหญิงท ำหน้ำที่กระตุ้นให้เกิดกำรตกไข่ และสร้ำงคอร์ปัส ลู
เตียม (corpus luteum) เพื่อท ำหน้ำที่สร้ำงและหลั่งฮอร์โมนเพศหญิง ส่วนในชำย LH จะกระตุ้น
กำรสร้ำงแอนโดรเจนของเซลล์เลย์ดิก (leydig’s cell) และ LH จะร่วมกับ FSH กับแอนโดรเจนนี้
ไปกระตุน้กำรสรำ้งตัวอสุจิ 

6.1.1.4 ไทรอยด์ สติมูเลติง ฮอร์โมน (thyroid stimulating hormone, TSH) 

เป็นฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมกำรเจริญเติบโตของต่อมไทรอยด์ และกระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์ให้
สร้ำงฮอร์โมนไทรอกซิน (thyroxin) ออกมำท ำให้เมแทบอลิซึมเพิ่มขึ้น หัวใจเต้นเร็วขึ้นและ 
glycogen ที่ตับจะถูกเปลี่ยนเป็น glucose มำกขึ้น  

6.1.1.5 แอดรีโนคอร์ติโคโทรฟิคฮอร์โมน (adrenocorticotropin hormone, ACTH) 

ท ำหน้ำที่ควบคุม และกระตุ้นต่อมหมวกไตช้ันนอก (adrenal cortex) ให้สร้ำงฮอร์โมนเป็นปกติ 
นอกจำกนั้นยังไปกระตุน้กำรหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน จำกเบตำเซลล์ของตับอ่อน  

6.1.1.6 เมลาโนไซต์  สติมู เลติง ฮอร์โมน (melanocyte stimulating hormone, 

MSH) สร้ำงจำกส่วนกลำงของต่อมใต้สมอง พบในสัตว์เลือดเย็น มีผลต่อเซลล์รงควัคถุที่
ผิวหนัง ให้มีกำรสร้ำงและกระจำยของเม็ดสีเมลำนินในไซโทพลำสซึม ท ำให้สีผิวเข้มขึ้น ในคน
สร้ำงปริมำณเล็กน้อยในระยะที่อยู่ในครรภม์ำรดำ แต่หลังจำกคลอดจะไม่พัฒนำ และหน้ำที่ยัง
ไม่ทรำบแน่ชัด 
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6.1.2 ต่อมใต้สมองส่วนหลัง (posterior pituitary and neurohypophysis) อยู่
ด้ำนหลัง เจริญมำจำกเนื้อเยื่อบริเวณสมองส่วน diencephalons ซึ่งยื่นมำทำงด้ำนล่ำง เป็นส่วน
เนื้อเยื่อประสำท ซึ่งไม่สำมำรถสร้ำงฮอร์โมนได้  แต่ฮอร์โมนสร้ำงมำจำกนิวโรซีครีตอรี 
(neurosecretory cell) ภำยในไฮโปทำลำมัส กลุ่มเซลล์เหล่ำนี้มีส่วนปลำยแอกซอนยื่นลงมำสุด 
ที่ต่อมใต้สมองส่วนหลัง ดังนั้นฮอร์โมนที่ถูกปล่อยจำกต่อมใต้สมองส่วนหลังนี้ เป็นฮอร์โมนที่
สร้ำงมำจำกไฮโปทำลำมัส แล้วเก็บไว้ที่บริเวณต่อมใต้สมองส่วนหลัง จึงปล่อยเข้ำสู่กระแส
เลือด ซึ่งต่ำงจำกต่อมใต้สมองส่วนหน้ำ ที่ ไฮโปทำลำมัสต้องหลั่ง releasing hormone หรือ 
inhibiting hormone มำควบคุมกำรท ำงำนของต่อมใต้สมองส่วนหน้ำ ฮอร์โมนที่หลั่งออกจำก
ต่อมใต้สมองสว่นหลัง ม ี2 ชนิด คือ  

 
ภาพท่ี 6.8 กำรสรำ้งฮอร์โมนของต่อมใต้สมองส่วนหลัง 

ที่มำ (http://bio1152.nicerweb.com สืบค้น 24 พฤศจกิำยน 2557) 

6.1.2.1 แอนติไดยูเรติค หรือ วาโซเปรสซิน ฮอร์โมน (antidiuretic hormone (ADH) 

หรือ vasopressin) มีผลควบคุมไต ให้มีกำรดูดน้ ำกลับจำกท่อไตฝอยเข้ำสู่ร่ำงกำย จึงท ำให้
ปัสสำวะเข้มข้น และเป็นผลให้ปัสสำวะมีน้อยลง นอกจำกนี้ยังควบคุมกำรหดตัวของเส้นเลือด
จึงท ำให้ควำมดันเลือดเพิ่มขึ้น ถ้ำร่ำงกำยขำดฮอร์โมนนี้จะท ำให้เกิด  โรคเบำจืด (diabetes 

insipidus) คือ ถ่ำยปัสสำวะมำก กระหำยและน้ ำดื่มมำก ท ำให้ควำมดันโลหิตลดลง แต่ถ้ำมีกำร
หลั่งฮอรโ์มนนีม้ำกเกินไป จะท ำให้เกิดภำวะพษิจำกกำรบวมน้ ำ (water intoxication) 

6.1.2.2 ออกซิโตซิน (oxytocin) มีผลต่อกำรบีบตัวของกล้ำมเนื้อเรียบของ
อวัยวะโดยเฉพำะมดลูก จะบีบตัวเพื่อขับทำรกออกมำตอนคลอด นอกจำกนั้นอำจเกิดกำรบีบ
ตัวของมดลูกขณะร่วมเพศ ตอนมีควำมรู้สึกสุดยอด จะเกิดรีเฟลกซ์ไปกระตุ้นให้หลั่งออกซิโต
ซิน เพื่อให้มดลูกบีบตัวน ำสเปิร์มผ่ำนเข้ำไปผสมพันธุ์ รวมทั้งขณะที่เด็กทำรกดูดนมมำรดำจะ
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เกิดรีเฟลกซ์เช่นกัน ท ำให้ออกซิโตซินไปกระตุ้นกล้ำมเนื้อที่อยู่รอบ ๆ ถุงน้ ำนมให้บีบน้ ำนม
ออกมำเลีย้งทำรก 

 
ภาพท่ี 6.9 กลไกกำรควบคุมกำรหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซิน 

ที่มำ (http://anaphypa.blogspot.com สืบค้น 24 พฤศจกิำยน 2557) 

6.2 ต่อมไทรอยด์ (thyroid gland) 

เป็นต่อมไร้ท่อที่ใหญ่ที่สุดในร่ำงกำย ประกอบด้วยกลีบขวำซ้ำย อยู่ด้ำนหน้ำและ
ด้ำนข้ำงของหลอดลมคอ (trachea) และอยู่บริเวณต่ ำกว่ำกล่องเสียง ไทรอยด์ทั้งสองก้อน
เชื่อมตอ่กันทำงดำ้นหนำ้เรียก isthmus ภำยในประกอบขึน้ด้วย follicles เป็นเซลล์เรียงตัวเป็นถุง
กลม เรียกว่ำไทรอยด์ ฟอลลิเคิล (thyroid follicle) มีสำรใส ซึ่งส่วนประกอบเป็นโปรตนี เรียกว่ำ 
thyroglobulin เมื่อร่ำงกำยต้องกำรฮอร์โมนจำกต่อมนี้ thyroglobulin จะถูกเปลี่ยนโดยเอนไซม์
กลำยเป็นฮอร์โมน ไทรอกซิน (thyroxin) มี 2 ชนิด คือ tri-iodothyronine (T3) และ 
tetra-iodothyronine (T4) ซึ่งมีควำมส ำคัญในกำรควบคุมกำรเผำผลำญของร่ำงกำย หรือ 
อัตรำทีเ่ซลล์ใช้ออกซิเจนและสำรอำหำร เพื่อสร้ำงพลังงำนและควำมรอ้น   

 
ภาพท่ี 6.10 ต่อมไทรอยด์ (thyroid gland) และกลไกกำรควบคุมกำรสร้ำงฮอร์โมนไทรอกซิน 

ที่มำ (http://daltonsurgical.com สืบค้น 24 พฤศจกิำยน 2557) 
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ถ้ำขำดฮอร์โมนนี้ (hypothyroidism) ในเด็ก ท ำให้ร่ำงกำยไม่เจริญเติบโต และพัฒนำ
ทำงสมองช้ำ เรียกภำวะนี้ว่ำ เครตินิซึม (cretinism) หรือ โรคเอ๋อ (ควำมแตกต่ำงระหว่ำง 
dwarfism กับ cretinism คือ dwarfism มีอัตรำส่วนระหว่ำงส่วนบนกับส่วนล่ำงเท่ำกับ 1: 1 แต่ 
cretinism ไม่อยู่ในอัตรำส่วนนี้ และ cretinism ยังอ้วนฉุอีกด้วย) ถ้ำขำดฮอร์โมนนี้ในผูใ้หญ่จะท ำ
ให้เกิดกลุ่มอำกำรเรียกว่ำ มิกซีดีมา (myxedema) โดยร่ำงกำยจะมีเมแทบอลิซึมต่ ำ ถึงแม้กิน
อำหำรน้อยก็อ้วนได้ ท ำให้อุณหภูมิร่ำงกำยลดลง ตัวเย็น หัวใจเต้นช้ำ จึงอ่อนเพลีย และเฉื่อย
ชำ ผลท ำใหน้้ ำหนักตัวเพิ่ม ผวิหนังแหง้ตกสะเก็ด และผมร่วง จติใจหดหู ่ควำมคิดช้ำ  

ต่อมนี้จะสร้ำง ไทรอกซิน (thyroxine) ได้ต้องอำศัยไอโอดีน โดยไอโอดีนจะถูกดูดซึม
เข้ำสู่ร่ำงกำยโดยรวดเร็วจำกทำงเดินอำหำรส่วนต้น และถูกต่อมไทรอยด์ จับไว้ใช้ในกำร
สังเครำะห์เป็นฮอร์โมนไทรอกซิน ที่เหลือจะถูกขับออกมำกับปัสสำวะ ดังนั้นเมื่อขำดไอโอดีนก็
จะเกิดกำรขำดไทรอกซินตำมมำ ท ำให้ TSH ที่ต่อมใต้สมองสร้ำง หลั่งออกมำกระตุ้นให้ต่อม
ไทรอยด์ ท ำงำนมำกเกินไป แต่ต่อมนีไ้ม่สำมำรถสร้ำงไทรอกซิน ออกมำยับยั้งกำรหลั่ง TSH ได้ 
ท ำให้ต่อมไทรอยด์โตขึ้นเกิด โรคคอพอก (simple goiter) ซึ่งอำกำรจะเหมือนโรคเครตินิซึม 
อำกำรคอพอกนี ้จะหำยไปถ้ำได้รับไอโอดีนเพียงพอ 

 
ภาพท่ี 6.11 โรคคอพอก (simple goiter) 

ที่มำ (http://budhosp.tripod.com สืบค้น 24 พฤศจกิำยน 2557) 

ยังมีอำกำรคอพอกอีกชนิดหนึ่ง เป็นชนิดเป็นพิษหรือรุนแรงเรียกว่ำ คอพอกเป็นพิษ 
(toxic goiter) มีอำกำรคอพอกเล็กน้อย ตำโปน เกิดเพรำะต่อมไทรอยด์ถูกกระตุ้นให้ท ำงำน
มำกผิดปกติ ตัวต่อมจึงขยำยโตขึ้น และสร้ำงไทรอกซินมำกผิดปกติ กำรรักษำอำจต้องตัด
บำงส่วนของต่อมทิ้ง หรือท ำลำยเนื้อเยื่อบำงส่วนของต่อม โดยกำรฉำยรังสี หรือฉีดสำ ร
แอนติบอดีเข้ำไปท ำลำยต่อต้ำนสำรที่มำกระตุ้นต่อมไทรอยด์ คนไข้ที่เป็นโรคนี้ ทั้งกล้ำมเนื้อ 
และประสำทท ำงำนมำกกว่ำปกติ หัวใจเต้นแรงเร็ว เหนื่อยง่ำย หิวบ่อย กินจุ  น้ ำหนักลด 
เรียกว่ำ โรคเกรฟ (grave’s disease) 
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ถ้ำฮอร์โมนนี้มำกเกินไป (hyperthyroidism) จะมีผลท ำให้อัตรำเมแทบอลิซึมสูงขึ้น ท ำ
ให้อุณหภูมิร่ำงกำยสูงขึ้น ตัวร้อน เหงื่อจึงออกมำก และน้ ำหนักตัวลดลง ตำโปน และถลน 
หัวใจจะเต้นเร็วขึ้น ควำมดันเลือดก็สูงขึ้น และระบบประสำทไวต่อกำรกระตุ้น จึงหงุดหงิดงำ่ย 
นอกจำกนี้ ต่อมไทรอยด์ก็ยังประกอบด้วยกลุ่มเซลล์อยู่รอบนอกถุงลม เรียกว่ำ C cell ท ำ
หนำ้ที่สร้ำงฮอร์โมนอีกชนิดคอื แคลซิโตนิน (calcitonin) เป็นฮอร์โมนควบคุมสมดุลของระดับ
แคลเซียมในเลือด มีผลลดระดับแคลเซียมในเลือด และเกิดกำรสะสมแคลเซียมในกระดูก 

ต่อมไทรอยด์ ผลิตฮอร์โมนที่ส ำคัญ คือ ไทรอกซิน โดยใช้ไอโอดีนเป็นวัตถุดิบในกำร 
สร้ำงฮอร์โมน ซึ่งฮอร์โมนไทรอกซินมีหน้ำที่ส ำคัญ ดังนี้   

1. ช่วยในกำรเจรญิเติบโตของกระดูก สมอง และระบบประสำท   
2. ช่วยในกำรเปลี่ยนแปลงรูปร่ำงเมื่อเป็นผู้ใหญ่   
3. ช่วยควบคุมอัตรำเมแทบอลิซึมในร่ำงกำย 

6.3 ต่อมพาราไทรอยด์ (parathyroid gland) 

ต่อมพำรำไทรอยด์ เป็นต่อมไร้ท่อที่เล็กที่สุด จ ำนวน 2 คู่ โดยฝังตัวที่ด้ำนหลังของ 

ต่อมไทรอยด์ ต่อมคู่บนอยู่ใกล้ปลำยบน และต่อมคู่ล่ำงอยู่ใกล้ปลำยล่ำงของต่อมไทรอยด์  

 
ภาพท่ี 6.12 ต่อมพำรำไทรอยด์ (parathyroid gland) 

ที่มำ (http://medicalterms.info สืบค้น 24 พฤศจกิำยน 2557) 

ต่อมพำรำไทรอยด์ มีหน้ำที่สร้ำง parathyroid hormone (PTH) หรือ พำรำธอร์โมน 

เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมสมดุลของแคลเซียม และฟอสเฟตในกระแสเลือด คือ มีผลเพิ่มระดับ
แคลเซียม และฟอสเฟตในเลือด ซึ่งท ำงำนตรงกันข้ำมกับแคลซิโตนิน (calcitonin) พำรำธอร์
โมน จะมีผลต่ออวัยวะเป้ำหมำยดังนี ้  

- ท ำให้มีกำรดูดซึมแคลเซียมจำกล ำไส้ เข้ำสู่กระแสเลือดเพิ่มขึ้น และวิตำมินดี ยังมี
บทบำทในกำรช่วยดูดซึมอกีด้วย  

- ท ำให้ท่อไตฝอยเพิ่มกำรดูดกลับแคลเซียมเข้ำสู่กระแสเลือด  
- ท ำให้เซลล์ออสติโอคลำสต์ (osteoclast) เพิ่มกำรสลำยกระดูก เป็นกำรดึงแคลเซียม

ออกจำกกระดูก เพื่อปล่อยสู่กระแสเลือด  
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ภาพท่ี 6.13 กำรควบคุมสมดุลของแคลเซียมของพำรำธอร์โมน 

ที่มำ (https://courses.washington.edu สืบค้น 24 พฤศจกิำยน 2557) 

ดังนั้น ต่อมนี้จึงเป็นต่อมที่จ ำเป็นต่อร่ำงกำยที่ขำดไม่ได้ เพรำะไม่มีฮอร์โมนอื่นท ำงำน
ทดแทนได้ ถ้ำต่อมพำรำไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนออกมำน้อยลง (hypoparathyroidism) จะท ำให้
ระดับของแคลเซียมในเลือดต่ ำลง ท ำใหป้ระสำทส่วนปลำยมีกำรตื่นตัวมำกขึ้น เกิดกำรกระตุก
ของกล้ำมเนื้อ และเกิดกล้ำมเนื้อหดตัวเกร็งได้เอง ถ้ำพำรำไทรอยด์ฮอร์โมนมีมำกเกินไป 
(hyperparathyroidism) ก็จะไปสลำยแคลเซียม และฟอสเฟตออกจำกกระดูก เข้ำสู่กระแสเลือด
มำกขึ้น แล้วแคลเซียมที่เกิน จะถูกขับออกทำงไต ซึ่งจ ำนวนแคลเซียมที่สูงในปัสสำวะ จะท ำให้
เกิดนิ่วที่ไตได้ นอกจำกนีย้ังท ำให้กระดูกพรุน และหักง่ำย กระดูกโก่ง ปวดกระดูก  

 
ภาพท่ี 6.14 กำรควบคุมสมดุลของแคลเซียมของรำ่งกำย 

ที่มำ (http://encyclopedia.lubopitko-bg.com สืบค้น 24 พฤศจกิำยน 2557) 

6.4 ต่อมหมวกไต (adrenal gland)  

ต่อมหมวกไตอยู่เหนือไต มีจ ำนวน 2 ต่อม ตั้งอยู่ข้ำงบนไตทั้งสองข้ำง ต่อมนี้มีแคปซูล
หุม้ ภำยในประกอบด้วย 2 ส่วนคือ บริเวณช้ันนอก (adrenal cortex) และบริเวณช้ันใน (adrenal 

medulla) 
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6.4.1 บริเวณชั้นนอก (adrenal cortex) เป็นส่วนนอกของต่อมหมวกไต ภำยในช้ันนี้
แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

- โซนา โกลเมอรูโลซา (zona glomerulosa) เป็นช้ันนอกสุด สร้ำงฮอร์โมน
กลุ่ม ไมเนอราโลคอร์ติคอยด์ (mineralocorticoids) เช่น ฮอร์โมนอัลโดสเตอโรน (aldosterone) 
ท ำหน้ำที่ควบคุมสมดุลของน้ ำ และเกลือแร่ภำยในร่ำงกำย โดยควบคุมกระบวนกำรขนส่งอิ
ออนชนิดต่ำง ๆ บริเวณเซลล์เยื่อบุผิวของเนฟรอน ต่อมเหงื่อ ผนังล ำไส้ ร่วมทั้งกำรรักษำ Na+ 

และขับ K+ ตำมธรรมชำติ ถ้ำขำดฮอร์โมนกลุ่มนี้ จะมีผลกระตุ้นให้หลั่ง ACTH ออกมำกขึ้น ท ำ
ให้เกิดกำรสูญเสีย Na+ ทำงบริเวณผิวของต่อมต่ำง ๆ แต่จะเก็บ K+ เอำไว้ ท ำให้มีอำกำร
อ่อนเพลีย เหนื่อยง่ำย ผอมลง น้ ำหนักลด ควำมดันเลือดต่ ำ หัวใจเล็ก เวียนศีรษะ เป็นลมได้
ง่ำย คลื่นไส้ อำเจียน ท้องเดิน ปวดท้อง ผิวหนังตกกระ ไม่สำมำรถรักษำสมดุลของน้ ำ และ
เกลือแร่ไว้ได้ กระเพำะกับล ำไส้ไม่ท ำงำน อำจเสียชีวิตได้ รักษำได้โดยกำรฉีดไมเนอรำโลคอร์ติ
คอยด์ และน้ ำเกลือ โรคชนิดนี้ เรียกว่ำ โรคแอดดิสัน (addison’s disease) 

-  โซนา ฟาสซิคูลาตา (zona fasciculate) เป็นช้ันกลำง สร้างฮอร์โมนกลูโคคอร์
ติคอยด์ (glucocorticoids) กลุ่มนี้มีผลต่อกำรควบคุมเมแทบอลิซึมของคำร์โบไฮเดรต โดยท ำ
หน้ำที่ตรงข้ำมกับอินซูลิน คือไปท ำให้น้ ำตำลในเลือดเพิ่มปริมำณมำกขึ้น ดังนั้นในกรณีที่ตับ
อ่อนท ำงำนไม่เต็มที่ ฮอร์โมนกลุ่มนี้จะช่วยท ำให้เกิดภำวะเบำหวำนเพิ่มขึ้น ตัวอย่ำงฮอร์โมน
กลุ่มนี้ที่พบได้ในธรรมชำติ ได้แก่ คอร์ติโซล (cortisol), คอร์ติโคสเตอโรน (corticosterone), คอร์
ติโซน (cortisone) ผลของฮอร์โมนกลุ่มนี้ ยังมีผลต่อกำรสร้ำงยูเรีย รวมทั้งกำรห้ำมกำรหลั่ง 
ACTH จำกต่อมใต้สมองส่วนหน้ำ นอกจำกนั้นยังมีผลยับยั้งเม็ดเลือดขำว ไม่ให้เคลื่อนที่ไปยัง
บริเวณที่มีบำดแผล และมีผลท ำให้เม็ดเลือดขำวชนิดลิมโฟไซต์ลดจ ำนวนลง รวมทั้งไปลดขนำด
ต่อมน้ ำเหลือง เชน่ ต่อมไทมัส และม้ำมให้เล็กลง ท ำให้รำ่งกำยสร้ำงภูมิคุม้กันลดลง 

ถ้ำมีคอร์ติโซน (cortisone) มำกจะท ำให้มีอำกำรเรียกว่ำ โรคคูซิ่ง (cushing’s 
syndrome) พบในหญิงมำกกว่ำชำย มีอำกำรตรงข้ำมกับโรคแอดดิสัน คือร่ำงกำยจะสะสม 
Na+ และน้ ำมำกกว่ำปกติ ท ำให้บวมน้ ำตำมส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย มีไขมันไปสะสมบริเวณ
หนำ้ท้องมำกกว่ำส่วนอื่นของรำ่งกำย น้ ำตำลในเลือดเพิ่มมำกขึ้น มีอำกำรอ่อนเพลีย กินจุ อ้วน
ขึ้น หน้ำกลมเป็นดวงจันทร์ คำงสองช้ัน ตำเล็ก หลังเป็นหนอก ผิวหนังบำง และเลือดออกง่ำย 
ควำมดันโลหิตสูง หัวใจโต ระบบอวัยวะสืบพันธุ์จะเหี่ยวแหง้ 

-  โซนาเรติคูลารีส (zona reticularis) เป็นช้ันที่ติดกับ adrenal medulla ท ำ
หน้ำที่สร้ำงฮอร์โมนเพศ เช่น androgen และ estrogen ถ้ำ androgen มีมำกในหญิงจะท ำให้มี
ลักษณะคล้ำยผู้ชำย หรอืมีขนมำก กล้ำมเนือ้ใหญ่โต  
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ภาพท่ี 6.15 โรคคูซิ่ง (cushing’s syndrome) 
ที่มำ (https://www.rrnursingschool.biz/unity-companies สืบค้น 24 พฤศจกิำยน 2557) 

6.4.2 บริเวณชั้นใน (adrenal medulla) เป็นส่วนในของต่อมหมวกไต กำรท ำงำน
ของต่อมหมวกไตช้ันในมีควำมสัมพันธ์กับระบบประสำทอัตโนมัติ (sympathetic) กำรหลั่ง
ฮอร์โมนจำกต่อมหมวกไตส่วนนีจ้ะอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของไฮโปทำลำมัสโดยตรง ส่วนในของ
ต่อมหมวกไต ท ำหน้ำที่สร้ำงฮอร์โมน 2 ชนิด ได้แก่ เอปิเนฟริน หรือ แอดรีนาลีน (epinephrine, 

adrenaline) และ นอร์เอปิเนฟรนิ หรอื นอร์แอดรนีาลิน (norepinephrine, noradrenaline)  

 
ภาพท่ี 6.16 กำรควบคุมกำรหลั่งฮอร์โมนของตอ่มหมวกไตชั้นใน 

ที่มำ (http://antranik.org สืบค้น 26 พฤศจกิำยน 2557) 

-  เอปิเนฟริน หรือ แอดรีนาลีน (epinephrine, adrenaline) จะถูกกระตุ้น
ให้หลั่งออกมำ เมื่อเกิดควำมเครียดขึน้ทำงร่ำงกำย เชน่ ตื่นตกใจ ดีใจ โกรธ อำจเรียกได้ว่ำเป็น 
ฮอร์โมนฉุกเฉิน เมื่อออกมำแล้วจะไปกระตุ้นตับ และกล้ำมเนื้อ ให้หลั่งกลูโคส โดยกำรสลำย
ไกลโคเจน (glycogen) ที่ตับ ออกสู่ระบบหมุนเวียนเลือด ท ำให้มีพละก ำลังมำกผิดปกติ เช่น 
สำมำรถแบกของหนักวิ่งหนีไฟไหม้ได้ แต่ไม่สำมำรถยกของนั้นได้ในสภำวะปกติ หรือในขณะ
ร่ำงกำยอยู่ในภำวะเครียด เช่น ในระยะกำรต่อสู้ ตกใจ กลัว เจ็บปวด ตื่นเต้น หรือในขณะออก
ก ำลังกำยจะมีกำรหลั่งฮอร์โมนชนิดนี้มำกด้วย แอดรีนำลิน นอกจำกจะมีผลกับน้ ำตำลในเลือด
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แล้ว ยังท ำให้ควำมดันเลือดเพิ่มสูงขึ้น หัวใจเต้นแรงและเร็วขึน้ เส้นเลือดแดงขนำดเล็กที่อวัยวะ
ต่ำง ๆ จะขยำยตัว ส่วนเส้นเลือดแดงขนำดเล็กที่ผิวหนัง และช่องท้องจะหดตัว 

- นอร์เอปิเนฟริน หรือ นอร์แอดรีนาลิน (norepinephrine, noradrenaline) 

ผลคล้ำยกับแอดรีนำลิน แต่รุนแรงน้อยกว่ำ แต่ผลของควำมดันเลือดสูงขึ้นของฮอร์โมนทั้งสอง
ชนิดต่ำงกันที่ นอร์แอดรีนำลิน ท ำให้เส้นเลือดแดงไปเลี้ยงอวัยวะต่ำง ๆ บีบตัว แต่แอดรีนำลิน
ท ำให้หัวใจสูบฉีดมำกขึ้น แต่เส้นเลือดแดงขยำยตัว และนอร์แอดรีนำลิน ไม่มีผลต่อกำรเผำ
ผลำญคำรโ์บไฮเดรตทั้งในกล้ำมเนือ้และตับ จงึไม่ท ำให้เกิดน้ ำตำลในเลือดสูง  

 
ภาพท่ี 6.17 ต่อมหมวกไต (adrenal gland) 

ที่มำ (https://infograph.venngage.com สืบค้น 26 พฤศจกิำยน 2557) 

6.5 ต่อมไพเนียล (pineal body) 

ต่อมไพเนียลมีขนำดเล็กอยู่ทำงด้ำนหลังของสมอง และจะฝ่อเมื่อเข้ำสู่วัยหนุ่มสำว 
ต่อมนี้ท ำหน้ำที่สร้ำงฮอร์โมน  เมลาโตนิน (melatonin) หน้ำที่ ส ำคัญ  คือยับยั้ งกำร
เจริญเติบโตของอวัยวะเพศในช่วงระยะก่อนหนุ่มสำว ในกรณีที่ต่อมนี้โดนท ำลำย เช่น เกิดเนื้อ
งอกในสมอง จะท ำให้เป็นหนุ่มสำวเร็วกว่ำวัย (precocious puberty) แตใ่นกรณีตรงกันข้ำม ถ้ำมี
กำรหลัง่มำกเกินไป จะไปยับยั้งกำรเจริญของอวัยวะสืบพันธุ์ ท ำให้ควำมเป็นหนุ่มสำวช้ำลง 

 
ภาพท่ี 6.18 ต่อมไพเนียล (pineal body)  

ที่มำ (http://www.med-health.net สืบค้น 26 พฤศจกิำยน 2557) 
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6.6 ต่อมไทมัส (thymus gland)  

ต่อมไทมัส มีลักษณะเป็นพู 2 พู อยู่บริเวณทรวงอกรอบหลอดเลือดใหญ่ของหัวใจ 
(บริเวณขั้วหัวใจ) ต่อมนี้จะเจริญตั้งแต่อยู่ในครรภ์มำรดำ และเมื่อมีอำยุมำกขึ้นจะมีขนำดเล็ก
ลงและฝ่อไปเรื่อย ๆ หน้ำที่ของต่อมนี้คือ สร้ำงฮอร์โมน ไทโมซิน (thymosin) ซึ่งช่วยในกำร
เจริญของลิมโฟไซต์ ชนิดทีเซลล์ (T-lymphocyte) เป็นกำรสร้ำงภูมิต้ำนทำนโรค (antibody) 

ให้แก่รำ่งกำย 

 
ภาพท่ี 6.19 ต่อมไทมัส (thymus gland) 

ที่มำ (http://www.newhealthadvisor.com สืบค้น 26 พฤศจกิำยน 2557) 

6.7 ต่อมตับอ่อน (islet cell of the pancreas) 

ตับอ่อน อยู่ในช่องท้องใกล้ล ำไส้เล็กส่วนต้นและกระเพำะอำหำร ลักษณะภำยใน
ประกอบด้วยต่อมมีท่อ และต่อมไร้ท่อ ส่วนต่อมมีท่อท ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรย่อยอำหำร ส่วน
ต่อมไร้ท่อ ท ำหน้ำที่สร้ำงฮอร์โมน อินซูลิน (insulin) และกลูคำกอน (glucagon) ควบคุมเม
แทบอลิซึม ของคำร์โบไฮเดรต ส่วนที่สร้ำงฮอร์โมนของตับอ่อน อยู่บริเวณเนื้อเยื่อ ที่เรียกว่ำ 
ไอสเลท ออฟ ลำงเกอร์ฮำนส์ (islet of langerhans) เนื้อเยื่อเหล่ำนี้มีเส้นเลือดเข้ำไปเลี้ยง แต่ไม่
มีท่อตดิต่อกับอวัยวะอื่น  

 
ภาพท่ี 6.20 ต่อมตับอ่อน (islet cell of the pancreas) 

ที่มำ (https://www.superpharmacy.com สืบค้น 26 พฤศจกิำยน 2557) 
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ไอสเลท ออฟ ลางเกอร์ฮานส์ (islet of langerhans) ประกอบด้วยเซลล์ขนาด
เล็กอยู่ 4 ชนดิ ได้แก่  

- แอลฟาเซลล์ (alpha cells) ท ำหน้ำที่สร้ำงฮอร์โมนกลูคำกอน (glucagon) ท ำให้
ปริมำณน้ ำตำลในเลือดเพิ่มขึ้น โดยช่วยในกำรสลำยไกลโคเจนในตับใหเ้ป็นกลูโคส และกระตุ้น
ให้เกิดกำรสลำยตัวของโปรตีน แตไ่ม่กระตุ้นใหไ้กลโคเจนในกล้ำมเนื้อ ให้เปลี่ยนเป็นกลูโคส ถ้ำ
ขำดฮอร์โมนนี้จะเป็นสำเหตุ ให้เกิดภำวะระดับน้ ำตำลในเลือดต่ ำ อย่ำงไรก็ตำมถ้ำขำดกลูคำ
กอน ก็ไม่ท ำให้เกิดโรค เพรำะยังมีฮอร์โมนอีกหลำยชนิด ท ำหน้ำที่ได้คล้ำยคลึงกับกลูคำกอน
มำใช้ทดแทนกันได้ แตถ่้ำขำดอินซูลินแลว้จะมีผลมำก เพรำะไม่มฮีอร์โมนอื่นทดแทน 

- เบตาเซลล์ (beta cell) ท ำหน้ำที่สร้ำง อินซูลิน (insulin) ซึ่งควบคุมปริมำณน้ ำตำล
ในเลือดให้ต่ ำลง โดยช่วยล ำเลียงกลูโคสผ่ำนเข้ำสู่เซลล์ และช่วยให้กลูโคสเปลี่ยนเป็นไกลโค
เจนเก็บไว้ที่ตับ นอกจำกนี้ยังช่วยเปลี่ยนกรดอะมิโน เป็นโปรตีน และเปลี่ยนกรดไขมัน เป็นไตร
กรีเซอไรด์ ถ้ำขำดอินซูลิน น้ ำตำลในเลือดจะสูงขึ้น และถ้ำสูงขึ้นมำกจนเกินควำมสำมำรถที่ท่อ
ไตจะดูดซึมกลับเข้ำสู่ร่ำงกำยได้ จะถูกขับทิ้งรวมไปในน้ ำปัสสำวะ เรียกว่ำ เกิดโรคเบำหวำน 
ผู้ป่วยจะมีอำกำรอ่อนเพลีย น้ ำหนักตัวลดทั้งที่กินจุ กระหำยน้ ำมำก ถ่ำยปัสสำวะมำก มี
น้ ำตำลในปัสสำวะ ซึ่งเป็นอันตรำยมำก เนื่องจำกเซลล์ต่ำง ๆ จะขำดอำหำร ขำดพลังงำน 
เพรำะกลูโคสเป็นต้นตอที่ส ำคัญของพลังงำนในร่ำงกำย  

 
ภาพท่ี 6.21 กำรรักษำสมดุลของระดับน้ ำตำลในเลือด 

ที่มำ (http://freshholistics.com สืบค้น 26 พฤศจกิำยน 2557) 

- เดลตาเซลล์ (delta cells) ท ำหนำ้ที่สรำ้งโซมำโตสเตติน (somatostatin) ซึ่งยับยั้ง 

กำรหลั่งกลูคำกอน (glucagons) และ อินซูลิน (insulin) 

- เอฟเซลล์ (F cells) ท ำหน้ำที่สร้ำงแพนคริเอติกโพลีเปปไทด ์(pancreatic polypeptide) 
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ตับอ่อน จะผลิตฮอร์โมนท่ีส าคัญ ดังนี้   
- อินซูลิน เป็นฮอร์โมนที่ท ำให้ระดับน้ ำตำลในเลือดต่ ำลง โดยช่วยให้กลูโคสผ่ำนเข้ำ

เซลล์ และเปลี่ยนส่วนหนึ่งเป็นไกลโคเจนเก็บไว้ที่ตับท ำให้ระดับน้ ำตำลในเลือดอยู่ในระดับปกติ  
- กลูคำกอน เป็นฮอร์โมนที่ท ำงำนตรงข้ำมกับอินซูลิน คือ ท ำใหร้ะดับน้ ำตำลในเลือดสูงขึน้ 

6.8 ต่อมเพศ (gonads, sex organ) 

อวัยวะเพศทั้งหญิง และชำย ท ำหนำ้ที่เป็นทั้งเป็นต่อมมีท่อ คือ สร้ำงไข่และสเปิร์ม และ
ต่อมไร้ท่อ คือ สร้ำงฮอร์โมนควบคุมกำรท ำงำนของระบบสืบพันธุ์ ตั้งแต่วัยหนุ่มสำวจนกระทั่ง
โตเต็มวัย รวมทั้งควบคุมให้สำมำรถสืบพันธุ์มลีูกหลำนเป็นปกติ 

ต่อมเพศของผู้ชำย ได้แก่ อัณฑะ (testis) ซึ่งมี 2 ต่อม มีรูปร่ำงรูปไข่ มีผิวหนังปกคลุม 
หรอื ถุงอัณฑะ (scrotum) ส่วนในเพศหญิงต่อมเพศ คือ รังไข่ (ovary)   

6.8.1 อัณฑะ (testIs) นอกจำกท ำหน้ำที่สร้ำงสเปิร์มแล้ว บริเวณเซลล์แทรก (interstitial 

cells) ซึ่งอยู่ระหว่ำงหลอดสร้ำงอสุจิ (seminiferous tubule) ยังถูกกระตุ้นจำกฮอร์โมน LH จำก
ต่อมใต้สมอง ให้สร้ำงฮอร์โมนเพศชำย เรียกว่ำ แอนโดรเจน (androgens) ที่ประกอบด้วย
ฮอร์โมนหลำยชนิดที่ส ำคัญที่สุด คือ เทสโทสเตอโรน (testosterone) ซึ่งท ำหน้ำที่ควบคุม
ลักษณะของเพศชำย เช่น นมแตกพำน เสียงแตก ลูกกระเดือกแหลม หนวดขึ้นเหนือริมฝีปำก 
มีขนบริเวณหนำ้แขง้ รักแร้ อวัยวะเพศ กล้ำมเนือ้ แขนขำเติบโตแข็งแรงกว่ำเพศหญิง  

แต่ถ้ำตัดอัณฑะออกตั้งแต่เด็ก ลักษณะต่ำง ๆ ดังกล่ำวจะไม่เกิด รวมทั้งไม่สำมำรถ
สืบพันธุ์ได้ สมัยโบรำณนิยมตัดอัณฑะเด็กชำยที่ท ำหน้ำที่สวดมนต์ในโบสถ์แคธอริคในกรุงโรม 
เพื่อกันไมใ่ห้เสียงแตก ส่วนจนีจะตัดอัณฑะขันทีออก เพื่อไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับสนมของกษัตรยิ์ 

ถ้ำฮอร์โมนเพศชำยต่ ำกว่ำปกติ จะไม่มีหนวด ขน ลูกกะเดือก เหมือนชำยปกติ รวมทั้ง
อวัยวะเพศไม่เจริญมีขนำดเท่ำตอนเป็นเด็กเท่ำนั้นเอง 

ฮอร์โมนเพศชาย ที่ส าคัญคือ เทสโทสเตอโรน ซึ่งจะท าหน้าที่ ดังนี้ 
1. ควบคุมกำรเจรญิเติบโตของอวัยวะสบืพันธุ์ 
2. ท ำให้อัตรำกำรเจรญิเติบโตของกระดูกเพิ่มขึน้  
3. กระตุน้กำรสรำ้งโปรตนีเพิ่มขึน้โดยเฉพำะเอ็นไซม์  
4. ควบคุมกำรหลั่งของฮอร์โมนเพศชำย 

6.8.2 รังไข่ (ovary) เป็นแหล่งสร้ำงฮอร์โมนเพศหญิง รวมทั้งสร้ำงเซลล์ไข่ ให้แบ่งตัว
แบบไมโอซิส แล้วหลุดจำกรังไข่เมื่อเจริญเต็มที่ โดยอยู่ใต้กำรควบคุมของโกนำโดโทรฟิค
ฮอร์โมน จำกต่อมใต้สมอง รังไข่แตกต่ำงจำกอัณฑะที่ว่ำ ไม่สำมำรถสร้ำงเซลล์สืบพันธุ์ขึ้นมำ
ใหม่ได้ เหมือนกับอัณฑะสร้ำงอสุจ ิ
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รังไข่เป็นเนื้อเยื่อที่สร้ำงฮอร์โมน ซึ่งสำมำรถเปลี่ยนแปลงรูปร่ำง และหน้ำที่ได้อย่ำง
อัศจรรย์ ซึ่งไม่มีเนื้อเยื่อใดของร่ำงกำยท ำได้เหมือนในรังไข่ รังไข่มีแหล่งสร้ำงฮอร์โมนที่ส ำคัญ 
คือ ฟอลลิเคิล (follicle) ซึ่งจะสร้ำงฮอร์โมนเพศหญิงขึ้น เรียกว่ำ เอสโตรเจน (estrogen) ซึ่ง
ควบคุมลักษณะกำรเป็นหญิง เช่น มีเสียงเล็ก สะโพกผำย อวัยวะเพศ และเต้ำนมขยำยขนำด
ขึน้ มีขนบริเวณรักแร้ และอวัยวะเพศ  

เมื่อไข่ตกจำกรังไข่แล้วเกิดคอร์ปัสลูเตียมขึ้นแทน ท ำให้ช่องกลวงเดิมมีเนื้อเยื่อเต็ม 
เซลล์เหล่ำนี้สร้ำงฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (progesterone) โดยท ำหน้ำที่ร่วมกันกับเอสโตรเจน 
เพื่อช่วยสร้ำงเนื้อเยื่อของมดลูกให้หนำขึ้น ส ำหรับเตรียมรับไข่ที่โดนผสมมำฝังตัว และเจริญใน
บริเวณนั้นจนกระทั่งคลอด รวมทั้งไปกระตุ้นต่อมน้ ำนมให้ขยำยตัว แต่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำง
น้ ำนม ถ้ำไข่ไม่ถูกผสม คอร์ปัสลูเตียมจะสลำยตัวพร้อมกับหยุดสร้ำงโปรเจสเตอโรน ท ำให้มี
รอบเดือน พร้อมกับฟอลลิเคิลชุดใหม่จะเจริญต่อไป ทั้งนี้โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของ FSH 

และ LH จำกต่อมใต้สมองสว่นหนำ้ 

ในกรณีที่รังไข่ไม่สำมำรถสร้ำงฮอร์โมน หรือโดนตัดไป ท ำใหไ้ม่มีลักษณะของเพศหญิง 
ในกรณีที่มีรังไข่ แต่มีเอสโตรเจนต่ ำกว่ำระดับปกติท ำใหร้อบเดือนผดิปกติ ทั้งเต้ำนมและมดลูก
ผิดปกติ ถ้ำขำดโปรเจสเตอโรน ขณะตั้งครรภ์ท ำให้แท้งลูกได้ ในกรณีที่เกิดกำรปฏิสนธิ กำร
สร้ำงฮอร์โมนในหญิงจะมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยที่โปรเจสเตอโรนจะมีปริมำณมำกอยู่ตลอดช่วง
ที่ตั้งครรภ์ จำกกำรสร้ำงของคอร์ปัสลูเตียมในระยะแรก และหลังจำกที่ไข่ที่ถูกผสมเจริญเป็น 
บลำสโตซิสต์ (blastocyst) ไปเกำะที่ผนังมดลูก หลังจำกเกิดปฏิสนธิได้ 7-8 วัน จะมีกำรสร้ำง
รก (placenta) ขึ้น และรกจะท ำหน้ำที่สร้ำงฮอร์โมนทั้งเอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรนในระยะ
ต่อมำ 

 

แบบฝึกหัด 

1. จงบอกประเภทของฮอร์โมน พร้อมอธิบำยกลไกในกำรออกฤทธิ์กับเซลล์เป้ำหมำย 

2. จงอธิบำยกลไกในกำรควบคุมกำรท ำงำนของตอ่มไร้ท่อ 

3. จงบอกชนิด และหน้ำที่ของต่อมไร้ท่อที่ส ำคัญในร่ำงกำย มำอย่ำงน้อย 5 ต่อม 
พร้อมบอกกำรเกิดโรค เมื่อตอ่มนัน้ท ำงำนน้อย หรอืมำกเกินไป 
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ระบบสบืพันธุ์ 
 

หัวข้อเน้ือหา  
1. การสบืพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ  
2. การสบืพันธุ์แบบอาศัยเพศ 

3. การสบืพันธุ์ของมนุษย์ 
4. รอบประจ าเดือน 

5. การคุมก าเนิด 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

เมื่อผู้เรยีน เรียนจบบทนีแ้ล้วผูเ้รียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้ 
1. บอกชนิด และอธิบายของการสบืพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้ 
2. อธิบายการสบืพันธุ์แบบอาศัยเพศได้ 
3. บอกองค์ประกอบ และหน้าที่ของอวัยวะสืบพันธุ์ของมนุษย์ทั้งเพศหญิง และเพศ

ชายได้ 
4. อธิบายขบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิง และเพศชายได้ 
5. อธิบายวงจรของการมปีระจ าเดือนได้ 
6. บอกวิธีการคุมก าเนิดได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ศกึษาเอกสารประกอบการสอน โดยแบ่งหัวข้อใหแ้ตล่ะกลุ่ม 

2. แตล่ะกลุ่มน าเสนอ นักศึกษาร่วมกันอภปิราย และตอบค าถาม 

3. อาจารย์บรรยายสรุปเนือ้หา ในแต่ละช่ัวโมง 
4. มอบหมายแบบฝกึหัดใหน้ักศึกษาท าเป็นการบ้าน ส่งในชั่วโมงถัดไป 

5. ทดสอบย่อยท้ายชั่วโมง 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย (power point) สรุปเนือ้หาในแต่ละบทเรียน 
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การวัดผลและการประเมินผล 

1. การเข้าเรียนตามเวลา 

2. ความสนใจในการเรียน การรว่มอภปิราย และตอบค าถาม 

3. ท าแบบฝกึหัดท้ายบท และสง่ตามก าหนดเวลา 

4. การสอบย่อยท้ายชั่วโมง 
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ระบบสบืพันธุ์  
 

การสืบพันธุ์ หมายถึง กระบวนการในการผลิตเพื่อเพิ่มจ านวนหรือให้ก าเนิดสิ่งมีชีวิต
ใหม่ที่เหมือนตนเอง หรือบรรพบุรุษ โดยที่สิ่งมีชีวิตรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นจะทดแทนสิ่งมีชีวิตรุ่นเก่าที่
ตายไป ท าให้สิ่งมชีีวติเหลือรอดอยู่ได้โดยไม่สูญพันธุ์  

การสืบพันธุ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (asexual 

reproduction) และการสบืพันธุ์แบบอาศัยเพศ (sexual reproduction) 

1. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (asexual reproduction)  

