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แผนบริหารการสอนประจ าวชิา ภาคปฏิบัตกิาร 

 

ชื่อวิชา  ชีววิทยาในการสาธารณสุข            (Biology in Public Health)  

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

 

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์  ทั้งโปรคาริโอตและยูคาริโอต  การแบ่งเซลล์ 

การรักษาดุลยภาพของเซลล์   การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  ความผิดปกติทาง
พันธุกรรม  เลือดและส่วนประกอบของเลือด ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ 
ระบบภูมคิุ้มกันของมนุษย์ และปฏิบัติการเบือ้งตน้ทางชีววิทยาในการสาธารณสุข 

 

วัตถุประสงค์ทั่วไป ภาคปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เรยีนมีความสามารถดังนี้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ชนิดและหน้าที่ของส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ 

ตลอดจนสามารถใช้ ดูแล เก็บรักษากล้องได้อย่างถูกวิธี และการเตรียมสไลด์สดอย่างง่าย       
2. มีความรู้ ความเข้าใจ โครงสร้างและส่วนประกอบภายในเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ 

และการเตรียมสไลด์เพื่อศึกษาเซลล์พืช และเซลล์สัตว์                      
3. มีความรู ้ความเข้าใจ ระยะต่าง ๆ ของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส และไมโอซิส และ

การเตรียมสไลด์ศึกษาการแบ่งเซลล์  
4. มีความรู้ ความเข้าใจ โครงสร้างสมองของมนุษย์  การทดสอบ และกลไกของ

ปฏิกิริยารีเฟลกซ์ และความแตกต่างระหว่างสภาวะปกติ และสภาวะกระตุ้นต่อการตอบสนอง
ของรา่งกายทางระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ 

5. มีความรู้ ความเข้าใจ โครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง และเพศ
ชาย, กระบวนการสร้างอสุจแิละไข่, กระบวนการปฏิสนธิและการเจริญเติบโตของตัวอ่อน และ
การตรวจวิเคราะหน์้้าอสุจิ 

6. มีความรู้ ความเข้าใจ ลักษณะ และหน้าที่ของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกร็ด
เลือด การตรวจสอบหมู่เลือด การตรวจวัดเม็ดเลือดแดงอัดแน่น และการเตรียมสไลด์เลือด
ย้อมส ี

 

 

 



 

 

2 ชวีวทิยาในการสาธารณสุข 

ก าหนดการสอนปฏิบัติการ 

ปฏิบัติการที่ 1 การใชก้ล้องจุลทรรศน์                        จ้านวน 3 ช่ัวโมง 

ปฏิบัติการที่ 2 เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์                           จ้านวน 3 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติการที่ 3 การแบ่งเซลล์                                                   จ้านวน 3 ช่ัวโมง 

ปฏิบัติการที