เป็นการสืบพันธุ์ที่ ไม่อาศัยเซลล์สืบพันธุ์ สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมาใหม่ มีรูปร่างหน้าตา
เหมือนเดิม พบในพวกโปรติสต์ พืช และสัตว์ช้ันต่ า เพราะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีอวัยวะสืบพันธุ์ 
หรอืมีแต่ยังเจริญไม่ดี หลักการสบืพันธุ์แบบนี ้คือ มีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส แล้วเซลล์ใหม่ที่
ได้ ท าหน้าที่เหมือนสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ แต่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ เช่น ไฮดรา ต้นกล้วย 
กล้วยไม้ ใช้วิธีการแตกหน่อได้ต้นใหม่ ซึ่งมีลักษณะกรรมพันธุ์ เหมือนต้นเดิม ดังนั้นถ้ า
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนมันจะตายหมดถ้าปรับตัวไม่ได้ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้หลายแบบ ดังนี้ 

1.1 การแบ่งแยก (fission) เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
เชน่ โพรโทซัว แบคทีเรยี ยีสต์ และสาหร่าย แบ่งได้ 2 ประเภท คือ  

1.1.1 แบ่งแยกเป็นสอง (binary fission) ใช้การแบ่งตัวแบบไมโทซิส จาก 1 เป็น 
2 เซลล์ และ 4 เซลล์ต่อไปเรื่อย ๆ เช่น พารามีเซียม การสืบพันธุ์แบบนี้เซลล์พ่อแม่จะแบ่ง
ออกเป็นสองส่วนเท่ากัน การแบ่งอาจเป็นการแบ่งตัวตามยาว (longitudinal binary fission) 
และการแบ่งตัวตามขวาง (transverse binary fission) 

 

ภาพท่ี 7.1 การแบ่งแยกเป็นสอง (binary fission)  
ก. Longitudinal binary fission 

ข. Transverse binary fission 

ที่มา (http://kruwawa01.blogspot.com สืบค้น 17 ธันวาคม 2557) 
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1.1.2 การแบ่งแยกทวีคูณ (multiple fission) นิวเคลียสจะมีการแบ่งแบบไมโท
ซิสหลายครั้งได้นิวเคลียสหลายอัน แล้วจึงแบ่งไซโทพลาสซึมได้เป็นหลายเซลล์จะเกิดในพวก
สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลัง เชน่ ในเชือ้มาเลเรียบางระยะ และในอะมบีาบางชนิด 

 
ภาพท่ี 7.2 การแบ่งแยกทวีคูณ (multiple fission) 

ที่มา (https://www.emaze.com สืบค้น 17 ธันวาคม 2557) 

1.2 การแตกหน่อ (budding) เริ่มจากเซลล์เดิมมีติ่งเล็ก ๆ ยื่นออกมา ติ่งนั้นมีโปรโท 
พลาสซึมไหลเข้าไปอยู่ และยังติดกับเซลล์ใหญ่ เมื่อเจริญถึงระยะหนึ่งมันจะหลุดออกจากเซลล์
เดิม เจริญเป็นตัวใหม่ต่อไป เซลล์ใหม่จะมีรูปร่างเหมือนหน่อเดิมแต่ขนาดเล็กกว่า พบในพืช
เซลล์เดียว เช่น ยีสต์ ในพืชหลายเซลล์ เช่น มาร์เเชนเทีย (marchantia) ซึ่งเป็นพืชช้ันต่ าพวก
ตะไคร่ชนิดหนึ่ง (หรือเรียกลิเวอร์เวิธ) และต้นตีนตุ๊กแก ต้นตายใบเป็น ส่วนในสัตว์หลายเซลล์ 
ได้แก่ ไฮดรา ในพืชช้ันสูงก็มีพวก ขิง ข่า กล้วย หนอ่ไม้ ซึ่งแบ่งออกเป็น  

1.2.1 การแตกหน่อภายนอก (external budding) พบในพวกฟองน้ า พวกไน
ดาเรยี ได้แก่ ไฮดรา โอบิเลีย เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 7.3 การแตกหน่อ (budding) ของไฮดรา  

ที่มา (https://www.slideshare.net สืบค้น 17 ธันวาคม 2557) 

1.2.2 การแตกหน่อภายใน (internal budding) หรือ การสร้างเจมมูล (gemmule) 

เป็นการสืบพันธุ์ที่สร้างหน่ออีกแบบหนึ่ง อยู่ในร่างกายของพ่อแม่ จะเจริญเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่
ได้ เมื่อถูกปล่อยออกมานอกร่างกายพ่อแม่ พบในสิ่งมีชีวิตจ าพวกฟองน้ า ซึ่งจะเกิดในฟองน้ า
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จืด และฟองน้ าทะเลบางชนิด การสร้างเจมมูล มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือแสงและอุณหภูมิ โดย
เจมมูลของฟองน้ าเกิดจากอารค์ีโอไซต์มารวมตัวกันอยู่ในมีโซฮิล แล้วมีเปลือกไคตินหุม้ เมื่อตัว
แม่ตายไป เจมมูลยังคงอยู่รอดได้ ซึ่งจัดเป็นลักษณะการด ารงพันธุ์แบบหนึ่ง การฟักตัวของเจม
มูลไม่เกี่ยวข้องกับฤดูกาล แตเ่ชื่อว่าเกิดจากความต้องการภายใน และความตอ้งการอาหาร 

 
ภาพท่ี 7.4 การสรา้งเจมมูล (gemmule) ในฟองน้ า 

ที่มา (http://salinella.bio.uottawa.ca สืบค้น 17 ธันวาคม 2557) 

1.3 แฟรกเมนเทชัน (fragmentation) การสืบพันธุ์แบบนี้สิ่งมีชีวิตตัวใหม่เจริญจาก
ส่วนร่างกายของพ่อแม่ที่หลุดออกเป็นท่อน หรือเป็นส่วน ๆ พบในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ เช่น 
หนอนตัวแบน ฟองน้ า ดอกไม้ทะเล สาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน 

1.4 การสร้างสปอร์ (spore formation) พบในพวกเห็ดรา สาหร่าย โปรโตซัว เริ่ม
จากสายราสร้างผนังเซลล์ และภายในมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสจ านวนมาก ท าให้ได้เซลล์
เล็ก ๆ จ านวนมาก เรียกว่า สปอร์ ลมจะช่วยให้สปอร์ปลิวไปตกในที่สภาพแวดล้อมเหมาะสม 
แล้วสปอร์จะงอกเจริญเป็นหนว่ยชีวติใหม่ มลีักษณะเหมอืนพ่อแม่ 

แมแ้ต่ในพวกมอส และเฟิร์น ก็ยังพบการสืบพันธุ์แบบนี ้แต่เซลล์สปอร์เป็นอีกแบบหนึ่ง 
โดยเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ซึ่งเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ เซลล์ที่เกิดใหม่จะต่างกับ
เซลล์พ่อแม่ 

 

ภาพท่ี 7.5 การสรา้งสปอร์ (spore formation) พบในพวกเห็ดรา 

ที่มา (https://powervacamerica.com สืบค้น 17 ธันวาคม 2557) 



 

 

120 ชวีวทิยาในการสาธารณสุข 

    1.5 การเกิดเอ็มบริโอจากเซลล์ร่างกาย (somatic embryogenesis) หรือ การงอก
ใหม่ (regeneration) ซึ่งทีจ่ริงแล้วนั้นการงอกใหม่ หมายถึง ความสามารถในการงอกใหม่ เพื่อ
เสริมสร้างส่วนที่ได้รับบาดแผลหรือขาดหายไป เช่น การงอกใหม่ของหางจิ้งจก หรือการงอก
ใหม่ของฟองน้ าเมื่อได้รับบาดแผล เป็นต้น แต่การงอกใหม่แบบนี้ ไม่จัดเป็นการสืบพันธุ์ เพราะ
มีจ านวนสิ่งมีชีวติเท่าเดิม 

การเกิดเอ็มบริโอจากเซลล์ร่างกาย หรือ การงอกใหม่ ที่ถือว่าเป็นการสืบพันธุ์ คือ 
สามารถงอกใหม่ได้ทั้งสองส่วนที่หลุดออกจากกัน ท าให้ได้ตัวใหม่เกิดขึ้น 2 ตัว หรือหลายตัว
ถ้ามีการหลุดออกจากกันหลายชิ้น เช่น ถ้าแยกเซลล์ในฟองน้ าออกจากกันหมด แล้วปล่อยทิ้ง
ไว้จะเกิดการรวมตัวเป็นเซลล์กลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งชิ้นของฟองน้ าแต่ละชิน้ และกลุ่มเซลล์ของฟองน้ า
แต่ละกลุ่ม สามารถเติบโตขึน้มาเป็นฟองน้ าใหม่ได้ หรือการเจริญเป็นตัวใหม่ของพลานาเรีย ที่
ถูกตัดเป็น 8 ท่อน จะงอกเป็น 8 ตัวใหม่ แม้แต่พืช เมื่อเราหักกิ่งไปปักไว้บนดิน ก็จะงอกขึ้นมา
ใหม่ ก็ถือวา่เป็นการสบืพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เชน่เดียวกัน  

 
ภาพท่ี 7.6 การงอกใหม่ (regeneration) ของพลานาเรีย 

ที่มา (http://scholar.curieo.io สืบค้น 17 ธันวาคม 2557) 

1.6 พาร์ทีโนจีนีซีส (parthenogenesis) เซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย หรือเซลล์ไข่ (egg 

cell) โดยไม่ต้องแบ่งตัวแบบไมโอซิส ดังนัน้จ านวนโครโมโซมจงึไม่ลดลง และไข่นีจ้ะเจริญเติบโต
ไปเป็นสิ่งมชีีวิตตัวใหม่อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องผา่นกระบวนการปฏิสนธิ เช่น พวกโรตเิฟอร์ ไร
แดง (water flea: Moina macrocopa) หรือตัวหนอนของแมลงบางชนิด เช่น Miaser (Diptera) 

สามารถสืบพันธุ์แบบพาร์ทีโนจีนีซีสได้ทั้งที่ยังเป็นตัวอ่อน อีกแบบของการเจริญเป็นตัวอ่อน
โดยไม่ผสมพันธุ์นี้ มีการแบ่งตัวแบบไมโอซิส ไข่เป็นแฮพลอยด์ (haploid) มี n เดียว ถ้าไข่นี้ไม่
ถูกผสม จะเจริญเป็นตัวผูช้นิดแฮพลอยด์ แต่ถ้าไข่ถูกผสมจะเป็นตัวเมียชนิดดิพลอยด์ พบได้ใน
พวกแมลงสังคม เชน่ ผึ้ง มด ต่อ แตน เป็นต้น 
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1.7 การสืบพันธุ์ของไวรัส นักชีววิทยาถือว่าไวรัสยังไม่เป็นเซลล์ที่สมบูรณ์ แต่มีการ
สืบพันธุ์ที่ เหมือนตัวเดิมทุกประการได้ ถ้าไวรัสอยู่ในสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ์ของไวรัสนั้น
เหมือนกับการสืบพันธุ์แบบไม่มีเพศ สมมุติว่าไวรัสเข้าไปในแบคทีเรีย ครั้งแรกไวรัสจะย่อยผนัง
เซลล์แบคทีเรีย ด้วยเอนไซม์ที่มีคุณสมบัติคล้ายไลโซไซม์ ต่อจากนั้นมันจะเข้าไปในแบคทีเรีย 
และใชโ้ปรโทพลาสซึมของแบคทีเรยี เป็นส่วนที่จะสร้างตัวมันเองขึ้นมา 

 
ภาพท่ี 7.7 การเพิ่มจ านวนของไวรัส 

ที่มา (http://keywordsuggest.org สืบค้น 17 ธันวาคม 2557) 

2. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (sexual reproduction)  

เป็นการสืบพันธุ์ที่มีการรวมตัวระหว่างนิวเคลียสของเซลล์สืบพันธุ์ เพศผู้ (male 

gamete) หรืออสุจิ (sperm) กับนิวเคลียสของเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย (female gamete) หรือ ไข่
(egg) ซึ่งได้จากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส การรวมตัวของนิวเคลียส ดังกล่าวเรียกว่า การ
ปฏิสนธิ (fertilization) เมื่อปฏิสนธิแลว้ได้เซลล์ใหม่เซลล์เดียว เรียกว่า ไซโกต (zygote)  

เซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนั้น มีลักษณะแตกต่างกันออกไป บางชนิดอาจมี
เซลล์สืบพันธุ์ขนาดเท่ากัน ทั้งสองเซลล์ และยังมีลักษณะเหมือนกับเซลล์ร่างกายของสิ่งมีชีวิต
นั้น ๆ การผสมกันของนิวเคลียส เรียกว่า คอนจูเกช่ัน (conjungation) เช่น ในพารามีเซียม สไป
โรไจรา เมื่อนิวเคลียสรวมกันแล้วได้ไซโกตเช่นกัน เซลล์สืบพันธุ์พวกนี้เรียกว่า โฮโลแกมี 
(hologamy)  

เซลล์สืบพันธุ์ที่เหมือนกันทั้งรูปร่างและขนาด คือ เซลล์สืบพันธุ์ที่มีขนาด และลักษณะ
เหมือนกันทุกอย่าง แยกไม่ออกว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมีย เรียกว่า ไอโซแกมีต ( isogamete) เช่น 
ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และในสาหร่ายคลาไมโดโมแนส (chlamydomonas) การปฏิสนธิของไอ
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โซกามีต เรียกว่า ไอโซแกมี (isogamy) เซลล์สืบพันธุ์ที่มีรูปร่างเหมือนกัน แต่ขนาดต่างกัน 
เซลล์สืบพันธุ์แบบนีเ้รียก เอนิโซแกมีต (anisogamete) การปฏิสนธิของ เอนิโซกามีต เรียก เอนิ
โซแกมี (anisogamy) เช่น ในสาหร่ายสีเขียวแพนดอไรนา (pandorina) และยูดอรินา (eudorina) 
และเซลล์สืบพันธุ์ที่ต่างกัน ทั้งรูปร่างและขนาด เซลล์สืบพันธุ์แบบนี ้เรียก โอโอแกมี (oogamy) 

พบทั่วไปทั้งในพืชและสัตว์ 
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์ จะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ โดยเซลล์สืบพันธุ์เพศ

เมียจะสร้างในรังไข่ เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ หรืออสุจิสร้างในอัณฑะ เมื่อนิวเคลียสของไข่และอสุจิ
ผสมกันจะเกิดการปฏิสนธิ ซึ่งการสบืพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

2.1 กลุ่มที่มีอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งเพศผู้ และเพศเมียอยู่ตัวเดียว หรือสัตว์ที่เป็น
กะเทย (hermaphrodite) มีการปฏิสนธิ 2 แบบ คอื 

2.1.1 การปฏิสนธิในตัวเอง (self fertilization) การเจริญของเซลล์สืบพันธุ์ทั้ง 
2 ชนิดของสัตว์พวกนีจ้ะพร้อมกัน จงึสามารถปฏิสนธิในตัวเองได้ เชน่ พยาธิตัวตืด 

2.1.2 การปฏิสนธิข้ามตัว (cross fertilization) การเจริญของเซลล์สืบพันธุ์ทั้ง 
2 ชนิดของสัตว์พวกนีจ้ะไม่พร้อมกัน จงึมกีารปฏิสนธิข้ามตัว เชน่ พลานาเรีย ไส้เดือน  

2.2 กลุ่มที่มีอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ เพศเมียแยกคนละตัว 

มักพบในสัตว์ช้ันสูง มีการแยกเพศให้เห็นกันอย่างชัดเจน ต่างจากไฮดราหรือ
ไส้เดือนดิน ที่มีสองเพศอยู่ในตัวเดียวกัน ส าหรับตัวผู้มักจะมีสีฉูดฉาด หรือสีเข้มกว่าตัวเมีย
หรือมีเสียงร้องไพเราะกว่า เพราะจะเป็นฝ่ายดึงดูดให้ตัวเมียเข้าหา ซึ่งมักเป็นไปในทางตรงข้าม
กับมนุษย์ การปฏิสนธิแบ่งเป็น 2 ประเภท 

2.2.1 การปฏิสนธิภายนอก (external fertilization) ส าหรับสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลัง ส่วนใหญ่การปฏิสนธิมักเกิดภายนอกตัว เช่น หอยบางกลุ่ม กุ้ง หรือปู การปฏิสนธิ
ภายนอกนั้น มักเกิดกับสัตว์น้ า โดยสัตว์ที่ผสมพันธุ์กันจะปล่อยอสุจิ และไข่ ออกมา โดยไม่ต้อง
จับคู่ โดยแต่ละตัวต่างปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ออกมาเป็นจ านวนมาก เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้หรืออสุจิ
จะว่ายน้ า และมุ่งตรงไปยังไข่อย่างถูกต้อง เพราะไข่มีสารเคมีเป็นตัวกระตุ้นอสุจิให้เข้าหา ท า
ให้เซลล์สืบพันธุ์ทั้งสอง มีโอกาสได้พบกันมากขึ้น แต่ถ้าไม่พบกันเซลล์สืบพันธุ์ ก็จะสลายตัว
ตายไป 

ส าหรับสัตว์ที่มีกระดูกสัตว์หลัง ที่มีการปฏิสนธิภายนอกตัว จะมีการจับคู่กันผสม
พันธุ์ในน้ า ได้แก่ ปลาหลายชนิด กับสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก เช่น กบ คางคก อึ่งอ่าง หลังจาก
ปฏิสนธิแล้วไข่จะกลายเป็นไซโกต ไซโกตจะแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส แล้วเจรญิเป็นตัวอ่อนตอ่ไป 
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2.2.2 การปฏิสนธิภายใน (internal fertilization) สัตว์บางชนิดมีการปฏิสนธิ
ภายในตัวแม่ โดยตัวผู้ตัวเมียจะจับคู่กันแล้ว ตัวผู้ปล่อยอสุจิเข้าไปในร่างกายของตัวเมีย แล้ว
เกิดการปฏิสนธิได้ไซโกต (ยกเว้นสัตว์บางชนิดเพศเมียจะปล่อยไข่ เข้าสู่ร่างกายของเพศผู้ เช่น 
ม้าน้ า) จากนั้นไซโกตก็มีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส เจริญไปเป็นเอ็มบริโอ ซึ่งเอ็มบริโอเจริญ
ภายนอกตัวแม่ เช่น สัตว์ปีก พวกนก ไก่ เป็ด หรือสัตว์เลี้ยงลูกน้ านม เช่น ตุ่นปากเป็ด เรียก
สัตว์พวกนีว้่า Oviparous animals  

ส่วนสัตว์ที่มีการปฏิสนธิแล้ว เอ็มบริโอเจริญเติบโตภายในตัวแม่ จากนั้นคลอด
ออกมาเป็นตัว โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 

1. เอ็มบริโอเจริญเติบโตในตัวแม่ โดยได้อาหารที่สะสมไว้ในไข่ เช่น ฉลาม กระเบน 
เรียกสัตว์พวกนีว้่า Ovoviviparous animals 

2. เอ็มบริโอเจริญเติบโตในตัวแม่ โดยได้อาหารจากแม่ทางรก เช่น แมว สุนัข วัว 
ควาย รวมทั้งคน เรียกสัตว์พวกนีว้่า Viviparous animals 

3. การสืบพันธุ์ของมนุษย์ 
การสืบพันธุ์ของมนุษย์เป็นแบบอาศัยเพศ โครงสร้างของระบบสืบพันธุ์ซับซ้อน การ

สืบพันธุ์ไม่เป็นไปตามฤดูกาลเหมือนสัตว์ชนิดอื่น มีกลไกในร่างกายควบคุมระบบการสืบพันธุ์ 
ซึ่งกลไกนีเ้กี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนหลายชนดิ 

3.1 โครงสร้างของระบบสืบพันธุ์เพศชาย (male reproductive system) ได้แก่ 
อัณฑะ (testis); ภายในมีหลอดสร้างตัวอสุจิ (seminiferous tubule) ด้านนอกอัณฑะห่อหุ้มด้วย
ถุงอัณฑะ (scrotum), หลอดเก็บตัวอสุจิ (epididymis), ท่อน าอสุจิ (vas deferens), ท่อฉีดอสุจ ิ
(ejaculatory duct), ต่อมคาวเปอร์ (cowper’s gland), ต่อมลูกหมาก (prostate gland), ต่อม
สร้างน้ าเลี้ยงอสุจ ิ(seminal vesicle), องคชาต ิ(penis) 

3.1.1 อัณฑะ (testis) อัณฑะเป็นโครงสร้างที่เจริญ และพัฒนาอยู่ในช่องท้องของ
ทารก ก่อนคลอดประมาณ 2 เดือน อัณฑะจะถูกดันจากช่องท้อง ใหเ้ข้าไปอยู่ในถุงอัณฑะนอก
ร่างกาย ซึ่งมีอุณหภูมิต่ ากว่าร่างกายประมาณ 3-5 ºC เหมาะต่อการเจริญและพัฒนาของ
สเปิร์ม แต่ในเด็กบางคน อาจเกิดความผิดปกติตอนอยู่ในครรภ์ ท าให้อัณฑะไม่เคลื่อนลงสู่ถุง 
อัณฑะ อาจเคลื่อนลงมาข้างเดียว ชาวบ้านเรียกว่า ทองแดง (cryptorchism) อาจจะสร้าง
สเปิรม์ได้พอเพียงที่จะมีลูกได้ แตถ่้าอัณฑะไม่เคลื่อนที่ลงมาเลย ก็ท าให้เป็นหมันได้ 

ถุงอัณฑะ มีลักษณะยื่นออกมานอกช่องท้อง และมีช่องทางติดต่อ กับช่องท้อง 
เรียกว่า ช่องอินกวัยนอล (inguinal canals) ซึ่งเป็นช่องที่ค่อนข้างเปราะบาง การยกของหนัก
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เกินไป อาจมีผลท าให้เยื่อที่คลุมอยู่ฉีกขาด ท าให้ล าไส้บางส่วนไหลไปอุดบริเวณปากถุงอัณฑะ 
ซึ่งเรียกอาการที่เกิดขึ้นว่า ไส้เลื่อน (ingunial hernia) 

 
ภาพท่ี 7.8 โครงสร้างของระบบสืบพันธุ์เพศชาย (male reproductive system) 

ที่มา (http://www.newhealthadvisor.com สืบค้น 17 ธันวาคม 2557) 

ภายในอัณฑะประกอบด้วยท่อขนาดเล็กม้วนขดอยู่ภายใน เรียกว่าท่อเหล่านี้ว่า 
ท่อเซมินิเฟอรัสทิวบูล (seminiferous tubules) ท าหน้าที่สร้างสเปิร์ม ซึ่งจะต้องผ่าน
กระบวนการแบ่งเซลล์สบืพันธุ์ หรอื สเปอร์มาโทเจนีซิส (spermatogenesis) 

 
ภาพท่ี 7.9 โครงสรา้งของอัณฑะ (testis) 

ที่มา (https://www.slideshare.net/emadqasem สืบค้น 17 ธันวาคม 2557) 
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ขบวนการสร้างอสุจ ิ(spermatogenesis)  

เป็นกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ เมื่อเพศชายเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ เกิดขึ้นภายใน 
เรียกว่า ท่อเซมินิเฟอรัสทิวบูล (seminiferous tubules) ประกอบด้วย 2 ขบวนการ คือ สเปอร์
มาโทไซโตเจนีซิส (spermatocytogenesis) เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างอสุจิ มีการลดโครโมโซม
เหลือครึ่งหนึ่ง และ สเปอร์มิโอเจนีซิส (spermiogenesis) เป็นกระบวนการที่สเปอร์มาทิดแปร
สภาพเป็นตัวอสุจ ิ

เริ่มแรกจะเกิดขบวนการ สเปอร์มาโทไซโตเจนีซิส (spermatocytogenesis) โดย
ภายในท่อเซมินิเฟอรัสทิวบูล จะมีเซลล์กลุ่มหนึ่งเรียกว่า สเปอร์มาโทโกเนีย (spermatogonia) 

ท าหน้าที่สร้างอสุจิ กลุ่มเซลล์นี้เจริญมาจาก เซลล์ต้นก าเนิด คือ ไพรมอร์เดียล เยอร์มเซลล์ 
(primordial germ cell) ซึ่งเป็นเซลล์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ยังเป็นตัวอ่อน ยังไม่แบ่งเนื้อเยื่อในตัว
ออกเป็นเซลล์ร่างกาย และเซลล์สืบพันธุ์ ดังนั้น ไพรมอร์เดียล เยอร์มเซลล์ เป็นเซลล์แรกที่
สร้างเซลล์สืบพันธุ์ โดยเคลื่อนที่เข้ามาอยู่ในอวัยวะสืบพันธุ์ มีโครโมโซม 2n เริ่มแบ่งตัวแบบไม
โทซิส ได้เซลล์ที่เรียกว่า สเปอร์มาโทโกเนีย เป็นเซลล์ดิพลอยด์ (2n) การแบ่งตัวและการแปร
สภาพของเซลล์ เกิดขึ้นในช่วงเป็นทารกชายในครรภ์  

 

ภาพท่ี 7.10 ขบวนการสร้างอสุจ ิ(spermatogenesis) 

ที่มา (http://byjus.com/biology/spermatogenesis/ สืบค้น 17 ธันวาคม 2557) 

เมื่อย่างเข้าสู่วัยหนุ่ม เพราะได้รับฮอร์โมนโกนาโดโทรพินจากต่อมใต้สมอง ท า
ให้สเปอร์มาโทโกเนีย มีการแบ่งตัวแบบไมโทซิสหลายครั้งเพื่อเพิ่มจ านวน จนได้จ านวนเซลล์
มากมาย แล้วเจริญและพัฒนาไปเป็น สเปอร์มาโทไซต์ ขั้นที่หนึ่ง (primary spermatocyte) มี



 

 

126 ชวีวทิยาในการสาธารณสุข 

โครโมโซมเท่าเดิม คือ 2n จากนั้น สเปอร์มาโทไซต์ ขั้นที่หนึ่ง จะเข้าสู่กระบวนการสร้างเซลล์
สืบพันธุ์ โดยการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส เป็นระยะไมโอซิส ขั้นแรก (meiosis I) ได้เซลล์ใหม่
เรียกว่า สเปอร์มาโทไซต์ ขั้นที่สอง (secondary spermatocyte, n) จ านวน 2 เซลล์ จากนั้น 
สเปอร์มาโทไซต์ ขั้นที่สอง จะแบ่งเซลล์ต่อไปในระยะไมโอซิส ขั้นที่สอง (meiosis II) ได้ เซลล์
สเปอร์มาทิด (spermatid) 4 เซลล์ ในการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์แต่ละครั้งนั้น สเปอร์มาโทไซต์ ขั้นที่
หนึ่ง 1 เซลล์ เมื่อแบ่งแล้วจะได้ สเปอร์มาทิด 4 เซลล์ ต่อมาจะเกิดขบวนการ สเปอร์มิโอเจนี
ซิส (spermiogenesis) คือ สเปอร์มาทิด จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นสเปิร์ม โดยการลดปริมาณ
ไซโทพลาสซึมลงเหลือเพียงเล็กน้อย จึงท าให้เซลล์ขนาดเล็กลงมาก จนเกือบจะเหลือเฉพาะ
โครโมโซมเท่านั้น ที่อยู่เป็นนิวเคลียส เซลล์มีรูปร่างรีขึ้น หัวแหลม และมีหางเพิ่มขึ้น เพื่อช่วย
โบกว่ายเข้าไปผสมกับไข่ต่อไป 

 
ภาพท่ี 7.11 สเปอร์มิโอเจนีซิส (spermiogenesis) 

ที่มา (http://www.accessmedicine.com สืบค้น 17 ธันวาคม 2557) 

ภายในท่อเซมินิเฟอรัสทิวบูล นอกจากจะมีเซลล์ที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีเซลล์อีก
ชนิดหนึ่งเรียกว่า เซลล์เซอร์โทริ (sertori cells) ท าหน้าที่เป็นเซลล์พี่เลี้ยงให้กับสเปิร์ม และ
ระหว่างที่สเปอร์มาทิดเจริญไปเป็นสเปิร์ม เซลล์เหล่านี้ ยังท าหน้าที่กินเศษซากส่วนที่เหลือของ
ไซโทพลาสซึมของสเปอร์มาทิด โดยวิธีการฟาโกไซต์ (phagocyte) นอกจากนั้นภายในอัณฑะ 
ยังมีเซลล์ที่เจริญอยู่ภายนอกท่อเซมินิเฟอรัส ทิวบูล เรียกว่า เซลล์เลย์ดิก (leydig cells) หรือ 
เซลล์อินเตอร์สติเซียล (interstitial cells) เซลล์ชนิดนี่ท าหน้าที่เป็นที่ผลิตฮอร์โมนเพศชาย ที่
ส าคัญคือ เทสโทสเตอโรน (testosterone) และแอนโดรเจนชนิดอื่น ๆ (androgen) 

ในเพศชาย สเปอร์มาโทโกเนียแบ่งเซลล์เพิ่มจ านวนตลอดวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งส่วน
หนึ่งจะส ารองไว้เพื่อทวีจ านวนต่อไป และอีกส่วนหนึ่งเจริญไปเป็นตัวอสุจิ ดังนั้นจึงสร้างอสุจิได้
ตลอดอายุที่ร่างกายยังสมบูรณ์ และฮอร์โมนเพศยังหลั่งตามปกติ ตัวอสุจิที่ถูกสร้างขึ้นใน
หลอดผลิตตัวอสุจิที่ขดม้วนอยู่ในพูอัณฑะ แล้วผ่านออกทางปลายหลอดที่ค่อนข้างตรง 
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(tubulus rectus) หลายอันซึ่งรวมกันเป็นเรทิ เทสทิส (rete testis) ซึ่งยังเป็นโครงสร้างอยู่ภายใน
ลูกอัณฑะ จากนั้นตัวอสุจิเคลื่อนที่เข้าสู่ท่อน าอสุจิ 

ลักษณะของอสุจ ิ(spermatozoa)  

สเปิร์ม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หัว (head) คอ และล าตัว (midpiece) หาง 
(flagellum) โดยส่วนหัวภายในบรรจุไว้ด้วยนิวเคลียส และปลายสุดของหัวถูกห่อหุ้มไว้ด้วย อะ
โครโซม (acrosome) ซึ่งบรรจุเอนไซม์ ส าหรับเข้าเจาะไข่ อะโครโซมนัน้ ถูกเปลี่ยนมาจากกอลจิ
คอมแพล็กซ์ ส่วนคอและล าตัว ส่วนนี้ตรงกลางมีแกนเรียกว่า แอกเซียลฟิลาเมนต์ (axial 

filament) ตรงคอมีเซนโทรโซม 2 อัน ถูกพันด้วยไมโทคอนเดรียแบบเกลียว และเป็นแหล่งให้
พลังงานส าหรับการเคลื่อนที่ของสเปิร์ม ส่วนแกนมีเยื่อหุ้มไว้ ส่วนหางคือ ส่วนของแอกเซียลฟิ
ลาเมนตท์ี่ไม่มีเยื่อหุม้ มีหน้าที่ส าหรับการเคลื่อนที่  

3.1.2 หลอดเก็บอสุจิ (epididymis) มีหน้าที่เก็บสเปิร์ม ที่ส่งมาจากท่อสร้าง
อสุจิ หรือเซมินิเฟอรัสทิวบูล ท่อเซมินิเฟอรัส ทิวบูล ขดอยู่แต่บริเวณที่จะเปิดเข้าสู่หลอดเก็บ
อสุจิ หรือ เอปิดิไดมิส มีหลายลักษณะ ดังนั้นจึงสามารถแบ่งท่อสร้างสเปิร์ม ออกเป็นส่วน ๆ 
คือ บริเวณที่ขดไปมา เรียก ทูบูลิ คอนทอลติ (tubuli contorti) ตอนเป็นเส้นตรง เรียก ทูบูลิ เร
คติ (tubuli recti) ส่วนเป็นตาข่าย เนื่องจากการสานกันของทูบูลิ เรคติ เรียก เรเตเทสทิส (rete 

testis) เมื่อสเปิร์มออกมาจากท่อสรา้งสเปิรม์ แล้วจะส่งไปเก็บไว้ที่หลอดเก็บอสุจิ 
3.1.3 ท่อน าอสุจ ิ(vas deferens หรอื ductus deferens) เป็นท่อน าอสุจิที่ต่อ

อยู่กับหลอดเก็บอสุจิ หรอืเอปิดิไดมิส เข้าสู่ช่องท้องส่วนล่าง ท่อนีจ้ะไปเปิดเข้าสู่ท่อปัสสาวะ 

3.1.4 ถุงน้ าเลี้ยงอสุจิ (seminal vesicle) มี 1 คู่ เป็นถุงอยู่บริเวณส่วนท้ายของ
ท่ออสุจ ิก่อนที่ท่อนีจ้ะเปิดเข้าสู่ท่อปัสสาวะ ท าหน้าที่หลั่งของเหลว ที่มีสีเหลืองอ่อน เป็นเมือก
เหนียว ประกอบด้วย กรดอะมิโน และน้ าตาลฟรักโทส ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของอสุจิ
นอกจากนี้ ยังมีโพรสทาแกลนดิน เป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้เกิดการหดตัวของท่อน าไข่ เพื่อช่วย
ในการเคลื่อนที่ของสเปิรม์ 

3.1.5 ต่อมลูกหมาก (prostate gland) ท่อน าอสุจิจะผ่านไปยังต่อมลูกหมาก 
ซึ่งท าหน้าที่สร้างสารชนิดด่างอ่อน ๆ เข้าไปปะปนกับสเปิร์ม ของเหลวที่หลั่งจากต่อมนี้ท าให้ซี
เมน มีสีขาวคล้ายน้ านม ส าหรับท าให้เกิดความเป็นกลางเมื่อพบกับปัสสาวะ ไม่ว่าจะเป็นน้ า
ปัสสาวะในท่อปัสสาวะเพศชาย หรือในช่องคลอดของผู้หญิงที่มีความเป็นกรด เพื่อการอยู่รอด
ของสเปิร์ม ต่อมลูกหมากจะโตขึ้นตามอายุ ในบางคนต่อมนี้โตจนกดท่อปัสสาวะ ท าให้ถ่าย
ปัสสาวะไม่สะดวก ถึงกับต้องผา่ตัดต่อมนีท้ิง้ไป 
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3.1.6 ต่อมคาวเปอร์ (cowper’s gland) หรือ ต่อมบัลโบยูรีทรัล (bulbourethal 

glands) อยู่ถัดจากต่อมลูกหมากลงไป ต่อมคาวเปอร์ มี 1 คู่ขนาดเล็ก เชื่อมต่อกับส่วนของท่อ
ปัสสาวะ บริเวณฐานของเพนิส ท าหน้าที่หลั่งสารหล่อลื่นในขณะที่มีความรู้สึกทางเพศ หลั่ง
ออกเข้าสู่ท่อปัสสาวะ จะหลั่งออกมาก่อนการหลั่งของซีเมน  

น้ าอสุจิ (semen) คือ น้ าเลี้ยงอสุจิ (seminal fluid) รวมกับตัวอสุจิ ประกอบด้วย 
น้ าจาก seminal vesicle ร้อยละ 75-80, prostate gland ร้อยละ 15-20, epididymis and testis 

ร้อยละ 2-5 และจาก cowper’s gland น้อยมาก การหลั่งสเปิร์มครั้งหนึ่ง ๆ ประมาณ 2-7 

มิลลิลิตร มีจ านวนสเปิร์มประมาณ 200-250 ล้านตัว โดยอสุจิจะถูกขับออกทางท่อฉีด 
(ejaculatory duct) ซึ่งมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง ฉีดน้ าอสุจิผ่านเข้าไปทางท่อน าปัสสาวะ (urethra) 

ซึ่งเป็นทางผ่านออกของปัสสาวะและน้ าอสุจิออกนอกร่างกาย ซึ่งส่งต่อมาจาก vas deferens 

ภาวะการเป็นหมันของเพศชาย มีสาเหตุหลักอยู่ที่ปริมาณการผลิตสเปิร์มออกมา
ต่ ากว่าระดับปกติ เช่น ชายมีสเปิร์มต่ ากว่า 35 ล้านเซลล์ต่อซีซี จัดว่าอยู่ในขั้นผิดปกติ ถ้าน้อย
กว่า 30 ล้านเซลล์ตอ่ซีซี ถือวา่เป็นหมัน 

3.1.7 องคชาต (penis) ใช้เพื่อส่งอสุจิไปในช่องคลอดเพศหญิงเป็นแท่งยาว เป็น
เนื้อเยื่อที่สามารถท าให้แข็งตัวได้ (erectile tissue) เมื่อมีเลือดมาคั่ง องคชาตประกอบด้วย
เนื้อเยื่อ 3 แท่งทรงกระบอก คือเนื้อเยื่อที่เป็นแท่งยาวคู่ด้านบน เรียกว่า corpus cavernosum 

และด้านล่างเนื้อเยื่อคล้ายฟองน้ า เรียกว่า corpus spongiosum ซึ่งมีท่อปัสสาวะอยู่ภายใน 
เนือ้เยื่อสามแท่งนี้จะยึดกันไว้ด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และมีหลอดเลือดกระจายอยู่เป็นจ านวนมาก 
ตัวองคชาตมีหนังหุ้มหลวม ๆ เรียกว่า prepure ปลายสุดองคชาต เรียก glan penis มีปลาย
ประสาทจ านวนมากเชน่กัน 

 

ภาพท่ี 7.12 องคชาต (penis) 

ที่มา (https://anatomytopics.wordpress.com สืบค้น 17 ธันวาคม 2557) 
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เมื่อเกิดความรู้สึกทางเพศ ความดันเลือดจะสูง หลอดเลือดแดงขยายตัว เลือด
ไหลเข้ามามาก และมาคั่งอยู่ และหลอดเลือดด าที่จะน าเลือดออกจะหดตัว ท าให้องคชาตแข็ง
และยกตั้งขึ้น เมื่อถึงจุดสุดยอด ตัวอสุจิจะถูกดันออกมา พร้อมกับของเหลวจากต่อมต่าง ๆ 
เข้าสู่ท่อปัสสาวะ และถูกดันออกมาสู่ภายนอก องคชาตจะอ่อนตัวลง เนื่องจากหลอดเลือดแดง
จะหด และตีบตัวลงอย่างเดิม เลือดที่คั่งอยู่จะไหลกลับออกไปทางหลอดเลือดด า การหลั่งอสุจิ
จะมีกลไก reflex เพื่อปิดทางเปิดของกระเพาะปัสสาวะเอาไว้ 

1.2 โครงสร้างของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง (female reproductive system) มี
ความซับซ้อนกว่าของเพศชาย ประกอบด้วยโครงสร้างส าหรับสร้างเซลล์สืบพันธุ์ หรือเซลล์ไข่ 
สร้างฮอร์โมนเพศ และเป็นที่ฝังตัว เพื่อการเจริญและพัฒนาของตัวอ่อน ได้แก่ รังไข่ (ovary), 

ท่อน าไข่ (oviduct), มดลูก (uterus), ปากมดลูก (cervix of uterus), ช่องคลอด (vagina) และ
ปากช่องคลอด (vulva) อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก ประกอบด้วยแคมใหญ่ (labium majus), แคม
เล็ก (labium minus), ปุ่มกระสัน (clitoris) 

 
ภาพท่ี 7.13 โครงสรา้งอวัยวะสบืพันธุ์เพศหญิงภายใน  
ที่มา (https://www.kullabs.com สืบค้น 21 ธันวาคม 2557) 

 

 
ภาพท่ี 7.14 โครงสรา้งอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงภายนอก  
ที่มา (https://www.studyblue.com สืบค้น 21 ธันวาคม 2557) 
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1.2.1 รังไข่ (ovary) เป็นอวัยวะที่ท าหน้าที่เหมือนอัณฑะ คือ ท าหน้าที่ทั้งสร้างไข่ 
(egg หรือ ovum) และสร้างฮอร์โมน รังไข่นี้อยู่ข้างมดลูกทั้งซ้ายและขวา โดยมีเยื่อยึดห้อยติด
กับผนังล าตัว เช่นเดียวกันกับผนังยึดอัณฑะ รังไข่มีเนื้อเยื่อ 2 ช้ัน คอื ช้ันนอก (cortex) เป็นช้ันที่
จะเจริญ เติบโตเป็นไข่ เรียกว่า เยอร์มินัล เอปิธิ เลียม (germinal epithelium) ส่วนช้ันใน 
(medulla) นั้น เป็นที่อยู่ของเยื่อเกี่ยวพัน เส้นเลือด รวมทั้งเส้นประสาทที่มายังไข่ ขนาดของรังไข่ 
มีขนาดเท่ากับหัวแมม่อื และมีน้ าหนักเพียง 2-3 กรัม 

ขบวนการสร้างไข่ (oogenesis)  

กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์  หรือไข่ เริ่มจากเซลล์ที่จะเจริญไปเป็นเซลล์
สืบพันธุ์ หรือเรียกว่า โอโอโกเนีย (oogonia) กลุ่มเซลล์นี้เจริญมาจากเซลล์ต้นก าเนิด คือ ไพร
มอร์เดียล เยอร์มเซลล์ (primordial germ cell) เช่นเดียวกันสเปอร์มาโทโกเนีย (spermatogonia) 
ที่เป็นเซลล์ตั้งต้น ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชาย จากการศึกษาพบว่าโอโอโกเนียนี้ เป็น
เซลล์ดิพลอยด์ (2n) มีในรังไข่ของทารกหญิงก่อนคลอดเป็นจ านวนมาก จะมีเซลล์ของรังไข่ 
(follicle cell) มาล้อมรอบจนหุ้มเป็นถุงไข่ เรียกว่า follicle แต่ยังเป็น immature follicle แล้วเซลล์ 
โอโอโกเนีย (oogonia) มีการพัฒนากลายเป็นโอโอไซต์ ขั้นที่หนึ่ง (primary oocyte) จ านวนมาก 
และยังเป็นเซลล์ดิพลอยด์ (2n) เมื่อถึงเวลาใกล้คลอด จะเจริญและพัฒนาเป็นโอโอไซต์ ขั้นที่
หนึ่ง ระยะโพรเฟส I (prophase I) และจะหยุดอยู่ในระยะนี้ จากนั้นจะมีการฝ่อสลายไปเรื่อย ๆ 
จนกระทั่ง ทารกเพศหญิงเจริญเข้าสู่วัยรุ่น โอโอไซต์ ขั้นที่หนึ่ง จะเหลืออยู่ประมาณ 20,000 

เซลล์ จากนั้นโอโอไซต์ ขั้นที่หนึ่ง และเซลล์ที่ล้อมรอบเรียกว่า ฟอลลิเคิล (follicle) บางส่วน จะ
เจริญและขยายขนาดขึน้ ทุกรอบของวงจรประจ าเดือน ขณะที่ฟอลลิเคิลเจริญขึน้ โอโอไซต์ ขั้น
ที่หนึ่ง จะเข้าสู่การแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ โดยการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ขั้นแรก แต่เนื่องจากการ
แบ่งโอโอไซต์ ขั้นที่หนึ่งนี้ มีการแบ่งไซโทพลาสซึมไม่เท่ากัน ท าให้ได้เซลล์ที่มีขนาดใหญ่ เรียก 
โอโอไซต์ ขั้นที่สอง (secondary oocyte) และเซลล์ที่มีขนาดเล็ก เรียกว่า โพลาร์บอดี ที่หนึ่ง 
(first polar body) จ านวนโครโมโซมของเซลล์ใหมล่ดลงครึ่งหนึ่ง  

โดยมากเมื่อมีการเจริญมาถึงขั้นนี้ จะถึงระยะเวลาการตกไข่ (ovulation) เมื่อมีการ
ปฏิสนธิ โอโอไซต์ ขั้นที่สอง จะแบ่งเซลล์ระยะไมโอซิส ขั้นที่สองต่อไป และ ให้โพลาร์บอดีที่
สอง (second polar body) และโอวูม หรือโอโอทิด (ovum, ootid) ส่วน โพลาร์บอดี ที่หนึ่ง จะให ้
โพลาร์บอดี ที่สอง (second polar body) 2 เซลล์ ซึ่งจะได้ โพลาร์บอดี ที่สอง ทั้งหมด 3 เซลล์ 
แตจ่ะฝอ่ไป การแบ่งนี้ไม่ลดจ านวนโครโมโซมอีก จะเห็นว่า การแบ่งของโอโอโกเนีย 1 เซลล์ จึง
กลายเป็น โอวูม หรือโอโอทิด (ovum, ootid)  เพียง 1 เซลล์เท่านั้น และจ านวนโครโมโซมเป็น
ครึ่งหนึ่งของเซลล์เดิม 
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ภาพท่ี 7.15 ขบวนการสร้างไข่ (oogenesis) 

ที่มา (http://bio1100.nicerweb.com สืบค้น 21 ธันวาคม 2557) 

การตกไข่ (ovulation) 

คือ ไข่ระยะโอโอไซต์ ขั้นที่สอง (secondary oocyte) ที่อยู่ในระยะ metaphase II 

หลุด ออกจากมาจากถุงไข่ที่โตเต็มที่ (mature follicle) แตกออก แล้วไข่จะตกสู่ท่อน าไข่ การตก 

ไข่จะตกเดือนละใบ และสลับไปมาระหว่างรังไข่ด้านซ้ายและขวา 

ผู้หญิงเริ่มสร้างไข่เมื่ออายุประมาณ 12 ปี จนถึงประมาณ 50 ปี โดยจะสร้างได้
เดือนละ 1 เซลล์ ดังนั้นผู้หญิงจะสร้างไข่ได้ประมาณ 500 เซลล์ โดยปกติในแต่ละรอบเดือนจะ
มีเพียง 1 ฟอลลิเคิลเท่านั้นที่เจริญถึงระยะไข่ตกได้ ส่วนอีกหลาย ๆ ฟอลลิเคิลจะฝ่อไป ขณะที่
ฟอลลิเคิลเข้าสู่ระยะเติบโตเต็มที่ (mature) หรอืเรียกว่า กราเฟียน ฟอลลิเคิล (graafian follicle) 

จะเคลื่อนที่เข้าใกล้ผนังรังไข่ รูปร่างคล้ายถุงน้ า เซลล์ของฟอลลิเคิลจะหลั่งเอนไซม์โพทิโอไล
ติก (proteolytic enzyme) ย่อยผนังรังไข่ ท าให้โอโอไซต์ ขั้นที่สอง ผ่านผนังรังไข่ออกเข้าสู่ช่อง
ท้อง ตกสู่ท่อน าไข่ ถ้าไข่ไม่ถูกปฏิสนธิจะสลายไปภายใน 24 ช่ัวโมง ฟอลลิเคิลที่เหลืออยู่ในรังไข่
จะเจริญ และพัฒนาเป็นคอร์พัสลูเทียม (corpus luteum) โดยฮอร์โมน FSH เป็นตัวกระตุ้นให้
ฟอลลิเคิลเจริญ และขยายขนาดขึ้นได้ และเมื่อฟอลลิเคิลเจริญขึ้น จะสร้างและหลั่งฮอร์โมน 
เอสโตรเจน ส่วนคอร์พัสลูเทียมจะสร้างและหลั่งเอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรน  

1.2.2 ท่อน าไข่ (fallopian tube หรือ uterine tube) อยู่ใกล้กับรังไข่ แต่ไม่ต่อ
กันโดยตรง ปลายด้านที่ติดกับรังไข่มีลักษณะเป็นปากแตร (fimbria) ปกคลุมรอบรังไข่ เพื่อ
รองรับไข่สู่ท่อน าไข่ ส่วนที่ถัดจากปากแตรเข้าไปเล็กน้อย เรียกว่า plica of ampulla จะเกิดการ
ปฏิสนธิในส่วนนี้ ภายในท่อประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบ และซิเลีย (cilia) ช่วยในการเคลื่อนที่
ของไข่ และถ้าไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้น ไข่จะสลายไปในที่สุด ในกรณีที่ท่อน าไข่เคยติดเชื้อมา
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ก่อนแล้วบริเวณนั้นกลายเป็นแผลเป็น สว่นนี้อาจเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ของไข่ ท าให้เกิด
การท้องนอกมดลูกขึน้ได้ หรอืมีการอุดตันของท่อน าไข่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเป็นหมันได้ 

1.2.3 มดลูก (uterus) เป็นส่วนของท่อน าไข่ ที่ขยายออกมาเป็นส่วนที่รับ
เอ็มบริโอ หรือคัพภะ เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตเป็นทารก มดลูกคนมีรูปร่างเหมือนลูกชมพู่ 
หัวคว่ าลง ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร กว้างประมาณ 4–5 เซนติเมตร ผนังมดลูกเป็นกล้ามเนื้อ
เรียบ หนา มกีารยืดตัวมาก มีทั้งหมด 3 ช้ัน ด้านในถูกบุด้วยเยือ่บุมดลูกช้ันใน หรอืที่เรียกว่าช้ัน
เอนโดมีเทรียม (endometrium) ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ แต่ละเดือนผนังมดลูกช้ันใน จะถูกกระตุ้น
ให้เจริญ และเพิ่มความหนา เพื่อรองรับการฝังตัวของเอ็มบริโอ (embryo) ในกรณีที่โอโอไซต์ 
ขั้นที่สอง ได้รับการผสมจะได้ไซโกต ไซโกตจะเคลื่อนที่เข้ามาฝังตัวที่ผนังมดลูก ที่ช้ันเอนโดมีเท
รียม เพื่อเจริญเติบโตและพัฒนารูปร่างอวัยวะโดยอาศัยอาหาร และออกซิเจนจากรก 
(placenta) แต่ถ้าไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้น เอนโดมีเทรียมจะหลุดลอกออกมาปนกับเลือด
กลายเป็นประจ าเดือน  

มดลูกคน สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน คือ ส่วนบนสุด คือ ฟันดัส (fundus) ถัด
ลงมาคือตัวมดลูก (body) ส่วนล่างที่คอดเป็นส่วนคอมดลูก (cervix หรือ uterine cervix) ส่วน
ปากมดลูก (os of uterus) อยู่ล่างสุด ช่องภายในมดลูกเป็นโพรง เรียกว่า โพรงมดลูก (uterine 

cavity) ช่องนี้ต่ออยู่กับท่อน าไข่ทั้ง 2 ข้าง มดลูกอยู่ในร่างกายได้ โดยมีเยื่อเหนียวยึดไว้หลาย
แหล่ง เช่น บรอดลิกาเมนต์ (broad ligament) ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อพวกเดียว กับเนื้อเยื่อช้ันนอกของ
มดลูก และราวด์ลิกาเมนต์ (round ligament) เป็นเยื่อเหนียวมัดยาว ภายในบรอดลิกาเมนต์อีก
ต่อหนึ่ง 

 

ภาพท่ี 7.16 มดลูก (uterus)  

ที่มา (http://anatomy-medicine.com สืบค้น 21 ธันวาคม 2557) 

1.2.4 ช่องคลอด (vagina) เป็นส่วนปลายของท่อน าไข่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้
เหมาะสมกับการสืบพันธุ์ ช่องคลอดอยู่ระหว่างทวารหนักกับรูเปิดท่อปัสสาวะ เป็นกล้ามเนื้อ
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เรียบและเยื่อเมือกรวมกันอยู่ ภายในช่องคลอดไม่มีต่อมสร้างเมือก น้ าเมือกที่เกิดภายในช่อง
คลอด มาจากต่อมบนปากมดลูก ช่องคลอดสามารถขยายตัวได้มาก ภายในปากช่องคลอดมี
เยื่อบาง ๆ ปิดอยู่ เรยีกว่า เยื่อพรหมจารี (hymen)  

1.2.5 วูลวา (vulva) เป็นโครงสร้างด้านนอกของระบบสืบพันธุ์  ประกอบด้วย 
มอนส์ พิวบิส (mons pubis) เป็นบริเวณเหนือหัวเหน่า มีขนขึ้นตั้งแต่วัยสาวจนตลอดชีวิต แคม
ใหญ่ (ladia majora) เป็นเนื้อนูนด้านนอกสีคล้ า และมีขน ส่วนด้านในเป็นเนื้อเรียบไม่มีขน แต่มี
ต่อมน้ ามันอยู่มาก แคมเล็ก (labia minora) อยู่ภายในถัดจากแคมใหญ่เข้าไป มีขนาดเล็กกว่า
แคมใหญ่มาก ท าหน้าที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ระบบสืบพันธุ์ ต่อมคลิตอริส (clitoris) (ใน
ภาษาไทยเรียกว่า เม็ดละมุด) เป็นส่วนที่ถูกกระตุ้นได้ง่ายเมื่อมีการเร้าทางเพศ เป็นอวัยวะ
ขนาดเล็ก เจริญมาจากแหล่งก าเนิดเดียวกัน กับองคชาตในชาย คลิตอริสอยู่ด้านบนแคมเล็ก 
คลิตอริส เป็นเนื้อเยื่อคอร์ปัส คาเวอร์โนซัม ไม่มีคอร์ปัส สปองจิโอซัม และไม่มีท่อปัสสาวะ
ผา่นเหมอืนองคชาตในชาย 

4. การปฏิสนธิ (fertilization) และการเจริญของทารกในครรภ์  
เป็นกระบวนการรวมระหว่างนิวเคลียสของเซลล์สืบพันธุ์ (อสุจิและไข่) ที่มีโครโมโซม

ชุดเดียว (n) แล้วได้เซลล์ใหม่ คือ ไซโกต ที่นิวเคลียสมีโครโมโซม 2 ชุด (2n) ในมนุษย์ เรียกว่า 
การปฏิสนธิภายใน (internal fertilization) ในมนุษย์การปฏิสนธิเกิดขึ้นที่ส่วนต้นของท่อน าไข่ 
เมื่อได้ไซโกต ๆ จะเริ่มแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสทันที ประมาณวันที่ 7 หลังจากไข่ถูกปฏิสนธิ จะ
ได้ตัวอ่อนระยะ blastocyst เคลื่อนที่เข้าสู่หมดลูกแล้วเริ่มฝังตัวในมดลูก จากนั้นจะเกิดการ
เจริญของทารกในครรภ ์โดยแบ่งเป็นระยะตา่ง ๆ ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 7.17 ระยะไข่ตก (ovulation) 

ที่มา (https://baby-pedia.com สืบค้น 21 ธันวาคม 2557) 

- ระยะไข่ตก (ovulation) หลังจากปฏิสนธิจะเกิดการแบ่งตัวแบบทวีคูณ คือเริ่มจาก
ไซโกต แบ่งตัวจาก 1 – 2 – 4 - 8 ไปเรื่อย ๆ จนกระทั้งเซลล์มาเกาะกันเป็นก้อนกลม เรียกว่า 
morular จากนั้นจะผ่านเข้าสู่ระยะ blastocyst เป็นระยะที่มีการเคลื่อนที่ของเซลล์ เพื่อให้ได้
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ช่องว่างในตัวอ่อนเรียกช่องว่างนี้ว่า blastocoels และเรียกเซลล์ที่ล้อมช่องว่างว่า blastoderm 

ลักษณะของตัวออ่นตอนนี้คล้ายผลน้อยหนา่ เป็นระยะที่ผา่นเข้าสู่มดลูกและฝังตัว 

- ระยะคัพภะ (embryo) ระยะตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3-8 เป็นระยะที่เซลล์ตัวอ่อนแบ่งเป็น
ช้ันนอกและช้ันใน ช้ันนอกจะเจริญไปเป็นรก ช้ันในจะเจริญต่อเป็นถุงน้ าคล่ าและตัวอ่อน กลุ่ม
เซลล์ของตัวอ่อนพัฒนาต่อกลายเป็นแผ่นเป็นเนื้อเยื่อ 3 ช้ัน จากนั้นจึงเริ่มมีการสร้างอวัยวะ
ส าคัญของร่างกาย เชน่ หัวใจ ตา หู ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ แขน ขา 
เป็นต้น โดยเนื้อเยื่อของตัวอ่อนม ี3 ช้ัน คือ         

เนื้อเยื่อช้ันนอก จะเจริญเปลี่ยนแปลงเป็นสมอง ตาหู ไขสันหลัง ผิวหนัง และอื่น ๆ 

        เนื้อเยื่อช้ันกลาง จะเจริญเปลี่ยนแปลงเป็น กล้ามเนื้อ หัวใจ กระดูก และอื่น  ๆ 

        เนื้อเยื่อช้ันใน จะเจริญเปลี่ยนแปลงเป็น อวัยวะภายใน เช่น กระเพาะอาหาร ล าไส้ ตับ 
เป็นต้น 

- ระยะตัวอ่อน (fetus) สัปดาห์ที่ 8-40 เป็นระยะที่มีการเจริญเติบโตของอวัยวะต่าง ๆ 
ที่เริ่มสร้างขึ้น เพื่อที่จะให้ท าหนา้ที่ได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อคลอดเป็นทารก 

 
ภาพท่ี 7.18 การปฏิสนธิ (fertilization) และการเจรญิของทารกในครรภ์ 
ที่มา (http://www.pinkfamilies.com สืบค้น 21 ธันวาคม 2557) 

5. รอบประจ าเดือน (menstrual cycle) 

Menstruation หมายถึง การหลุดลอกออกของเยื่อบุโพรงมดลูก (endometrium) เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของวงจร 2 วงจร คือการเปลี่ยนแปลงของรังไข่ (ovarian cycle) และการ
เปลี่ยนแปลงของผนังมดลูก (uterine cycle) รอบประจ าเดือน ที่เกิดกับผู้หญิงจะแตกต่างกันใน
แต่ละคน โดยปกติจะอยู่ระหว่าง 20–40 วัน หรือเฉลี่ยประมาณ 28 วัน ประกอบด้วยระยะ 4
ระยะ ดังนี้ 
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5.1 ระยะ เมนสตูเลชั่น (menstruation phase) ใช้เวลาประมาณ 2 – 3 วัน เป็น
ระยะการหลุดลอกของผนังมดลูก ช้ันในที่ เคยหนาตัวปนมากับเลือด กลายเป็นเลือด
ประจ าเดือน วันแรกของระยะการหลุดลอกของวงจร และพบว่ามีการหลั่งฮอร์โมน GnRH เพื่อ
ไปกระตุ้นการหลั่ง FSH และ LH จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า FSH ท าหน้าที่กระตุ้นการเจริญ
ของฟอลลิเคิลในรังไข่ กระตุน้เซลล์ของฟอลลิเคิล ให้ท าหนา้ที่สังเคราะหเ์อสโตรเจน 

5.2 ระยะ ฟอลลิคิวลา (follicular phase) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ระยะก่อนการ
ตกไข่ (pre-ovulatory phase) นับเวลาได้ประมาณ 1–2 สัปดาห์ เป็นระยะที่ฟอลลิเคิลเจริญขึ้น
พร้อมกันหลายฟอลลิเคิล พร้อมกันนั้นได้หลั่งฮอร์โมนเอสโตรเจนออกมา โดยการกระตุ้นของ
ฮอร์โมน FSH (follicle-stimulating hormone) และ LH (luteinizing hormone) และมีการหลั่ ง
ฮอร์โมนเอสโตรเจน จากฟอลลิเคิลไปยังมดลูก ท าให้มีการพัฒนาหนาตัวของเยื่อบุโพรงมดลูก 
เพื่อรอรับการฝังตัวของตัวอ่อน 

5.3 ระยะ โอวูเลชัน (ovulation phase) หรือเรียกว่าระยะตกไข่ การตกไข่เกิดขึ้นใน
ราววันที่ 14 ของวงจรประจ าเดือน ไข่ได้รับการพัฒนาตั้งแต่ระยะมีประจ าเดือน และหยุดที่
ระยะ metaphase ของ meiosis II ไข่จะได้รับการกระตุ้นให้สุกครั้งละหลายฟอง แต่จะมีเพียง
หนึ่งฟองเท่านั้นที่จะเป็นฟองเด่น (dominant follicle) และสามารถเจริญจนสมบูรณ์และตกไข่ได้ 
ไข่ตกได้เกิดจากอิทธิพลของฮอร์โมน LH ที่หลั่งออกมาในปริมาณที่มาก แบบที่เรียกว่า LH-

surge ซึ่งการหลั่งฮอร์โมนแบบ LH-surge เกิดจากระหว่างที่ฟอลลิเคิลมีการเจริญ และพัฒนา 
จะมีการหลั่งฮอร์โมนเอสโตรเจน เมื่อเข้าสู่ระยะกราเฟียลฟอลลิเคิล (graafian follicle) ปริมาณ
ฮอร์โมนเอสโตรเจนจะสูงมากที่สุด ซึ่งฮอร์โมนนี้จะย้อนขึ้นไป กระตุ้นให้เกิดการหลั่งฮอร์โมน 
LH แบบ LH-surge ท าให้ฟอลลิเคิลแตก แล้วไข่หลุดเข้าสู่ท่อน าไข่ 

5.4 ระยะ ลูเทยีล (luteal phase) ฟอลลิเคิลที่ผนังแตกนั้น จะเปลี่ยนสภาพเป็น ก้อน
สีเหลือง เรียกว่า คอร์พัสลูเทียม (corpus luteum) โดยมีฮอร์โมน LH เป็นตัวกระตุ้นและรักษา
สภาพไว้ จากนั้นคอร์พัสลูเทียมจะท าหน้าที่สร้าง และหลั่งฮอร์โมนเพศ 2 ชนิด คือ โปร เจส
เตอโรน และเอสโตรเจน ฮอร์โมนทั้งสองชนิดนี้ นอกจากท าหน้าที่กระตุ้นการเจริญของผนัง
มดลูกชั้นเอนโดมีเทรียมแล้ว ทั้งเอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรนที่หลั่งออกมาในปริมาณที่มาก
ขึ้นจะย้อนขึ้นไปยับยั้งการหลั่ง ฮอร์โมน GnRH , FSH และ LH เราเรียกว่าเป็นกลไกสนองกลับ
แบบยับยั้ง (negative feedback mechanism) มีผลท าให้ LH ลดลง เป็นการป้องกันการตกไข่ใบ
ต่อไป ในกรณีที่ไข่ถูกผสม คอร์พัสลูเทียมจะเจริญต่อไป จะมีการสร้างโปรเจสเตอโรน มากขึ้น 
ท าให้ผนังมดลูกหนาขึ้นอีก ราววันที่ 22-23 ไข่ที่ถูกผสมจะเกิดการฝังตัว ท าให้เกิดรก ซึ่งเป็น
ส่วนของตัวอ่อนปะติดกับรกแม่ พร้อมกับสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ไปหา้มไม่ให้ไข่สุก และ
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ตกไข่อีก จึงไม่เกิดประจ าเดือน ขณะตั้งครรภ์ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน และเอสโตรเจน ที่สร้าง
จากฟอลลิเคิล และคอร์พัสลูเทียมจะลดลงเรื่อย ๆ รกจะท าหน้าที่แทนในเวลาตอ่มา 

ในกรณีที่ไม่มีการตั้งครรภ์ หรอืไข่ที่ตกไม่มีการผสม คอร์พัสลูเทียม จะเปลี่ยนเป็นก้อน
สีขาว เรียกว่า คอร์ปัส อัลบิแคนส์ (corpus albicans) และหยุดการสร้างฮอร์โมนเพศทั้งสอง
ชนิด เส้นเลือดในช้ันเอนโดมีเทรียมที่เจริญขึ้น จึงถูกท าลาย และแตกไป กลายเป็นประจ าเดือน 
นับเป็นการเริ่มต้นของรอบประจ าเดือน และวงจรสรา้งเซลล์สบืพันธุ์ครัง้ใหมต่่อไป 

การเกิดประจ าเดือนในแง่ของฮอร์โมน คือ ระยะแรกของช่วงประจ าเดือน มีฮอร์โมน  
โปรเจสเตอโรน และเอสโตรเจน อยู่ในกระแสเลือดน้อยกว่าปกติ แต่มี FSH มาก จึงกระตุ้น
ฟอลลิเคิลให้เจริญเติบโต เมื่อฟอลลิเคิลโตขึ้น การสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจน จะมากตามไป
ด้วย และเอสโตรเจนมากขึ้น ตามขนาดฟอลลิเคิลที่ใหญ่ขึ้น เอสโตรเจนจะไปสั่งห้ามการหลั่ง 
FSH แตก่ระตุ้นใหม้ีการหลั่ง LH ออกมามาก ซึ่งจะไปกระตุ้นให้เกิดการตกไข่ อีกต่อหนึ่ง ฟอลลิ
เคิลที่แตกออกจากการตกไข่ จะกลายเป็นคอร์พัสลูเทียม แล้วมีการสร้างโปรเจสเตอโรน เมื่อมี
โปรเจสเตอโรนมากจะไปยับยั้งการหลั่ง FSH เช่นเดียวกับเอสโตรเจน ขณะที่ FSH น้อยก็จะไม่
กระตุ้นการเจริญเติบโตของฟอลลิเคิล ท าให้ไม่มีเอสโตรเจนจากฟอลลิเคิล LH จึงลดลง ยับยั้ง
ไม่ให้ไข่สุก และตกไข่อีก ในกรณีที่ไข่ที่ตกไม่มีการผสม คอร์พัสลูเทียมจะสลายไป ฮอร์โมน
เอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรนจะลดต่ าลงมาก ท าให้ผนังมดลูกฉีกขาด กลายเป็น
ประจ าเดือน 

 
ภาพท่ี 7.19 รอบประจ าเดือน 

ที่มา (https://www.pinterest.com สืบค้น 21 ธันวาคม 2557) 
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6. การคุมก าเนิด (contraception) 

 การคุมก าเนิดเป็นวิธีป้องกันการตั้งครรภ์  ส าหรับหญิงที่ไม่พร้อมจะมีบุตร การ
คุมก าเนิดมีหลายวิธีให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม แบ่งออกเป็น 3 วิธีใหญ่ คือ การป้องกัน
การเกิดปฏิสนธิ (prevent sperm and egg from meeting) การป้องกันการฝังตัวของตัวอ่อน 
(prevent implantation) และการยับยั้งการตกไข่ และสเปิรม์ (prevent release of gamete) 

6.1 การป้องกันการปฏิสนธิ (prevent sperm and egg from meeting) 

6.1.1 การคุมก าเนิดแบบนับวัน (rhythm method) เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงการมี
เพศสัมพันธ์ในช่วงไข่ตก จากการศึกษาพบว่าไข่ที่ตกออกมา สามารถมีชีวิตอยู่ในท่อน าไข่ได้
นาน 24 ถึง 48 ช่ัวโมง ส่วนสเปิร์มอยู่ในท่อน าไข่ได้นานถึง 72 ช่ัวโมง การคุมก าเนิดวิธีนี้ เป็น
การนับระยะปลอดภัย คือ การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่ไข่ยังไม่สุก ก็จะไม่มีการตั้งครรภ์ เหมาะ
ส าหรับผู้ที่มีรอบประจ าเดือนมาอย่างสม่ าเสมอ และจะต้องรู้วันที่มีไข่สุกแน่นอน ดังนั้นการ
คุมก าเนิดโดยวิธีนี้จึงควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 7 วันก่อนและหลังไข่ตก ต้องใช้
ควบคู่ไป กับความรูเ้รื่องการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในรา่งกาย การเปลี่ยนแปลงของเมือกใน
ช่องคลอด เป็นต้น วธิีนีม้ีโอกาสที่จะผดิพลาด และเสี่ยงต่อการตั้งครรภส์ูงมาก 

 
ภาพท่ี 7.20 การคุมก าเนิดแบบนับวัน (rhythm method) 

ที่มา (https://medthai.com สืบค้น 21 ธันวาคม 2557) 

6.1.2 การใช้ถุงยางอนามัย (condoms method) เป็นกลไกคุมก าเนิดป้องกัน
สเปิร์มเข้าไปในผสมกับไข่ ข้อดีของวิธีการใช้ถุงยางอนามัยนอกจากใช้คุมก าเนิดแล้ว และวิธีนี้
ยังสามารถป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์ได้ 
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ภาพท่ี 7.21 การใชถุ้งยางอนามัย (condoms method) 

ที่มา (https://myhealth.alberta.ca สืบค้น 21 ธันวาคม 2557) 

6.1.3 การใช้ไดอะแฟรม (diaphragm) เป็นวิธีการคุมก าเนิดโดยใช้ฝาครอบ
ปากมดลูก เพื่อป้องกันการเข้าไปปฏิสนธิของสเปิร์ม การคุมก าเนิดโดยวิธีนี้ก่อนใช้มักจะทา
ครีมลงบนไดอะแฟรม เพื่อฆ่าสเปิร์ม อัตราการตั้งครรภโ์ดยวิธีการใช้ถุงยางอนามัย และการใช้
ไดอะแฟรม น้อยกว่าร้อยละ 10 

 
ภาพท่ี 7.22 การใชไ้ดอะแฟรม (diaphragm)  

ที่มา (https://myhealth.alberta.ca สืบค้น 21 ธันวาคม 2557) 

6.1.4 การหลั่งภายนอก (withdrawal method) วิธีคุมก าเนิดโดยฝ่ายชายจะ
หลั่งซีเมนภายนอกระบบสืบพันธุ์เพศหญิง การคุมก าเนิดด้วยวิธีนี้พบว่าโอกาสในการตั้งครรภ์
มีสูงถึง ร้อยละ 22 

6.1.5 การท าหมันถาวร (sterilization) การคุมก าเนิดแบบถาวร เป็นวิธีการ
คุมก าเนิดที่นิยมอย่างแพร่หลาย ในสตรีที่มีอายุเกิน 30 ปี อัตราการตัง้ครรภ์ ร้อยละ 0.15 การ
คุมก าเนิดแบบถาวรม ี2 ประเภท 

6.1.5.1 การท าหมันหญิง (tubal ligation) โดยการตัดท่อน าไข่ แล้วผูก
ปลายแตล่ะสว่นที่ตัดออก วิธีนีเ้พศหญิง 1 ใน 4 เลือกใช้ 
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ภาพท่ี 7.23 การท าหมันหญิง (tubal ligation)  

ที่มา (http://www.newlife101.com สืบค้น 21 ธันวาคม 2557) 

6.1.5.2 การท าหมันชาย (vasectomy) โดยการตัดท่อน าสเปิร์ม แล้วผูก
ปลายแต่ละส่วนที่ถูกตัดออก เพื่อยับยั้งการเคลื่อนที่ของสเปิร์มออกนอกร่างกาย ไม่มี
ผลข้างเคียงเกิดขึ้น การผลิตสเปิร์มปกติ แต่อาจช้าลงและถูกเซลล์เม็ดเลือดขาวจับกิน ส่วน
ของปริมาณซีเมนจะผลิตได้ในปริมาณปกติ การผ่าตัดกลับคืนสู่สภาพเดิมพบว่าประสบ
ความส าเร็จ ร้อยละ 70 แต่ในการท าหมันเกิน 10 ปีขึ้นไป โอกาสจะกลายเป็นหมันสูง ถึงร้อย
ละ 70 ทั้งนีเ้พราะการพัฒนาแอนตบิอดีในร่างกายที่เข้าท าลายสเปิรม์ของตนเอง 

 

ภาพท่ี 7.24 การท าหมันชาย (vasectomy) 

ที่มา (http://medical-dictionary.thefreedictionary.com สืบค้น 21 ธันวาคม 2557) 

6.2 การป้องกันการฝังตัวของตัวอ่อน (prevent implantation) เป็นวิธีการ
คุมก าเนิดโดยวิธีการใส่ห่วง (intrauterine device หรือ IUD) ซึ่งเป็นพลาสติกรูปกลม หรือโค้ง
ขนาดเล็ก สอดเข้าไปในมดลูกโดยแพทย์ผู้ช านาญ การใส่ครั้งหนึ่งอาจทิ้งไว้ได้นานถึง 10 ปี 
หรือจนต้องการมีบุตร วิธีการคุมก าเนิดแบบนี้มีประสิทธิภาพ ถึงร้อยละ 90 ท าหน้าที่ขัดขวาง
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การปฏิสนธิของไข่กับตัวอสุจิ หรือขัดขวางการฝังตัวที่เยื่อบุมดลูก ข้อเสียของการคุมก าเนิด
แบบใส่หว่ง คือเลือดไหลกระปิดกระปอย และเป็นลิ่ม เสี่ยงต่อการอักเสบของมดลูก ปัจจุบันไม่
เป็นที่นิยมใช ้

 

 
ภาพท่ี 7.25 การใส่หว่ง (intrauterine device หรอื IUD) 

ที่มา (http://www.medindia.net สืบค้น 21 ธันวาคม 2557) 

6.3 การยับยั้งการตกไข่  และสเปิร์ม (prevent release of gamete) เป็นการ
คุมก าเนิดโดยการใช้ฮอร์โมน เป็นการป้องกันการตกไข่ มีหลายประเภทให้เลือกใช้ เช่น 
รับประทานยาคุมก าเนิด (oral pill) การฉีดยาคุมก าเนิด (DMPA หรือ Depo-Provera) การฝัง
แคปซูลใต้ผิวหนัง (norplant) 

6.3.1 รับประทานยาเม็ดคุมก าเนิด เป็นการป้องกันการตกไข่ จากการส ารวจ
พบว่า ร้อยละ 80 ที่สตรีทั่วโลกนิยมใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด เป็นยาที่ประกอบด้วยฮอร์โมน 2 ชนิด 
คือ ฮอร์โมนโปรเจสติน (โปรเจสเตอโรนสังเคราะห์) และเอสโตรเจน (เอสโตรเจนสังเคราะห์) 
ซึ่งมีผลไปยับยั้งการหลั่ง LH และ FSH วิธีการใช้ คือรับประทานครั้งละ 1 เม็ดเป็นเวลา 3 
สัปดาห์แล้วหยุด สัปดาห์ต่อไปจะเว้นการรับประทาน แต่บางบริษัทจะให้รับประทานน้ าตาล
หรือวิตามินอัดเม็ดโดยไม่มีการเว้น หลังจากนั้นเมื่อขาดฮอร์โมนประจ าเดือนจะไหล พบว่าเมื่อ
ใช้อย่างถูกวิธีการคุมก าเนิดดว้ยวิธีนี้จะมีประสิทธิภาพสูงถึง ร้อยละ 99.7 

จากการศึกษา พบว่าการใช้ยาคุมก าเนิดที่ใช้ปริมาณต่ า เป็นผลดีต่อสตรีที่ไม่สูบ
บุหรี่จนเข้าสู่วัยทอง แต่สตรีที่มีอายุเลย 35 ปีขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมในการสูบบุหรี่ หรือมีความ
ดันโลหติสูง การใชย้าคุมก าเนิดจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ 

6.3.2 การคุมก าเนิดแบบฉุกเฉิน (emergency contraception) ยาเม็ดคุมก าเนิด
แบบฉุกเฉินนี้ เป็นยาที่ใช้หลังการมีเพศสัมพันธ์ ภายใน 72 ช่ัวโมง แพทย์ให้ใช้ส าหรับสตรีที่ถูก
ข่มขืน และกรณีอื่น ที่ไม่สามารถป้องกันได้ในขณะมีเพศสัมพันธ์ได้ ยาที่ใช้ต้องมีความเข้มข้น 
(dose) ที่สูงมาก และไปมีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในผนังมดลูกช้ันเอนโดมีเทรียม มี
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ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ ร้อยละ 75 และพบว่าถ้าใส่ห่วงเข้าไปเสริมทันทีใน
สัปดาห์แรก มีประสิทธิภาพถึง ร้อยละ 95 การคุมก าเนิดด้วยวิธีการนี้ไม่จัดเป็นการท าแท้ง 
เพราะถ้าการคุมก าเนิดไม่ได้ผล และเกิดการต้ังครรภข์ึน้ ทารกจะไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใด 

6.3.3 การฉีดยาคุมก าเนิด เป็นการป้องกันการตกไข่ได้อีกวิธีหนึ่ง เป็นการฉีด
ฮอร์โมนโปรเจสติน ฮอร์โมนนี้ออกฤทธิ์โดยกดการท างานของต่อมใต้สมองส่วนหน้า วิธีใช้ คือ
ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ของสตรทีี่ตอ้งการคุมก าเนิดทุก 3 เดือน 

6.3.4 การฝังแคปซูลเข้าใต้ผิวหนัง เป็นการฝังฮอร์โมนโปรเจสติน ที่เป็นแคปซูล
บริเวณใต้ท้องแขน ฮอร์โมนนี้จะถูกปล่อยออกจากแคปซูลทีละน้อยอย่างต่อเนื่องในกระแส
เลือด ไปมีผลยับยั้งการตกไข่และกระตุ้นการหลั่งเมือกเหนียวในช่องคลอด การฝังแคปซูลนี้จะ
อยู่ได้ 5 ปี แต่มีผลข้างเคียงส าหรับผูใ้ช้ คือ การมปีระจ าเดือนกระปิดกระปอยอาจนานถึง 1 ป ี

6.4 การแท้ง (abortion) หมายถึง ภาวะสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนถึงก าหนดคลอด
ตามปกติ เนื่องจากการตายของตัวอ่อนหรือทารก จากการส ารวจทั่วโลก พบว่าแต่ละปีมีการ
ท าแท้งบุตรเกิดขึ้น 40 ล้านคน การท าแท้ง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

6.4.1 การแท้งเอง (spontaneous abortion) การแท้งแบบนี้ เกิดจากความ
ผดิปกติของตัวอ่อนเอง พบประมาณ 1 ใน 3 ของหญิงตัง้ครรภ์ 

6.4.2 การท าแท้งเพื่อการรักษา (therapeutic abortion) เป็นวิธีการท าแท้ง
เพื่อรักษาชีวิตของแม่ ที่มีปัญหาด้านสุขภาพทางกาย หรอืจิตใจ หรือเมื่อพบความผิดปกติของ
ตัวอ่อน 

6.4.3 การท าแท้งเพื่อการคุมก าเนิด ซึ่งเป็นการท าแท้งที่ใช้แตกต่างกัน ตาม
อายุทารก เช่น ช่วง 3 เดือนแรก อาจใช้วิธีการดูดออก หลังจาก 3 เดือนขึ้นไปอาจใช้วิธีการ
ถ่างขยายปากมดลูก และดูดออก เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 7.26 การฝังแคปซูลเข้าใต้ผวิหนัง 

ที่มา (http://www.pooyingnaka.com สืบค้น 21 ธันวาคม 2557) 
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แบบฝึกหัด 

1. จงอธิบายชนิดของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัย 

2. จงอธิบายโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย และหญิง 

3. จงอธิบายขบวนการสร้างสเปิรม์ในเพศชาย และสร้างไข่เพศหญิง 

4. จงบอกวิธีการคุมก าเนิด พร้อมอธิบาย มาอย่างนอ้ย 5 วิธ ี
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 8 

ระบบประสาท 

 

หัวข้อเน้ือหา  
1. โครงสรา้งของเซลล์ประสาท 

2. ชนิดของเซลล์ประสาท 

3. เส้นประสาท 

4. ระบบประสาทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
5. การท างานของเซลล์ประสาท 

6. การประสานงานของเซลล์ประสาท 

7. ระบบประสาทของมนุษย์ 
8. อวัยวะรับความรู้สกึ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

เมื่อผู้เรยีน เรียนจบบทนีแ้ล้วผูเ้รียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้ 
1. บอกโครงสรา้งของเซลล์ประสาทได้ 
2. บอกชนิดของเซลล์ประสาททีจ่ าแนกตามรูปร่าง และหนา้ที่ได้ 
3. อธิบายระบบประสาทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังได้ 
5. อธิบายการท างาน และการประสานงานของเซลล์ประสาทได้ 
6. อธิบายระบบประสาทของมนุษย์ได้ 
7. บอกชนิด องค์ประกอบ และหนา้ที่ของแตอ่งค์ประกอบของอวัยวะรับความรู้สกึได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ศกึษาเอกสารประกอบการสอน โดยแบ่งหัวข้อใหแ้ตล่ะกลุ่ม 

2. แตล่ะกลุ่มน าเสนอ นักศึกษาร่วมกันอภปิราย และตอบค าถาม 

3. อาจารย์บรรยายสรุปเนือ้หา ในแต่ละช่ัวโมง 
4. มอบหมายแบบฝกึหัดใหน้ักศึกษาท าเป็นการบ้าน ส่งในชั่วโมงถัดไป 

5. ทดสอบย่อยท้ายชั่วโมง 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย (power point) สรุปเนือ้หาในแต่ละบทเรียน 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. การเข้าเรียนตามเวลา 

2. ความสนใจในการเรียน การรว่มอภปิราย และตอบค าถาม 

3. ท าแบบฝกึหัดท้ายบท และสง่ตามก าหนดเวลา 

4. การสอบย่อยท้ายชั่วโมง 
 



 

บทท่ี 8 

ระบบประสาท  
 

คุณสมบัติข้อหนึ่งในหลายข้อของสิ่งมีชีวิต คือ สิ่งมีชีวิตสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ 
การตอบสนองสิ่งเร้านี้ ในสิ่งมีชีวิตช้ันต่่าไม่ได้ใช้เซลล์ประสาท เพราะยังไม่มีเซลล์ประสาท เช่น 
พวกโปรโตซัว การตอบสนองสิ่งเร้าในสิ่งมีชีวิตช้ันสูงจะใช้เซลล์ประสาท และอวัยวะรับสัมผัส
เข้าร่วมด้วย การที่อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย สามารถท่างานประสานกันได้นั้น เนื่องจาก
การท่างานร่วมกันของระบบประสาท (nervous system) และระบบต่อมไร้ท่อ (endocrine 

system) โดยระบบประสาทท่างานอย่างรวดเร็ว และระบบต่อมไร้ท่อท่างานอย่างช้า ๆ การที่
ทั้งสองระบบท่างานรว่มกัน เรียกว่า ระบบประสานงาน (coordinating system) 

1. โครงสร้างของเซลล์ประสาท  
 เซลล์ประสาท ประกอบด้วยส่วนที่ส่าคัญ 2 ส่วน คือ ตัวเซลล์ (cell body) และ ใย

ประสาท (nerve fiber) 

 
ภาพท่ี 8.1 โครงสรา้งเซลล์ประสาท 

ที่มา (http://weallhaveuniquebrains.com สืบค้น 11 มกราคม 2558) 

1.1. ตัวเซลล์ (cell body) เป็นส่วนของไซโทพลาสซึม และนิวเคลียส ลักษณะรูปร่าง
ไม่แน่นอน ตัวเซลล์มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 – 25 ไมโครเมตร ภายในเซลล์มีนิวเคลียส
ขนาดใหญ่ โดยทั่วไปตรงกลางนิวเคลียส เห็นนิวคลีโอลัสชัดเจน ภายในมีออร์แกเนลล์ที่ส่าคัญ 
คือ ไมโทคอนเดรีย เอนโดพลาสมกิเรตคิูรัม และกอลจคิอมเพล็กซ์ จ่านวนมาก 

1.2 ใยประสาท (nerve fiber)  
1.2.1 เดนไดรต์ (dendrite) ท่าหน้าที่น่ากระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์ เซลล์

ประสาทแต่ละเซลล์ จะมีเดนไดรต์แยกจากตัวเซลล์หนึ่งใย หรือหลายใย มีลักษณะเป็นแขนง
สั้น ๆ หลายแขนง 

1.2.2 แอกซอน (axon) เป็นใยประสาทน่ากระแสประสาทออกจากตัวเซลล์ ใย
แอกซอนจะมีความยาวมากเป็นพิเศษ แต่ละเซลล์จะมีเพียงเส้นเดียวเท่านั้น แอกซอนจะมีเยื่อ
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ไมอีลิน (myelin sheath) มาหุ้มใยประสาท เยื่อไมอีลินมีสารจ่าพวกลิพิดเป็นองค์ประกอบ เมื่อ
ตรวจดูภาพตัดขวางของเยื่อไมอีลิน ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน พบว่าเยื่อไมอีลินติดต่อ
กับเซลล์ชวันน์ (schwann cell) ซึ่งเป็นเซลล์ค้่าจุนชนิดหนึ่ง แสดงว่าเยื่อไมอีลินเป็นส่วนหนึ่งของ
เยื่อหุ้มของเซลล์ชวันน์ ส่วนของแอกซอนตรงบริเวณรอยต่อระหว่างเซลล์ชวันน์ แต่ละเซลล์ 
เป็นบริเวณที่ไม่มีเยื่อไมอีลนิหุม้ เรียกว่า โนดออฟแรนเวียร์ (node of ranvier) 

ปลายแขนงย่อยของแอกซอน ทุกแขนงจะมีตุ่มขนาดเล็ก เรียกว่า ตุ่มปลาย
ประสาท (terminal buttons) การท่างานของแอกซอนจะเกิดขึ้น เมื่อตัวเซลล์ได้รับกระแส
ประสาทความรู้สึกจากเดนไดรต์ จากนั้นจะส่งกระแสความรู้สึกนั้นไปยังแอกซอน แล้วแอก
ซอนจะส่งกระแสประสาทความรู้สึกนั้น ต่อไปยังเซลล์ประสาทตัวอื่น หรือส่งไปยังอวัยวะที่
ต้องการให้เกิดความรูส้ึก หรอืแสดงปฏิกิรยิาตอบสนอง  
2. ชนิดของเซลล์ประสาท 

 ชนิดของเซลล์ประสาท สามารถจ่าแนกตามรูปร่างและหน้าที่ได้ ดังนี้ 
2.1 ชนิดของเซลล์ประสาท จ่าแนกตามรูปร่าง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

เซลล์ประสาทขั้วเดียว เซลล์ประสาทสองขัว้ และเซลล์ประสาทสามขั้ว 

 
ภาพท่ี 8.2 ชนิดของเซลล์ประสาท จ่าแนกตามรูปร่าง 

ที่มา (http://www.student.chula.ac.th สืบค้น 11 มกราคม 2558) 

                2.1.1 เซลล์ประสาทขั้วเดียว (monopolar neuron หรือ unipolar neuron) 
เป็นเซลล์ประสาท ที่มีใยประสาทออกจากตัวเซลล์เพียงแขนงเดียว แล้วแตกแขนงย่อยอีกเป็น 
2 แขนง คือเดนไดรต์ กับแอกซอน เซลล์ประสาทชนิดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเซลล์ประสาทรับ
ความรู้สึก ที่มีตัวเซลล์อยู่ในปมประสาท เช่น ที่ปมประสาทรากบนของไขสันหลัง (dorsal root 

ganglion) 
2.1.2 เซลล์ประสาทสองขั้ว (bipolar neuron) เป็นเซลล์ประสาทที่มีแขนงแตก

ออกจากตัวเซลล์ 2 แขนง โดยแขนงหนึ่งท่าหน้าที่เป็นเดนไดรต์ ส่วนอีกแขนงหนึ่งท่าหน้าที่เป็น
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แอกซอน ทั้งเดนไดรต์ และแอกซอนจะมีความยาวใกล้เคียงกัน เซลล์ประสาทประเภทนี้ส่วน
ใหญ่ท่าหน้าที่รับความรู้สึก เช่น เซลล์ประสาทรับความรู้สึกพบที่เรตินาของตาเซลล์ ประสาท
รับกลิ่นที่จมูก และเซลล์ประสาทรับความรู้สกึเกี่ยวกับความสั่นสะเทือนภายในหู เป็นต้น 

2.1.3 เซลล์ประสาทหลายขั้ว (multipolar neuron) เป็นเซลล์ประสาทที่มี
แขนงยื่นออกจากตัวเซลล์หลายแขนง โดยมีเดนไดรต์หลายแขนง แต่มีแอกซอนเพียงแขนงเดียว 
เซลล์ประสาทชนิดนี้จะมีเดนไดรต์สั้น แอกซอนยาว ในเซลล์ประสาทของคนจะพบเซลล์
ประสาทนีม้ากที่สุด 

2.2 ชนิดของเซลล์ประสาท จ่าแนกตามหน้าที่ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ
เซลล์ประสาทรับความรู้สกึ เซลล์ประสาทสั่งงาน และเซลล์ประสาทประสานงาน 

 
ภาพท่ี 8.3 ชนิดของเซลล์ประสาท จ่าแนกตามหน้าที่ 
ที่มา (https://www.pinterest.com สืบค้น 11 มกราคม 2558) 

2.2.1 เซลล์ประสาทรับความรู้สึก  (sensory nerve) ท่าหน้าที่รับกระแส
ความรูส้ึกส่งเข้าสู่สมอง และไขสันหลัง แล้วถ่ายทอดกระแสประสาทไปยังเซลล์ประสาทสั่งการ 
อาจผ่านเซลล์ประสานงานหรอืไม่ผ่านก็ได้ 

2.2.2 เซลล์ประสาทสั่งงาน (motor nerve) ท่าหน้าที่น่ากระแสประสาทออก
จากไขสันหลังสง่ไปยังหน่วยปฏิบัติงาน เช่น กล้ามเนือ้แขนขา ซึ่งอยู่หา่งไกลไขสันหลังมาก จึงมี
ใยประสาทแอกซอนยาวกว่าเดนไดรต์ อาจยาวถึง 1 เมตร 

2.2.3 เซลล์ประสาทประสานงาน (association nerve or interneuron) ท่า
หน้าที่รับกระแสประสาทจากเซลล์ประสาทรับความรู้สึก แล้วส่งให้เซลล์ประสาทสั่งการ 
ต่าแหน่งของเซลล์ชนิดนี้ จงึอยู่ภายในสมองและไขสันหลัง 
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3. เส้นประสาท (nerve)  

เป็นกลุ่มของเส้นใยบาง ๆ จ่านวนมาก ซึ่งเกิดจากเซลล์ประสาทหลายตัว รวมกันเข้า
เป็นมัด เส้นประสาทอาจเป็นมัดของแอกซอน หรือมัดของเดนไดรต์ หรือทั้งสองชนิดรวมกันก็
ได้ เส้นประสาทในร่างกายสามารถจ่าแนก ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้  

3.1 เส้นประสาทที่ออกจากสมอง เส้นประสาทประเภทนี้ มีทั้งสิ้น 12 คู่ มีศูนย์กลาง
อยู่ที่สมอง บางคู่จะเป็นเส้นประสาทที่เกี่ยวกับการสัมผัส บางคู่จะเป็นเส้นประสาทที่ใช้ควบคุม
การเคลื่อนไหวแยกเป็นทางซีกซ้ายและซีกขวา เพื่อรับส่งความรู้สกึและค่าสั่งตัง้แต่ล่าคอขึ้นไป 

3.2 เส้นประสาทที่ออกจากไขสันหลัง เป็นเส้นประสาทที่แยกออกมาจากบริเวณไข
สันหลัง จากกึ่งกลางล่าตัวแยกกระจายออกไปทางซีกซ้ายขวาของร่างกาย เรียกว่า
เส้นประสาทที่ออกจากไขสันหลัง (spinal nerve) ท่าหน้าที่รับส่งความรู้สึก และค่าสั่งตั้งแต่
บริเวณล่าคอลงไปตลอดทั้งร่างกายจนถึงปลายเท้า มีหน้าที่รับความรู้สึก และควบคุมการ
เคลื่อนไหวมีทั้งสิ้น 31 คู่ โดยจะแยกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 เป็นเส้นประสาทส่วนของการรับ
ความรู้สึก เข้าสู่ไขสันหลังทางด้านหลัง ส่วนอีกชุดหนึ่ง ท่าหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหว เข้าสู่
ไขสันหลังบริเวณช่วงท้อง เส้นประสาทแต่ละเส้นจะมีเซลล์ประสาท (neuron) หลายเซลล์เรียง
ต่อกัน เซลล์ประสาทจะกระจายไปเลี้ยงทั้งรา่งกาย มีประมาณ 12,000 ล้านเซลล์ ในไขสันหลัง
และสมองมเีซลล์ประสาทมากที่สุด 

4. ระบบประสาทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
ในพวกโปรโตซัว ยังไม่มีเซลล์ประสาท หรือ เส้นประสาท เนื่องจากเป็นสัตว์เซลล์เดียว 

แต่ก็สามารถตอบสนองสิ่งเร้าได้ เช่น ในพวกอะมีบาสามารถเคลื่อนที่โอบรอบพารามีเซียม 
เพื่อจับพารามีเซียมกินเป็นอาหารได้ ในพวกพารามีเซียมเคลื่อนที่ได้ดว้ยซีเลีย ซึ่งมจี่านวนมาก 
และการบังคับให้ซีเลียเหล่านี้โบกไปมาพร้อมกันได้นั้น ด้วยการบังคับของเส้นใยประสานงาน 
(contractile fibril หรือ coordinating fiber หรือ nerve fibril) ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นระบบนิวโร
มอเตอร์ (neuromotor system) 

 
ภาพท่ี 8.4 เส้นใยประสานงาน (coordinating fiber) ของพารามีเซียม 

ที่มา (https://sites.google.com สืบค้น 11 มกราคม 2558) 
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ในพวกสัตว์หลายเซลล์ช้ันต่่า ได้แก่ ฟองน้่า ไม่มีระบบประสาท พวกสัตว์หลายเซลล์ที่
เริ่มมีระบบประสาท ได้แก่ พวกซีเลนเตอเรต ระบบประสาทเป็นแบบง่าย คือมีเส้นประสาท
เช่ือมโยงต่อเนื่อง เป็นลักษณะคล้ายร่างแหครอบคลุมตัวไว้หมด เรียกว่า เป็นประสาทแบบ
ร่างแห (nerve net หรือ neuron network) แผ่กระจายอยู่ภายใต้เอพิเดอร์มิส ประสาทร่างแหนี ้
ไม่มีปมประสาท เป็นเส้นประสาทที่ต่อเนื่องกันตลอด ดังนั้น เมื่อซีเลนเตอเรตถูกกระตุ้น เช่น 
เอาเข็มแหย่ไฮดรา จะท่าให้ซีเลนเตอเรตนั้นหดทั้งตัว หรอือาจเรียกว่าเป็นการตอบสนองสิ่งเร้า
ทั้งตัว เพราะการกระตุน้นั้นแผ่ออกไปทั่วตัว การส่งกระแสประสาทนีเ้ป็นไปอย่างช้า ๆ  

 
ภาพท่ี 8.5 ประสาทร่างแห (nerve net หรอื neuron network) ของไฮดรา 

ที่มา (http://slideplayer.com สืบค้น 11 มกราคม 2558) 

พวกสัตว์ไร้กระดูกสันหลังที่สูงขึ้นมา เริ่มมีเส้นประสาทอยู่ทางด้านท้องยาวตลอด
ล่าตัว เรียกว่า เส้นประสาทด้านท้อง (ventral nerve cord) บางบริเวณเริ่มเกิดปมประสาท 
(ganglion) ซึ่งเป็นจุดรวมของเส้นประสาทหลายเส้น เนื่องจากเส้นประสาททางด้านท้องของ
สัตว์ไร้กระดูกสันหลังนั้น เป็นเส้นคู่ ดังนั้นปมประสาทที่เกิดจะเป็นปมคู่ด้วย ในสัตว์เหล่านี้อาจ
มีปมประสาทตั้งแต่ 1 คู่ หรือมากกว่า นอกจากนั้นถ้าปมประสาทอยู่บริเวณหัว อาจเรียกว่า 
สมอง (brain) ก็ได้ 

พวกพยาธิตัวแบน ในไฟลัม แพลตีเฮลมินธิส (phylum platyhelminthes) มีเส้นประสาท
ขนานกันไป 2 เส้นตลอดล่าตัว และบริเวณหัวมีปมประสาทใหญ่ 2 ปม เรียกว่า สมอง ถัดจาก
ปมประสาทลงไป เส้นประสาทมีแขนงมาเชื่อมกัน ลักษณะคล้ายบันได (ladder type system)  

5. การท างานของเซลล์ประสาท 

เซลล์ประสาท มีคุณสมบัติดังนี้  คือ มีความรู้สึกต่อสิ่งเร้า ( irritability) คือความ 
สามารถของโปรโทพลาสซึมภายในเซลล์ ในการรับการตอบสนองต่อการรบกวนเวลาถูก
กระตุ้นจากภายนอก และมีความเป็นสื่อน่า (conductivity) คือความสามารถของโปรโทพลา
สซึมที่จะน่าผลของตัวกระตุ้น ไปยังส่วนตา่ง ๆ ของระบบกล้ามเนือ้และต่อมได้ 

เมื่อเซลล์ประสาทถูกกระตุ้นนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงของไฟฟ้าเกิดขึ้นด้วย เรียกว่า 
แอคช่ันโปเทนเซียล (action potential) ซึ่งสามารถวัดได้โดยใช้เครื่องมือที่มีช่ือว่า อิเล็กโตรเอน
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เซฟาโลแกรม (electroencephalogram, EEG) ในเวลาปกติเยื่อหุ้มเซลล์ประสาท มีคุณสมบัติใน
การกั้นประจุไฟฟ้าได้ ซึ่งในขณะที่เซลล์ประสาทยังไม่มีการกระตุ้น หรือไม่มีกระแสประสาท
ผ่าน เรียกช่วงนั้นว่า ระยะพัก (resting stage หรือ polarization) สารละลายภายนอก และ
ภายในเซลล์ประสาทจะมีความต่างศักย์ (potential difference) ประมาณ 0.06-0.09 โวลต์ 
โดยภายนอกมีประจุบวก และภายในมีประจุลบ สารประกอบภายนอกเซลล์ประสาทส่วนใหญ่ 
เป็นพวกโซเดียม (Na+) และ คลอไรด์ (Cl-) ส่วนภายในเซลล์ประสาท ประกอบด้วยโปแตสเซียม 
(K+) และ แอนอิออนอินทรีย์ (organic anion) ซึ่งแอนอิออนเหล่านี้ ไม่สามารถแพร่ผ่านเยื่อหุ้ม
เซลล์ออกมาได้ ไม่ว่าจะเป็นระยะถูกกระตุ้น หรือภาวะปกติ จึงท่าให้ภายในเซลล์มีประจุเป็น
ลบมากกว่าภายนอกเซลล์ โดยปกติจะมีการขับโซเดียมออกจากเซลล์ตลอดเวลา พร้อมกับรับ
โปแตสเซียมเข้าเซลล์ จึงท่าให้มีโซเดียมภายนอกเซลล์มีมากกว่าภายในเซลล์ 10 เท่า และมี
โปแตสเซียมภายในเซลล์มากกว่าโปแตสเซียมภายนอกเซลล์ ถึง 30 เท่า หรือกล่าวว่าภายนอก
เซลล์มปีระจุบวก แตภ่ายในเซลล์มปีระจุลบ  

 
ภาพท่ี 8.6 ระยะพัก (resting stage หรอื polarization) ของเซลล์ประสาท 

ที่มา (https://www.studyblue.com สืบค้น 11 มกราคม 2558) 

เมื่อมีการกระตุ้นเซลล์ประสาท เกิดกระแสประสาทท่าให้คุณสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ 
บริเวณนั้นเปลี่ยนช่ัวคราว เยื่อหุ้มเซลล์จะยอมให้โซเดียมจากข้างนอกเซลล์ แพร่เข้าไปข้างใน
เซลล์ได้ ผิวของเยื่อหุ้มเซลล์บริเวณที่โซเดียมเข้าไปจะเปลี่ยนเป็นประจุบวก และผิวนอก
ต่าแหน่งเดิมซึ่งมีโซเดียมอยู่นั้น จะเปลี่ยนเป็นประจุลบ และจะมีการเคลื่อนที่ของโปแตสเซียม
จากภายในออกมาภายนอก เพื่อที่จะท่าให้ประจุไฟฟ้าข้างนอก กับข้างในเยื่อหุ้มเซลล์ กลับสู่
สภาพเดิมต่อไป 
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ภาพท่ี 8.7 การเกิดแอคช่ันโปเทนเซียล (action potential) 

ที่มา (https://www.pinterest.com สืบค้น 11 มกราคม 2558) 

การเข้าออกจากประจุไฟฟ้าเช่นนี้ ท่าให้ประจุเปลี่ยนสภาพจากเดิม เรียกว่า ดีโปลาไร
เซช่ัน (depolarization) ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของใยประสาทซึ่งอยู่ถัดไป ท่าให้บริเวณถัดไปเกิดดี
โปลาไรเซช่ันตามมา ส่วนบริเวณที่ดีโปลาไรเซช่ันจะมีการน่าโซเดียม และโปแตสเซียมกลับสู่
บริเวณเดิม เรียกว่า รีโปลาไรเซช่ัน (repolarization) โดยวิธีการโซเดียม-โปแตสเซียมปั๊มพ์ 
(sodium-potassium pump) ซึ่งต้องใช้พลังงานจ่านวนมาก โดยได้พลังงานเหล่านั้นจาก ATP ใน
ไมโทคอนเดรีย การเกิดรีโปลาไรเซช่ัน เพื่อให้ประจุเหมือนเดิม เป็นประโยชน์ส่าหรับเกิดกระแส
ประสาทได้ใหม่ เมื่อมีการกระตุ้นอวัยวะรับสัมผัส หากไม่มีการเปลี่ยนประจุกลับ หรือรีโปลาไร
เซช่ัน จะไม่สามารถกระตุ้นใหส้่งประแสประสาทขึน้ใหม่ได้อกีเลย 

ขบวนการเปลี่ยนแปลงขณะเกิดกระแสประสาท ดีโปลาไรเซช่ัน และรีโปลาไรเซช่ันนี้
เกิดรวดเร็วมาก และการเกิดปรากฏการณ์นี้ในพวกใยประสาทมีเยื่อหุ้ม จะเกิดเร็วกว่าพวกใย
ประสาทที่ไม่มีเยื่อหุ้ม เพราะพวกใยประสาทไม่มีเยื่อหุ้ม (non myelinated) มีฉนวนไฟฟ้าน้อย 
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงประจุขณะเกิดดีโปลาไรเซช่ัน และรีโปลาไรเซช่ัน จงึเกิดทีละจุดต่อเนื่อง
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ไปตลอดใยประสาท แต่พวกใยประสาทที่มีเยื่อหุ้มหนามาก การเปลี่ยนแปลงประจุเกิดเฉพาะ
บริเวณโนด ออฟ แรนเวียร์ (node of ranvier) จงึเปรียบเหมือนการกระโดดข้ามจากโนดหนึ่งไป
ยังอีกโนดหนึ่ง การส่งประแสประสาทในเส้นใยประสาทที่มีเยื่อหุ้ม เรียกว่า แบบไม่ต่อเนื่อง 
หรอืแบบกระโดด (saltatory conduction) 

 
ภาพท่ี 8.8 การเกิดน่ากระแสประสาทของใยประสาทมีเยื่อหุ้ม และไม่มเียื่อหุ้ม  
ที่มา (https://neupsykey.com สืบค้น 11 มกราคม 2558) 

การส่งกระแสประสาทระหว่างเซลล์ประสาท 

การต่อเนื่องของเซลล์ประสาท ไม่เหมือนกับการต่อเนื่องของสายไฟฟ้า  คือเซลล์
ประสาทเซลล์หนึ่ง จะส่งกระแสประสาทไปยังอีกเซลล์หนึ่ง ทั้งสองเซลล์มิได้เช่ือมเป็นเส้น
เดียวกัน แต่อยู่ใกล้ชิดกันมาก จะมีช่องแคบ ๆ เช่ือมอยู่ระหว่างปลายประสาทของเซลล์
ประสาท 2 เซลล์ เรียกว่า ช่องไซแนปส์ (synapse space) ซึ่งจะพบว่ามันห่างกัน ก็ต่อเมื่อ
ตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิล็กตรอนเท่านั้น 

 
ภาพท่ี 8.9 ไซแนปส์ (synapse) การส่งกระแสประสาทระหว่างเซลล์ประสาท  
ที่มา (http://blogs.smbosque.es สืบค้น 11 มกราคม 2558) 
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เมื่อเกิดการน่ากระแสประสาทขึ้นในแอกซอนของเซลล์หนึ่งแล้ว ก็จะมีการส่งกระแส
ประสาทไปให้เดนไดรต์ หรือตัวเซลล์อีกเซลล์หนึ่ง ปลายของแอกซอนกับเดนไดรต์  หรือตัว
เซลล์จะอยู่ใกล้ชิดกันมาก เรียกการส่งกระแสบริเวณนี้ว่า ไซแนปส์ (synapse) โดยจะเกิดการ
หลั่งสารเคมี ซึ่งเป็นสารสื่อประสาท (neurotransmitter) ได้แก่ อะซิติลโคลีน (acetylcholine) 
เซอโรโตนิน (serotonine) นอร์แอดรีนาลิน (norepinephrine) เป็นต้น เมื่อสารสื่อประสาทจะถูก
สร้างขึ้นมา และจะถูกท่าลายอย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะซึมเขา้กระแสเลอืด 

การหลั่งสารสื่อประสาท จะมีผลท่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าที่เซลล์หลัง
ไซแนปส์ ได้ 2 แบบ 

- การเกิดดีโปลาไรเซชันที่เซลล์หลังไซแนปส์ เรียกศักย์ไฟฟ้าที่เกิดว่า ศักย์ไฟฟ้าที่เร้า
เซลล์หลังไซแนปส์ (excitatory postsynaptic potential หรือ EPSP) เกิดศักย์ไฟฟ้าขณะท่างาน
ขึ้นในเซลล์ประสาทหลังไซแนปส์ แล้วน่ากระแสประสาทได้ มีสารสื่อประสาท คือ อะซิติลโค
ลีน เซอโรโตนิน นอร์แอดรีนาลิน โดปามีน 

- การเกิดไฮเพอร์โปลาไรเซชันที่เซลล์หลังไซแนปส์ เรียกศักย์ไฟฟ้าที่เกิดว่า ศักย์ไฟฟ้า
ที่ยับยั้งเซลล์หลังไซแนปส์ (inhibitory postsynaptic potential หรือ IPSP) ท่าให้ เซลล์หลัง
ไซแนปส์น่ากระแสประสาทไม่ได้ มีสารสื่อประสาท คือ แกมมา อะมิโนบิวเทอริทเอซิค 
(gamma aminobutyric acid, GABA), ไกลซีน (glycine) 

 
ภาพท่ี 8.10 ขบวนการเกิด ไซแนปส์ (synapse)  
ที่มา (https://socratic.org สืบค้น 11 มกราคม 2558) 

6. การประสานงานของเซลล์ประสาท   
การท่างานของระบบประสาท สามารถแบ่งออกเป็น 5 หน่วยย่อย ดังนี้ หน่วยรับ

ความรู้สึก, เซลล์ประสาทรับความรู้สึก, เซลล์ประสาทประสานงาน คือ สมองและไขสันหลัง, 
เซลล์ประสาทสั่งการ และหน่วยที่ตอบสนอง (กล้ามเนื้อ หรืออวัยวะต่าง ๆ) แต่ในการท่างาน
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ของระบบประสาทบางแห่ง ไม่จ่าเป็นต้องมีหน่วยประสานงาน ซึ่งจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้
รวดเร็วกว่า ระบบประสาทนั้นเรียกว่า รีเฟลกซ์อาร์ค (reflex arc) เป็นการตอบสนองต่อสิ่ง
เร้าของอวัยวะซึ่งอยู่นอกอ่านาจจิตใจ อาการ หรือปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้น ใช้เวลา
สั้น ๆ เช่น การกระพรบิตา การกระตุกแขนหนีไฟของคนเมื่อถูกไฟ การไอ จาม เป็นต้น 

การท างานของรีเฟลกซ์อาร์ค (reflex arc) 

การท่างานของรีเฟลกซ์อาร์ค ประกอบด้วยเซลล์ประสาท  2 ชนิด คือ เซลล์ประสาท
รับความรู้สึก (sensory หรือ afferent neuron) เป็นเซลล์ประสาทที่รับความรู้สึก จากหน่วยรับ
ความรู้สึก (receptors) เข้าไปสู่ไขสันหลัง (spinal cord) ทางรากบน (dorsol root) แล้วไปสิ้นสุด
ที่ดอร์ซัลฮอร์น (dorsal horn) ของไขสันหลัง โดยที่ตัวเซลล์อยู่ ในปม (ganglion) ของราก
ประสาทด้านบน และเซลล์ประสาทน่าค่าสั่ง (motor หรือ efferent neuron) อยู่ต่อจากไขสัน
หลัง โดยที่ตัวเซลล์และเดนไดรต์อยู่ในส่วนของรากล่างของไขสันหลัง โดยรับค่าสั่งจากเซลล์
ผา่นไปทางรากล่างไปสู่กล้ามเนือ้ หรอืส่วนปฏิบัติงาน  

 
ภาพท่ี 8.11 การท่างานของรเีฟลกซ์อาร์ค 

ที่มา (https://www.pinterest.com สืบค้น 11 มกราคม 2558) 

รีเฟลกซ์อาร์คที่กล่าวถึงนั้น เป็นชนิดที่ใช้เซลล์ประสาทน้อยที่สุด คือ มีเซลล์ประสาท
เพียงสองเซลล์ คือ เซลล์ประสาทรับความรู้สึก และเซลล์ประสาทน่าค่าสั่ง แต่อาจจะมีถึงสาม
เซลล์ก็ได้ คือ เซลล์ประสาทประสานงาน (association nerve or interneuron) โดยหน่วยความรู้สึก 
ส่งกระแสประสาทไปตามเซลล์ประสาทรับความรู้สึก ผ่านเซลล์ประสาทประสานงาน ไปยังเซลล์
ประสาทสั่งงาน ส่งกระแสประสาทไปบังคับกล้ามเนื้อ หรอือวัยวะต่าง ๆ 
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ภาพท่ี 8.12 ปฏิกิรยิานีค ์เจอร์ค (knee jerk) 

ที่มา (http://panupongpromsorn.blogspot.com สืบค้น 15 มกราคม 2558) 

รีเฟลกซ์อาร์ค คือ การท่างานของระบบประสาทส่วนกลาง ที่ท่างานตอบสนองสิ่งเร้า
ทันทีทันใด หลังจากได้รับสิ่งเร้าโดยไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า เป็นการท่างานต่อเนื่อง โดยไม่
ส่งผ่านไปถึงสมอง แต่อยู่แค่ไขสันหลัง ในขณะเดียวกัน บางส่วนของเซลล์ประสาทรับ
ความรู้สึก อาจส่งไปยังสมองด้วยก็ได้ เช่น ในขณะเดินไปเหยียบตะปู อาจสะดุ้งยกเท้าขึ้น แต่
ยังไม่เจ็บ เพราะกระแสประสาทยังไปไม่ถึงสมอง แต่เมื่อรู้สึกเจ็บ จึงเป็นการรับความรู้สึกจาก
สมอง ดังนั้น รีเฟลกซ์ อาร์ค จึงท่าให้เราหลบหนีอันตรายต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วว่องไว ทัน
เหตุการณ์ ในทางแพทย์ได้ตรวจรีเฟลกซ์ อาร์ค โดยการใช้ค้อนยางเคาะบริเวณใต้เข่าคนไข้ 
เมื่อใหค้นไข้นั่งหอ้ยขา ขาคนไข้จะกระตุกขึน้มาได้ เรียก ปฏิกิรยิานี้วา่ นีค ์เจอร์ค (knee jerk) 

 

ภาพท่ี 8.13 ปฏิกิรยิารเีฟลกซ์อาร์ค เมื่อเดินไปเตะก้อนหิน หรอืเหยียบตะปู 
ที่มา (https://www.youtube.com สืบค้น 15 มกราคม 2558) 
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ปฏิกิริยารีเฟลกซ์ เมื่อเดินไปเตะก้อนหินจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองสองประการ 
ประการแรก มีการชักขากลับ ประการที่สองดึงเท้าขึ้นมาแล้วเอามือคล่าบริเวณที่เตะก้อนหิน 
พร้อมกับรู้สึกเจ็บ สามารถอธิบายปฏิกิริยาทั้งสองได้ คือ ปฏิกิริยาแรก เมื่อเดินไปเตะก้อนหิน 
กระแสประสาทส่งความรู้สึกไปยังไขสันหลัง ไขสันหลังจะส่งกระแสประสาทน่าค่าสั่ง ไปตามใย
ประสาทน่าค่าสั่ง มายังกล้ามเนื้อที่ขาให้หดตัวท่าการชักขากลับ กระแสประสาทส่งความรู้สึก
อีกส่วนหนึ่ง จะส่งจากไขสันหลังไปยังสมอง สมองจะแปลกระแสประสาทเป็นความรู้สึกเจ็บ 
พร้อมกันนั้นสมองจะส่งกระแสประสาท น่าค่าสั่งไปยังกล้ามเนื้อแขนและขา ท่าให้เกิดการยก
ขาขึน้พร้อมกับใช้มือคล่า 

7. ระบบประสาทของมนุษย์ 
 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามต่าแหน่งที่อยู่ คือ ระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous 

system หรือ CNS) ประกอบด้วย สมอง (brain) และไขสันหลัง (spinal cord) และระบบประสาท
ส่วนปลาย (peripheral nervous system หรือ PNS) ได้แก่ เส้นประสาทที่ออกมาจากสมองและ
ไขสันหลัง คือ เส้นประสาทสมอง 12 คู่ (cranial nerve = CN) และเส้นประสาทไขสันหลัง 31 คู่ 
(spinal nerve) 

7.1 ระบบป ระสาทส่ วนกลาง (central nervous system หรือ  CNS) เป็ น
โครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดของระบบประสาท ประกอบด้วย สมองและไขสันหลัง ท่าหน้าที่ร่วมกับ
ระบบประสาทส่วนปลาย (peripheral nervous system) ในการควบคุมพฤติกรรม โครงสร้าง
ของระบบประสาทกลางจะอยู่ภายในช่องล่าตัวด้านหลัง (dorsal cavity) สมองอยู่ในช่องล่าตัว
ด้านศีรษะ (cranial cavity) และไขสันหลังอยู่ในช่องไขสันหลัง (spinal cavity) โครงสร้างเหล่านี้
ถูกปกคลุมด้วยเยื่อหุม้สมอง และไขสันหลัง (meninges) สมองยังถูกปกคลุมด้วยกะโหลกศีรษะ 
และไขสันหลังยังมีกระดูกสันหลัง ช่วยป้องกันการกระทบกระเทือน 

7.1.1 สมอง (brain) เป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย มีรูปร่างเป็นก้อนรูปไข่
ประกอบด้วยเซลล์ประสาทมากมาย จ่านวนประมาณพันล้านเซลล์อยู่ในกะโหลกศีรษะ เซลล์
ประสาทในสมองแผ่กระจายกระแสไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา จากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่ง 
สมองมีน้่าหนักเพียง ร้อยละ 2 ของร่างกาย ต้องการออกซิ เจนไปเลี้ยง ร้อยละ 20 ของ
ออกซิเจนที่สูดเข้าไปใช้ในร่างกาย สมองของเด็กแรกเกิด มีน้่าหนักประมาณ 300 – 400 กรัม 
แล้วเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงอายุ 15 ปี มนุษย์ถือได้ว่าเป็นสัตว์โลกที่มีสมองใหญ่และมี
คุณภาพมากที่สุด มีน้่าหนักเฉลี่ยประมาณ 1,300 – 1,400 กรัม มีกะโหลกศีรษะ ซึ่งมีความ
หนาและแข็งแกร่ง ท่าหนา้ที่ป้องกันไม่ใหส้มองได้รับความกระทบกระเทือน 
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สมองประกอบด้วยเซลล์ 2 ชนิด คือ เซลล์ประสาท (nerve cell) หรือ นิวรอน 
(neuron) เป็นเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบหลักของระบบประสาท และเซลล์เกลีย (glia) เป็นเซลล์
ส่าคัญรองจากนิวรอน มีหน้าที่ในการล่าเลียงอาหารมาให้เซลล์ประสาท คอยดูแลและปกป้อง
นิวรอนหรือเซลล์ประสาท เป็นเซลล์หลักที่ท่าหน้าที่ส่งข้อมูลในรูปแบบของสัญญาณไฟฟ้าที่
เรียกว่า ศักยะท างาน (action potential) 

สมองแบ่งออกเป็น 2 ช้ัน ช้ันนอกสีเทา เรียกว่า เกรย์ แมตเตอร์ (gray matter) มีสี
เทา เพราะเห็นส่วนโปรโทพลาสซึมชัดเจน ช้ันนี้เป็นที่รวมของเซลล์ประสาท และแอกซอนชนิด
ไม่มีเยื่อหุ้ม ส่วนช้ันในมีสีขาว เรียก ไวท์ แมตเตอร์ (white matter) เป็นส่วนของใยประสาทที่
งอกออกมาจากเซลล์ประสาท สมองส่วนนี้ท่างาน เกี่ยวกับความคิด ความจ่า ความฉลาด 
รวมทั้งเป็นสถานีกลาง เกี่ยวกับระบบประสาททั้งหมด สมองจึงยิ่งมีรูปร่างสลับซับซ้อนมากขึ้น 
รวมทั้งเกิดมีคลื่น หรือหยัก (convolution) เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สมอง คลื่นสมองจะมากตามไป
ด้วย พบว่าคนที่มีความฉลาดมากและอัจฉริยะมักมีรอยหยักส่วนนี้มากกว่าปกติ เนื่องจากท่า
ให้มีพื้นที่ในการใช้งานของสมองมาก นอกจากนั้นสัตว์ที่มีสมองใหญ่ จะฉลาดกว่าสัตว์ที่มี
สมองเล็กกว่า เมือ่เปรียบเทียบระหว่างน้่าหนักตัวและน้่าหนักสมอง  

 
ภาพท่ี 8.14 สมองสว่นต่างๆ  
ที่มา (http://imgur.com สืบค้น 15 มกราคม 2558) 

สมองแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ สมองสว่นหนา้ ส่วนกลาง และส่วนหลัง 
ก. สมองส่วนหน้า (forebrain หรือ prosencepphalon) ประกอบด้วยเทเลนเซ

ฟาลอน (telencephalon) และไดเอนเซฟาลอน (diencephalon)  

    - เทเลนเซฟาลอน (telencephalo) ประกอบด้วย สมองใหญ่ (cerebrum) 

และออลแฟกทอรีบัลบ์ (olfactory bulb) ออลแฟกทอรีบัลบ์ อยู่ทางด้านหน้าสุดท่าหน้าที่
เกี่ยวกับการดมกลิ่น ในพวกปลาจะมีออลแฟกทอรีบัลบ์โตมาก จึงมีความสามารถในการดม
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กลิ่นได้ดีมาก ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิด สมองส่วนนี้จะไม่เจริญ โดยเฉพาะในพวกไพร
เมต (primate) ออลแฟกทอรีบัลบ์จะไม่เจริญเลย 

- ส่ วนไดเอนเซฟาลอน  (diencephalon) ประกอบด้ วยไฮโปทาลามั ส 
(hypothalamus) และทาลามัส (thalamus) 

ข. สมองส่วนกลาง (midbrain หรือ mesencephalon) ท่าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของก้านสมอง และเป็นจุดศูนย์กลางของรีเฟลกซ์เกี่ยวกับการมองเห็น (visual reflex) และรี  
เฟลกซ์เกี่ยวกับการได้ยิน 

ค. สมองส่วนท้าย (hindbrain หรือ rhombencephalon) ประกอบด้วยเมดัล
ลาออบลองกาตา (medulla oblongata) ซีรเีบลลัม (cerebellum) และ พอนส์ (pons) 

7.1.1.1 ซีรีบรัม (cerebrum) แบ่งออกเป็น 2 ซีก แต่ละซีกเรียกว่า ซีรีบรัม เฮ
มิสเฟียร์ (cerebral hemisphere) สมองแต่ละซีกแบ่งออกเป็น 2 ช้ัน คือ ช้ันนอก ซีรีบรัล คอร์
เทกซ์ (cerebral cortex) เรียกอีกช่ือว่า เกรย์ แมตเตอร์ (gray matter) และ ช้ันใน ซีรีบรัล เมดัล
ลา (cerebral medulla) เรียกอีกช่ือว่า ไวท์ แมตเตอร์ (white matter) ซีรีบรัมเป็นส่วนของสมอง
ที่อยู่บนสุดของศีรษะ มีรูปร่างเป็นพูย้อย ตั้งแต่หน้าผากไปตามรูปของกะโหลกศีรษะจนถึงท้าย
ทอย มีขนาดใหญ่ที่สุด ประมาณร้อยละ 80 ของสมองทั้งหมด บริเวณซีรีบรัล คอร์เทกซ์ มี
ลักษณะเป็นรอยหยัก ยับย่นจีบ เป็นร่องลึก ซึ่งจัดว่าเป็นบริเวณที่ส่าคัญมาก เนื่องจากพบว่า
คนที่มีความฉลาดมากและอัจฉริยะ มักมีรอยหยักส่วนนี้มากกว่าปกติ สมองแท้จะเป็นส่วนที่มี
ความส่าคัญมากที่สุด เนื่องจากเป็นศูนย์กลางในการควบคุมพฤติกรรมการเรียนรู้ ความจ่า 
การวิเคราะห์ การใช้เหตุผล เป็นต้น ในส่วนของสมองแท้เอง ยังแบ่งออกได้อีก 4 ส่วนย่อย ซึ่ง
ในแต่ละส่วนจะมีหน้าที่การท่างานแตกต่างกัน ดังนี้ 

– พูสมองส่วนหน้า (frontal lobe) ในบริเวณนี้จะแบ่งออกได้อีก 2 ซีก คือ 
ซีกซ้าย (left hemisphere) และซีกขวา (right hemisphere) โดยมีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหว
ของอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย หรือเรียกส่วนนี้ว่า เขตมอเตอร์ (motor area) แต่การสั่งงาน
จะกลับด้านกัน คือสมองซีกซ้ายจะควบคุมการท่างานของอวัยวะด้านขวาของร่างกาย ส่วน
สมองซีกขวาจะควบคุมการท่างานของอวัยวะด้านซ้ายของร่างกาย นอกจากนีย้ังเป็นศูนย์กลาง
ของอารมณ ์การพูด ความคิด การจ่า การเรียนรู ้และการใชภ้าษาอีกด้วย 

– พูสมองส่วนกลาง (parietal lobe) เป็นส่วนที่ค่อนมาทางด้านหลังส่วนบน
ใกล้กับเขตมอเตอร์ ท่าหน้าที่รับความรู้สึกต่าง ๆ ทั่วไปของร่างกาย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
เขตรับสัมผัส (sensory area) 
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– พูสมองส่วนข้าง (temporal lobe) เป็นส่วนที่อยู่บริเวณด้านข้างของสมอง
ตรงขมับ มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับรู้ในด้านรส กลิ่น เสียง และความเข้าใจด้านภาษา 
หรอือาจเรียกส่วนนีอ้ีกอย่างหนึ่งว่า เขตการฟัง (auditory) 

– พูสมองส่วนหลัง (occipital lobe) เป็นบริเวณที่อยู่ท้ายสุดของสมองแท้
ตรงท้ายทอย มีหน้าที่ควบคุมการรับรู้ทางสายตาให้เกิดการมองเห็นภาพต่าง ๆ ทั้งแนวตั้ง และ
แนวนอน หรอือาจเรียกบริเวณส่วนนี้วา่ เขตการเห็น (visual area) 

 
ภาพท่ี 8.15 ซีรบีรัม (cerebrum) 

ที่มา (http://www.personal.psu.edu สืบค้น 15 มกราคม 2558) 

7.1.1.2 ทาลามัส (thalamus) เป็นส่วนของสมองที่อยู่ข้างล่าง และถัดลงมา
จากเทเลนเซฟาลอน หรือสมองแท้ เป็นบริเวณที่รวมกลุ่มของตัวเซลล์ประสาท และเนื้อเยื่อ
เกี่ยวกัน ซึ่งเรียกว่า นิวโรเกลีย อัดกันอย่างหนาแน่น ท่าหน้าที่เป็นศูนย์รับกระแสประสาท
ความรู้สึกที่ถูกส่งมาจากอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ที่มาจากไขสันหลัง ผ่านก้านสมอง 
(medulla oblongata) พอนส์ (pons) และสมองส่วนกลาง (midbrain) ตามล่าดับ จนถึงทาลามัส 
จากนั้นทาลามัสจะจัดการแยกกระแสประสาทเหล่านั้น เพื่อเข้าสู่สมองเขตต่าง ๆ อีกทอดหนึ่ง 
และเมื่อสมองสั่งการเช่นใด ทาลามัสจะรับค่าสั่งนั้น ส่งเข้าสู่สมองส่วนกลาง พอนส์ ก้านสมอง 
และสู่ไขสันหลัง เพื่อส่งค่าสั่งนั้นให้ไปมีผลต่ออวัยวะต่าง ๆ ของรา่งกาย เท่ากับว่าทาลามัสเป็น
สถานีสุดท้ายในการจ่ายกระแสประสาทให้กับสมอง และเป็นสถานีแรกที่รับค่าสั่งจากสมอง
เพื่อจา่ยไปสู่อวัยวะต่าง ๆ นอกจากนี้ ทาลามัสยังท่าหน้าที่ควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมของ
เด็กแรกเกิดในขณะที่สมองแท้ยังท่างานได้ไม่เต็มที่อกีด้วย 

7.1.1.3 ไฮโปทาลามัส (hypothalamus) เป็นส่วนล่างสุดของไดเอนเซ
ฟาลอน ประกอบด้วย อินฟันดิบูลัม (infundibulum) ซึ่งเป็นส่วนรูปกรวยยื่นลงไปข้างล่าง 
บริเวณปลายสุดเป็นไฮโปไฟซิส (hypophysis) หรือ พิทูอิทารี แกรน (pituitary gland) หรือต่อม
ใต้สมอง ไฮโปทาลามัสมีหน้าที่ส่าคัญในการสร้างความสมดุลให้กับระบบการท่างานของ
ร่างกาย เช่น ควบคุมการท่างานของต่อมพิทูอิทารี รักษาระดับความสมดุลของอุณหภูมิ
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ร่างกาย การหายใจ การหลับ การตื่น อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต ปริมาณน้่าตาล
ในกระแสเลือด ควบคุมสมดุลในการท่างานของระบบประสาทอัตโนมัติ นอกจากนีย้ังท่าหน้าที่
ควบคุมแรงขับ (drive) ต่าง ๆ เช่น ความหิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ เป็นต้น ไฮ
โปทาลามัส จงึได้รับสมญาว่าผูพ้ิทักษ์รา่งกาย (guardian of body) 

7.1.1.4 สมองส่วนกลาง (midbrain) เป็นส่วนที่มีความยาวประมาณ 1 นิ้ว 
ตั้งอยู่ใต้ทาลามัส โดยมีเซลล์ประสาทเป็นตัวเช่ือมต่อกัน มีส่วนส่าคัญพองออกเป็นกระเปาะ 
เรียกว่า ออปติกโลป (optic lobe) ส่วนใหญ่ท่าหน้าที่เกี่ยวกับการเห็น และการได้ยิน เช่น 
ควบคุมการเคลื่อนไหวของนัยน์ตา ท่าให้ลูกนัยน์ตากรอกไปมา และควบคุมการปิดเปิดของรู
ม่านตา ในเวลาที่มแีสงสวา่งเข้ามามากหรอืน้อย 

7.1.1.5 ซีรีเบลลัม (cerebellum) หรือสมองเล็ก แบ่งเป็นพู 2 พู อยู่ด้านซ้าย
และขวา มีเนื้อ 2 ช้ัน เรียกว่า คอร์เทกซ์ เป็นสีเทาหรือเกรย์ ส่วนช้ันใน เรียกว่า เมดัลลา หรือ 

ไวท์  แมตเตอร์ ส่วนไวท์  แมตเตอร์นี้ยื่ นเข้าไปตามกระพุ้ งของซีรี เบลลัม และยังแตก
กิ่งก้านสาขามากมาย คล้ายกับกิ่งไม้ ในช้ันเกรย์ แมตเตอร์ ยังแยกเป็น 2 ช้ัน เช่ือมติดต่อกัน
ด้วยเซลล์ปัวร์คินเย (purkinje cell) ซีรีเบลลัม ท่าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม และประสานงาน 
การท่างานของกล้ามเนื้อ (motor coordination) เพื่อให้ท่างานด้วยดี หน้าที่ส่าคัญคือช่วยให้
อวัยวะต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสมอง ให้สามารถท่างานประสานกันได้เป็นจังหวะ
เดียวกัน เพื่อท่ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เช่น การเล่นเทนนิส การที่จะตีลูกให้ถูกได้ อวัยวะ
หลายส่วนจะต้องท่างานประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่น ตา หู แขน ขา มือ ฯลฯ หน้าที่อีก
ประการหนึ่ง คือควบคุมการทรงตัวของร่างกาย เนื่องจากสมองเล็กเป็นตัวรับกระแสประสาท 
จากอวัยวะรับสัมผัสที่ใช้ควบคุมการทรงตัว ซึ่งอยู่บริเวณหูช้ันใน ท่าให้เกิดความสมดุลใน
ขณะที่ร่างกายก่าลังอยู่ ในอิริยาบถต่าง ๆ เช่น ขณะยืน เดิน หมุนตัว กระโดด เป็นต้น 
นอกจากนีย้ังควบคุมการเกร็งตัวของร่างกายอีกด้วย 

7.1.1.6 พอนส์  (pons) เป็นส่วนที่อยู่ถัดลงมาจากสมองส่วนกลาง และ
ด้านหน้าของสมองเล็ก (cerebellum) โดยมีใยประสาทเป็นตัวเชื่อม จึงท่าให้พอนส์เป็นทางผ่าน
ของกระแสประสาท ทีม่าจากส่วนล่างเข้าสู่สมองแท้ และสมองเล็ก เพื่อให้เกิดการประสานงาน
กันระหว่างสมองทั้งสองชนิด เช่น สามารถเคลื่อนไหวได้พร้อมกับการทรงตัวที่ดี เป็นต้น
นอกจากนีย้ังควบคุมการเคี้ยวอาหาร การหลั่งน้่าลาย การหายใจ การฟัง 

7.1.1.7 ก้านสมอง (medulla oblongata) เป็นส่วนที่อยู่ต่อจากพอนส์ลงมา 
และเป็นส่วนสุดท้ายของสมอง โดยก้านสมองจะท่าหน้าที่เช่ือมต่อระหว่างสมองกับไขสันหลัง 
ภายในก้านสมองประกอบด้วยเส้นประสาทเป็นมัด เพื่อส่งกระแสประสาทที่ได้รับจากสมองเข้า
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สู่ไขสันหลัง และรับกระแสประสาทที่ส่งขึ้นมาจากไขสันหลัง ส่งต่อไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของสมอง 
ตามล่าดับเช่นกัน เท่ากับว่าก้านสมองเป็นสถานีรับส่งกระแสประสาทสุดท้าย  ที่เช่ือมต่อ
ระหว่างสมองกับไขสันหลัง แต่เนื่องจากมัดของเส้นประสาทที่อยู่ภายในก้านสมองนั้น  มี
ลักษณะไขว้กันเป็นรูปกากบาท จึงท่าให้เส้นประสาทชุดที่มาจากร่างกายซีกขวาจะไปเชื่อมต่อ
กับเส้นประสาทที่จะเข้าสู่สมองซีกซ้าย และเส้นประสาทชุดที่มาจากร่างกายซีกซ้ายจะไป
เช่ือมต่อกับเส้นประสาทที่จะเข้าสู่สมองซีกขวา จึงมีผลท่าให้สมองซีกขวาควบคุมการท่างาน
ของอวัยวะซีกซ้าย และสมองซีกซ้ายจึงควบคุมการท่างานของอวัยวะซีกขวา นอกจากนี้ก้าน
สมองยังท่าหน้าที่ควบคุมการท่างานของอวัยวะภายในบางชนิดอีกด้วย  (ระบบประสาท
อัตโนมัติ) เชน่ การเต้นของหัวใจ การขยายและหดตัวของปอด การย่อยอาหาร เป็นต้น 

7.1.2 ไขสันหลัง (spinal cord) เป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทส่วนกลาง อยู่ถัด
จากเมดัลลา ออบลองกาตา หรือก้านสมอง ไปทางหางอยู่ภายในช่องของกระดูกสันหลัง 
(neural canal) ตลอดความยาวของล่าตัว มีความยาวประมาณ 42-45 ซม. ไขสันหลังบริเวณ
ใกล้สมองจะมีขนาดใหญ่ แล้วเรียวลงมาจนถึงสว่นหาง ไขสันหลังประกอบด้วยส่วนสีเทา (gray 

matter) อยู่ข้างใน ผิดกับสมองที่มีส่วนสีเทาอยู่ด้านนอก ส่วนสีเทานี้ถ้าตัดตามขวาง จะเห็นว่า
เป็นรูปผีเสื้อขณะบิน ส่วนสีเทาซีกซ้ายขวาเช่ือมติดต่อกันในลักษณะคล้ายตัว H โดยส่วนขวาง
มีช่ือว่า เกรย์ คอมมิสเซอร์ (gray commissure) เชื่อมส่วนสีเทา มีส่วนที่ยื่นออกมาทางด้านบน 
เรียกว่า ดอร์ซัล ฮอร์น (dorsal horn) หรอืโพสทีเรียร์ฮอร์น (posterior horn) และเวนตรัล ฮอร์น 
(ventral horn) หรอื แอนทีเรียร์ฮอรน์ (anterior horn) เป็นส่วนที่ยื่นลงด้านล่าง 

 
ภาพท่ี 8.16 ไขสันหลัง (spinal cord)  

ที่มา (https://www.pinterest.com สืบค้น 15 มกราคม 2558) 

ไขสันหลังมีส่วนสีขาว (white matter) อยู่ด้านนอกของส่วนสีเทา และมีใยประสาท
แตกออกมาจากเซลล์ประสาทมากมาย โดยใยเหล่านี้จะยาวขนานไปตามความยาวของไขสัน
หลัง โดยมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (neuroglia) ยึดให้อยู่กับที่ และใยประสาทเหล่านี้มีเยื่อหุ้มหนาจึง
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เห็นเป็นสีขาว แต่บริเวณที่ตัวเซลล์ประสาท รวมกันเป็นส่วนสีเทานั้น มีสเีทาเพราะมีเยือ่หุม้บาง 
ๆ หุ้ม ท่าให้มองเห็นโปรโทพลาสซึมเป็นสีเทา 

ไขสันหลังของมนุษย์ แบ่งออกเป็น 31 ปล้อง (segments) ในแต่ละปล้องจะมีคู่ของ
เส้นประสาทไขสันหลัง (spinal nerve) ออกมาจากด้านซ้าย-ขวา ซึ่งเส้นประสาทเหล่านี้เป็น
เส้นประสาทที่มเีส้นใยประสาทแบบผสม คอืมีทั้งสว่นที่รับความรู้สกึและสั่งการ รากเล็ก ๆ ของ
ประสาทสั่งการ (motor nerve rootlets) 6–8 เส้น จะงอกออกมาอย่างสม่่าเสมอจากแต่ละข้าง
ของร่องดา้นท้องร่วมด้านข้าง (ventro lateral sulci; ร่องของไขสันหลังที่อยู่ด้านท้องและค่อนมา
ด้านข้าง ทั้งสองข้างของไขสันหลัง) รากประสาทเส้นเล็ก จะรวมตัวกันเป็นรากอันใหญ่เรียกว่า 
รากประสาท ซึ่งในส่วนของเส้นประสาทรับความรู้สึกเองก็เช่นกัน ที่จะมีเส้นรากประสาทเล็ก 
งอกออกมาจากบริเวณร่องด้านหลังร่วมด้านข้าง (dorsal lateral sulci; ร่องของไขสันหลังที่อยู่
ด้านหลังและค่อนมาด้านข้าง) และรวมกันเป็นเส้นรากขนาดใหญ่ ทั้งรากประสาทส่วนรับ
ความรู้สึกและสั่งการนั้น  จะรวมกันอีกทีเป็นเส้นประสาทไขสันหลัง (spinal nerves) ซึ่ง
ประกอบด้วยเส้นใยประสาทแบบผสม คือมีทั้งส่วนที่รับความรู้สึกและสั่งการ เส้นประสาทไข
สันหลังจะก่อตัวขึ้นภายในช่องระหว่างกระดูกสันหลัง ( intervertebral foramen; IVF) ยกเว้น
เส้นประสาทในระดับ C1 และ C2 

เนื่องจากกระดูกสันหลังมีความยาวมากกว่าไขสันหลัง ดังนั้น ในผูใ้หญ่ปล้องไขสัน
หลังจะมีหมายเลขระดับไม่ตรงกับระดับของชิน้กระดูกสันหลัง โดยเฉพาะในส่วนล่างของไขสัน
หลัง ซึ่งต่างจากทารกในครรภ์ที่จะมีช่ือระดับตรงกัน ในผู้ใหญ่ไขสันหลังจะสิ้นสุดที่ระดับ
กระดูกสันหลังที่  L1/L2 และกลายตัวเป็นโครงสร้างที่ เรียกว่า โคนัส เมดัลลาริส (conus 

medullaris) 

 
ภาพท่ี 8.17 ลักษณะไขสันหลังแต่ละระดับ 

ที่มา (http://slideplayer.com สืบค้น 15 มกราคม 2558) 
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หน้าที่ของไขสันหลัง ได้แก่ 
1. เป็นศูนย์กลางของ spinal reflex 

2. เป็นต่าแหน่งแรกทีร่ับสัญญาณประสาทจากระบบรับความรู้สกึ ส่งต่อไปสมอง 
3. เป็นต่าแหน่งที่สิ้นสุดของสัญญาณประสาทที่มาจากระบบประสาทมอเตอร์ 

(motor) เนื่องจากมีแอนทีเรียร์ มอเตอร์ นิวรอน (anterior motor neurons) ที่จะเป็นเซลล์
ประสาทที่รับค่าสั่งจากคอร์ติโคสไปนอล แทลก (corticospinal tract) และสั่งการไปยังเซลล์
กล้ามเนือ้ 

4. เป็นทางเดินของกระแสประสาทที่ตดิต่อระหว่างไขสันหลังและสมอง 

5. เป็นศูนย์กลางของระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic nervous system) 

7.2 ระบบประสาทส่วนปลาย (peripheral nervous system หรือ PNS) ระบบ
เส้นประสาทรอบนอก ประกอบด้วย เส้นประสาทสมอง (cranial nerve) และเส้นประสาทไขสัน
หลัง (spinal nerve) ท่าหน้าที่รับ และน่าความรู้สึก เข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลาง (สมองและไข
สันหลัง) จากนั้นน่ากระแสประสาทสั่งการจากระบบประสาทส่วนกลาง ไปยังหนว่ยปฏิบัติงาน  

เส้นประสาทสมอง (cranial nerve)  

คู่ที่ 0 (หรือ terminal nerve) พบเฉพาะในสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดตอนเป็นตัว
อ่อน ไม่ทราบหน้าที่ 

คู่ที่ 1 เส้นประสาทรับกลิ่น (olfactory nerve) น่ากระแสประสาทรับกลิ่นจากโพรง
จมูกสู่สมอง 

คู่ที่ 2 เส้นประสาทตา (optic nerve) น่าข้อมูลเกี่ยวกับการมองเห็นจากตาสู่สมอง 

เส้นประสาทคู่นี้จะสลับกัน คือ เส้นทางขวาจะเข้าด้านซ้ายของสมอง ส่วนเส้นซ้ายจะเข้า
ด้านขวาของสมอง ท่าให้เกิดไขว้กัน เรียกว่า ออพติคไคแอสมา (optic chiasma) 

คู่ที่ 3 เส้นประสาทกล้ามเนื้อตา (oculomotor nerve) ควบคุมการเคลื่อนไหวของ
กล้ามเนือ้ลูกตา หรี่ตา เบิกตา 

คู่ที่  4 เส้นประสาททรอเคลียร์ (trochlear nerve) ควบคุมการเคลื่อนไหวของ
กล้ามเนือ้ลูกตา โดยใหลู้กตามองลง และเคลื่อนไปทางหางตา 

คู่ที่ 5 เส้นประสาทไทรเจมินัล (trigeminal nerve) รับความรู้สึกบนใบหน้า และ
ควบคุมกล้ามเนือ้ในการเคี้ยว 

คู่ที่ 6 เส้นประสาทแอบดิวเซนต์ (abducent nerve) ควบคุมการเคลื่อนไหวของลูก
ตา ในการช่าเลืองตา ให้โฟกัสภาพชัด 
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คู่ที่ 7 เส้นประสาทเฟเชียล (facial nerve) ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนือ้บน
ใบหนา้ ส่งข้อมูลการรับรสจากลิน้ไปยังสมอง กระตุน้การหลั่งน้่าลาย 

คู่ที่ 8 เส้นประสาทหู (vestibulocochlear nerve) น่ากระแสประสาทการได้ยิน และ
สิ่งกระตุน้ที่ชว่ยควบคุมสมดุลการทรงตัวจากหูชัน้ในไปยังสมอง 

คู่ที่  9 เส้นประสาทลิ้น  และคอหอย (glossopharyngeal nerve) ควบคุมการ
เคลื่อนไหวของกล้ามเนือ้บริเวณคอหอย ต่อมทอนซิล ลิน้ปิดหลอดลม และส่งรสสัมผัสจากลิ้น
ไปยังสมอง 

คู่ที่ 10 เส้นประสาทเวกัส (vagus nerve) ควบคุมการเคลื่อนไหวของคอหอย 
อวัยวะบริเวณคอ ทรวงอก (หัวใจ การหายใจ) 

คู่ที่ 11 เส้นประสาทแอกเซสซอรี่ (accessory nerve) ควบคุมการเคลื่อนไหวของ
กล้ามเนือ้บริเวณคอ ไหล่ สะบัก กล่องเสียง เพดานอ่อน 

คู่ที่ 12 เส้นประสาทลิ้น (hypoglossal nerve) ควบคุมการเคลื่อนไหวของลิ้น การ
กลืนอาหาร 

 
ภาพท่ี 8.18 เส้นประสาทสมอง (cranial nerve) 

ที่มา (http://slideplayer.com สืบค้น 15 มกราคม 2558) 

เส้นประสาทสันหลัง (spinal nerve) 

เส้นประสาทสันหลังของคน มี 31 คู่ เรียกช่ือตามบริเวณกระดูกสันหลัง คือ 
เส้นประสาทไขสันหลังระดับคอ (cervical nerve) มี 8 คู่ เส้นประสาทไขสันหลังระดับอก 
(thoracic nerve) มี 12 คู่ เส้นประสาทไขสันหลังระดับเอว (lumbar nerve) มี 5 คู่ เส้นประสาท
ไขสันหลังระดับก้นกบ (sacral nerve) มี 5 คู่ และเส้นประสาทไขสันหลังระดับปลายก้นกบ 
(coccygeal nerve) มี 1 คู่ 

ตัวเส้นประสาทสันหลังบริเวณโคน หรือรากของประสาทสันหลังนั้น แบ่งออกเป็น
ตัวรับความรู้สึก (sensory neuron) ตัวเซลล์จะอยู่ในปมของรากด้านบน (dorsal root ganglion) 
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ใช้รับความรู้สึกจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเข้ามายังไขสันหลัง เส้นประสาทสันหลังอีกชนิด
หนึ่ง เป็นตัวน่าค่าสั่ง (motor neuron) ตัวเซลล์อยู่ในเวนตรัลฮอร์น ใช้น่าค่าสั่งไปสู่อวัยวะหรือ
กล้ามเนือ้ 

 
ภาพท่ี 8.19 เส้นประสาทสันหลัง (spinal nerve) 

ที่มา (http://www.painrelieftouch.com สืบค้น 18 มกราคม 2558) 

ระบบประสาทส่วนปลาย ประกอบด้วย   
7.2.1 ระบบประสาทใต้อ านาจจิตใจ (voluntary nervous system) หรือ ระบบ

ประสาทโซมาติก (somatic nervous system) ท่าหน้าที่ควบคุมการท่างานของกล้ามเนื้อลาย
ของอวัยวะภายนอก โดยเซลล์ประสาทรับความรู้สึก จะรับกระแสประสาทจากหน่วยรับ
ความรู้สึก ผ่านเส้นประสาทไขสันหลังหรือเส้นประสาทสมอง เข้าสู่ไขสันหลังหรือสมอง และ
กระแสประสาทจะถูกส่งผ่านเส้นประสาทไขสันหลัง หรือเส้นประสาทสมองไปยังหน่วย
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นกล้ามเนือ้ลาย 

ในบางครั้งระบบประสาทโซมาติก มีการท่างานที่อยู่นอกอ่านาจจิตใจก็ได้  คือ 
การตอบสนองต่อกล้ามเนื้อลายที่ไม่ต้องผ่านสมอง (ปฏิกิริยา reflex) เพียงแค่น่าส่งกระแสจาก
อวัยวะรับความรู้สึกผ่านเข้าไขสันหลัง และไขสันหลังส่งกระแสประสาทน่าค่าสั่งออกไปยัง
อวัยวะหรอืกล้ามเนือ้ 

7.2.2 ระบบประสาทอัตโนมัติ  (autonomic nervous system) หรือ ระบบ
ประสาทนอกอ านาจจิตใจ เป็นระบบประสาทที่ประกอบด้วยเซลล์ประสาทจ่านวนมาก แต่
เซลล์ประสาทเหล่านี้จะท่างานเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อ่านาจจิตใจ หรือการควบคุมของระบบ
ประสาทส่วนกลาง ดังนั้นการท่างานของเซลล์ประสาทอัตโนมัติ จึงท่างานได้โดยไม่ต้องอาศัย
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ค่าสั่งจากสมอง ระบบประสาทอัตโนมัติ ท่าหน้าที่ควบคุมการท่างานของกล้ามเนื้อเรียบ ของ
อวัยวะภายใน รวมทั้งต่อมในร่างกายอีกด้วย ระบบประสาทอัตโนมัติประกอบด้วย ระบบซิมพาเธ
ติก (sympathetic system) และระบบพาราซิมพาเธติก (parasympathetic system)  

7.2.2.1 ระบบซิมพาเธติก (sympathetic system) ศูนย์กลางอยู่บริเวณ
ไขสันหลัง (spinal cord) ประกอบด้วยเส้นประสาทที่ออกจากบริเวณไขสันหลัง ตั้งแต่อกจนถึง
เอว ระบบนี้จะท่างานในกรณีที่บุคคลตกอยู่ในสภาวะฉุกเฉิน ร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาตื่นตัว 
เพื่อเตรียมพร้อมที่จะสู้ หรือหนีจากสถานการณ์เหล่านั้น ปฏิกิริยาของร่างกายที่เกิดขึ้นเมื่อ
ระบบประสาทซิมพาเธติกท่างาน ได้แก่ ขนลุกตั้งชัน ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ เหงื่อออกมาก 
ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น หัวใจเต้นเร็วและรัว ต่อมอะดรีนัล (adrenal gland) หรอืต่อมหมวกไตจะ
หลั่งฮอรโ์มนอะดรนีาลีน (adrenalin) เพื่อเพิ่มพลังงานพิเศษใหก้ับร่างกาย เป็นต้น 

7.2.2.2 ระบบประสาทพาราซิมพาเธติก (parasympathetic system) 

มีศูนย์กลางอยู่ที่ก้านสมอง และไขสันหลังระดับกระเบนเหน็บปล้องที่ 2, 3 และ 4 โดยระบบนี้
จะท่างานควบคู่กับระบบซิมพาเธติก กล่าวคือ เมื่อระบบซิมพาเธติกท่างานสิ้นสุดลง ร่างกาย
พ้นจากสภาวะฉุกเฉินไปแล้ว ระบบพาราซิมพาเธติกจะช่วยท่าให้ร่างกายกลับคืนสู่สภาวะปกติ 
เชน่ เส้นขนจะราบลง ชีพจรหัวใจและความดันโลหิตจะกลับคืนสภาพเดิม เป็นต้น นอกจากนีย้ัง
กระตุน้ต่อมอะดรีนัล หลั่งฮอรโ์มนนอร์อะดรนีาลีน เพื่อช่วยใหร้่างกายกลับสู่ภาวะปกติอกีครั้ง 

 

ภาพท่ี 8.20 ระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic nervous system)  

ที่มา (http://activateanddominate.com สืบค้น 18 มกราคม 2558) 
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ตารางท่ี 8.1 เปรียบเทียบการท่างานของซิมพาเธติก และพาราซิมพาเธติก 

เน้ือเยื่อ หรอือวัยวะ ซิมพาเธติก พาราซิมพาเธติก 

หัวใจ เต้นแรงเร็วขึ้น เต้นช้าอ่อน 

ม่านตา ขยาย (dilated) หดเล็กลง (contracted) 
ปอด, หลอดลม, หลอดเลือด ขยาย หดเล็กน้อย หดตัว, ขยายเล็กน้อย 

ความดันโลหิต สูงขึ้น ต่่าลง 

ทางเดินอาหาร เคลื่อนไหวช้าท่างานน้อยลง เคลื่อนไหวเร็วขึน้ท่างานดีขึ้น 

ต่อมเหงื่อ เหงื่อออกมาก เหงื่อออกน้อยลง 

กระเพาะปัสสาวะ ยืดออก หดตัว 

มดลูก บีบตัวน้อยลง บีบตัวมากขึน้ 

 

8. อวัยวะรับความรู้สึก 

อวัยวะรับความรู้สกึเป็นโครงสรา้งพิเศษที่ประกอบด้วย รีเซปเตอร์เซลล์ (receptor cell) 

และแอกเชสชอรีเซลล์ (accessory) ที่สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ 
และเปลี่ยนข้อมูลเป็นกระแสประสาท เช่น เซลล์รูปแท่ง (rod cell) และเซลล์รูปกรวย (cone 

cell) ที่เรียงกันบนจอตา หรือ เรตินา (retina) เป็นรีเซปเตอร์เซลล์รับแสง และมีโครงสร้างที่
สนับสนุน ได้แก่ กระจกตาหรือคอร์เนีย (cornea) แก้วตาหรือเลนส์ (lens) ม่านตาหรือไอรีส 

(iris) และซิลิอารี มัสเซิล (ciliary muscle) ตัวอย่างเช่น แก้วตาเสริมความสามารถในการ
มองเห็นโดยปรับความยาวโฟกัสของแสง ในขณะเดียวกันแก้วตาจะกรองแสงอัตราไวโอเลต 
ก่อนที่จะเข้าสู่จอตาแมว้่าเราจะมองไม่เห็นแสงชนิดนี้ 

รีเซปเตอร์เซลล์ อาจจะเป็นปลายประสาท หรือ เซลล์พิเศษซึ่งสัมผัสใกล้ชิดกับเซลล์
ประสาท เช่น ตุ่มรับรส (taste bud) ของมนุษย์เป็นเซลล์เยื่อบุผิว ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อท่าหนา้ที่
พิเศษ และเช่ือมโยงกับเซลล์ประสาทหนึ่ง หรือ หลายเซลล์ อวัยวะรับความรู้สึก สามารถแบ่ง
ออก เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ (special sense organ) ได้แก่ อวัยวะรับ
ความรู้สึกจากสารเคมี คือ จมูกและลิ้น อวัยวะรับเสียง คือ หู และอวัยวะรับภาพ คือ ตา อีก
กลุ่มได้แก่ อวัยวะรับความรู้สกึทั่วไป หรอื อวัยวะรับความรู้สกึทางผิวหนัง 

8.1 ตา อวัยวะรับแสง 
 แสงประกอบด้วยหน่วยพลังงานที่เรียกว่า โฟตอน ปริมาณพลังงาน 1 โฟตอนมีค่า

เท่ากับ 1 ควอนตัม (quantum) พลังงานกระทบกับรีเซปเตอร์เซลล์แสงในอวัยวะรับแสง แล้ว
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เปลี่ยนเป็นกระแสประสาท พลังงานแสงถูกดูดซึมโดยสารสี เรียกว่า โรโดปซิน (rhodophin) พบ
ในตาสัตว์จ่าพวกหมกึ อาร์โทรพอดและสัตวม์ีกระดูกสันหลัง 

 ผนังของลูกตาประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ช้ัน คือ 

 1.  ชั้นสเคอลอรา (sclera) เป็นช้ันนอกสุดของลูกตา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื ช้ัน
ตาขาว ประกอบด้วยช้ันนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นผนังตาช้ันนอก หนา มีสีขาวทึบ แสงผ่านไม่ได้ และ 
ส่วนคอร์เนีย (cornea) หรือ กระจกตา เป็นส่วนเยื่อที่คลุม 1/6 ทางด้านหน้าของลูกตา หรือ
คลุมส่วนของตาด่า มีลักษณะใส โปร่งแสง ไม่มีหลอดโลหิต สามารถให้แสงผา่นเข้าไปในลูกตา
ได้ 

 2. ชั้นคอรอยด์โคท (choriod coat) ผนังตาช้ันกลาง มีลักษณะบาง มีเส้นเลือด
ฝอยมาเลี้ยง โดยผ่านเข้ามาทางช่องทางด้านหลังของสเคลอรา ทางส่วนด้านหน้าของช้ันนี้ มี
ส่วนหนา เรียกว่า ซิลิอารี บอดี (ciliary body) ซึ่งมีกล้ามเนื้อติดอยู่ด้วย ส่าหรับปรับความโค้ง
ของเลนส์เมื่อรับภาพในระยะต่าง ๆ กันถัดไปทางด้านใกล้กับคอร์เนีย มีม่านตา (iris) ซึ่งเป็น
กล้ามเนื้อเรียบเหมือนกับกล้ามเนื้อที่ยึดเลนส์ตา ช่องระหว่างม่านตา เรียกว่า พิวพิล (pupil) 

ช่องนี้จะเปลี่ยนขนาดตามความเข้มของแสง ถ้าอยู่ในที่มืด พิวพิลจะขยายใหญ่ เมื่ออยู่ในที่
สว่าง พิวพิลจะหรี่เล็ก ม่านตานี้จะเห็นมีสีเดียวกับช้ันคอรอยด์ ถ้าไม่มีรงควัตถุ เชน่ ในกรณีคน
เผอืก จะเห็นมา่นตาสีแดง คือสขีองเส้นเลือดนั่นเอง 

 3. ชั้นเรตินา (retina) เป็นส่วนที่อยู่ช้ันในสุดของลูกตา แบ่งเป็น 2 ช้ัน คือ ช้ันสี 
(pigment layer) ช้ันนี้มีวัตถุที่มีสีชนิดเดียวกับช้ันคอรอยด์ และช้ันเส้นประสาท (nervous layer) 

ช้ันนี้เป็นช้ันรับภาพ เนื่องจากประกอบด้วยเซลล์ประสาท 2 ชนิด คือ คือ เซลล์รูปแท่ง (rod 

cells) เป็นเซลล์รูปยาวทรงกระบอก มีความไวต่อแสงประกอบด้วยสีที่เรียกว่า โรโดปซิน เป็น
ตัวรับแสง ท่าหน้าที่ในการรับแสงหรอืภาพขาว-ด่า บริเวณนั้นสว่างหรือมดื และจะท่างานมาก
เมื่อมองภาพในที่สลัวหรือที่มีแสงน้อย และเซลล์รูปกรวย (cone cells) เป็นเซลล์รูปกรวย ท่า
หนา้ที่รับภาพสี และเซลล์นี้จะท่างานได้เฉพาะเวลาที่มีแสงสว่างมากเท่านั้น ดังนัน้ในบริเวณที่มี
แสงสลัว เราจะรับภาพได้เฉพาะภาพขาว ด่าเท่านั้น เนื่องจากเซลล์รูปกรวยไม่ท่างาน ในมนุษย์
จะมีเซลล์รูปแท่งมากกว่าเซลล์รูปกรวย ประมาณ 4 เท่า  

เมื่อแสงผ่านเข้ามาในลูกตา และตกกระทบที่เรตินา เซลล์รูปแท่งและรูปกรวย จะ
ท่าหน้าที่ส่งกระแสประสาทผ่านเซลล์ประสาทชนิดสองขั้ว ซึ่งเช่ือมอยู่กับเส้นประสาทต่อไปยัง
ช้ันปมประสาท (ganglion cell layer) เส้นประสาทจะรวมกันเป็นมัดเข้าสู่สมองทางเส้นประสาท
ออพติค (optic nerve) หรือเส้นประสาทสมองคู่ที่ 2 ส่งไปสู่สมองโดยเส้นประสาทนี้มีทางไขว้
กันก่อนที่จะเข้าสู่สมอง บริเวณที่เกิดการไขว้กัน เรียกว่า ออพติค ไคแอสมา (optic chiasma) 
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ภาพจากตาขวาจะถูกส่งเข้าสมองด้านซ้าย ภาพจากตาซ้ายจะถูกส่งเข้าสมองด้านขวา ดังนั้น 
ภาพที่ส่งมาเป็นคลื่นนั้น ต้องพบกับช้ันปมประสาท และช้ันประสาทสองขั้วก่อน จึงจะส่งเข้า
สมอง ในช้ันเรตินามีจุดที่ไม่มีทั้งเซลล์รูปกรวยและรูปแท่งอยู่ เนื่องจากบริเวณนั้นเป็นจุดรวม
ของแอกซอนจากเซลล์ปมประสาททั้งหมด เรียกว่า จุดบอด (blind spot)  

 
ภาพท่ี 8.21 โครงสรา้งของลูกตา 

ที่มา (http://www.youreyescenter.com สืบค้น 18 มกราคม 2558) 

การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เซลล์รูปแท่ง ในขณะรับภาพครั้งแรกที่เซลล์รูปแท่ง จะมี
สารสีม่วงปนแดง ช่ือว่า โรดอปซิน อันเกิดจากโปรตีนที่ช่ือ ออพซินรวมกับอนุพันธ์ของวิตามิน 
A คือ เรตินัล (retinal) สารตัวนี้ท่าหน้าที่เหมือนสารเคมีที่เคลือบไว้บนฟิล์มที่ใช้ถ่ายรูป เมื่ อ
ได้รับแสงสลัว ก็เปลี่ยนเป็นลูมิโรดอปซิน (lumirhodopsin) หรือทรานส เรตินัล (trans retinal) 

ซึ่งไม่คงตัว ซึ่งจะสลายไปเป็นออพซิน กับเรตินัล พร้อมกับเกิดพลังงานในรูปกระแสไฟฟ้า ท่า
ให้เกิดกระแสประสาทขึ้นในเซลล์รูปแท่ง แล้วต่อเนื่องไปตามเส้นใยประสาท เพื่อส่งเข้าสมอง 
เพื่อแปลความหมายต่อไป เมื่อโรดอปซินสลายตัวไปแล้ว เซลล์รูปแท่งสามารถสร้างกลับขึ้นมา
ใหม่ได้ ถ้าร่างกายขาดโรดอปซิน เนื่องจากขาดวิตามินเอ ซึ่งเป็นสารที่ใช้สร้างโรดอปซิน ท่าให้
โรดอปซินไม่เพียงพอ ท่าให้มองไม่เห็นเวลาแสงสลัวหรอืตาฟางตอนกลางคนื (night blindness) 

การท่างานของเซลล์รูปกรวย เซลล์รูปกรวยมีอยู่ 3 ชนิด มีรงควัตถุรับสีที่แตกต่าง
กันอยู่ คือ ตอบสนองต่อสีเขียว สีน้่าเงิน และสีแดง ทั้งหมดมีอยู่ประมาณ 6-7 ล้านเซลล์ มี
มากที่สุดบริเวณโฟเวีย นอกจากนั้นกระจายอยู่ทั่วไปรอบลูกตา ถ้าเซลล์รูปกรวยที่รับสีเขียวถูก
กระตุ้นภาพที่เห็นจะเป็นสีเขียว ถ้าถูกกระตุ้นพร้อมกันทั้งสองสี จะเห็นภาพเป็นสีผสม ถ้าคน
ขาดเซลล์รูปกรวยชนิดใดชนิดหนึ่งไปจะรับสีนั้นไม่ได้ เช่น เซลล์รูปกรวยสีเขียวขาด หรือพิการ
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ไป จะได้ภาพสีแดง เพราะคลื่นแสงอยู่ใกล้กันมาก การเป็นเช่นนี้เรียกว่า ตาบอดสี (color blind) 

ซึ่งเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรม และพบมากในผู้ชายมากกว่าผูห้ญิง 

 
ภาพท่ี 8.22 โครงสรา้งของลูกตาช้ันเรตนิา (retina) 

ที่มา (http://keywordsuggest.org สืบค้น 18 มกราคม 2558) 

8.2 ผิวหนัง อวัยวะรับสัมผัส 

บริเวณผิวหนังสามารถรับความรู้สึกได้หลายชนิด เช่น ความเจ็บปวด ความร้อน 
ความเย็น แรงกด เป็นต้น โดยปลายประสาทแต่ละชนิดที่รับความรู้สึกเหล่านั้น มีรูปร่าง
ลักษณะแตกต่างกัน การรับความรู้สึกสัมผัสในมนุษย์เกิดขึน้ที่ผวิทั่วร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณ 
นิ้วมือ และริมฝีปากจะมีอวัยวะรับความรู้สึกจ่านวนมากและหลายชนิด อวัยวะรับสัมผัส
ความรู้สึกแต่ละชนิดอยู่ที่ต่าแหน่งต่างกัน และท่าหน้าที่รับสัมผัสที่แตกต่างกัน เช่น ไมเนอร์
คอร์พัสเคิล (meissner’s corpuscle) รัฟฟินิเอนออร์แกน (ruffini’s end organ) และ เมอร์เคน
ติสก์ (merkel’s disk) ต่างท่าหน้าที่รับสัมผัส และ แพกซิเนียนคอร์พัสเซิล (pacinian corpuscle) 
รับสัมผัสแรงดัน แพกซิเนียนคอร์พัสเซิล มีปลายประสาทที่ห่อหุ้มด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน มี
ของเหลวอยู่ภายใน แรงกดดันของของเหลวต่อเนือ้เยื่อเกี่ยวพัน กระตุน้แอกซอนได้ 

 
ภาพท่ี 8.23 ปลายประสาทอิสระรับความรู้สกึบนผิวหนัง 
ที่มา (http://www.d.umn.edu สืบค้น 18 มกราคม 2558) 
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8.3 ลิ้น อวัยวะรับรสมนุษย์ 
ลิ้นเป็นอวัยวะที่ใช้ชิมรส และไม่เรียบเสมอกันทั้งลิ้น มีส่วนที่เป็นตุ่มอยู่ รวม

เรียกว่า ต่อมรับรส (taste bud) ซึ่งประกอบด้วยเซลล์รับรส (gustatory cell หรือ receptor 

cell) ซึ่งเรียงอยู่บนผวิลิ้น เซลล์ตุ่มรับรสเกิดขึ้นทดแทนตลอดเวลา โดยมีระยะครบรอบทุก 10-

30 ช่ัวโมง ตุ่มรับรสมีรูปทรงไข่ ประกอบด้วยชอ่งบรรจุอวัยวะรับรสหลายอัน แต่ละอันคือเซลล์
เยื่อบุผิวซึ่งมีไมโครวิไล ส่าหรับรับความรู้สึก และมีส่วนยื่นออกไปช่องเปิดเรียกว่า รูรับรส 
(taste pore) อวัยวะรับรสหนึ่งหน่วยเช่ือมกับเซลล์ประสาทหลายเซลล์ รสพื้นฐานที่มนุษย์มี 4 
รส คือ หวาน เปรี้ยว เค็ม และ ขม ปุ่มรับรสซึ่งมีตุ่มรับรสหลายตุ่ม จึงอาจจะรับรสได้มากกว่า
หนึ่งรส แต่มีรสเด่นอยู่รสใดรสหนึ่ง ส่วนเผ็ดนั้นไม่ใช่รส เป็นการท่าให้เกิดการระคายเคืองกับ
เซลล์ การจ่าแนกรสขึ้นอยู่กับรหัสที่ประกอบขึ้นด้วยข้อมูลหลายอย่างถูกส่งไปยังสมอง 
ความชอบ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรับรสแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการผสมผสานระหว่างรส กลิ่น 
สัมผัสแตะต้อง และอุณหภูมิ กลิ่นผ่าน ช่องปากไปช่องจมูก เวลาเป็นหวัดจงึรูส้ึกรับรสได้ไม่ดี  

 
ภาพท่ี 8.24 ต่อมรับรส (taste bud) ของลิ้น 

ที่มา (http://humananatomyclass.com สืบค้น 18 มกราคม 2558) 

8.4 จมูก อวัยวะรับกลิ่น 

จมูกใช้ส่าหรับดมกลิ่นนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรก เรียก
ส่วนเวสติบูลาร์ (vestibular region) ส่วนนี้เป็นส่วนแรกของลมหายใจเข้า เป็นรูจมูกส่วนนอก มี
ทั้งขนจมูกและต่อมน้่ามัน ส่วนที่ถัดเข้าไปเรียกว่า ส่วนหายใจ (respiratory region) ภายในต่อม
มีเมือก และเส้นเลือดฝอยจ่านวนมากมาย ส่วนสุดท้ายท่าหน้าที่เกี่ยวกับการดมกลิ่น เรียก 
ส่วนดมกลิ่น (olfactory region) มนุษย์มีเยื่อบุผิวออลแฟกทอริ (olfactory epithelium) ซึ่งอยู่
เพดานด้านบนของช่องจมูกประกอบด้วย ออลแฟกทอริเซลล์ (olfactory cell) ประมาณ 20 

ล้านเซลล์ โดยมีใยประสาทแอกซอนของเซลล์ประสาทรับกลิ่น แทรกอยู่ในแผ่นบางของกระดูก
เอทมอย (ethmoid bone) บนผิวสมองที่มีรูขนาดเล็ก ปลายประสาทเหล่านี้อยู่บนเยื่อบุผิว ซึ่ง
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แต่ละเซลล์บนผิวเยื่อบุ ประกอบด้วยขนรับกลิ่นจ่านวนมาก ซึ่งมีปฏิกิริยาต่อกลิ่นในอากาศ 
เยื่อบุผวิออลแฟกทอริไวต่อสารเคมี หรอื กลิ่นได้ประมาณ 50 ชนิด และไวต่อกลิ่นมาก แมจ้ะมี
สารก่าเนิดกลิ่นเพียงเล็กน้อยเพียงเท่านั้น เช่น สารไอโอนอน (Ionone) สารสังเคราะห์กลิ่นไวโอ
เลต ความเข้นข้นเพียงหนึ่งในสามสิบพันล้านส่วนของอากาศ สามารถกระตุ้นให้มนุษย์ได้กลิ่น 
แม้ว่าจะมีความไวต่อสารเคมีมาก แต่การรับกลิ่นจะปรับตัวอย่างรวดเร็วเช่นกัน  โดยจะลด
ความไวลงถึง ร้อยละ 50 ในเวลาเพียงหนึ่งนาทีหลังถูกกระตุ้น การปรับตัวนี้เกิดขึ้นที่ระบบ
ประสาทส่วนกลาง 

 
ภาพท่ี 8.25 โครงสรา้งสว่นดมกลิ่น (olfactory region) ของจมูก 

ที่มา (http://www.whatayear.org สืบค้น 18 มกราคม 2558) 

8.5 หู อวัยวะรับเสียง 
โดยทั่วไปสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง จะไม่มีอวัยวะรับเสียง ยกเว้นแมลงบางชนิด 

เช่น จิ้งหรีด จักจั่น ตั๊กแตน ส่วนสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทุกชนิด มีอวัยวะส่าหรับรับเสียงได้แล้ว 
แม้แต่ปลาถึงแม้ไม่มีหู แต่ปลาก็สามารถรับเสียงได้ จากเส้นข้างล่าตัว (lateral line) ส่วนพวก
นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีววิัฒนาการเกี่ยวกับอวัยวะรับเสียงได้ดี 

หูมนุษย์ ประกอบด้วย  3 ส่วน คือ ส่วนนอก (external ear) หูส่วนกลาง (middle 

ear) และหูส่วนใน (inner ear)  

1. หูส่วนนอก (external ear) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ใบหู (pinna) มีเฉพาะในสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้น เป็นกระดูกยืดหยุ่นได้ (elastic cartilage) ท่าให้รับคลื่นเสียงเข้าหูได้ และ
รูหู (external auditory canal) เริ่มจากข้างนอกส่วนที่ติดกับใบหูจนจรดแก้วหู (ear drum) เป็น
ท่อกลวงใหค้ลื่นเสียงผ่านเข้าไป ภายในช่องนี้มีขนและต่อมสร้างขี้หู เพื่อป้องกันแมลงขนาดเล็ก 
เข้าไปท่าอันตรายหูชัน้ใน 
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ภาพท่ี 8.25 โครงสรา้งของหู 
ที่มา (https://joebrencept.files.wordpress.com สืบค้น 18 มกราคม 2558) 

2. หูส่วนกลาง (middle ear) เริ่มจากแก้วหูเป็นแผ่นบาง ท่าหน้าที่กั้นช่องหู 
หรือรูหูกับหูส่วนกลาง โดยขึงอยู่บนขอบกระดูกแอนนูลัส แทมพานิคัส (annulus tympanicus) 

ภายในช่องนี้มี ช่องต่อกับคอหอย เรียกว่า ช่องท่อ ยูสเตเชียน (eustachian tube) เพื่อลด
แรงสั่นสะเทือน และปรับความดันภายในกับภายนอกให้เท่ากัน ดังนั้น เวลานั่งรถขึ้นเขาสูง จะ
รู้สึกหูอือ้ เนื่องจากความดันภายนอกน้อยกว่าภายใน แก้วหูจะถูกดันโป่งออก คนที่เป็นหวัดมัก
หูอื้อ เนื่องจากท่อ ยูสเตเชียนอักเสบ ท่อจึงตีบ ความดันภายนอกกับภายในไม่เท่ากัน จึงดัน
แก้วหูไปข้างใดข้างหนึ่ง หูจึงอื้อ ภายในหูช้ันกลางนี้ มีกระดูกอยู่ 3 ชิ้น คือ กระดูกค้อน 
(malleus) กระดูกทั่ง (incus) และกระดูกโกลน (stapes) กระดูกทั้ง 3 ชิน้นี้ ท่าหน้าที่ขยายความ
สั่นสะเทือนจากแก้วหูให้เพิ่มขึ้น และคลื่นความสั่นสะเทือนนี้จะถูกส่งไปยังหูส่วนในทาง
หนา้ต่างรูปไข่ (oval window) 

3. หูส่วนใน (inner ear) เป็นที่อยู่ของอวัยวะรับเสียงและทรงตัว อวัยวะรับเสียง 
มีรูปร่างคล้ายหอยโข่ง เรียกว่า คอเคลีย (cochlea) ภายในคอเคลียนี้ ถ้าผ่าออกตามขวางจะ
พบว่าประกอบด้วยห้อง 3 ห้อง เรียกว่า สคาลาเวสติบูลิ (scala vestibuli) อยู่ข้างบน สคาลา
มีเดีย (scala media) อยู่กลาง สคาลาทิมพาไน (scala tympani) อยู่ด้านล่าง ทั้งสามห้องนี้ มี
ของเหลวบรรจุอยู่เต็ม ของเหลวในช่องสคาลาเวสติบูลิ และสคาลาทิมพาไน มีช่ือเดียวกัน คือ 
เพอริลิมพ์ (perilymph) ส่วนสคาลามีเดีย มีของเหลวช่ือเอนโดลิมพ์ (endolymph) บรรจุอยู่ 
และภายในสคาลามีเดีย มีอวัยวะส่าหรับรับเสียง เรียกว่า เซลล์ขน (hair cells) เมื่อคลื่นเสียง
ผ่านเข้ามาในแก้วหู จนถึงกระดูกค้อน ทั่ง โกลน ผ่านช่องรูปไข่ เข้าเพอริลิมพ์ ของสคาลาเว
สติบูลิ และถูกเยื่อที่ขวางระหว่างสคาลาเวสติบูลิ และสคาลามีเดีย แล้วส่งไปที่เอนโดลิมพ์ 
ของสคาลามีเดียแล้ว เซลล์ขนในออร์แกนออฟคอร์ตินี้  จึงสั่นสะเทือนแล้วส่งคลื่นของ
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แรงสั่นสะเทือนนีไ้ปยังประสาทคอเคลีย (cochler nerve) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นประสาทสมอง
คู่ที่ 8 คลื่นเสียงจะออกไปจากหูส่วนในทางหน้าต่างรูปกลม (round window) เข้าสู่ท่อยูสเต
เชยีนเข้าคอหอย 

 

แบบฝึกหัด 

1. จงอธิบายโครงสรา้งของเซลล์ประสาท  

2. จงบอกชนิดของเซลล์ประสาทตามรูปร่าง และตามหนา้ที่ 
3. จงอธิบายการเกิดแอคช่ันโปเทนเซียล (action potential) ของเซลล์ประสาท 

4. จงอธิบายการเกิด รเีฟลกซ์อาร์ค (reflex arc) พร้อมยกตัวอย่าง 

5. จงอธิบายชนิด และหนา้ที่ของระบบประสาทอัตโนมัติ 
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เลือดและส่วนประกอบของเลอืด 

 

หัวข้อเน้ือหา  
1. หนา้ที่ของเลือด 

2. ส่วนประกอบของเลือด 

3. กลไกการหา้มเลือด 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

เมื่อผู้เรยีน เรียนจบบทนีแ้ล้วผูเ้รียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้ 
1. บอกหนา้ที่ของเลือดได้ 
2. บอกส่วนประกอบ และหนา้ที่ของแตล่ะสว่นประกอบของเลือดได้ 
3. อธิบายกลไกการหา้มเลือดได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ศกึษาเอกสารประกอบการสอน โดยแบ่งหัวข้อใหแ้ตล่ะกลุ่ม 

2. แตล่ะกลุ่มน าเสนอ นักศึกษาร่วมกันอภปิราย และตอบค าถาม 

3. อาจารย์บรรยายสรุปเนือ้หา ในแต่ละช่ัวโมง 
4. มอบหมายแบบฝกึหัดใหน้ักศึกษาท าเป็นการบ้าน ส่งในชั่วโมงถัดไป 

5. ทดสอบย่อยท้ายชั่วโมง 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย (power point) สรุปเนือ้หาในแต่ละบทเรียน 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. การเข้าเรียนตามเวลา 

2. ความสนใจในการเรียน การรว่มอภปิราย และตอบค าถาม 

3. ท าแบบฝกึหัดท้ายบท และสง่ตามก าหนดเวลา 

4. การสอบย่อยท้ายชั่วโมง 
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เลือดและส่วนประกอบของเลอืด 

 

เลือดจัดเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue) ชนิดพิเศษ เรียกว่า เนื้อเยื่อล าเลียง 
(vascular tissue) มีลักษณะเป็นของเหลวไหลเวียนอยู่ในหลอดเลือด ซึ่งสอดแทรกไปตาม
เนือ้เยื่อทั่วร่างกาย เลือดประกอบด้วย เม็ดเลือด และส่วนที่เป็นของเหลว หรอืน้ าเลือดเรียกว่า 
พลาสมา (plasma) เลือดมีความหนืด (viscosity) มากกว่าน้ า เนื่องจากประกอบไปด้วยโปรตีน 
และเซลล์ เม็ดเลือดเป็นจ านวนมาก ค่า pH ของเลือดอยู่ระหว่าง 7.3-7.5 และมีความ
ถ่วงจ าเพาะอยู่ระหว่าง 1.035-1.075 ในคนปกติมีเลือดเป็นส่วนประกอบ ประมาณร้อยละ 7 

หรอืประมาณ 85 มิลลิลิตรต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม บทบาทที่ส าคัญของเลือดมีหลายประการ 
โดยมีหน้าที่หลักในการขนส่งสารอาหาร และสารต่าง ๆ จากเนื้อเยื่อหนึ่งไปสู่อีกเนื้อเยื่อหนึ่ง
ภายในรา่งกาย 

1. หน้าที่ของเลือด 

 เลือดมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตมากมายหลายประการ ที่ส าคัญ คือ หน้าที่
เกี่ยวกับการขนส่งสาร (transportation) การควบคุม (regulation) และหนา้ที่เกี่ยวกับการป้องกัน 
(prevention) 

         หน้าที่เกี่ยวกับการขนส่งสาร เนื่องจากเลือดเป็นของเหลวที่ไหลเวียนไปทั่วร่างกาย 
จึงเหมาะที่จะท าหน้าที่ขนส่งสารในร่างกาย จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เลือดท าหน้าที่ขนส่ง
สารอาหาร รวมทั้งผลิตผลได้จากการย่อยสลาย และการดูดซึมจากล าไส้ไปสู่เซลล์และเนื้อเยื่อ 
เลือดช่วยน าแก๊สออกซิเจน จากปอดไปสู่เนื้อเยื่อ โดยมีฮีโมโกลบิน (hemoglobin, Hb) ซึ่งเป็น
โปรตีนที่ส าคัญในเม็ดเลือดแดง ท าหน้าที่จับออกซิเจนขนส่งไปตามกระแสเลือด เพื่อปล่อย
ให้กับเนื้อเยื่อ ในขณะเดียวกันเลือดก็น าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เนื้อเยื่อเหล่านี้ผลิตขึ้นไปสู่
ปอด เพื่อก าจัดออกจากร่างกายโดยการหายใจ เลือดช่วยขนส่งของเสีย ที่เกิดจากกระบวนการ
เมแทบอลิซึม เช่น ยูเรีย (urea) กรดยูริค (uric acid) และ ครีเอทินิน (creatinine) ไปยังตับ ไต 
ล าไส้ ผิวหนัง หรืออวัยวะอื่น เพื่อท าลายหรือขับทิ้งไป นอกจากนี้ เลือดยังท าหน้าที่ขนส่ง
ฮอร์โมน และสารควบคุมจากแหล่งสังเคราะห์ไปยังเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะเป้าหมาย เพื่อไป
กระตุน้ หรอืยับยั้งการท างานของอวัยวะนัน้ 

 หน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม เลือดท าหน้าที่ควบคุมภาวะหลายอย่างในร่างกาย เพื่อให้
อยู่ในความสมดุล เช่น ควบคุมความเป็นกรด-เบส ควบคุมสมดุลน้ า และอิเล็กโทรไลต์ (water 

and electrolyte balance) ตลอดจนควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ในกระบวนการเมแทบอลิซึม
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ของเนื้อเยื่อที่เกิดขึ้นในร่างกาย จะมีการผลิตสารต่าง ๆ มากมาย เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ 
กรดแลกติก (lactic acid) และคีโตนบอดี (ketone body) ซึ่งอาจมีผลท าให้ พีเอช (pH) ของ
ร่างกายเปลี่ยนแปลง ระบบบัฟเฟอร์ (buffer) ในเลือด จะท าหน้าที่ในการรักษาความเป็นกรด-

เบส ของร่างกายใหค้งที่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การแลกเปลี่ยนน้ า และอิ
เล็กโทรไลต์ ระหว่างเลือดกับน้ าในเนื้อเยื่อ ช่วยรักษาสมดุลของน้ า และอิเล็กโทรไลต์ใน
ร่างกาย นอกจากนี้ เลือดยังช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ โดยการกระจายความ
ร้อนไปทั่วร่างกาย และด้วยการขับเหงื่อ 

 หน้าที่เกี่ยวกับการป้องกัน เลือดท าหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันร่างกาย หลายรูปแบบ 
เช่น ป้องกันการติดเชื้อจากเชือ้โรค และสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย โดยการท างานของเม็ด
เลือดขาว และมีการสร้างแอนติบอดี (antibody) ซึ่งไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือด และป้องกัน
ภาวะเลือดออก (hemorrhage) ถ้ามีภาวะเลือดออกโดยมีการฉีกขาดของหลอดเลือด หลอด
เลือดจะมีการหดตัว เพื่อท าให้เลือดไหลเวียนช้าลง ในน้ าเลือดประกอบไปด้วยปัจจัยในการ
แข็งตัวของเลือด (coagulation factor) และเกล็ดเลือดจะท างานร่วมกัน เพื่อท าให้เกิดการ
แข็งตัวของเลือด เกิดเป็นลิ่มเลอืด เพื่ออุดบริเวณที่เป็นบาดแผล 

2. ส่วนประกอบของเลือด 

 เลือดประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นเซลล์เม็ดเลือด (blood cell or corpuscle) และ
พลาสมา (plasma) ซึ่งเมื่อน าเลือดปั่น หรือตั้งทิ้งไว้ เม็ดเลือดแดงจะตกตะกอนอยู่ช้ันก้นหลอด 
ช้ันตอ่มาเป็นส่วนของเม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด มีสีขาวขุ่นบาง เรียกว่า ช้ันบัฟฟี่ โคท (buffy 

coat) และช้ันบนสุด คือพลาสมามีสเีหลืองอ่อน 

 

ภาพท่ี 9.1 ลักษณะของเลือดที่ปั่น หรอืตั้งทิง้ไว้ 
ที่มา (http://studydroid.com สืบค้น 29 มกราคม 2558) 

 2.1 เซลล์เม็ดเลือด ร้อยละ 45 โดยปริมาตร เซลล์เม็ดเลือด จ าแนกได้เป็น 3 ประเภท 
คือ เม็ดเลือดแดง (red blood cell หรือ erythrocyte) มีประมาณ 4-6 ล้านเซลล์ ต่อเลือด 1 
ลูกบาศก์มิลลิเมตร เม็ดเลือดขาว (white blood cell หรือ leukocyte) ประมาณ 5,000-10,000 
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เซลล์ ต่อเลือด 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร และเกล็ดเลือด (platelet หรือ thrombocyte) มีประมาณ 
2-3 แสนเซลล์ ต่อเลือด 1 ลูกบาศก์มลิลิเมตร 

2.1.1 เซลล์เม็ดเลือดแดง ถูกสร้างและเจริญเติบโตในไขกระดูก นิวเคลียสของ
มันจะหลุดออกไปจากเซลล์ก่อน ที่จะถูกปล่อยออกจากไขกระดูก หลังจากนั้นจะไหลเวียนไปที่
ม้าม ซึ่งท าหน้าที่กรองโดยจับและท าลายเซลล์ที่ผิดปกติออกไป เซลล์เม็ดเลือดแดงที่สมบูรณ์ 
เมื่อถูกปล่อยเข้าสู่กระแสเลือด จะมีชีวิตอยู่ประมาณ 120 วัน หลังจากนั้นจะถูกท าลายไป 
เซลล์เม็ดเลือดแดงที่เจริญเต็มที่แล้ว จะมีรูปร่างกลม บริเวณตรงกลางเว้าเข้าหากันทั้งสองข้าง 
(biconcave) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 7-8 ไมครอน ไม่มีนิวเคลียส และไม่มีออร์
แกเนลล์ต่างๆ เช่น ไมโทคอนเดรีย กอลจิแอพพาราตัส เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม และไรโบโซม 
เป็นต้น ดังนั้นจึงไม่สามารถสังเคราะห์ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และโปรตีนได้ ส่วนเรติคูโลไซต์ 
(reticulocyte) เป็นเม็ดเลือดแดงตัวอ่อน ที่ไม่มีนิวเคลียส แต่มีออร์แกเนลล์ต่างๆ เหลืออยู่บ้าง 
สามารถสังเคราะห์โปรตีนได้ แต่ไม่มีการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ และอาร์เอ็นเอ หลังจากถูกปล่อย
ออกมาในกระแสเลือด จะกลายเป็นเม็ดเลือดแดงที่เจรญิเติบโตเต็มที่ภายใน 1-2 วัน 

 
ภาพท่ี 9.2 ลักษณะเซลล์เม็ดเลือดแดง 

ที่มา (http://antranik.org สืบค้น 29 มกราคม 2558) 

องค์ประกอบทางเคมีของเซลล์เม็ดเลือดแดง ประกอบด้วยน้ าเป็นส่วนใหญ่ 
(ประมาณร้อยละ 60) ส่วนที่เหลือเป็นของแข็ง ได้แก่ โปรตีน และไขมัน โปรตีนที่มากที่สุด 
ได้แก่ ฮีโมโกลบิน (hemoglobin, Hb) โปรตีนชนิดอื่น ได้แก่ อัลบูมินอยด์ (albuminoid) สโทรมาทิน 
(stromatin) อิลินิน (elinin) และเฮโมคิวเพรอิน (hemocuprein) เป็นต้น ส่วนที่ เป็นไขมัน ได้แก่ 
คอเลสเตอรอล (cholesterol) และ ฟอสโฟลิพิด (phospholipid) เซลล์เม็ดเลือดแดง ประกอบด้วย
เอนไซม์หลายชนิด ได้แก่ คาร์บอนิค แอนไฮเดรส (carbonic anhydrase), คะตะเลส (catalase), เปป 
ติ เดส (peptidase), คอลินเอสเทอเรส (cholinesterase) และเอนไซม์ต่าง ๆ ในวิธี ไกลโคลิซิส 
(glycolysis) องค์ประกอบที่ส าคัญชนิดอื่น ได้แก่ กลูตาไทโอน (glutathione), เอดีพี (ADP), เอทีพี 
(ATP) เป็นต้น  
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เยื่อหุ้มของเซลล์เม็ดเลือดแดง มีลักษณะเป็นลิพิดสองช้ัน (lipid bilayer) มีกลุ่ม
ของโปรตีนแทรกตัวอยู่ โดยมีส่วนประกอบเป็นโปรตีน ร้อยละ 50 และไขมัน ร้อยละ 50 

โปรตีนที่ท าหน้าเป็นแกนโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ (cytoskeletal protein) นี้ประกอบด้วย 
สเปกทริน (spectrin) แอนไคริน (ankyrin) แอกทิน (actin) โปรตีน แบน 4.1 และโปรตีน แบน 3 

ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการรักษารูปร่าง และความยืดหยุ่นของเซลล์ ท าให้เซลล์สามารถ
เปลี่ยนแปลงรูปร่าง (deformibility) เพื่อที่จะไหลเวียนผ่านไปในหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กกว่าได้ 
ความผิดปกติของโปรตนีที่เยื่อหุม้เซลล์เม็ดเลือดแดง จะมีผลให้เม็ดเลือดแดงแตกงา่ย โดยปกติ
แล้วโปรตีนสเปกทริน ประกอบเป็นร้อยละ 75 ของโปรตีนที่เยื่อหุ้มเซลล์ ถ้าขาดโปรตีนชนิดนี้
จะท าให้ความแข็งแรงของเยื่อหุ้มเซลล์เสียไป ผิวเซลล์บางส่วนแตกท าลาย เสียอัตราส่วน
ระหว่างพื้นที่ผิวกับปริมาตรของเซลล์ เกิดเป็นเม็ดเลือดแดงชนิดสเฟอโรไซต์ (spherocyte) ซึ่ง
เป็นเซลล์รูปร่างกลมไม่มีส่วนเว้าตรงกลาง เป็นโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม และมีการแตกของ
เม็ดเลือดแดงง่าย เรียกว่า โรคสเฟียโรไซโตซิส (hereditary spherocytosis) ส่วนที่เป็นไขมันใน
เซลล์เม็ดเลือดแดง ประกอบด้วยคอเลสเตอรอล และฟอสโฟลิพิดหลายชนิด เชน่ ฟอสฟาทิดิล
โคลีน (phosphatidyl choline), ฟอสฟาทิดิลเอทานอลามีน (phosphatidyl ethanolamine), สฟิง
ไกไมอีลีน (sphingomyelin) เป็นต้น  

 
ภาพท่ี 9.3 โครงสรา้งเยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดง 

ที่มา (http://accessmedicine.mhmedical.com สืบค้น 29 มกราคม 2558) 

นอกจากนี้ที่ผิวเยื่อหุ้มของเม็ดเลือดแดง จะประกอบด้วยสารซึ่งแสดงสมบัติเป็น
สารหมู่เลือดหลายชนิด ที่รู้จักกันดีและมีความส าคัญ คือ ระบบหมู่เลือด เอบีโอ (ABO) ระบบนี้
มีแอนติเจน 3 ชนิด คือ เอ (A), บี (B), และ เอช (H) ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีเป็น ไกลโคสฟิง
โกลิพิด (glycosphingolipid) ในคนที่มีหมู่เลือด เอ จะมีแอนติเจนเอบนผิวเม็ดเลือดแดง คนหมู่



 

 

 

 

 

 

181 บทท่ี 9 เลอืดและส่วนประกอบของเลอืด 

เลือดบี จะมีแอนติเจนบีบนผวิเม็ดเลือดแดง คนหมู่เลือดเอบี จะมีแอนติเจนเอบีบนผวิเม็ดเลือด
แดง สว่นคนหมู่เลือดโอ จะไม่มีแอนติเจนใดเลยบนผวิเม็ดเลือดแดง สว่นในพลาสมาของคนหมู่
เลือด เอ จะมีแอนติบอดีชนิดบี (anti-B) คนหมู่เลือด บี จะมีแอนติบอดีชนิดเอ (anti-A) คนหมู่
เลือด เอบี ไม่มีแอนติบอดีทั้งสองชนิด ส่วนคนหมู่เลือด โอ จะมีแอนติบอดีทั้งเอ และบี (anti-A 

and anti-B) 

 
ภาพท่ี 9.4 แอนตเิจนหมูเ่ลือดบนผิวเม็ดเลือดแดง 

ที่มา (http://higheredbcs.wiley.com สืบค้น 29 มกราคม 2558) 

ฮีโมโกลบิน (hemoglobin) เป็นโปรตีนเชิงซ้อน (conjugated protein) ประกอบด้วย
ส่วนที่เป็นโปรตีน เรียกว่า โกลบิน (globin) จ านวน 4 สาย จับกับส่วนที่ไม่ใช่โปรตีน เรียกว่า ฮีม 
(heme) 4 โมเลกุล ฮีโมโกลบินเป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในเซลล์เม็ดเลือดแดง และท าหน้าที่ส าคัญใน
การขนส่งออกซิเจน ในคนปกติมีปริมาณฮโีมโกลบินอยู่ระหว่าง 13-15 กรัมต่อเลือด 100 มิลลิลิตร 
ทั้งนีข้ึน้อยู่กับอายุ และเพศ ถ้ามีปริมาณน้อยกว่าปกติ แสดงถึงภาวะเลือดจาง (anemia) 

 

ภาพท่ี 9.5 โครงสรา้งของฮีโมโกลบิน 

ที่มา (http://www.biochemden.com สืบค้น 29 มกราคม 2558) 
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ตารางท่ี 9.1 เกณฑก์ารวินจิฉัยภาวะเลอืดจาง จากระดับฮีโมโกลบิน 

อายุหรอืเพศ ระดับฮโีมโกลบิน (g/dl) 

เด็ก (0.50-4.99 ปี) 11 

เด็ก (5.00-11.99 ปี) 11.5 

เด็ก (12.0-14.99 ปี) 12.0 

หญิงปกติ ( 15.00 ปี) 12.0 

หญิงตั้งครรภ์ 11.0 

ชาย ( 15.00 ปี) 13.0 

โกลบินเป็นสายพอลิเพปไทด์ (polypeptide) ที่พบได้ทั้งหมด มี 6 ชนิด แตกต่างกัน
ที่ชนิดและจ านวนของกรดอะมิโน คือ สายแอลฟา (-chain) และสายซีตา (-chain) ซึ่ ง
ประกอบด้วยกรดอะมิโน 141 ตัว ส่วน สายบีตา (-chain) สายแกมมา (-chain) เดลตา (-chain) 
และเอฟซิลอน (-chain) ประกอบด้วย กรดอะมิโน 146 ตัว ชนิดของฮีโมโกลบินขึ้นกับชนิดของ
พอลิเพปไทด์ โดยปกติฮีโมโกลบิน ประกอบด้วยสายพอลิเพปไทด์ที่เหมือนกัน 2 คู่ โดยคู่หนึ่ง
เป็นชนิดที่ประกอบด้วย กรดอะมิโน 141 หน่วย คือสายแอลฟา หรือซีตา อีกคู่หนึ่งเป็นชนิดที่
ประกอบด้วย กรดอะมิโน 146 หน่วย ได้แก่ สายบีตา แกมมา เดลตา หรือเอฟซิลอน ประกอบ
กันเป็นชนิดตา่ง ๆ ของฮีโมโกลบิน ได้แก่  

ฮโีมโกลบินเอ (Hb A) ประกอบด้วย แอลฟา 2 สาย บีตา 2 สาย (22) 

ฮโีมโกลบินเอสอง (Hb A2) ประกอบด้วย แอลฟา 2 สาย เดลตา 2 สาย (22) 

ฮโีมโกลบินเอฟ (Hb F) ประกอบด้วย แอลฟา 2 สาย แกมมา 2 สาย (22) 

ฮีโมโกลบินกอฟเวอร์วัน (Hb gower type I) ประกอบด้วย ซีตา 2 สาย เอฟซิลอน 
2 สาย (22) 

ฮีโมโกลบินกอฟเวอร์ทู (Hb gower type II) ประกอบด้วย แอลฟา 2 สาย เอฟซิ
ลอน 2 สาย (22) 

ฮีโมโกลบินพอลต์แลนด์ (Hb Portland) ประกอบด้วย ซีตา 2 สาย แกมมา 2 สาย 
(22) 

คนปกติในแต่ละช่วงอายุ นอกจากจะมีการสังเคราะห์ฮีโมโกลบินต่างชนิดกันแล้ว 
ปริมาณที่สังเคราะห์ยังแตกต่างกันอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากมีการสร้างสายพอลิเพปไทด์ต่างชนิด
กัน โดยในช่วงระยะที่เป็นตัวอ่อนในครรภ์ 2 เดือนแรก จะมีการสังเคราะห์ฮีโมโกลบินชนิด 
กอฟเวอร์วัน กอฟเวอร์ทู และพอลต์แลนด์เท่านั้น ตัวอ่อนระยะ 2-6 เดือน ในครรภ์มารดา 
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การสร้างสายโกลบินชนิดเอฟซิลอน และซีตาจะลดลง ชนิดของฮีโมโกลบินในช่วงนี้ จึงเป็น 
ดังนี้ คือ ฮีโมโกลบินเอฟ พบได้ร้อยละ 80 ฮีโมโกลบินเอ ร้อยละ 20-40 ฮีโมโกลบินเอสอง 

ร้อยละ 2 ต่อมา เมื่ออายุครรภ์ได้ 34 สัปดาห์ จะมีการสร้าง ฮีโมโกลบินเอฟลดลง และสร้าง
ฮีโมโกลบินเอเพิ่มมากขึ้น โดยมีอวัยวะสร้างเลือดของทารกในครรภ์ คือ ถุงไข่แดง ตับ ม้าม 
ต่อมน้ าเหลือง และไขกระดูก จนกระทั่งทารกคลอด และมีอายุครบ 1 ปี จะมีฮีโมโกลบิน 
เหมือนผู้ ใหญ่  คือ ฮี โมโกลบินเอ  ร้อยละ 96-98 ฮีโมโกลบินเอสอง ร้อยละ 2-3 และ
ฮีโมโกลบินเอฟ น้อยกว่าร้อยละ 1 โดยหลังจากคลอด อวัยวะที่ท าหน้าที่สร้างเลือด คือ ไข
กระดูก ทั้งกระดูกชนิดยาวและแบน เช่น กระดูกสันหลัง กระดูกหน้าอก กระดูกซี่โครง 
กระดูกฟีเมอร์ (femur) และกระดูกทีเบีย (tibia) เมื่อเกิดภาวะผิดปกติ มีการท าลายเม็ดเลือด
แดงจ านวนมาก จะมีการกลับไปสร้างเม็ดเลือดแดงที่ตับ ม้าม  

 
ภาพท่ี 9.6 การสร้างสายโกลบินในแต่ละช่วงอายุ 
ที่มา (http://www.sciencedirect.com สืบค้น 29 มกราคม 2558) 

ฮีโมโกลบินผิดปกติ (hemoglobinopathy) การสร้างฮีโมโกลบินที่ผิดปกติ เกิด
จากความผิดปกติของยีน ที่ควบคุมการสร้างสายพอลิเพปไทด์ของโกลบิน อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงชนิด หรือจ านวนของกรดอะมิโนบนสายพอลิเพปไทด์ ตัวอย่างของฮีโมโกลบินที่
ผิดปกติ เช่น ฮีโมโกลบินอี (Hb E) กรดอะมิโนในสายบีตา ต าแหน่งที่ 26 ซึ่งถ้าเป็น ฮีโมโกลบิน
เอ จะเป็นกรดอะมิโนกลูทามิก (glutamic acid, Glu) แต่ฮีโมโกลบินอี เป็นกรดอะมิโนไลซีน 
(lysine, Lys) หรือ ฮีโมโกลบินเอส (Hb S) กรดอะมิโนในสายบีตา ต าแหน่งที่ 6 ซึ่งถ้าเป็น 
ฮีโมโกลบินเอ จะเป็นกรดอะมิโนกลูทามิก (glutamic acid, Glu) แตฮ่ีโมโกลบินเอส เป็นกรดอะมิ
โนแวลีน (valine, Val) 
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โรคธาลัสซีเมีย (thalassemia) เป็นโรคทางพันธุกรรม มีความผิดปกติของยีนที่
ควบคุมการสร้างโกลบิน ท าให้ปริมาณของสายพอลิเพปไทด์สายใดสายหนึ่งน้อยกว่าปกติ ซึ่ง
ในคนปกติการสร้างสายแอลฟาจะพอดีกับการสร้างสายบีตา ในคนที่มีการสร้างสายแอลฟา
น้อย เรียกว่า แอลฟาธาลัสซีเมีย (-thalassemia) ส่วนสายพอลิเพปไทด์อื่น สร้างได้ตามปกติ 
เกิดความไม่สมดุลของสายพอลิเพปไทด์ และรวมกันเองเกิดเป็น ฮีโมโกลบินเอช (Hb H) เกิด
จากการรวมกันของสายบีตา 4 สาย และฮีโมโกลบินบาร์ท (Hb Bart’s) เกิดจากการรวมกันของ
สายแกมมา 4 สาย ถ้ามีการสร้างสายบีตาน้อยกว่าปกติ เรียกว่า บีตาธาลัสซีเมีย (-

thalassemia) จะมีการสร้างสายแกมมา และเดลตาเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย ท าให้ปริมาณ
ฮีโมโกลบินเอสอง และฮีโมโกลบินเอฟสูงขึ้น ในคนที่มีการสร้างฮีโมโกลบินผิดปกติ จะท าให้
การสร้างเม็ดเลือดแดงไม่สมบูรณ์ เกิดภาวะเลือดจางขึ้น เนื่องจากมีการแตกท าลายของเซลล์
เม็ดเลือดแดงง่ายกว่าคนปกติ โดยม้าม ตับ และไขกระดูก ท าหน้าที่จับและท าลายเม็ดเลือด
แดงที่ผิดปกติเหลา่นี ้ผูป้่วยจะมีอาการซีด ตาเหลือง ตับและมา้มโต 

การขนส่งออกซิเจนของฮีโมโกลบิน หน้าที่หลักของฮีโมโกลบิน คือ การขนส่ง
ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจนขนส่งโดยการจับกับฮีโมโกลบินเป็นส่วนใหญ่ มี
ส่วนน้อยที่ละลายในพลาสมา ฮีโมโกลบิน 1 โมเลกุล ประกอบด้วยฮีม 4 โมเลกุล จึงจับกับ
ออกซิเจนได้ 4 โมเลกุล โดยเหล็กที่อยู่ในฮีมในรูป Fe2+ ท าหนา้ที่จับกับออกซิเจน  

 

ภาพท่ี 9.7 ฮีโมโกลบิน 1 โมเลกุล จับกับออกซิเจนได้ 4 โมเลกุล 

ที่มา (https://pmgbiology.com สืบค้น 9 กุมภาพันธ์ 2558) 

การจับออกซิเจนของฮีโมโกลบิน ขึ้นกับแรงดันออกซิเจน ซึ่งมลีักษณะสัมพันธ์เป็น
กราฟรูปตัวอักษรเอส (sigmoidal curve) ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อออกซิเจนโมเลกุลแรก จับกับฮีมบน
สายโกลบินแล้ว จะช่วยส่งเสริมให้ออกซิเจนโมเลกุลต่อไปถูกจับได้ง่ายขึ้น เส้นกราฟจึงสูงชัน
ขึ้น ที่แรงดัน 60 มิลลิเมตรปรอท กราฟจะเริ่มเป็นแนวนอน ฮีโมโกลบินเกือบจะทั้งหมดอิ่มตัว
ด้วยออกซิเจน และออกซิเจนจะถูกจับเพิ่มได้อีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อแรงดันออกซิเจนเพิ่ม
มากขึ้นอีก แรงดันออกซิเจนบริเวณผิวสัมผัสระหว่างหลอดเลือดฝอย กับถุงลมในปอดมีค่าสูง 
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ฮีโมโกลบินเกือบทั้งหมดอิ่มตัวด้วยออกซิเจน เมื่อเลือดไหลเวียนไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
แรงดันออกซิเจนในเลือดลดลง ฮีโมโกลบินก็จะปลดปล่อยออกซิเจนใหแ้ก่เนือ้เยื่อ  

การขนส่งคาร์บอนไดออกไซด์ของฮีโมโกลบิน ร้อยละ 30 ของคาร์บอนไดออกไซด์ 
ซึ่งเกิดจากกระบวนเมแทบอลิซึมในเนื้อเยื่อต่าง ๆ จะถูกขนส่งด้วยฮีโมโกลบิน ซึ่งการจับกับ
คาร์บอนไดออกไซด์จะแตกต่างจากการจับกับออกซิเจน คือ คาร์บอนไดออกไซด์ จะจับกับ
หมูอ่ะมิโนของสายโกลบิน เป็นสารประกอบคารบ์ามิโนฮีโมโกลบิน (carbaminohemoglobin)  

ประมาณร้อยละ 60 ของคาร์บอนไดออกไซด์ อยู่ในรูป HCO-
3 ซึ่งละลายอยู่ใน

เม็ดเลือดแดง พลาสมา หรือของเหลวในเนื้อเยื่อ โดยอาศัยเอนไซม์ คาร์บอนิคแอนไฮเดรส 
(carbonic anhydrase) ซึ่งมีมากที่สุดในเม็ดเลือดแดง ท าหน้าที่เร่งปฏิกิริยาการรวมตัวระหว่าง
คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ า กลายเป็นกรดคาร์บอนิค (H2CO3) ซึ่งจะแตกตัวเป็น H+ กับ HCO-

3  

ร้อยละ 10 ของคาร์บอนไดออกไซด์ละลายอยู่ในพลาสมา โดยความสามารถในการละลาย
ขึน้กับความดันของคารบ์อนไดออกไซด์ในเลือด 

 

ภาพท่ี 9.8 การขนสง่ออกซิเจน และคารบ์อนไดออกไซด์ของฮีโมโกลบิน 

ที่มา (http://www2.highlands.edu สืบค้น 9 กุมภาพันธ์ 2558) 

การขนส่งคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ของฮีโมโกลบิน ฮีโมโกลบินรวมตัวกับ
แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ โดยการจับกับส่ วนฮีม  กลายเป็นคาร์บอกซิฮี โม โกลบิน 
(carboxyhemoglobin) ซึ่งการรวมของฮีโมโกลบินกับคาร์บอนมอนอกไซด์ จะจับกันแน่นกว่า
การจับกันของฮีโมโกลบินกับออกซิเจน ถึง 210 เท่า และไม่สามารถจับกับออกซิเจน ดังนั้น



 

 

186 ชวีวทิยาในการสาธารณสุข 

ถึงแม้หายใจเอาคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปในปริมาณไม่มาก ก็ท าให้เกิดอาการพิษจาก
คาร์บอนมอนอกไซด์ได้ เนื่องจากขาดฮีโมโกลบินที่จะจับกับออกซิเจน ท าให้เกิดภาวะขาด
ออกซิเจน (asphyxia) 

2.1.2 เซลล์เม็ดเลือดขาว จ านวนเซลล์เม็ดเลือดขาวในผู้ใหญ่ ปกติมีค่าระหว่าง 
5,000-10,000 เซลล์ต่อเลือด 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร แยกได้เป็น 5 ชนิด ปริมาณที่พบเป็นร้อยละ
ของเม็ดเลือดขาวทั้งหมด คือ นิวโทรฟิล (neutrophil) ร้อยละ 45-75 ลิมโฟไซต์ (lymphocyte) ร้อย
ละ 20-50 โมโนไซต์ (monocyte) ร้อยละ 2-15 อีโอซิโนฟิล (eosinophil) ร้อยละ 1-6  และเบโซฟิล 
(basophil) ร้อยละ 0-1  

เม็ดเลือดขาว สร้างจากเซลล์ตน้ก าเนิดในไขกระดูกเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นลิมโฟไซต์
ซึ่งสร้างจากเนื้อเยื่อระบบน้ าเหลือง (lymphoid tissue) องค์ประกอบของเซลล์เม็ดเลือดขาว 
ประกอบด้วย น้ า นิวคลีโอโปรตีน (nucleoprotein) อัลบูมิน (albumin) โกลบูลิน (globulin) 
คอเลสเตอรอล ฟอสโฟลิพิด ไทรเอซิลกลีเซรอล (triacylglycerol) กลูโคส เอนไซม์ และแร่ธาตุ 
กระบวนการเมแทบอลิซึมในเม็ดเลือดขาว ประกอบด้วยวิถีไกลโคลิซิส เพนโทสฟอสเฟต 
และวัฎจักรเครปส์ 

หน้าที่หลักของเม็ดเลือดขาว คือ การเก็บกินเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอม 
(phagocytosis) โดยการโอบล้อมสิ่ งแปลกปลอมเข้าไป ไว้ ใน เซลล์ เรียกว่า ฟาโกโซม 
(phagosome) แล้วปล่อยเอนไซม์จากไลโซโซม ออกมาย่อยสลายต่อไป เม็ดเลือดขาวชนิดที่ท า
หน้าที่เก็บกินเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอม ได้แก่ นิวโทรฟิล โมโนไซต์ และอีโอซิโนฟิล ส่วนเม็ด
เลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ ท าหน้าที่ปกป้องร่างกายจากการรุกรานของเซลล์แปลกปลอม โดยวิธี 
อิมมูโนโพรเทคชั่น (immunoprotection) ภาวะที่มกีารติดเชื้อแบคทีเรีย จะมีจ านวนเม็ดเลือดขาว
สูงขึ้น (leukocytosis) ส่วนการติดเชื้อบางชนิด เช่น ไทฟอยด์ และไวรัส มักมีจ านวนเม็ดเลือด
ขาวต่ า (leukopenia) การนับแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว ช่วยบอกภาวะการติดเชื้อบางอย่างได้ 
เชน่ ภาวะที่มีนิวโทรฟิลสูง บ่งบอกว่าอาจมีการติดเชือ้แบคทีเรีย ภาวะที่มีลิมโฟไซต์สูง บ่งบอก
ถึงการตดิเชื้อไวรัส และภาวะที่มอีีโอซิโนฟิลสูง บ่งบอกถึงการตดิเชื้อพยาธิ เป็นต้น 

- นิวโทรฟิล (neutrophil) สร้างขึ้นในไขกระดูก เมื่อเปลี่ยนรูปร่างมาถึงระยะตัว
เต็มวัย (mature neutrophil) จึงจะหลุดมาอยู่ในกระแสเลือด ในกระแสเลือดจะพบได้ประมาณ 
ร้อยละ 45-75 ลักษณ ะของนิวเคลียสเป็น lope (ประมาณ  2-5  lope) ไซโทพลาสซึม 
ประกอบด้วย แกรนูลจ าเพาะ (specific granule) และ อะซูโรฟิลลิค (azurophilic granule) 

จัดเป็นพวกฟาโกไซต์ (phagocyte) ใช้ก าจัดสิ่งแปลกปลอม ทั้งที่อยู่ในเนื้อเยื่อและในกระแส
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เลือด ปกติจะไหลไปมาในกระแสเลือด จะเคลื่อนตัวไปยังแหล่งสิ่งแปลกปลอม จากสารดึงดูด
สารเคมโมแทติค (chemotactic substance) จากระบบคอมพลีเมนต์ และจากลิมโฟไซต์ (lymphocyte) 

- อีโอซิโนฟิล (eosinophil) เป็นเซลล์ที่ในไซโทพลาสซึม มีแกรนูลย้อมติดสีส้ม
แดงในกระแสเลือด จะพบได้ประมาณ ร้อยละ 1-6 จัดเป็นเซลล์พวกฟาโกไซต์ (phagocyte) 

แต่จะเลือกกินเฉพาะแอนติเจน-แอนติบอดี คอมเพล็กซ์ (antigen-antibody complex) เท่านั้น 

ในรายที่มีภาวะภูมิแพ้  (anaphylatic hypersensitivity) หรือ มีการติดเชื้อพยาธิ (parasitic 

infection) จะพบว่า มีระดับของอโีอซิโนฟิลเพิ่มสูงขึน้ได้ 
- เบโซฟิล (basophil) เป็นเซลล์ที่ในไซโทพลาสซึม มีแกรนูลขนาดใหญ่กว่าใน

กลุ่มเดียวกัน (neutrophil, eosinophil) แกรนูลย้อมติดสีม่วงเข้ม ในแกรนูลประกอบด้วย
สารส าคัญ เช่น ฮีสตามิน (histamine) และ SRS-A (slow reaction substance of anaphylacxis) 

ที่ผิวมีตัวรับ (receptor) ต่อ IgE มีบทบาทส าคัญในเรื่องภาวะภูมิคุ้มกันไวเกิน (anaphylaxis) ใน
กระแสเลือด จะพบได้ประมาณ ร้อยละ 1-2 

- โมโนไซต์ (monocyte) เป็นเซลล์ประเภทฟาโกไซต์ (phagocyte) ในไซโทพลาส
ซึม ติดสีฟ้าอมเทา และมีอะซูโรฟิลลิค (azurophilic granule) อยู่เป็นจ านวนมาก ลักษณะของ
นิวเคลียส อาจเป็นรูปไข่ หรือรูปเกือกม้า หรือรูปไต ในกระแสเลือดจะพบได้ประมาณ ร้อยละ 
2-15 จะมีชีวิตเฉลี่ยประมาณ 5-7 วัน ส่วนหนึ่งจะผ่านผนังหลอดเลือดเข้าไปอยู่ในเนื้อเยื่อ
กลายเป็นแมคโครฟาจ (macrophage) เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมลิมโฟไซต์จะให้ สารที่เป็นตัวเรียก
ให้โมโนไซต์ มาเพื่อก าจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นด้วยวิธีการฟาโกไซโตซิส  

- แมคโครฟาจ (macrophage) เป็นเซลล์ที่มีความสามารถในด้านฟาโกไซโตซิส
สูง มีก าเนิดมาจากเซลล์โมโนไซต์ในกระแสเลือด มีรูปร่างไม่แน่นอนแตกต่างกันไปตามเนื้อเยื่อ 

แบ่งออกเป็น 2 พวก คือ ฟิซ แมคโครฟาจ (fixed macrophage) จะอยู่ประจ าที่มีรูปร่างคล้าย
กระสวยหรือดาววันเดอริง (wandering macrophage) มีนิวเคลียสคล้ายรูปไต เคลื่อนที่ไปในที่
ต่าง ๆ ในกรณีที่พบสิ่งแปลกปลอมที่มีขนาดใหญ่ เซลล์แมคโครฟาจหลายเซลล์จะมารวมตัว
กันเป็นเซลล์ขนาดใหญ่ เรียกว่า ไจแอน เซลล์ (giant cell) 

- ลิมโฟไซต์ (lymphocyte) เป็นเซลล์รูปร่างกลม มี 3 ขนาด คือ เล็ก กลาง 
ใหญ่ แต่ในกระแสเลือดจะพบขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ นิวเคลียส ติดสีเข้ม มีไซโทพลาสซึมน้อย 
ย้อมติดสีฟ้าอ่อน ในจ านวนเม็ดเลือดขาวในกระแสเลือด ทั้งหมดจะพบได้ประมาณ ร้อยละ 
20-25 ลิมโฟไซต์ แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดคือ ที ลิมโฟไซต์ (T–lymphocyte) มีหน้าที่ส าคัญใน
ระบบเซลลูลาร์ อิมมูนิตี (cellular immunity) และ บี ลิมโฟไซต์ (B–lymphocyte) มีหน้าที่ส าคัญ
ในระบบฮิวเมอรัล อิมมูนิต ี(humoral immunity)  
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ภาพท่ี 9.9 ชนิดของเม็ดเลือดขาว 

ที่มา (https://hubpages.com สืบค้น 9 กุมภาพันธ์ 2558) 

2.1.3 เกล็ดเลือด เป็นส่วนของเซลล์ที่มีขนาดเล็ก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 

ไมครอน รูปร่างเป็นแผ่นกลม (discoid shape) ไม่มีนิวเคลียส เนื่องจากเป็นชิ้นส่วนของไซ
โทพลาสซึมของเมกะแคริโอไซต์ (megakaryocyte) ซึ่งมีเซลล์ต้นก าเนิดอยู่ภายในไขกระดูก 
เกล็ดเลือดมีไมโทคอนเดรีย จึงสามารถสร้างพลังงานได้ พลังงานของเกล็ดเลือดได้จากกลูโคส
ผา่นกระบวนการเมแทบอลิซึม โดยวิธีไกลโคลิซิส และวิถีเพนโทสฟอสเฟต 

ในเลือดมี เกล็ดเลือดประมาณ  2-3 แสนต่อเลือด 1 ลูกบาศก์มิลลิ เมตร 
ส่วนประกอบของเกล็ดเลือด ประกอบไปด้วย น้ า โปรตีนแอกทิน ไมโอซิน ส่วนพวกลิพิด ได้แก่ 
ฟอสโฟลิพิด ไทรเอซิลกลีเซอรอล และคอเลสเตอรอล และมีเอนไซม์อีกหลายชนิด เช่น แอก 
กลูติโนเจน (agglutinogen) ซึ่งมีส่วนในการท าให้เกล็ดเลือดเกาะกลุ่มกัน และซีโรโทนิน 
(serotonin) ท าให้หลอดเลือดหดตัว เป็นต้น 

หน้าที่ของเกล็ดเลือด มีดังนี ้
1. ช่วยค้ าจุนเยื่อบุภายในของหลอดเลือดใหม้ีความแข็งแรง 

2. ช่วยในกระบวนการหา้มเลือด (hemostasis) 

3. ท าลายสิ่งแปลกปลอมที่มีขนาดเล็ก แบบฟาโกไซโทซิส 

4. ขนส่งสารต่าง ๆ ในรา่งกาย 

2.2 พลาสมา ประกอบด้วยน้ า ร้อยละ 90-92 โปรตีน ร้อยละ 6-8 สารอินทรีย์อื่น 
อาทิ คารโ์บไฮเดรต ลิพดิ และสารอนินทรีย์อกีหลายชนดิ  
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น้ าท าหน้าที่ เป็นตัวกลางของทั้ งสารที่ละลายในน้ า และสารที่แขวนลอยในน้ า 
นอกจากนั้น ยังจ าเป็นส าหรับการรักษาความดันเลือด การควบคุมความดันออสโมติกในเลือด 
และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 

โปรตีนในพลาสมา มีค่าปกติอยู่ระหว่าง 5.7-8.0 กรัมต่อพลาสมา 100 มิลลิลิตร 
โปรตีนในพลาสมาโดยมากจะรวมอยู่กับสารอื่น เช่น ในรูปไกลโคโปรตีน (glycoprotein) ไลโพ
โปรตีน (lipoprotein) เป็นต้น สามารถแยกโปรตีนออกเป็นชนิดต่าง ๆ ได้โดยวิธีอิเล็กโทรโฟเร
ซิส (electrophoresis) ซึ่งอาศัยความแตกต่างของประจุไฟฟ้าของโปรตีน ท าให้เคลื่อนที่ใน
สนามไฟฟ้าได้ไม่เท่ากัน โปรตีนอัลบูมินจะเคลื่อนไปสู่ขั้วบวกได้เร็วที่สุด ส่วนโปรตีนแกมมา
โกลบูลิน (-globulin) เคลื่อนที่ได้ช้าสุด โดยวิธีนีส้ามารถแยกโปรตีนในพลาสมา ได้เป็น 5 ชนิด 
คือ อัลบูมิน แอลฟาโกลบูลิน (-globulin) บีตาโกลบูลิน (-globulin) ไฟบริโนเจน และแกมมา
โกลบูลิน 

อัลบูมิน เป็นโปรตีนที่สังเคราะห์จากตับ มีมากที่สุดในพลาสมา คือ ประมาณร้อยละ 
60 ของโปรตีนทั้งหมด มีขนาดเล็กกว่าโปรตีนชนิดอื่น น้ าหนักโมเลกุล 68,000 ดาลตัน อัลบู
มินเป็นพอลิเพปไทด์สายเดี่ยว ซึ่งประกอบไปด้วยกรดอะมิโน 680 หน่วย มีประจุเป็นลบ
มากกว่าโปรตนีชนิดอื่น ท าหน้าที่ที่ส าคัญของอัลบูมินในพลาสมา คือ ควบคุมแรงดันออสโมติก 
ของเลือด ซึ่งจะช่วยรักษาสมดุลของน้ าระหว่างน้ าในเลือด และน้ าในช่องว่างระหว่างเซลล์ 
(interstitial fluid) ทั้งนี้ปริมาณของอัลบูมินมีผลต่อความดันออสโมติกของเลือด ถึงร้อยละ 80 

เนื่องจากเป็นโปรตีนที่มีปริมาณมากที่สุดในเลือด อัลบูมินยังท าหน้าที่เป็นตัวขนส่งสารในเลือด 
เชน่ กรดไขมัน บิลิรูบิน ซึ่งได้จากการสลายฮีม และยาซัลโฟนาไมด์ เป็นต้น นอกจากนี้อัลบูมิน
ในเลือดสามารถบ่งชี้ ถึงภาวะโภชนาการของร่างกาย โดยถ้าร่างกายขาดโปรตีน ตับจะ
สังเคราะหอ์ัลบูมินได้ลดลง  

โกลบูลิน ในกระแสเลือดปริมาณโกลบูลินเป็นครึ่งหนึ่งของอัลบูมิน เป็นโปรตีนที่ท า
หนา้ที่หลายด้านในร่างกาย คือ 

1. อิมมูโนโกลบูลิน (immunoglobulin, Ig) เป็นไกลโคโปรตีน เมื่อแยกด้วยวิธีอิเล็กโทร
โฟเรซิส จะอยู่ในส่วนของโปรตีนแกมมาโกลบูลิน สร้างจากพลาสมาเซลล์ (plasma cell) และ
ลิมโฟไซต์ ท าหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย เรียกว่า แอนติบอดี (antibody) โครงสร้างพื้น
ประกอบด้วยสายพอลิเพปไทด์ 4 สาย คือ สายขนาดใหญ่ (heavy chain) 2 สาย และสาย
ขนาดเล็ก (light chain) อีก 2 สาย แต่ละสายเช่ือมด้วยพันธะไดซัลไฟด์ (disulfide bond) 

แบ่งเป็นชนิดต่าง ๆ ตามชนิดของพอลิเพปไทด์สายขนาดใหญ่ ได้แก่ IgG, IgA, IgM, IgD และ 
IgE 
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  2. คอมพลีเมนต์ (complement) เป็นโกลบูลินที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันโรคโ ดยการ
จับกับ แอนติเจน-แอนติบอดี คอมเพล็กซ์ (antigen-antibody complex) แล้วไปกระตุ้นเซลล์ 
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อหุ้มเซลล์ ซึ่งน าไปสู่การแตกของเซลล์ คอมพลีเมนต์ มี
ทั้งหมด 11 ชนิด อยู่ในส่วนของโปรตนีโกลบูลิน ทั้งชนิดแอลฟา บีตา และแกมมา 

3. ปัจจัยแข็งตัวของเลือด (coagulation factor) เป็นโปรตีนที่มีบทบาทต่อการแข็งตัว
ของเลือด ประกอบด้วยโปรตีนหลายชนิด เรียกช่ือทั่วไปว่า เป็นปัจจัย หรือแฟกเตอร์ และตาม
ด้วยเลขโรมัน ยกเว้น แฟกเตอร์ IV เป็นแคลเซียม ซึ่งไมใ่ช่โปรตนี 

4. เอนไซม์ พลาสมาประกอบด้วยเอนไซม์หลายชนิด เอนไซม์โดยส่วนใหญ่อยู่ภายใน
เซลล์มีส่วนน้อยที่ออกมาในกระแสเลือด การวัดระดับเอนไซม์ในกระแสเลือด จงึมีประโยชน์ใน
การช่วยวินิจฉัยโรค ทั้งนี้เนื่องจากการมีระดับเอนไซม์เพิ่มมากขึ้นในกระแสเลือด แสดงว่ามีการ
ท าลายของเซลล์ และเนื้อเยื่อ ตัวอย่างเช่น เอนไซม์ แอลคาไลน์ ฟอสฟาเตส (alkaline 

phosphatase) ซึ่งสัมพันธ์กับเมแทบอลิซึมของกระดูก จะมีระดับสูงขึ้นในโรคกระดูกอ่อน และ
โรคมะเร็งกระดูก เอนไซม์คลีเอติน ฟอสโฟไคเนส (creatine phosphokinase) และเอนไซม์แลต
เตส ดีไฮโดรเจเนส (lactate dehydrogenase) มีในกล้ามเนื้อหัวใจ และกล้ามเนื้อลาย ระดับของ
เอนไซม์ทั้งสองในซีรัมจะสูงขึ้น ในโรคกล้ามเนือ้ หรอืในโรคกล้ามเนือ้หัวใจขาดเลือด 

5. ไลโพโปรตีน ท าหน้าที่ขนส่งพวกลิพิด เช่น คอเลสเตอรอล ฟอสโฟลิพิด และกรด
ไขมัน 

6. โกลบูลิน ท าหน้าที่เป็นโปรตนีขนส่งสารต่าง ๆ (transport protein) ได้แก่ แทรนส์เฟอ
ริน (transferrin) ขนส่งเหล็ก ซีรูโลพลาสมนิ (ceruloplasmin) ขนส่งทองแดง เป็นต้น 

7. แฮพโทโกลบิน (haptoglobin) ท าหน้าที่จับกับฮีโมโกลบินอิสระ ส่วนเฮโมเพกซิน 
(hemopexin) ท าหนา้ที่จับฮีม 

8. โกลบูลิน ที่ท าหน้าที่เป็นสารยับยั้งเอนไซม์โปรติเอส (protease) และยับยั้งการ
แข็งตัวของเลือด 

9. โกลบูลิน ที่เป็นหมู่เลือด กลุ่มเลอืดในหมู ่ABO เป็นโปรตีนชนิดไกลโคสฟิงโกลิพิดอยู่
บนเยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดง  

ในพลาสมายังประกอบด้วยสารอินทรีย์อีกหลายชนิด ได้แก่ กรดอะมิโน เพปไทด์ 
กลูโคส ลิพิด วิตามิน คีโทนบอดี ฮอร์โมน และสารประกอบไนโตรเจน นอกจากนี้ยังมีสารอนิ
นทรีย์อีกจ านวนมาก ได้แก่ อิเล็กโทรไลต์ และแร่ธาตุ เช่น โซเดียม โพแทสเซียม แมกนีเซียม 
คลอไรด์ เป็นต้น 
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3. กลไกการห้ามเลือด 

 โดยปกติเมื่อหลอดเลือดฉีกขาด เลือดจะไหลออกมานอกเส้นเลือด ร่างกายมีกลไกใน
การห้ามเลือด หรือท าให้เลือดหยุดได้ โดยอาศัยการท างานร่วมกันระหว่างหลอดเลือด เกล็ด
เลือด และปัจจัยการแข็งตัวของเลือด โดยจะเกิดการกระตุ้นกระบวนการแข็งตัวของเลือด ทั้ง 3 

ระบบขึ้นพร้อมกัน ท างานโดยออกฤทธิ์เช่ือมโยงซึ่งกันและกัน เกิดเป็นลิ่มเลือดที่แข็งแรง ปิด
บาดแผล และหลังจากนั้นจะมีการสลายตัวของลิ่มเลือด เพื่อท าให้หลอดเลือดมีการไหลเวียน
ของเลือดต่อไป กลไกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการห้ามเลือด ประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญ 4 

อย่าง คือ หลอดเลือด เกล็ดเลือด กระบวนการแข็งตัวของเลือด และการละลายลิ่มเลอืด  
 3.1 หลอดเลือดกับการห้ามเลือด เซลล์เยื่อบุหลอดเลือด จะมีคุณสมบัติทนต่อการ
กระตุ้นการแข็งตัวของเลือด ในสภาวะปกติ ปัจจัยการแข็งตัวของเลือดภายในหลอดเลือด จะ
สัมผัสกับพื้นผิวของเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดตลอดเวลา แต่ไม่สามารถกระตุ้นให้เริ่มกระบวนการ
แข็งตัวของเลือด หรอืกระตุ้นการท างานของเกล็ดเลือดได้ แตห่ากมีการฉีกขาดของหลอดเลือด 
เลือดที่สัมผัสกับไฟโบรบลาส คอลลาเจน ที่อยู่ช้ันใต้เซลล์บุหลอดเลือด ผนังของหลอดเลือดที่
ฉีกขาด เซลล์เหล่านี้จะมีการแสดงออกของปัจจัยเนื้อเยื่อ (tissue factor, factor III) ซึ่งเป็น
โปรตีนที่แทรกผ่านเมมเบรนของเซลล์เหล่านี้ จะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นให้เริ่มกระบวนการ
แข็งตัวของเลือด โดยสารนี้จะท าปฏิกิริยากับแฟกเตอร์ VIIa และแคลเซียม กระตุ้นให้เลือด
แข็งตัวโดยวิถีจากภายนอก (extrinsic pathway)  

 นอกจากนี้ เมื่อหลอดเลือดเกิดการฉีกขาด จะส่งผลให้มีการหดตัวของหลอดเลือด 
(vasoconstriction) ซึ่งจะช่วยให้รอยฉีกขาดนั้นเล็กลง และท าให้การไหลเวียนของเลือด มายัง
บริเวณนั้นน้อยลง ซึ่งช่วยลดการสูญเสียเลือด เมื่อเกล็ดเลือดไปกระทบกับคอลลาเจน ของ
หลอดเลือด จะมีผลกระตุ้นให้เกล็ดเลือดมาเกาะติด กระตุ้นเกล็ดเลือดให้เปลี่ยนแปลงรูปร่าง 
และหลั่งสารบางชนิดออกมา แล้วเกิดการรวมกันเป็นกลุ่มของเกล็ดเลือด 

 3.2 เกล็ดเลือดกับการห้ามเลือด เกล็ดเลือดมีบทบาทในกลไกการแข็งตัวของเลือด 
โดยการรวมกันเป็นก้อน (platelet plug) เพื่ออุดกั้นบาดแผล ตามขั้นตอนตอ่ไปนี้ 

3.2.1 เกิดการเกาะติด การกระตุ้นและการรวมกลุ่มของเกล็ดเลือด (platelet 

adhesion, activation and aggregation) เมื่อมีการฉีกขาดของผนังหลอดเลือด เกล็ดเลือดจะ
เกาะติดกับผิวหลอดเลือดที่ได้รับบาดเจ็บ โดยเกล็ดเลือดมีตัวรับ (receptor) ที่จับกับไกลโค
โปรตีน เช่น แฟกเตอร์ von willebrand (vWF) เป็นตัวเช่ือมให้เกล็ดเลือดเกาะติดกับต าแหน่งที่
ฉีกขาดของหลอดเลือด คอลลาเจนที่อยู่ใต้บุผิว ท าให้เกล็ดเลือดเกาะติดได้ดีขึ้น เช่นกัน 
หลังจากนั้นเกล็ดเลือดจะถูกกระตุ้น (platelet activation) กระบวนการนี้อาศัยสารเคมีบางชนิด 
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เชน่ เอพิเนฟริน ทรอมบิน (thrombin) ท าใหเ้กล็ดเลือดมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง โดยมีซูโดพอด 
(pseudopod) ยื่นออกมา ท าให้เปลี่ยนรูปร่างจากเดิมที่เป็นแผ่นกลม กลายเป็นรูปหนาม และมี
การหลั่ งสารต่าง  ๆ ออกมา ที่ ส าคัญ  คือ เซอโรโทนิน  และ ทรอมบอกเซนเอสอง 
(thromboxane A2) ซึ่งมีฤทธิ์ท าให้เส้นเลือดหดตัว ส่วน ADP มีฤทธิ์กระตุ้นเกล็ดเลือดบริเวณ
อื่นให้มารวมกลุ่มกัน (platelet aggregation) เมื่อเกล็ดเลือดเข้ามาจับกันมากขึ้น และแน่นมาก
ขึ้น จะท าให้แปรสภาพจากของเหลวข้นเหนียวกลายเป็นก้อนอุดหลอดเลือดที่มีการฉีกขาด 
(platelet plug primary hemostasis)  

 
ภาพท่ี 9.10 การเกิด platelet plug 

ที่มา (http://www.valleystamp.com สืบค้น 9 กุมภาพันธ์ 2558) 

3.2.2 เมื่อเกล็ดเลือดถูกกระตุ้นแล้ว จะเป็นการชักน าให้แฟกเตอร์ Va และ VIIIa 

เข้ามาบริเวณผิวของเกล็ดเลือด และเข้าจับกับฟอสฟาทิดิลเซอรีน (phosphatidyl serine) ซึ่ง
พลิกออกมาอยู่ที่ช้ันนอกของเมมเบรน จากนั้นแฟกเตอร์ Va และ VIIIa ที่อยู่บนผิวเกล็ดเลือด
จะเข้าร่วมในกระบวนการแข็งตัวของเลือด จนกระทั่งน าไปสู่การกระตุ้นโปรตีนไฟบริโนเจน ให้
เข้ามาเกาะเป็นไฟบริน แล้วเกิดเป็นลิ่มเลือด (fibrin clot, secondary hemostasis) เพื่ออุดรอย
ฉีกขาดของหลอดเลือด เกล็ดเลือดที่ถูกกระตุ้นแล้วมีผลให้การเร่งการกระตุ้นแฟกเตอร์ X โดย
แฟกเตอร์ IXa และแฟกเตอร์ VIIIa ยังมีผลในการกระตุ้นโพรทรอมบิน โดยแฟกเตอร์ Xa 

และแฟกเตอร์ Va อีกด้วย 

3.2.3 เกล็ดเลือดจะปล่อยแฟกเตอร์หลายชนิด (platelet factor, PF) เพื่อช่วยใน
กระบวนการกลายเป็นลิ่มเลือด ได้แก่ แฟกเตอร์เกล็ดเลือด 1, 2, 3 และ 4 แฟกเตอร์ที่ส าคัญ
ที่สุด ได้แก่ แฟกเตอร์เกล็ดเลือด 3 ซึ่งจะกระตุ้นปัจจัยการแข็งตัวของเลือดทางวิถีจาก
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ภายนอก แฟกเตอร์เกล็ดเลือด 1 กระตุ้นทรอมโบพลาสทิน (thromboplastin) เป็นทรอมบิน 
แฟกเตอร์เกล็ดเลือด 2 กระตุ้นไฟบริโนเจน ให้เป็นไฟบริน ส าหรับแฟกเตอร์เกล็ดเลือด 4 ออก
ฤทธิ์โดยท าปฏิกิริยาลบล้างฤทธิ์ของเฮพาริน (heparin) ซึ่งเป็นแอนติทรอมบิน (antithrombin) จึงมี
ส่วนช่วยใหท้รอมบินออกฤทธิ์ได้เต็มที่ 

3.2.4 การหดตัวของลิ่มเลือด (clot retraction) เมื่อกลายเป็นลิ่มเลือดแล้ว ในระยะ
ต่อมาจะมีการหดตัวของลิ่มเลือดเกิดขึ้น โดยอาศัยสารที่ปล่อยออกมาจากเกล็ดเลือด ที่
เรียกว่า ทรอมบอสเทนิน (thrombosthenin)  

3.3 กระบวนการแข็งตัวของเลือด ประกอบด้วยปัจจัย หรือแฟกเตอร์หลายชนิด ซึ่ง
เป็นไกลโคโปรตีน ช่วยให้เกิดการแข็งตัวของเลือด โดยปัจจัยเหล่านี้จะท าปฏิกิริยาต่อเนื่องกัน 
จนท าให้เลือดกลายเป็นลิ่มเลือด และท างานร่วมกับการห้ามเลือดของหลอดเลือด และเกล็ด
เลือด โดยจะเกิดกระบวนการนีต้้องอาศัยการท างานของเอนไซม์หลายตัว ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาอยู่
ในร ูปที่ยังท างานไม่ได้ (inactive form) จะต้องถูกเปลี่ยนเป็นรูปที่ท างานได้ก่อน โดยการตัดสาย
เพปไทด์บางส่วนออก เอนไซม์ที่อยู่ในรูปที่ท างานได้ จะเร่งปฏิกิริยากันเป็นทอด ๆ ต่อไป วิถีที่
เกิดขึ้นระยะแรกเริ่มเป็นวิถีนอกหลอดเลือดที่ฉีกขาด เรียกว่า วิถีจากภายนอก  (extrinsic 

pathway) ส่วนวิถีจากภายใน (intrinsic pathway) จะช่วยขยายสัญ ญ าณ  หรือส่ งเสริม
กระบวนการแข็งตัวของเลือด 

 
ภาพท่ี 9.11 วิถีจากภายนอก และวิถีจากภายใน ช่วยท าให้เลือดแข็งตัว 

ที่มา (http://vialankompbebftq.blogspot.com สืบค้น 9 กุมภาพันธ์ 2558) 

3.4 การละลายลิ่มเลือด (fibrinolysis) เมื่อหลอดเลือดที่ฉีกขาด และมีการสร้าง
ผนังหลอดเลือดมาปิดซ่อมแซมรอยฉีกขาดแล้ว จะมีการละลายลิ่มเลือดเกิดขึ้น เพื่อให้หลอด
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เลือดกลับมามีเลือดไหลเวียนต่อไปได้ เรียกว่า รีแคนเนลไลเซช่ัน (recanalization) ซึ่งจะเกิดขึ้น
เมื่อราว 48-72 ช่ัวโมง ภายหลังที่มีบาดแผลเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามในภาวะปกตินั้น เช่ือว่ามีการ
กระตุ้นกระบวนการแข็งตัวของเลือดให้เกิดได้บ้าง โดยมีไฟบรินปริมาณน้อย  ๆ เกิดขึ้น
ตลอดเวลา ขณะเดียวกันปัจจัยการแข็งตัวของเลือดที่ได้ถูกกระตุ้นแล้วรวมทั้งไฟบริน จะถูก
ก าจัดไปอย่างรวดเร็ว โดยระบบเซลล์เรติคูโลเอนโดธีเลียล (reticuloendothelial) ร่วมกับการ
ท างานของสารยับยั้งการแข็งตัวของเลือด เป็นการรักษาสมดุลระหว่างกระบวนการแข็งตัวของ
เลือด และกระบวนการละลายลิ่มเลอืด 

กลไกการละลายลิ่มเลือดเกิดโดยโพรเอนไซม์ (proenzyme) ในเลือด เรียกว่า พลาสมิโน
เจน (plasminogen) ถูกกระตุ้นโดยตัวเร่งในเลือด หรือจากเนื้อเยื่อให้เป็นรูปที่ท างานได้ 
กลายเป็นพลาสมิน (plasmin) ซึ่งสามารถย่อยสลายไฟบรินให้เป็น แฟกเตอร์เอ็กซ์ (fragment 

X) ซึ่งจะถูกย่อยเป็น แฟกเตอร์วาย (fragment Y) และแฟกเตอร์ดี (fragment D) ส าหรับแฟก
เตอร์วาย จะถูกย่อยต่อไปเป็น แฟกเตอร์ดี (fragment D) และแฟกเตอร์อี (fragment E) ซึ่งเป็น
เพปไทด์ขนาดเล็ก และถูกขับออกมาทางปัสสาวะได้ง่าย เรียก แฟกเตอร์ดี และแฟกเตอร์อี ว่า 
ไฟบรินดีแกลเดชั่น โปรดัท (fibrin degradation product, FDP)  

 

ภาพท่ี 9.12 กลไกการละลายลิ่มเลือด 

ที่มา (http://www.coaguchek.com สืบค้น 9 กุมภาพันธ์ 2558) 

 

แบบฝึกหัด 

1. จงบอกหน้าที่ และส่วนประกอบของเลือด  

2. จงบอกชนิด และหน้าที่ของเม็ดเลือดขาวแตล่ะชนิด 

3. จงอธิบายกลไกการหา้มเลือด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 10 

ระบบภูมิคุ้มกันมนุษย์ 

 

หัวข้อเน้ือหา  
1. ระบบภูมคิุ้มกันแบบไม่จ ำเพำะ 
2. ระบบภูมคิุ้มกันแบบจ ำเพำะ 

3. กำรสรำ้งภูมิคุม้กันแก่ร่ำงกำย 

4. กำยวิภำคศำสตร์ของระบบต่อมน  ำเหลือง 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

เมื่อผู้เรยีน เรียนจบบทนี แล้วผูเ้รียนควรมีควำมรู้และทักษะดังนี  
1. อธิบำยกลไกกำรท ำงำนของระบบภูมคิุ้มกันแบบไม่จ ำเพำะได้ 
2. บอกชนิด และอธิบำยกลไกกำรท ำงำนของระบบภูมคิุ้มกันแบบจ ำเพำะได้ 
3. อธิบำยวิธีกำรสรำ้งภูมิคุม้กันแก่ร่ำงกำยได้ 
4. อธิบำยกำยวิภำคศำสตร์ของระบบต่อมน  ำเหลอืงได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่ม ศกึษำเอกสำรประกอบกำรสอน โดยแบ่งหัวข้อใหแ้ตล่ะกลุ่ม 

2. แตล่ะกลุ่มน ำเสนอ นักศึกษำร่วมกันอภปิรำย และตอบค ำถำม 

3. อำจำรย์บรรยำยสรุปเนื อหำ ในแต่ละช่ัวโมง 
4. มอบหมำยแบบฝกึหัดใหน้ักศึกษำท ำเป็นกำรบ้ำน ส่งในชั่วโมงถัดไป 

5. ทดสอบย่อยท้ำยชั่วโมง 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสำรประกอบกำรสอน 

2. เอกสำรประกอบกำรบรรยำย (power point) สรุปเนื อหำในแต่ละบทเรียน 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. กำรเข้ำเรียนตำมเวลำ 

2. ควำมสนใจในกำรเรียน กำรรว่มอภปิรำย และตอบค ำถำม 



 

 

198 ชวีวทิยำในกำรสำธำรณสุข 

3. ท ำแบบฝกึหัดท้ำยบท และสง่ตำมก ำหนดเวลำ 

4. กำรสอบย่อยท้ำยชั่วโมง 
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ระบบภูมิคุ้มกันมนุษย์ 

 

ระบบภูมิคุ้มกัน (immune system) เป็นระบบที่ท ำหน้ำที่คอยป้องกันไม่ให้เชื้อโรค หรือ
สิ่งแปลกปลอม เข้ำมำท ำอันตรำยต่อร่ำงกำย หรือเมื่อหลุดเข้ำมำแล้ว ระบบภูมิคุ้มกันก็จะ
พยำยำมท ำลำยก ำจัดสิ่งแปลกปลอมให้หมดไปจำกร่ำงกำยอย่ำงรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 
ระบบภูมิคุ้มกันท ำงำนได้โดยกำรจดจ ำ และจ ำแนกระหว่ำงตัวของมันเองหรือร่ำงกำย กับสิ่ง
แปลกปลอมที่เข้ำมำในร่ำงกำย หรือ แอนติเจน (antigen) ได้แก่ สำรเคมี สิ่งแปลกกลอม และ
จุลินทรีย์ เมื่อมีแอนติเจนเข้ำมำในร่ำงกำย ร่ำงกำยจะสร้ำงกลไกในกำรท ำลำยแอนติเจนขึน้มำ  

ระบบภูมิคุ้มกัน ประกอบด้วยสำรน้ ำ และเซลล์หลำยจ ำพวกท ำหน้ำที่ร่วมกัน เซลล์
ดังกล่ำว คือ ลิมโฟไซต์ (lymphocyte) เซลล์พลำสมำ (plasma cell) ฟำโกไซต์ (phagocyte) ซึ่ง
ได้แก่ นิวโทรฟิล (neutrophil) อีโอซิโนฟิล (eosinophil) โมโนไซต์ (monocyte) แมคโครฟำจ 
(macrophage) เซลล์มำสท์ (mast cell) และเบโซฟิล (basophil) ในสภำวะปกติเซลล์เหล่ำนี้ สว่น
ใหญ่อยู่ในเนื้อเยื่อน้ ำเหลือง (lymphoid tissue) เลือด น้ ำเหลือง และไขกระดูก ยกเว้นเซลล์
พลำสมำ ซึ่งไม่พบในเลือด ร่ำงกำยเรำมีกลไกป้องกันกำรรุกล้ ำท ำลำยจำกสิ่งแปลกปลอม 2 
แบบ คือ ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จ ำเพำะ (nonspecific immunity) และระบบภูมิคุ้มกันแบบ
จ ำเพำะ (specific immunity)  

1. ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จ ำเพำะ (nonspecific immunity) 

คือภูมิคุ้มกันทั่วไปที่คนปกติมีอยู่ โดยไม่จ ำเป็นต้องเคยสัมผัสกับสิ่งแปลกปลอมนั้นมำ
ก่อน และไม่ได้เจำะจงป้องกันจุลชีพชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพำะ เป็นภูมิคุ้มกันที่ติดตัวมำตั้งแต่
เกิด บำงครั้งเรียกว่ำ innate หรือ inborn immunity ซึ่งเป็นกำรก ำจัดสิ่งแปลกปลอมออกจำก
ร่ำงกำยโดยวิธีกำรที่งำ่ยจะเกิดขึน้ในทันทีทันใด หรอืแมไ้ด้รับอีกในครำวตอ่มำ รำ่งกำยก็อำจใช้
วิธีกำรนี้ก ำจัดสิ่งแปลกปลอม ร่วมกับกลไกกำรท ำลำยสิ่งแปลกปลอมแบบจ ำเพำะ  

1.1 เครื่องกีดขวำงตำมธรรมชำติ (barrier) เป็นอวัยวะที่ต้องสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม
ภำยนอก ได้แก่ ผิวหนัง เยื่อเมือก ซึ่งบุตำมอวัยวะต่ำง ๆ หรือ ขนอ่อน (cilia) ซึ่งถือว่ำเป็น first 

line of defense ซึ่งเป็นกลไกกำรป้องกันที่อยู่ภำยนอกร่ำงกำย ดังนี้ 
1.1.1 สิ่งกีดขวำงท่ีผิวของร่ำงกำย (physical barrier) ผวิหนังและเยื่อเมือก จะ

เป็นด่ำนนอกสุดที่จะสัมผัสกับเชื้อโรค โดยปกติแล้วถ้ำไม่มีแผล เชื้อโรคก็ไม่สำมำรถผ่ำน
ผิวหนังและเยื่อเมือกได้ แต่ถ้ำผิวหนังหรือเยื่อเมือกฉีกขำดหรือมีควำมอ่อนแอ เชื้อโรคก็อำจ
แทรกซึมเข้ำไปได้ เชื้อโรคบำงชนิดสำมำรถรุกรำนผิวหนังปกติได้ เช่น เชื้อซิฟิลิส เชื้อเลปโตส
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ไปรำ เป็นต้น นอกจำกนี้ผิวหนังก็มีกำรหลุดลอกเป็นประจ ำอยู่แล้ว จะเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะ
ก ำจัดเชื้อโรคได้ ระบบทำงเดินอำหำรมีกำรบีบตัวของล ำไส้ เป็นกลไกหนึ่งที่จะขับจุลชีพออก
จำกระบบทำงเดินอำหำรได้ กำรไอ กำรจำม และกำรท ำงำนของขนอ่อน (cilia) และเยื่อเมือก 
จะช่วยขัดขวำงและก ำจัดเชื้อในระบบทำงเดินหำยใจ เป็นต้น  

1.1.2 สิ่งกีดขวำงทำงเคมี (chemical barrier) ร่ำงกำยมนุษย์สำมำรถผลิต
สำรเคมีได้มำกมำย สำรบำงชนิดมีฤทธิ์ในกำรยับยั้งกำรเจริญเติบโต ท ำลำย หรือป้องกันมิให้
จุลชีพเกำะติดกับเนื้อเยื่อ เช่น ที่ผิวหนังจะมี pH เป็นกรด ซึ่งสำมำรถยับยั้งกำรเจริญเติบโตของ
จุลชีพบำงชนิด และ sebaceous glands สำมำรถยับยั้งกำรเจริญเติบโต หรือฆ่ำแบคทีเรียและ
เชื้อรำได้ ในระบบทำงเดินอำหำรจะมีมิวซิน (mucin) ขัดขวำงไม่ให้แบคทีเรีย และไวรัสเกำะติด
ผนังเซลล์ และมีเอนไซม์และกรดเกลือ (HCl) ในกระเพำะอำหำรที่สำมำรถฆ่ำแบคทีเรียได้
หลำยชนิด ดังนัน้ในผู้ป่วยที่ไม่สร้ำงกรด จะท ำให้มีโอกำสติดเชือ้ในระบบทำงเดินอำหำรมำกขึ้น 
กำรหลั่งสำรจำกต่อมเหงื่อและต่อมไขมัน ซึ่งปกติมีค่ำ pH 3-5 ที่มีควำมเป็นกรดสูงพอในกำร
ท ำลำยจุลชีพ นอกจำกนี้ในน้ ำลำย น้ ำตำ (มีไลโซไซม์ เป็นส่วนประกอบ) น้ ำดีและที่ล ำไส้เล็กก็
จะมีน้ ำย่อยช่วยท ำลำยจุลชีพได้ ในระบบสืบพันธุ์ภำยในช่องคลอดของหญิงวัยเจริญพันธุ์  จะมี
แบคทีเรีย (lactobacillus) ซึ่งอำศัยอยู่ในช่องคลอด จะท ำให้ช่องคลอดมีฤทธิ์เป็นกรด สำมำรถ
ท ำลำยแบคทีเรยีชนดิอื่นได้ 

1.1.3 สิ่งกีดขวำงทำงชีววิทยำ (biological barrier) จุลชีพประจ ำถิ่น หมำยถึง 
จุลชีพที่อยู่ตำมส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรำยกับร่ำงกำย ซึ่งเนื้อเยื่อหรือ
อวัยวะที่พบจุลชีพประจ ำถิ่นได้ ได้แก่ ผิวหนัง ปำก ระบบทำงเดินหำยใจ ระบบทำงเดินอำหำร 
และระบบสืบพันธุ์ เป็นต้น จุลชีพประจ ำถิ่นจะช่วยก ำจัดหรือยับยั้งจุลชีพชนิดอื่น ที่จะเข้ำมำ
อำศัยเจริญเติบโตและก่อใหเ้กิดโรค โดยอำศัยกลไกดังนี้ 

- กำรแย่งอำหำรชนิดเดียวกัน โดยจุลชีพประจ ำถิ่นจะแย่งอำหำรจุลชีพที่
ก่อโรค ท ำให้จุลชพีที่ก่อโรคไม่สำมำรถแบ่งตัวเพิ่มได้ และถูกก ำจัดออกจำกร่ำงกำยไป 

- แย่งที่เกำะบนเซลล์เดียวกัน เซลล์ในแต่ละอวัยวะจะมีควำมแตกต่ำงกัน
ในโครงสร้ำงของตัวรับบนผิวเซลล์ ซึ่งจุลชีพที่ก่อโรคจ ำเพำะกับอวัยวะนั้น ๆ จะมีส่วนประกอบ
ที่เหมำะสมกับตัวรับบนผิวเซลล์ของโฮสต์ เรียกปรำกฏกำรณ์นี้ว่ำ cell tropism เช่น จะพบว่ำ
เชื้อ Vibrio Cholerae จะก่อโรคอหิวำตกโรคในระบบทำงเดินอำหำร ซึ่งเซลล์ของเชื้อชนิดนี้จะ
เกำะบนเซลล์ในระบบทำงเดินอำหำรได้ดี จุลชีพประจ ำถิ่นก็จะสำมำรถเกำะกับตัวรับบนผิว
เซลล์ในอวัยวะที่แตกต่ำงกันไป เมื่อจุลชีพประจ ำถิ่นแย่งกับตัวรับบนผิวเซลล์หมดแล้ว ก็จะท ำ
ให้จุลชีพที่ก่อโรคไม่สำมำรถเกำะกับตัวรับได้ 
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- ผลิตสำรพิษ จุลชีพประจ ำถิ่นบำงชนิด สร้ำงสำรโปรตีนที่สำมำรถท ำลำย 
หรือยับยั้งจุลชีพชนิดอื่นได้ เรียกสำรโปรตีนนั้นว่ำ แบคทีเรียโอซิน (bacteriocin) ได้แก่ ฮีโมไล
ซิน (hemolysin), ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และฟอสฟอไลเปส เป็นต้น 

- กระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันจ ำเพำะ จุลชีพประจ ำถิ่นบำงชนิด สำมำรถ
กระตุ้นให้ร่ำงกำยสร้ำงแอนติบอดี ซึ่งสำมำรถเกิดปฏิกิริยำท ำลำยพวกจุลชีพก่อโรค เช่น 
natural antibodies 

- ท ำให้เกิดสภำวะแวดล้อมที่ไม่เหมำะสมกับเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค เช่น 
สภำวะควำมเป็นกรด-ด่ำง สภำวะที่ออกซิเจนไม่เหมำะสม 

1.2 อักเสบ ไข้  และฟำโกไซโตซิส (Inflammation fever and phagocytosis) 

เกิดขึน้เมื่อสิ่งแปลกปลอมนั้นสำมำรถผ่ำน barrier เข้ำไปได้ กำรอักเสบเป็นปฏิกิริยำตอบสนอง
ต่อกำรบำดเจ็บหรือกำรติดเชื้อ ซึ่งเมื่อเกิดกำรบำดเจ็บหรือติดเชื้อ ก็จะท ำให้เส้นเลือดบริเวณ
นั้นถูกกระตุ้น ท ำให้เส้นเลือดฝอยขนำดเล็กขยำยตัว (vasodilation) มีเลือดไหลเวียนบริเวณที่
บำดเจ็บมำกขึ้น ท ำให้มีสำรน้ ำเข้ำสู่บริเวณที่อักเสบ เม็ดเลือดขำวชนิดนิวโทรฟิลจะลอดตัว
ผำ่นรอยต่อของเอโดธีเลียของเส้นเลือดมำบริเวณเนือ้เยื่อนั้น หลังจำกนั้นประมำณ 4-5 ช่ัวโมง 
เซลล์ mononuclear เช่น โมโนไซต์ และลิมโฟไซต์ จะแสดงบทบำทกำรตอบสนองแบบจ ำเพำะ
ต่อไป บริเวณที่มีกำรอักเสบจะมีลักษณะจ ำเพำะ คือ ปวด บวม แดง และร้อน กำรมีไข้เป็นกำร
เพิ่มอุณหภูมิของรำ่งกำย โดยทั่วไปแล้วมักจะเกิดจำกกำรติดเชื้อ ซึ่งเชื้อที่ท ำให้เกิดโรคจะสร้ำง
สำรที่เรียกว่ำ ไพโรเจน (pyrogen) ซึ่งได้แก่ เอนโดทอกซิน (endotoxin) ของแบคทีเรียแกรมลบ 
กำรมไีข้จะช่วยเร่งขบวนกำรฟำโกไซโตซิส และกำรตอบสนองของภูมิคุม้กัน 

ฟำโกไซโตซิส หรือกำรกินสิ่งแปลกปลอม คือ ขบวนกำรที่เซลล์เม็ดเลือดขำวกิน และ
ฆ่ำแบคที เรียที่กินเข้ำไป โดยเม็ดเลือดขำวที่ท ำหน้ำที่ดังกล่ำวอำจ เรียกว่ำฟำโกไซต์ 
(phagocyte) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 จ ำพวก คือ ได้แก่ นิวโทรฟิล และ mononuclear phagocyte 

ได้แก่ แมคโครฟำจ 

- นิวโทรฟิล (neutrophil) เป็นเม็ดเลือดขำวที่พบร้อยละ 60-70 ของเม็ดเลือด
ขำวทั้งหมด มีช่วงชีวติประมำณ 2-3 วัน มักจะสลำยไปเมื่อท ำลำยสิ่งแปลกปลอม 

- โมโนไซต์ (monocyte) พบร้อยละ 5 ของเม็ดเลือดขำวทั้งหมด หลังจำกโมโน
ไซต์ หลั่งสู่กระแสเลือดได้ 2-3 ช่ัวโมง จะเคลื่อนเข้ำสู่เนื้อเยื่อและพัฒนำเป็นเซลล์แมคโครฟำจ 
(macrophage) (“big-eater”) มีช่วงชีวติค่อนขำ้งยำว 

- อีโอซิโนฟิล (eosinophil) พบร้อยละ 1.5 ของเม็ดเลือดขำวทั้งหมด ท ำหน้ำที่
ท ำลำยพยำธิขนำดใหญ่  
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1.3 แอนติไมโครเบียล โปรตีน (antimicrobial protein) มีโปรตีนหลำยชนิดท ำ
หน้ำที่ป้องกัน/ท ำลำยสิ่งแปลกปลอมที่บุกรุกร่ำงกำย ซึ่งท ำลำยสิ่งแปลกปลอมโดยตรงหรือ
ยับยั้งกำรสืบพันธุ์ ได้แก่ ไลโซไซม์ (lysozyme), ระบบคอมพลีเมนต์ (complement system), อิน
เตอเฟอรอน (interferons) 

- ระบบคอมพลีเมนต์ (complement system) ท ำหน้ำที่ย่อยจุลชีพ และเป็น 
chemokines ต่อเซลล์ฟำโกไซต์ เป็นระบบที่ประกอบด้วยกลุ่มของโปรตีนมำกกว่ำ 20 ชนิดใน
ซีรัมหรือน้ ำเลือด ซึ่ งโปรตีนเหล่ำนี้จะถูกกระตุ้น  จำกกำรรวมตัวของแอนติ เจนและ
แอ นติบ อดี  (antigen-antibody complex) เกิ ด ป ฏิกิ ริยำ เช่ือม โยงอย่ ำงต่ อ เนื่ อ ง  แล ะมี
กระบวนกำรที่ซับซ้อน ได้ผลผลิตจำกปฏิกิริยำที่สำมำรถเข้ำจับตัวกับผิวของเชื้อโรค  หรือ
แอนติเจน ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงหน้ำที่และรูปร่ำง จนท ำให้เซลล์เสียสภำพและตำยใน
ที่สุด  

- อินเตอเฟอรอน (interferons) เซลล์ที่มีนิวเคลียสที่สมบูรณ์ทุกชนิด สร้ำงอิน
เตอเฟอรอนได้ โดยอินเตอเฟอรอนจะหลั่งจำกเซลล์ที่มีกำรติดเชื้อไวรัส (virus-infected cell) 

อินเตอเฟอรอน มีฤทธิ์ตำ้นกำรตดิเชื้อไวรัสและโรคมะเร็ง 

นอกจำกนี้ยังมีลิมโฟไซต์ขนำดใหญ่ คือ natural killer (NK) cell พบได้ในเลือด ไข
กระดูก และม้ำม แต่ไม่ค่อยพบในต่อมน้ ำเหลอืงและไทมัส ในเลือดพบได้ร้อยละ 10-15 ของลิม
โฟไซต์ทั้งหมด ภำยในไซโทพลำสซึมของ NK cell มีถุงแกรนูลที่บรรจุสำร perforin และ 
granzymes เช่นเดียวกับที่พบใน cytotoxic T cell เซลล์ชนิดนี้มีหน้ำที่เป็นด่ำนป้องกันด่ำนแรก 
(first-line defence) ในกำรก ำจัดและท ำลำยเซลล์ของร่ำงกำย ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกปกติ เช่น 
เซลล์เนื้องอก หรือเซลล์มะเร็ง และยับยั้งกำรแพร่กระจำย (metastasis) ของเซลล์มะเร็ง 
นอกจำกนีย้ังช่วยท ำลำยเซลล์แปลกปลอมอื่น เชน่ เซลล์ที่ติดเชือ้ไวรัส เซลล์ของทำรกในครรภ์
ที่พลัดเข้ำสู่รำ่งกำยแม ่ 

NK cell ที่เจริญเติบโตเต็มที่มีคุณสมบัติเป็น effector cell ที่พร้อมจะออกฤทธิ์ในกำร
ท ำลำยเซลล์เป้ำหมำยอยู่แล้ว โดยไม่ต้องเสียเวลำผ่ำนขั้นตอนกำรกระตุ้นดังเช่น cytotoxic T 

cell และ helper T cell กำรท ำงำนของเซลล์ชนิดนี้ต่ำงจำก บีและที ลิมโฟไซต์ กล่ำวคือ NK cell 

สำมำรถท ำลำยเซลล์เป้ำหมำยได้หลำยชนิด โดยสำมำรถท ำลำยเซลล์เป้ำหมำยโดยกำรสัมผัส
โดยตรง หรืออำจอำศัยแอนติบอดีจ ำเพำะ ซึ่งท ำหน้ำที่เหมือนสะพำนเช่ือมระหว่ำงเซลล์
เป้ำหมำยกับ NK cell กำรท ำงำนของ NK cell ไม่ต้องมีควำมจ ำเพำะต่อแอนติเจน แล้วยังไม่
ต้องกำรแอนติ เจน HLA ของตนเองบนเซลล์ เป้ำหมำย และไม่มี  memory NK cell กำร
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ปฏิบัติงำนของ NK cell จะดีขึน้มำก ถ้ำมีสำรอินเตอเฟอรอน (interferon) อยู่ด้วย NK cell จะไป
ท ำลำยเซลล์เป้ำหมำยโดยกำรหลั่งสำร perforin และ granzymes เชน่เดียวกับ cytotoxic T cell 

2. ระบบภูมิคุ้มกันแบบจ ำเพำะ (specific immunity)  

เกิดขึ้นเมื่อร่ำงกำยไม่สำมำรถใช้กลไกกำรท ำลำยสิ่งแปลกปลอม แบบไม่จ ำเพำะ 
ก ำจัด หรือท ำลำยแอนติเจนหรือเชื้อโรคได้ ภูมิคุ้มกันแบบนี้จะสร้ำงขึ้นมำ เพื่อท ำลำย
แอนติเจน ซึ่งภูมิคุ้มกันจะมีควำมจ ำเพำะเจำะจงกับแอนติเจนแต่ละชนิด โดยภูมิคุ้มกันที่สร้ำง
ขึ้นมำนี้จะเกิดปฏิกิริยำที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์แอนติเจนที่เข้ำมำในร่ำงกำย อำจท ำให้เยื่อหุ้ม
เซลล์แอนติเจนฉีกขำด และเซลล์ท ำงำนได้น้อยลง แอนติเจนที่เคยเข้ำมำในร่ำงกำยแล้วครั้ง
หนึ่งจะถูกจดจ ำ และบันทึกในควำมทรงจ ำไว้ หำกแอนติเจนชนิดเดียวกันนี้เข้ำอีก ภูมิคุ้มกันที่
ตอบสนองตอ่แอนตเิจนนั้นจะตอบสนองได้อย่ำงรวดเร็ว 

กลไกกำรท ำลำยสิ่งแปลกปลอมแบบจ ำเพำะ มีเซลล์เม็ดเลือดขำวชนิดลิมโฟไซต์ 
(lymphocytes) เป็นตัวกำรส ำคัญในกำรท ำหนำ้ที่ท ำลำยสิ่งแปลกปลอม ลิมโฟไซต์ มี 2 ชนิดคือ 
บี ลิมโฟไซต์ (B lymphocyte, B cell) และ ที ลิมโฟไซต์ (T lymphocyte, T cell) กำรตอบสนอง
ของภูมิคุ้มกันแบบจ ำเพำะนี้ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ กำรตอบสนองทำงภูมิคุ้มกันด้ำนเซลล์ (cell-

mediated immune response) และ กำรตอบสนองทำงภูมิคุ้มกันด้ำนแอนติบอดี (humoral 

immune response หรอื antibody-mediated immune response) 

2.1 กำรตอบสนองทำงภูมิคุ้มกันด้ำนเซลล์ (cell-mediated immune response)

เป็นภูมิต้ำนทำนของรำ่งกำยที่ตอ้งอำศัย "เซลล์" เป็นส ำคัญ เซลล์ที่รับผดิชอบ คอื ที ลิมโฟไซต์ 
จะมีบทบำทเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและทำงอ้อมในกำรต่อสู้ และท ำลำยเชื้อก่อโรคที่เจริญเติบโต 
และอำศัยอยู่ภำยในเซลล์ร่ำงกำย (intracellular pathogen) ซึ่งจะไปท ำลำยเซลล์ที่ติดเชื้อ
ดังกล่ำว ท ำให้เชื้อไม่สำมำรถเพิ่มจ ำนวนได้ และอำจมีผลท ำให้เกิดกำรท ำลำยเชื้อ หรือมีผลท ำ
ให้เชื้อโรคออกมำนอกเซลล์ ซึ่งในที่สุดจะถูกท ำลำยโดยบทบำทของแอนติบอดี และคอมพลี
เมนต์อีกทีหนึ่ง นอกจำกจะท ำลำยเชื้อโรคดังกล่ำวแล้ว ภูมิคุ้มกันทำงด้ำนเซลล์ยังมีบทบำทที่
ส ำคัญในกำรป้องกัน และก ำจัดเซลล์มะเร็งซึ่งเกิดขึ้นในร่ำงกำย รวมทั้งมีบทบำทในกำร
พัฒนำกำรตอบสนองทำงภูมิคุม้กันด้ำนกำรสร้ำงแอนตบิอดี 

กำรตอบสนองทำงภูมิคุ้มกันด้ำนเซลล์ จะอำศัยบทบำทของเซลล์ที่มีควำมจ ำเพำะต่อ
แอนติเจน ได้แก่ helper T cell หรือ CD4+ T cell และ cytotoxic T cell หรือ CD8+ T cell และ
เซลล์ที่ไม่มีควำมจ ำเพำะต่อแอนติเจนชนิดใด ได้แก่ NK cell, แมคโครฟำจ, นิวโทรฟิล และอีโอ
ซิโนฟิล กำรท ำงำนของเซลล์ทั้งสองกลุ่ม เป็นในลักษณะที่สำมำรถออกฤทธิ์ในกำรท ำลำย
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เซลล์เป้ำหมำยโดยตรง หรือออกฤทธิ์โดยอ้อม โดยกำรหลั่งสำรไซโตไคน์ออกมำ เพื่อให้เซลล์
อื่น ๆ โดยเฉพำะแมคโครฟำจท ำงำนได้ดีขึน้  

ชนิดของ ท ีลิมโฟไซต์ มีดังนี ้
- Helper T cell (CD4+ T cell) จะพัฒนำไปเป็นเซลล์ที่ออกฤทธิ์โดยทำงอ้อม โดยกำร

ปล่อยสำรที่เรียกว่ำ ไซโตไคน์ เดิมเรียกว่ำ ลิมโฟไคน์ ( lymphokines) หลำยชนิด ซึ่งบำงชนิด
สำมำรถกระตุ้นแมคโครฟำจ ให้มีควำมสำมำรถในกำรท ำลำยเชื้อโรคที่อำศัยอยู่ในเซลล์ 
(intracellular pathogens) ได้ดีขึ้น และท ำหน้ำที่ส่งเสริมระบบกำรตอบสนองทำงภูมิคุ้มกันด้ำน
แอนตบิอดี (humoral immune response) คือช่วย บี ลิมโฟไซต์ ในกำรตอบสนองทำงอมิมูนดว้ย 

- Suppresssor T cell ท ำหน้ำที่ตรงกันข้ำม มีหน้ำที่ควบคุม B lymphocyte และ T 

lymphocyte ไม่ให้ท ำงำนมำกเกินไป 

- Cytotoxic T cell หรือ CD8+ T cell หรือ killer T cell เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแอนติเจนที่
จ ำเพำะกันก็จะพัฒนำไปเป็นเซลล์ที่สำมำรถออกฤทธิ์ (effector cell) ท ำลำยเซลล์เป้ำหมำยที่
ติดเชือ้ได้โดยตรง 

- Memory T cell ช่วยให้ cytotoxic T cell สำมำรถก ำจัดเซลล์เป้ำหมำย (target cell) ได้
ดีขึ้น ท ำหนำ้ที่จดจ ำแอนตเิจนต่ำง ๆ ที่เคยเข้ำสู่รำ่งกำยมำแล้ว 

ควำมสัมพันธ์ของ Major histocompatibility complex (MHC) กับ ที ลิมโฟไซต์ 
MHC เป็นกลุ่มโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกำรตอบสนองทำงภูมิคุ้มกัน MHC ของคน มีชื่อว่ำ

human leukocyte antigens (HLA) แบ่งเป็นโมเลกุล class I MHC และ class II MHC โมเลกุล 
class I MHC พบในบนผิวเซลล์ที่มีนิวเคลียสเกือบทุกชนิด มีหน้ำที่ไปกระตุ้น cytotoxic T cell 

โดยโมเลกุลของ class I MHC จะจับ peptide ของแอนติเจน ส่วนโมเลกุล class II MHC พบใน
เซลล์บำงชนิดเช่น macrophage, B cell, activated T cell และเซลล์ใน thymus ซึ่งโมเลกุล class 

II MHC จะจับ peptide ของแอนติเจน แล้วไปกระตุน้ helper T cell  

 
ภำพท่ี 10.1 กำรท ำงำนของ MHC กับที ลิมโฟไซต ์

ที่มำ  (https://www.slideshare.net สืบค้น 1 มีนำคม 2558) 
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บทบำทของ Helper T cell (CD4+ T cell) ในกำรตอบสนองทำงภูมิคุ้มกัน 

กำรกระตุ้น CD4+ T cell เริ่มจำกกำรท ำปฏิกิริยำอย่ำงจ ำเพำะระหว่ำงที่รับแอนติเจน
บนผิวเซลล์ของ CD4+ T cell กับส่วน antigenic peptide (ที่ได้จำกกำรย่อยแอนติเจนที่เป็น
โปรตีน) ซึ่งจะจับอยู่กับโมเลกุลของ MHC class II บนผิวของ antigen presenting cell (APC) 

จำกกำรกระตุ้นนีท้ ำให้ เกิดกำรแบ่งตัวเพิ่มจ ำนวนของ CD4+ T cell และมีกำรพัฒนำกำรไปเป็น
เซลล์ที่สำมำรถท ำงำนตอบสนองทำงภูมิคุ้มกันได้ (effector cell) คือ helper T cell ซึ่ง helper T 

cell จะหลั่งสำรไซโตไคน์ interleukin-2 (IL-2) และสำรอื่น ๆ ไปกระตุ้นกำรท ำงำนของเซลล์
ชนิดอื่น เช่น แมคโครฟำจ, cytotoxic T cell และบี ลิมโฟไซต์ให้สร้ำงแอนติบอดีที่จ ำเพำะกับ
แอนตเิจนชนิดนัน้ นอกจำกนีย้ังมีกำรพัฒนำไปเป็น memory T cell ด้วย  

 

ภำพท่ี 10.2 กำรตอบสนองทำงภูมิคุ้มกันของ helper T cell (CD4+ T cell) 

ที่มำ (https://www.slideshare.net สืบค้น 1 มีนำคม 2558) 

บทบำทของ cytotoxic T cell (CD8+ T cell) ในกำรตอบสนองทำงภูมิคุ้มกัน 

Naive CD8+ T cell ถือเป็นเซลล์ที่ยังไม่สำมำรถออกฤทธิ์ท ำลำยเซลล์เป้ำหมำยได้ 
จะต้องได้รับกำรกระตุ้นที่เหมำะสม เพื่อให้เกิดกำรแบ่งตัวและพัฒนำไปเป็น cytotoxic T cell 
(CTLs) ซึ่งถือเป็นเซลล์ที่สำมำรถตอบสนองทำงภูมิคุ้มกันได้ (effector cell) จึงจะสำมำรถออก
ฤทธิ์ท ำลำยเซลล์เป้ำหมำยได้โดยตรง  

กำรกระตุ้นกำรท ำงำนของ naive CD8+ T cell ให้กลำยเป็น cytotoxic T cell เกิดขึ้นได้ 
2 กรณี คือ อำศัยสำรไซโตไคน์ IL-2 ที่หลั่งจำก helper T cell ดังที่กล่ำวไปข้ำงต้น และอำศัย 
dendrite cell ซึ่งถือเป็น antigen presenting cell โดย dendrite cell ที่ติดเชื้อไวรัสจะสำมำรถ
ย่อยโปรตีนของไวรัสที่สร้ำงภำยในเซลล์ได้เพปไทด์ขนำดเล็ก ที่จะจับเป็นคอมเพล็กซ์กับ
โมเลกุล MHC class I แล้วถูกน ำออกไปแสดงไว้บนผิวเซลล์และเสนอให้ naive CD8+ T cell ที่มี
ตัวรับ T cell receptor (TCR) ที่จ ำเพำะกับเพปไทด์: MHC class I complex ดังกล่ำว เพื่อให้เกิด
กำรรับรู้ท ำให้มีกำรหลั่ง IL-2 ออกมำ แล้วจะสำมำรถก่อให้เกิดกำรแบ่งตัวและพัฒนำกำรของ 
naive CD8+ T cell กลำยเป็น cytotoxic T cell ในที่สุด  
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Cytotoxic T cell (CTLs) จะมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสำรโมเลกุลที่มีฤทธิ์ในกำร
ท ำลำยเซลล์เป้ำหมำย คือ cytotoxins จะถูกเก็บไว้ในถุงแกรนูลภำยในเซลล์ สำรชนิดนี้
ประกอบด้วยโปรตีนอย่ำงน้อย 2 ชนิด ได้แก่ perforin เป็นโปรตนีที่สำมำรถจะแทรกตัวเข้ำไปใน
ช้ันเยื่อหุ้มเซลล์ และรวมตัวกัน (polymerize) ท ำให้เกิดเป็นรูขึ้นที่ เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์
เป้ำหมำย และ granzymes มีคุณสมบัติเป็นเอนไซม์ที่สำมำรถย่อยโปรตีน เมื่อถูกปล่อยเข้ำไป
อยู่ในไซโทพลำสซึมของเซลล์เป้ำหมำย จะชักน ำให้เซลล์ตำยด้วยขบวนกำรที่เรียกว่ำ apoptosis 

กำรท ำลำยเซลล์เป้ำหมำยจะอำศัยทั้ ง perforin และ granzymes เมื่อ CTLs จับกับ
เซลล์เป้ำหมำยโดยอำศัยกำรจับกันระหว่ำง TCR บนผิวของ CTLs กับเพปไทด์: MHC class I 

complex บนผวิของเซลล์เป้ำหมำย จะท ำให้แกรนูลมำรวมตัวอยู่ใกล้บริเวณรอยสัมผัสระหว่ำง
เซลล์ทั้งสอง ซึ่งในที่สุด CTLs จะปล่อย perforin และ granzymes ภำยในถุงแกรนูลออกมำนอก
เซลล์โดยขบวนกำร exocytosis และเข้ำไปอยู่ในช่องว่ำงตรงรอยสัมผัสระหว่ำงเซลล์ทั้งสอง 
เมื่อ perforin สัมผัสกับเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์เป้ำหมำย จะเกิดกำรสอดแทรกโมเลกุลของ 
perforin เข้ำไปในช้ันของเยื่อหุม้เซลล์ จำกนั้นจะเกิดกำรรวมตัวของ perforin จนเกิดเป็นรูขึ้นใน
ช้ันเยื่อหุ้มเซลล์ รูที่เกิดขึ้นจะส่งเสริมกำรเข้ำไปภำยในเซลล์ของ granzymes ซึ่งจะมีผลในกำร
กระตุ้นกลไกภำยในเซลล์ท ำให้ DNA ภำยในนิวเคลียสของเซลล์เป้ำหมำย เกิดกำรแตกเป็นชิ้น
ขนำดเล็กในที่สุดเซลล์จะตำย นอกจำกนี้ยังพบว่ำ DNA ของไวรัสภำยในเซลล์เป้ำหมำยที่ติด
เชื้อ ก็เกิดกำรแตกสลำยได้เช่นกัน 

 
ภำพท่ี 10.3 กำรตอบสนองทำงภูมิคุ้มกันของ cytotoxic T cell (CD8+ T cell)  

ที่มำ (https://www.slideshare.net สืบค้น 1 มีนำคม 2558) 

2.2 กำรตอบสนองทำงภูมิคุ้มกันด้ำนแอนติบอดี (humoral immune response)

เป็นภูมิต้ำนทำนของร่ำงกำยที่ต้องอำศัย บี ลิมโฟไซต์ ซึ่งมีบทบำทในกำรต่อสู้ หรือท ำลำยเชื้อ
ก่อโรคที่เจริญเติบโตภำยนอกเซลล์ร่ำงกำย (extracellular pathogens) กำรตอบสนองด้ำน
ภูมคิุ้มกันด้ำนแอนติบอดีจะเกิดขึน้ เมื่อสำรแอนติเจนแปลกปลอมเข้ำไปกระตุ้น บี ลิมโฟไซต์ ที่
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มีที่รับแอนติเจนที่จ ำเพำะกัน ผลจำกกำรกระตุ้นจะท ำให้ บี ลิมโฟไซต์ นั้นเกิดกำรแบ่งตัวเพิ่ม
จ ำนวน และพัฒนำไปเป็นพลำสมำเซลล์ รวมทั้ง memory B cell พลำสมำเซลล์จะสร้ำงและ
หลั่งสำรแอนติบอดีออกนอกเซลล์ ซึ่งสำรแอนติบอดีดังกล่ำวพบได้ในเลือด น้ ำเหลือง และสว่น
อื่น ๆ ของร่ำงกำย จะท ำหน้ำที่เป็นภูมิคุ้มกัน โดยจะเข้ำไปท ำปฏิกิริยำกับแอนติเจนที่เป็น
ตัวกระตุ้น เพื่อให้เกิดกำรสลำยฤทธิ์ของแอนติเจน หรือเพื่อชักน ำให้เกิดกำรท ำลำยแอนติเจน
นั้น โดยกลไกของภูมิคุ้มกันแบบไม่จ ำเพำะ (ฟำโกไซต์  และคอมพลี เมนต์ ) ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ นอกจำกนี้แอนติบอดียังสำมำรถอยู่ในร่ำงกำยได้เป็นระยะเวลำนำน และจะท ำ
หน้ำที่เป็นภูมิคุ้มกันที่จะคอยป้องกันร่ำงกำย จำกกำรบุกรุกเข้ำสู่ร่ำงกำยของแอนติเจน
ดังกล่ำวในครั้งถัดไป เนื่องจำกแอนติบอดีเป็นภูมิคุ้มกันที่พบในส่วนของเหลว (humor) ของ
ร่ำงกำย จงึเรียกภูมคิุ้มกันแบบนีว้่ำ humoral immunity 

กำรตอบสนองทำงภูมิคุ้มกันด้ำนแอนติบอดี มีเป้ำหมำยหลักเพื่อป้องกันและท ำลำย
เชื้อก่อโรคชนิดนอกเซลล์ หรอืเชื้อก่อโรคภำยในเซลล์ ที่ช่วงระยะเวลำที่แพร่กระจำยจำกเซลล์
หนึ่งไปยังอีกเซลล์ผ่ำนทำงของเหลวนอกเซลล์ ท ำให้มีระยะหนึ่งอยู่นอกเซลล์ เป็นกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของเชื้อก่อโรคชนิดในเซลล์นั่นเอง นอกจำกนี้ยังสลำยฤทธิ์ของท็อกซินที่
ปล่อยออกมำด้วย 

กำรตอบสนองทำงภูมิคุ้มกันด้ำนแอนติบอดีในธรรมชำติ แบ่งเป็น 2 ชนิด ตำมวิธี
กระตุ้น บี ลิมโฟไซต์ เพื่อให้สร้ำงแอนติบอดีต่อสำรนั้น คือ สำรแอนติเจนสำมำรถกระตุ้น บี 
ลิมโฟไซต์ได้โดยตรงโดยไม่ต้องอำศัยกำรช่วยเหลือจำก helper T cell (CD4+ T cell) และสำร
แอนติเจนที่ต้องอำศัยควำมช่วยเหลือจำก helper T cell (CD4+ T cell) ในกำรกระตุ้นบีลิมโฟ
ไซต์เพื่อให้สรำ้งแอนติบอดี 

ชนิดของแอนติบอดี หรอือิมมูโนโกลบูลิน (immunoglobulin)   
แอนติบอดี หรอือิมมูโนโกลบูลิน (immunoglobulin) ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในซีรัม เกิดจำกกำร

ตอบสนองของร่ำงกำยต่อแอนติเจน และจะท ำปฏิกิริยำที่มีควำมจ ำเพำะกับแอนติเจนหนึ่ง 
เท่ำนั้น แอนติบอดีสร้ำงจำกพลำสมำเซลล์ หรือบี ลิมโฟไซต์ แอนติบอดี หรืออิมมูโนโกลบูลิน 
(immunoglobulin) หรอืย่อว่ำ Ig มีอยู่ดว้ยกัน 5 ชนิดคอื IgG / IgA / IgM / IgD / IgE  

IgM เป็นสำรอิมมูโนโกลบูลิน แอนติบอดีตัวแรกที่สร้ำงขึ้นเมื่อพบกับแอนติเจน  เป็น
สำรอิมมูโนโกลบูลินชนิดแรกที่ทำรกเริ่มสร้ำงได้เอง โดยหำกทำรกมีกำรติดเชื้อตั้งแต่ในครรภ์
มำรดำจะตรวจพบได้ในระดับสูง  เป็นสำรอิมมูโนโกลบูลินที่มีควำมจ ำเพำะพิ เศษต่อ 
lipopolysaccharide ของแบคทีเรยีชนดิแกรมลบ (เป็นตัวส ำคัญในกำรก ำจัดแบคทีเรยีกลุ่มนี้) 
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IgG เป็นอิมมูโนโกลบูลินที่มีมำกที่สุดในซีรัม หน้ำที่ส ำคัญคือช่วยร่ำงกำยต่อสู้กับ 
bacteria / virus / toxin เป็นส่วนใหญ่เป็นแอนติบอดีที่ถูกสร้ำงขึ้นมำมำกที่สุด เมื่อมีกำรพบสิ่ง
แปลกปลอมในระบบซ้ ำ (secondary immune response) 

IgA เป็นอิมมูโนโกลบูลินหรือแอนติบอดีที่พบในซีรัม และในสำรคัดหลั่งของร่ำงกำย 
โดยในซีรัมจะพบได้ประมำณ 1/6 ของ IgG ส่วนใหญ่พบในสำรคัดหลั่ง เช่น น้ ำนม น้ ำลำย 
น้ ำตำ สำรคัดหลั่งในระบบทำงเดินอำหำร เป็นต้น ท ำหน้ำที่ช่วยป้องกันกำรติดเชื้อในบริเวณ
เยื่อเมือกของระบบทำงเดินอำหำร/ระบบทำงเดินหำยใจ ซึ่งเป็นด่ำนแรกของกำรป้องกันปกติ 
IgA จะพบมำกในสำรคัดหลั่งสูงมำกกว่ำอิมมูโนโกลบูลินชนิดอื่น และจะเพิ่มระดับสูงขึ้นมำกใน
ผูป้่วยที่มกีำรอักเสบของระบบทำงเดินอำหำร 

IgD พบได้น้อยมำกในซีรัม เช่ือว่ำช่วยควบคุมกำรตอบสนองทำงภูมิคุ้มกัน แอนติบอดี
ในโรคออโตอิมมูนเป็นชนิด IgD 

IgE ตรวจพบเป็นตัวล่ำสุด พบได้ในสำรคัดหลั่งของร่ำงกำย พบในซีรัมได้น้อย หน้ำที่
ส ำคัญเป็นตัวร่วมที่จะท ำให้เกิดอำกำรภูมิแพ้ ชนิด anaphylaxis หรือ type I hypersensitivity 

(ภูมิคุ้มกันไวเกิน ชนิดที่หนึ่ง) ตรวจพบได้ในระดับสูงกว่ำปกติในผู้ป่วยที่มีกำรติดเชื้อพยำธิใน
ร่ำงกำย 

แอนติเจน และแอนติบอดี 
แอนติเจน คือ สำรที่ชักน ำให้ร่ำงกำยสร้ำงแอนติบอดี หรือที ลิมโฟไซต์ชนิดจ ำเพำะได้ 

และสำมำรถท ำปฏิกิริยำจ ำเพำะกับแอนติบอดี หรือลิมโฟไซต์ ส่วนของต ำแหน่งย่อยบน
แอนติเจนที่สำมำรถเข้ำจับกับแอนติบอดี หรือที ลิมโฟไซต์ชนิดจ ำเพำะได้ เรียกว่ำ epitope or 

antigenic determinant โดยแอนติเจน 1 โมเลกุล จะมี epitope ได้มำกมำย เช่น แบคทีเรียตัว
หนึ่งอำจม ีepitope ส ำหรับจับกับแอนตบิอดีได้ถึง 4 ล้ำนโมเลกุล 

แอนติบอดี เป็นสำรพวกไกลโคโปรตีน ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่ำงกำย จึง
เรียกว่ำ อิมมูโนโกลบูลิน หรือ Ig โครงสร้ำงของอิมมูโนโกลบูลิน 1 โมเลกุล ประกอบด้วยสำย
พอลิเพปไทด์ 4 สำย คือ สำย heavy (H) chain 2 สำย ที่เหมือนกัน และ light (L) chain 2 สำย
ที่เหมือนกัน เช่ือมต่อกันด้วยพันธะไดซัลไฟด์ แต่ละสำยของ heavy chain และ light chain จะ
ประกอบด้วยส่วนที่มีกำรเรียงตัวของกรดอะมิโน แบ่งเป็นบริเวณดังนี้ คือ variable region, 

constant region, hinge region และ domain ซึ่งอิมมูโนโกลบูลินนี้จะใช้ส่วน ที่เรียกว่ำ variable 

region หรือ เรียกว่ ำ antigen-binding site จับ กั บ แอนติ เจน ในส่ วน  epitope or antigenic 

determinant 
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ภำพท่ี 10.4 กำรจับกันระหว่ำงแอนติเจน และแอนตบิอดี  
ที่มำ (https://worldofbiology09.wikispaces.com สืบค้น 1 มีนำคม 2558) 

บทบำทของแอนติบอดีในกำรเป็นภูมิคุ้มกันในของเหลวของร่ำงกำย 

แอนติบอดีที่สร้ำงจำกพลำสมำเซลล์ จะท ำหน้ำที่ของภูมิคุ้มกันทั้งในระหว่ำงกำร
ด ำเนนิโรค และภำยหลังที่หำยจำกโรคไปแล้ว ซึ่งบทบำทของแอนติบอดีสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
 1. บทบำทในกำรสลำยฤทธิ์ (neutralization) เชื้อไวรัส และแบคทีเรียประเภทที่
อำศัยอยู่ในเซลล์เป้ำหมำย เพื่อแบ่งตัวเพิ่มจ ำนวน แล้วมีกำรกระจำยเข้ำไปเพิ่มจ ำนวนในเซลล์
เป้ำหมำยอื่นต่อไปอีก แอนติบอดีที่ร่ำงกำยสร้ำงขึ้นจะเข้ำไปจับอย่ำงจ ำเพำะ (specific) กับเชื้อ
เหล่ำนั้นในขณะที่อยู่นอกเซลล์ ท ำให้เชื้อไม่สำมำรถเข้ำไปภำยในเซลล์  เพื่อเพิ่มจ ำนวนได้ 
เรียกว่ำ เป็นกำรสลำยฤทธิ์ของเชื้อ ท ำให้ควำมสำมำรถในกำรที่จะเข้ำไปในเซลล์เป้ำหมำยหมด
ไป เมื่อเชื้อเหล่ำนั้นถูกแอนติบอดีจับไว้ ก็จะถูกขบวนกำรอื่นของร่ำงกำย เช่น กำรฟำโกไซโท
ซิส หรือคอมพลีเมนต์เข้ำมำท ำลำยต่อไป นอกจำกสลำยฤทธิ์ของเชื้อแล้ว แอนติบอดียังมี
บทบำทในกำรสลำยฤทธิ์ของท็อกซิน ที่ปล่อยออกมำจำกเชื้อก่อโรคบำงชนิด เพรำะก่อนที่ท็อก
ซินจะออกฤทธิ์กับเซลล์ร่ำงกำยได้ ก็จะต้องเข้ำไปจับกับที่รับ (receptor) บนผิวเซลล์นั้นก่อน 
เมื่อท็อกซินถูกจับไว้ด้วยแอนติบอดี ก็จะไม่สำมำรถจับกับที่รับบนผวิเซลล์ ท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำ
ไปท ำอันตรำยต่อเซลล์เป้ำหมำยได้ 

2. บทบำทในกำรเสริมกำรจับกินเชื้อโรค (opsonization) เชื้อก่อโรคที่แบ่งตัวเพิ่ม
จ ำนวนภำยนอกเซลล์ หลำยชนิดมีกลไกที่จะท ำให้ไม่ถูกจับกินด้วยฟำโกไซต์ได้อย่ำงง่ำย เชื้อ
เหล่ำนี้จงึสำมำรถก่อโรคที่มคีวำมรุนแรงได้ บทบำทของแอนตบิอดี คือ กำรเข้ำไปจับกับเชื้อนั้น
ไว้ เพื่อท ำให้พวกฟำโกไซต์เข้ำจับกินเชื้อเหล่ำนั้นได้ง่ำยขึ้น โดยอำศัยกำรจับกันระหว่ำงสว่น Fc 

ของแอนติบอดีกับส่วน Fc receptor บนผวิของพวกฟำโกไซต์ กำรท ำให้เชื้อก่อโรคถูกจับกินดว้ย
พวกฟำโกไซต์ได้ง่ำยขึ้น โดยอำศัยแอนติบอดี เรียกว่ำขบวนกำร opsonization เมื่อแอนติบอดี
เข้ำจับเชื้อก่อโรคนั้นไว้ นอกจำกจะเกิดกำรจับกิน และท ำลำยเชื้อด้วยพวกฟำโกไซต์ได้ดีขึ้น
แล้ว อำจจะเกิดกำรกระตุ้นสำรคอมพลีเมนต์ ซึ่งอำจจะท ำให้เชื้อแตกสลำย (cell lysis) และ
ตำยในที่สุด 
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สรุปภำพรวมของข้ันตอนในกระบวนกำรตอบสนองทำงภูมิคุ้มกัน 

กำรตอบสนองทำงภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแปลกปลอมที่เข้ำสู่ร่ำงกำย ทั้งกำรตอบสนองด้ำน
กำรสรำ้งแอนติบอดี หรอืตอบสนองทำงด้ำนที ลิมโฟไซต์ สำมำรถสรุปเป็นภำพรวมได้ดังนี ้

1. สำรแอนติเจน หรือเชื้อโรคเข้ำสู่ร่ำงกำย จะต้องเจอกับ antigen presenting cell 

(APCs), บี และ ที ลิมโฟไซต์ ซึ่งอำจจะแบ่งเป็น 3 กรณี ขึ้นกับว่ำสำรแอนติเจนเข้ำสู่ร่ำงกำย
ทำงใด ดังนี้ 

ก. สำรแอนตเิจนเข้ำทำงกระแสเลือดจะเจอกับ APCs, บี และ ที ลิมโฟไซต์ ในม้ำม 

ข. สำรแอนติเจนที่เข้ำสู่รำ่งกำยผ่ำนทำงเนื้อเยื่อ อำจจะไปตำมท่อน้ ำเหลือง เพื่อเข้ำ
สู่ต่อมน้ ำเหลืองใกล้บริเวณด้วยตนเอง ซึ่งจะเจอกับ APCs, บี และ ที ลิมโฟไซต์ ภำยในต่อม
น้ ำเหลือง หรือถูกจับกินด้วย dendritic cells ในช้ันใต้ผิวหนัง ซึ่งจะเดินทำงไปตำมท่อน้ ำเหลือง
เพื่อเข้ำสู่ตอ่มน้ ำเหลือง แล้วน ำแอนตเิจนที่จับกินและปรุงแต่งแล้วให้กับ ที ลิมโฟไซตต์่อไป 

ค. สำรแอนติเจนที่เข้ำสู่ร่ำงกำยผ่ำนทำงเยื่อบุทำงเดินอำหำร และทำงเดินหำยใจ 
จะเจอกับ APCs, บี และ ที ลิมโฟไซต์ ในบริเวณเนือ้เยื่อลมิฟอยด์  

กำรพบแอนติเจน หรือเชื้อก่อโรคในร่ำงกำยได้ จะอำศัยคุณสมบัติของลิมโฟไซต์ ที่
สำมำรถเคลื่อนตัวออกจำกระบบไหลเวียนเลือด เข้ำสู่อวัยวะลิมฟอยด์ไม่ว่ำจะเป็นม้ำม หรือ
ต่อมน้ ำเหลือง และกลับเข้ำสู่ระบบไหลเวียนเลือดอีกครั้ง ภำยหลังเคลื่อนตัวออกจำกอวัยวะ
ลิมฟอยด์ และไหลเวียนอยู่ในระบบทำงเดินน้ ำเหลือง (lymphocyte recirculation) ท ำให้ลิมโฟ
ไซต์ มีโอกำสที่จะเจอกับแอนตเิจนในบริเวณอวัยวะลิมฟอยด์เหล่ำนี้ 

2. ลิมโฟไซต์ต้องรับรู้ (recognize) กับส่วน epitope ของแอนติเจน โดยอำศัยที่รับ
แอนติเจนที่จ ำเพำะที่อยู่บนผิวของลิมโฟไซต์ เพื่อให้เกิดกำรกระตุ้น ซึ่งลักษณะกำรรับรู้จะ
แตกต่ำงกันออกไปขึน้กับชนิดของลิมโฟไซต์ ดังนี้ 

ก. บี ลิมโฟไซต์ จะใช้โมเลกุลอิมโมโนโกลบุลินบนผิวเซลล์ (surface immunoglobulin, 

sIg) เป็นที่รับแอนติเจน ซึ่งอำจเรียกว่ำ B cell receptor (BCR) ซึ่งจะใช้ส่วนนี้ในกำรจับกับ epitope 

ของแอนติเจน 

ข. Helper T cell (CD4+ T cell) จะใช้โมเลกุล T cell receptor (TCR) เป็นที่รับแอนติเจนใน
กำรจับกับ peptide epitope ซึ่งจับกับโมเลกุล MHC class II บนผิวของ APCs ซึ่งจับกินแอนติเจนเข้ำ
ไป โมเลกุล CD4 บนผิวของ T cell นี้จะมีบทบำทร่วมในกำรรับรู้  โดยท ำให้ CD4+ T cell รับรู้กับ
แอนติเจนได้ดีขึ้น 
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ค. Cytotoxic T cell (CD8+ T cell) จะใช้โมเลกุล TCR เป็นที่รับแอนติเจนในกำรจับกับ 
peptide epitope ซึ่งจะจับอยู่โมเลกุลของ MHC class I บนผิวของ APCs หรือบนผิวของเซลล์ที่
ติดเชือ้ หรอืเซลล์มะเร็ง  

3. ภำยหลังที่จับกับแอนติเจน ลิมโฟไซต์จะถูกกระตุ้น ท ำให้เกิดกำรแบ่งตัวเพิ่มจ ำนวน
มำกมำย กลำยเป็นกลุ่มหรือโคลนของเซลล์ที่เหมือนกัน โดยอำศัยอิทธิพลของสำรไซโตไคน์ที่
เรียกว่ำ interleukins (IL) ซึ่งสร้ำงและหลั่งออกจำก Helper T cell ที่ถูกกระตุน้ 

จำกกำรคำดคะเนตำมหลักกำรวิชำกำร ท ำให้เชื่อว่ำมีลิมโฟไซต์เพียง 1 ใน 10,000 ถึง 
1 ใน 100,000 ของลิมโฟไซต์ทั้งหมดเท่ำนั้น ที่จะมีที่รับแอนติเจนที่สำมำรถจับได้ หรือมี
ควำมจ ำเพำะกับแต่ละแอนติเจนที่เป็นตัวกระตุ้น ดังนั้นกำรแบ่งตัวเพิ่มจ ำนวนอย่ำงมำกมำย
ภำยหลังกำรกระตุ้นด้วยแอนติเจน จึงมีควำมส ำคัญในกำรที่จะท ำให้ได้เซลล์ในจ ำนวนเพียงพอ 
เพื่อให้เกิดกำรตอบสนองทำงภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภำพในกำรก ำจัด และท ำลำยแอนติเจนนั้น
ให้หมดไปจำกร่ำงกำย 

4. โคลนของลิมโฟไซต์ที่ เกิดขึ้น ซึ่งประกอบด้วยลิมโฟไซต์ที่มีควำมจ ำเพำะต่อ
แอนติเจนเดียวกัน จ ำนวนเป็นพันเซลล์ ก็จะเกิดกำรพัฒนำกำรไปเป็นเซลล์ ที่สำมำรถจะออก
ฤทธิ์ต่อต้ำน หรือท ำลำยแอนติเจนที่เป็นตัวกระตุ้น ซึ่งเรียกลิมโฟไซต์ที่มีคุณสมบัติดังกล่ำวว่ำ 
effector cells 

ในกรณีของภูมิคุ้มกันด้ำนกำรสร้ำงแอนติบอดี บี ลิมโฟไซต์ จะพัฒนำกำรไปเป็น 
effector cell ที่เรียกว่ำ พลำสมำเซลล์ ซึ่งสำมำรถสร้ำงและหลั่งแอนติบอดีออกนอกเซลล์ เพื่อ
ท ำปฏิกิริยำกับแอนติเจนที่เป็นตัวกระตุ้น เพื่อชักน ำให้เกิดกำรท ำลำยโดยอำศัยกลไกของ
ภูมคิุ้มกันแบบไม่จ ำเพำะ เชน่ อำศัยสำรคอมพรเีมนต์ หรอือำศัยเซลล์ฟำโกไซต์ 

ในกรณีภูมคิุ้มกันด้ำนเซลล์ ซึ่งอำศัยบทบำทของ T cell ที่ส ำคัญอย่ำงนอ้ย 2 ชนิด ชนิด
แรก ได้แก่ CD4+ T cell ซึ่งจะพัฒนำไปเป็น effector cell ที่เรียกว่ำ helper T cell ซึ่งสำมำรถ
หลั่งไซโตไคน์ได้หลำยชนิด ไซโตไคน์บำงชนิดมีบทบำทต่อกำรพัฒนำของ บี ลิมโฟไซต์ ในขณะ
ที่หลำยชนิดมีคุณสมบัติในกำรกระตุ้นเซลล์ของภูมิคุ้มกันแบบไม่จ ำเพำะ เช่น แมคโครฟำจ 
และ NK cell เป็นต้น อีกชนิดหนึ่งได้แก่ CD8+ T cell ซึ่งจะพัฒนำไปเป็น effector cell เรียกว่ำ 
cytotoxic T lymphocyte (CTLs) ซึ่งสำมำรถที่จะออกฤทธิ์ท ำลำยเซลล์ของร่ำงกำยที่มีแอนติเจน
ที่เป็นตัวกระตุ้น ซึ่งอยู่ในรูปของ peptide epitope ที่จับกับโมเลกุล MHC class I อยู่บนผิวเซลล์ 
ซึ่งอำจจะเป็นเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส ติดเชือ้แบคทีเรยีบำงชนิด หรอืเซลล์มะเร็ง เป็นต้น 

5. ในระหว่ำงกำรแบ่งตัวเพิ่มจ ำนวน ลิมโฟไซต์บำงพวกจะพัฒนำไปเป็นเซลล์ที่เรียกว่ำ 
memory cell  
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Memory cells ไม่ว่ำพัฒนำมำจำก บี หรือ ที ลิมโฟไซต์ จะเป็นเซลล์ที่มีอำยุยำวนำน
กว่ำ effector cell ซึ่งไหลวนเวียนอยู่ในร่ำงกำย หรืออยู่ตำมอวัยวะลิมฟอยด์ เซลล์เหล่ำนี้จะมี
บทบำทที่ส ำคัญในกำรตอบสนองทำงภูมิคุ้มกันที่เรียกว่ำ anamnestic response หรือ memory 

response ซึ่งเปรียบเสมือนว่ำเซลล์เหล่ำนี้สำมำรถจดจ ำแอนติเจนที่เคยเข้ำมำกระตุ้น ถ้ำ
แอนติเจนตัวเดิมเข้ำมำกระตุ้นรำ่งกำยอีกครั้ง ในขณะที่ยังมี memory cell เหล่ำนีอ้ยู่ ซึ่งปกติจะ
มีอยู่ในจ ำนวนที่มำก เซลล์เหล่ำนี้จะสำมำรถตอบสนองทำงภูมิคุ้มกันได้เร็ว และในปริมำณที่
มำกกว่ำกำรตอบสนองในครั้งแรก ซึ่งเป็นลักษณะที่ส ำคัญของกำรตอบสนองแบบทุติยภูมิ 
(secondary response) 

ในกำรตอบสนองทำงภูมิคุ้มกันของร่ำงกำย จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ระบบภูมิคุ้มกันจะต้อง
สำมำรถแยกให้ออกว่ำอะไรคือตัวเอง และอะไรที่ไม่ใช่ตัวเอง เพื่อที่จะป้องกันกำรตอบสนองต่อ
ตัวเอง ที่เรียกว่ำ autoimmunity ซึ่งอำจจะก่อให้เกิดกำรท ำลำยเนื้อเยื่อตัวเองได้ ในระหว่ำงกำร
สร้ำงลิมโฟไซต์ ที่อวัยวะลิมฟอยด์ปฐมภูมิ (primary lymphoid organs) จะมีกระบวนกำร
จัดเรียงตัวของยีน ที่ควบคุมกำรสร้ำงที่รับแอนติเจน ซึ่งเกิดขึ้นอย่ำงไม่มีแบบแผน ลิมโฟไซต์
บำงพวกอำจจะมีที่รับแอนติเจน ที่สำมำรถจับได้อย่ำงดีกับโปรตีนหรือโพลีแซคคำไรด์ของ
ร่ำงกำยเอง ดังนั้นระบบภูมิคุ้มกันจึงต้องมีกลไกที่จะจัดกำรกับลิมโฟไซต์เหล่ำนี้ โดยอำจจะใช้
กระบวนกำรที่เรียกว่ำ clonal deletion ซึ่งจะเป็นกำรชักน ำให้ลิมโฟไซต์ดังกล่ำวตำยด้วยวิธีที่
เรียกว่ำ apoptosis  

3. กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันแก่ร่ำงกำย (immunization) 

กำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกัน หมำยถึง วิธีกำรหรือกระบวนกำรที่จะท ำให้ร่ำงกำยมีภูมิ
ต้ำนทำน หรอืภูมิคุม้กันโรคติดเชือ้ชนิดหนึ่งเพิ่มมำกขึ้น เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรเกิดโรค รวมทั้ง
กำรรักษำภำยหลังได้รับเชื้อโรคนั้นแล้วด้วย 

โดยทั่วไปกำรให้ภูมิคุ้มกันแก่ร่ำงกำยมีด้วยกัน 2 วิธีกำรคือ ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นด้วยกำร
กระตุ้น (active immunity) และภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นด้วยกำรได้รับสำรภูมิคุ้มกัน หรือสำรภูมิ
ต้ำนทำนเข้ำไปในร่ำงกำยโดยตรง (passive immunity) 

3.1 ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นด้วยกำรกระตุ้น (active immunity) เป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ในร่ำงกำย โดยกำรกระตุ้นให้ร่ำงกำยสร้ำงภูมิต้ำนทำนขึน้เอง ได้แก่ ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นโดยกำร
กระตุน้จำกธรรมชำติ (active natural immunity) และภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นโดยกำรกระตุ้นจำกสำร
อื่น (active artificial immunity) เชน่ กำรฉีดวัคซีน 

- ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นโดยกำรกระตุ้นจำกธรรมชำติ (active natural immunity) 

เป็นภูมิคุ้มกันตำมธรรมชำติที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป เมื่อร่ำงกำยได้รับแอนติเจนในครั้งแรกนั้น 



 

 

 

 

 

 

213 บทท่ี 10 ระบบภูมิคุม้กันมนุษย์ 

ร่ำงกำยจะแสดงอำกำรเจ็บป่วยก่อนในระยะเวลำหนึ่ง หลังจำกที่ได้รับแอนติเจนหรือได้รับกำร
กระตุ้น  แต่เมื่อระบบภูมิคุ้มกันในร่ำงกำยสำมำรถสร้ำงแอนติบอดี เพื่อท ำลำยแอนติเจนที่
ได้รับได้ก็จะหำยป่วย กำรตอบสนองแอนติเจนโดยกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในครั้งแรกจะเกิดขึ้นได้
ช้ำกว่ำครั้งต่อไป เซลล์ควำมจ ำของบี ลิมโฟไซต์ หรอืที ลิมโฟไซต์ที่ถูกสร้ำงขึน้มำจำกปฏิกิริยำ
กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันครั้งแรก เพื่อต่อต้ำนแอนติเจนที่ได้รับจะถูกสร้ำงขึ้นอย่ำงรวดเร็ว เมื่อ
ร่ำงกำยได้รับแอนติเจนชนิดเดียวกันนั้นในครั้งต่อไป หรือในร่ำงกำยอำจมีกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันที่
ป้องกันไม่ใหเ้กิดกำรเจ็บป่วยที่เกิดจำกแอนติเจนที่เคยได้รับได้ 

- ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นโดยกำรกระตุ้นจำกสำรอื่น (active artificial immunity) 

เป็นภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจำกกำรให้สำรกระตุ้นแก่ร่ำงกำย โดยกำรจ ำลองกำรติดเชื้อตำม
ธรรมชำติ เช่น กำรให้วัคซีน (vaccination) วัคซีนอำจเป็นเชื้อที่ตำยแล้ว (killed organism) หรือ
เชื้อที่มีชีวิตแต่อ่อนแรงลงแล้ว (live attenuated organism) หรือสำรพิษที่หมดฤทธิ์แล้ว แต่ยังมี
คุณสมบัติเป็นแอนติเจนกระตุ้นร่ำงกำยได้ (toxoid) เข้ำไปในร่ำงกำย เพื่อให้ร่ำงกำยสร้ำง
ภูมิคุ้มกันตอบสนองแต่ไม่เกิดโรคขึ้นมำ กำรตอบสนองภูมิคุ้มกันโดยวิธีนี้ ระบบภูมิคุ้มกันใน
ร่ำงกำยจะสร้ำงเซลล์ควำมจ ำของ บี ลิมโฟไซต์ หรือ ที ลิมโฟไซต์ ชนิดเดียวกันกับที่เคยสร้ำง
ขึ้นมำเมื่อได้รับแอนติเจน (เชื้อโรค) ที่รุนแรงตำมธรรมชำติ และเมื่อร่ำงกำยได้รับเชื้อโรคนั้น 
จริง ร่ำงกำยจะตอบสนองสร้ำงภูมิคุ้มกันในลักษณะ secondary immune response ได้อย่ำง
รวดเร็ว และมีปริมำณมำกพอที่จะก ำจัดเชื้อ และป้องกันกำรเกิดโรคได้ กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันใน
ลักษณะนี้ เป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในลักษณะป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้น มีกำรกระตุ้นทั้ง specific 

antibody และ specific reactive T lymphocytes ซึ่งภูมิต้ำนทำนจะอยู่ได้นำนกว่ำกำรได้รับภูมิ
ต้ำนทำนโดยตรง และยังมี memory cells ของระบบภูมิคุ้มกันเกิดขึ้น กำรให้วัคซีนบำงชนิดจะ
สำมำรถช่วยป้องกันโรคได้ตลอดช่วงชีวิต แต่วัคซีนบำงชนิดตอบสนองได้เพียงระยะเวลำหนึ่ง
เท่ำนั้น จงึตอ้งให้วัคซีนเป็นระยะ เพื่อให้รำ่งกำยสำมำรถป้องกันโรคได้ตอ่ไป 

กำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันแบบนี้ อำจเสี่ยงส ำหรับผู้ที่ได้รับเชื้ออยู่บ้ำง เช่น ถ้ำได้รับ
วัคซีนแบบเชื้อที่มีชีวิตอยู่ แต่ร่ำงกำยไม่แข็งแรงพอที่จะสร้ำงภูมิคุ้มกันต่อต้ำนก ำจัดเชื้อโรคได้
ทันท่วงที เชื้อโรคที่เข้ำสู่ร่ำงกำยอำจจะก่อให้เกิดพยำธิสภำพเกิดโรค และอำจถึงตำยก่อนที่มี
ภูมิต้ำนทำนเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกำรได้รับภูมิต้ำนทำนชนิด passive immunization 
แล้ว ผลของภูมิคุ้มกันชนิด passive จะให้ผลได้รวมเร็วกว่ำชนิด active และข้อด้อยส ำคัญอีก
ประกำรหนึ่ง คือ กำรให้วัคซีนแบบเชื้อที่มีชีวิตอยู่ กับคนที่มีภำวะของระบบภูมิคุ้มกันยังไม่
สมบูรณ์ เชน่ เด็ก ผู้สูงอำยุ หรอืคนที่มภีำวะระบบภูมคิุ้มกันบกพร่อง อำจท ำให้เกิดโรคได้ 
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3.2 กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันโดยกำรให้สำรภูมิคุ้มกัน หรือสำรภูมิต้ำนทำน (passive 

immunity) หมำยถึง ภูมิคุ้มกันที่รำ่งกำยไม่ได้สร้ำงขึ้น หรือไม่ได้เกิดขึน้เอง เป็นกำรให้แอนติบอดี
หรือภูมิคุ้มกันแก่ผู้ป่วย หรือร่ำงกำยโดยตรง โดยกำรถ่ำยโอนภูมิคุ้มกันจำกสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่มี
ภูมคิุ้มกันในร่ำงกำยอยู่ก่อน แล้วแบ่งออกได้ 2 ลักษณะคือ 

- ภูมิคุ้มกันที่ได้รับโดยตรงตำมธรรมชำติ (passive natural immunity) เช่น 
ภูมิคุ้มกัน หรือแอนติบอดี (IgG) ที่แม่ให้ลูกผ่ำนทำงรก อย่ำงไรก็ตำมภูมิคุ้มกันจะลดลงภำยใน 
3 เดือนหลังคลอด และภูมิคุ้มกัน (secretory IgA) ในน้ ำนมแรกหลั่ง ซึ่งจะมีสีเหลืองก็จัดเป็น
ภูมคิุ้มกันรับมำ  

-  ภูมิคุ้มกันที่ได้รับจำกกำรถ่ำยโอนภูมิคุ้มกันมำจำกสิ่งมีชีวิตที่มีภูมิคุ้มกัน
อยู่ก่อนแล้ว (passive artificial immunity) เป็นภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น จำกกำรน ำภูมิคุ้มกันมำ
จำกสัตว์ที่มีภูมิคุ้มกันอยู่ก่อนแล้วโดยกำรฉีดเชื้อโรค หรือพิษที่อ่อน เพื่อให้ร่ำงกำยของสัตว์
สร้ำงแอนติบอดีออกมำ เมื่อเลือดนั้นมีปริมำณแอนติบอดีที่เหมำะสม ก็จะน ำเลือดมำกรองเอำ
เฉพำะส่วนที่เป็นน้ ำใสออกมำใช้ เพรำะจะมีแอนติบอดีละลำยอยู่ เช่น กำรได้รับซีรัมหรือเซรุ่ม 
โรคพิษสุนัขบ้ำ เมื่อถูกสุนัขกัด หรอืเมื่องูกัด ซึ่งผลิตจำกกำรฉีดเชื้อโรคหรอืพิษที่อ่อนก ำลังเข้ำ
ในสัตว์บำงชนิด เชน่ ม้ำ กระตำ่ย ลำ 

ภูมคิุ้มกันชนิดนี้ มขี้อดี คือ ร่ำงกำยสำมำรถใช้สำรภูมติ้ำนทำนได้ทันทีทันใด มักนิยมใช้
ในแง่กำรรักษำ สำมำรถเตรียมสำรภูมิต้ำนทำนได้ในปริมำณมำก ซึ่งอำจเตรียมจำกทั้งในคน 
และสัตว์ แต่สำรภูมิต้ำนทำนเหล่ำนี้มีฤทธิ์กำรใช้งำนสั้น อำจพบอำกำรข้ำงเคียงเกิดภำวะ
ภูมแิพ้ เนื่องจำกแอนติซรัีมเตรียมได้จำกสัตว์เป็นส่วนใหญ่  
4. กำยวิภำคศำสตร์ของระบบต่อมน้ ำเหลือง 

4.1 เน้ือเยื่อน้ ำเหลือง (lymphoid tissue) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

4.1.1 อวัยวะลิมฟอยด์ปฐมภูมิ  (primary lymphoid organ หรือ central lymphoid 

tissue) เป็นอวัยวะที่มีอิทธิพลต่อกำรเปลี่ยนแปลงเซลล์ต้นก ำเนิด (stem cell) อวัยวะลิมฟอยด์
ปฐมภูม ิได้แก่ 

- ต่อมไทมัส (thymus gland) ท ำให้เซลล์ต้นก ำเนิดที่ เข้ำมำอยู่แบ่งตัวและ
เปลี่ยนเป็นไทโมไซต์ (thymocyte) ซึ่งจะเปลี่ยนเป็น ที ลิมโฟไซต์ต่อไป 

- ตับ ไขกระดูก ของทำรกในครรภ์มำรดำ และไขกระดูกในผู้ใหญ่ โดยที่เซลล์ต้น
ก ำเนิด ส่วนที่จะกลำยเป็นบี ลิมโฟไซต์ จะเปลี่ยนแปลงและแบ่งตัวที่นี่ก่อน แล้วจึงออกไปสู่ 
อวัยวะลิมฟอยด์ที่สอง (secondary lymphoid organ)  
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4.1.2 อวัยวะลิมฟอยด์ทุติยภูมิ (secondary lymphoid organ หรือ peripheral lymphoid 

tissue) เป็นที่อยู่ของ ที ลิมโฟไซต์ และบี ลิมโฟไซต์ ที่ออกมำจำกอวัยวะลิมฟอยด์ปฐมภูมิ มำ
แบ่งตัวและเปลี่ยนแปลงของลิมโฟไซต์ที่นี่ เกิดจำกกำรกระตุ้นด้วยแอนติเจน ซึ่งต่ำงจำกกำร
เพิ่มจ ำนวนของลิมโฟไซต์ ในอวัยวะลิมฟอยด์ปฐมภูมิที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องมีแอนติเจนกระตุ้น 
อวัยวะที่จัดเป็นอวัยวะลิมฟอยด์ทุติยภูมิ ได้แก่ ต่อมน้ ำเหลือง ม้ำม และ lymph nodule ที่อยู่ใต้
เยื่อบุผวิของระบบทำงเดินอำหำร ระบบทำงเดินหำยใจ และระบบสืบพันธุ์ 

4.2 อวัยวะหรอืเน้ือเยื่อน้ ำเหลือง ที่ส ำคัญในร่ำงกำย 

4.2.1 ต่อมไทมัส (thymus) เป็นอวัยวะเนื้อเยื่อน้ ำเหลืองแรก มี 2 กลีบ เป็นต่อมไร้
ท่ออยู่ตรงทรวงอกรอบเส้นเลือดใหญ่ของหัวใจ มีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเป็นเปลือกบำงหุ้มอยู่
โดยรอบ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนนอก (cortex) และส่วนใน (medulla) ทั้งสองส่วน 
ประกอบไปด้วยลิมโฟไซต์ แมคโครฟำจ และเซลล์เยื่อบุผิว แต่สัดส่วนของเซลล์ต่ำง ๆ ไม่
เท่ำกัน ต่อมไทมัส ท ำหน้ำที่สร้ำงเซลล์เม็ดเลือดขำว ชนิด ที ลิมโฟไซต์ จำกเซลล์ต้นก ำเนิด 
ที่มำจำกไขกระดูก ไทมัสท ำงำนหนักในขณะที่ทำรกอยู่ในครรภ์มำรดำ และท ำงำนระยะสั้น ๆ 
หลังคลอด โดยมีกำรสร้ำงลิมโฟไซต์มำกมำย แต่ลิมโฟไซต์ส่วนใหญ่จะตำยในไทมัส ซึ่งน่ำจะ
เป็นกลไกของร่ำงกำย เพื่อก ำจัดลิมโฟไซต์ ที่มีควำมจ ำเพำะต่อแอนติเจนของร่ำงกำยตนเอง 
ไทมัสของทำรกแรกคลอดจะมีขนำดใหญ่ที่สุด หลังจำกนั้นจะมีขนำดเล็กลงจนฝ่อลีบไป เมื่อ
เข้ำสู่วัยชรำ และกำรท ำหน้ำที่ก็ลดลงเช่นกัน 

4.2.2 ไขกระดูก (marrow) เป็นอวัยวะที่มีอิทธิพลต่อกำรสร้ำง บี ลิมโฟไซต์ ในสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม โดยเซลล์ต้นก ำเนิดที่อยู่ภำยในไขกระดูก จะมีกำรแบ่งตัวและเปลี่ยนแปลง 
หรอืพัฒนำจนเป็นบี ลิมโฟไซต์ที่นี้ แล้วจึงเดินทำงไปอยู่ที่อวัยวะเนือ้เยื่อน้ ำเหลืองที่สอง 

ไขกระดูกเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ในโพรงกระดูกสันหลัง แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ส่วนที่มีสีแดง 
เรียกว่ำ red bone marrow เนื่องจำกมีเม็ดเลือดแดงอยู่เป็นจ ำนวนมำก และส่วนที่มีสีเหลือง 
yellow bone marrow ซึ่งมีเซลล์ไขมัน (adipose cell) มำก ไขกระดูกสีแดง ท ำหน้ำที่ผลิตเม็ด
เลือดแดง เกล็ดเลือด เม็ดเลือดขำว รวมทั้ง บี ลิมโฟไซต์ 
 4.2.3 Lymph nodule (lymphoid follicle) หรือ กลุ่มหรอืก้อนน้ ำเหลือง เป็นกลุ่ม
ของเซลล์ที่รวมกันเป็นกระจุกกลม เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.2-1 มิลลิเมตร lymph nodule ประกอบ 
ด้วยลิมโฟไซต์ ลิมโฟบลำสท์ เซลล์พลำสมำ และ mesenchymal reticular cell ซึ่งเป็นเซลล์ฟำ
โกไซต์ บริเวณของกลุ่มเซลล์นี้มีลิมโฟไซต์ที่เจริญเต็มที่แล้วอยู่เป็นจ ำนวนมำก ตรงกลำงของ
กลุ่มเซลล์นี้  เรียกว่ำ germinal center เป็นบริเวณที่มีลิมโฟบลำสท์จ ำนวนมำก อวัยวะ
น้ ำเหลืองที่มี lymph nodule ได้แก่ ต่อมน้ ำเหลือง ม้ำม ทอนซิล และ Payer’s patch ที่ล ำไส้
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ส่วนไอเลียม (ileum) และ ไส้ติ่ง กลุ่มหรือก้อนเซลล์น้ ำเหลือง จะเจริญไม่ดีในทำรกในครรภ์
มำรดำ หรือในสัตว์ที่ไม่เคยได้รับกำรกระตุ้นด้วยแอนติเจน แต่จะเจริญดีเมื่อร่ำงกำยได้รับ
แอนติเจนแล้ว กลุ่มหรือก้อนน้ ำเหลืองนี้ในระบบทำงเดินอำหำร มีหน้ำที่ส ำคัญ คือสร้ำง 
secretory IgA ซึ่งมีควำมส ำคัญในกำรตอ่ต้ำนกำรตดิเชื้อจุลชพีที่ระบบทำงเดินอำหำร 

 4.2.4 ต่อมน้ ำเหลือง (lymph node หรือ lymph gland) เป็นอวัยวะรูปกลม หรอืไข่ 
มีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเป็นแคปซูลหุ้มโดยรอบ มีอยู่ทั่วร่ำงกำย ส่วนใหญ่อยู่ตำมทำงเดินของท่อ
น้ ำเหลือง และอยู่เป็นกลุ่มที่รักแร้ ขำหนีบ ล ำคอ และ mesentery หน้ำที่ส ำคัญของต่อม
น้ ำเหลือง คือ กรองสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในน้ ำเหลือง ซึ่งมำจำกเนื้อเยื่อส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย 
(สิ่งแปลกปลอมที่รอดพ้นจำกกำรท ำลำยโดยฟำโกไซต์ในเนือ้เยื่อ จะผำ่นเข้ำสู่ตอ่มน้ ำเหลือง)       
 ต่อมน้ ำเหลืองประกอบด้วย ช้ันนอก (cortex) และช้ันใน (medulla) และมีเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพันหุ้มต่อมน้ ำเหลือง ในต่อมน้ ำเหลืองจะพบเม็ดเลือดขำวชนิดลิมโฟไซต์จ ำนวนมำก โดย
ลิมโฟไซต์จะเดินทำงจำกเลือดเข้ำสู่น้ ำเหลอืง (ที่ต่อมน้ ำเหลอืง) และเดินทำงจำกน้ ำเหลืองเข้ำสู่
เลือด (ทำง throracic duct และ right lymphatic duct) แล้วกลับสู่น้ ำเหลืองใหม่  (ที่ ต่อม
น้ ำเหลือง) เรียกว่ำเป็น recirculating pool ของลิมโฟไซต์ ลิมโฟไซต์พวกนี้มีอำยุยืนยำว และ
ร้อยละ 80 เป็นที ลิมโฟไซต์ เซลล์ในต่อมน้ ำเหลืองช้ันนอก จะเป็นลิมโฟไซต์ ชนิดที ลิมโฟไซต์
เป็นส่วนใหญ่ ส่วนบี ลิมโฟไซต์จะอยู่ในต่อมน้ ำเหลืองช้ันใน และพบเซลล์พลำสมำ และพวกฟำ
โกไซต์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแมคโครฟำจในชั้นนีด้้วย 

4.2.5 ม้ำม (spleen) เป็นอวัยวะเนื้อเยื่อน้ ำเหลืองที่สอง ห่อหุ้มด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 
ภำยในเนื้อเยื่อแบ่งเป็นช่อง ประกอบด้วยลิมโฟไซต์ mesenchymal reticular cell และแมคโคร
ฟำจ เมื่อผำ่ม้ำมดูด้วยตำเปล่ำจะเห็นว่ำเนื้อม้ำม มี 2 แบบ คอื เนื้อส่วนใหญ่เป็นสีแดง เรียกว่ำ 
red pulp และส่วนจุดสีขำวแทรกอยู่ทั่วไป เรียกว่ำ white pulp ส่วนนี้เป็นเนื้อเยื่อน้ ำเหลือง มี
เซลล์อยู่หนำแน่น เซลล์ส่วนใหญ่เป็นลิมโฟไซต์ คือ ที ลิมโฟไซต์ และบี ลิมโฟไซต์ และส่วน
น้อยเป็นแมคโครฟำจ  

หน้ำที่ของม้ำมมีทั้งที่เกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันของร่ำงกำย ดังนี้ 
- ก ำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ำมำอยู่ในกระแสเลือด แมคโครฟำจในม้ำมสำมำรถท ำ

หนำ้ที่ฟำโกไซโทซิสได้ดี และสำมำรถกระตุ้น ที ลิมโฟไซต์ในม้ำมตอ่ไป 

- สร้ำงลิมโฟไซต์เช่นเดียวกันกับอวัยวะน้ ำเหลืองที่สองอื่น นอกจำกนี้ในระยะที่เป็น
ทำรกในครรภ์มำรดำ ม้ำมยังสร้ำงเม็ดเลือดขำวชนิด แกรนูโลไซต์ (granulocyte)  คือ นิวโทร
ฟิล เบโซฟิล และอีโอซิโนฟิล 

- ท ำลำยเม็ดเลือดแดงที่หมดอำยุแลว้ เซลล์ที่ท ำหนำ้ที่นี้ คือ แมคโครฟำจ  
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แบบฝึกหัด 

1. จงอธิบำยกลไกกำรท ำลำยสิ่งแปลกปลอมของภูมิคุม้กันแบบไม่จ ำเพำะ 

2. จงอธิบำยกำรท ำงำน helper T cell (CD4+ T cell) และ cytotoxic T cell (CD8+ T cell) 

ในกำรท ำลำยสิ่งแปลกปลอม 

3. จงอธิบำยบทบำทของแอนติบอดีในกำรท ำลำยสิ่งแปลกปลอม 

4. จงอธิบำยวิธีในกำรสร้ำงภูมิคุม้กันใหแ้ก่ร่ำงกำย 
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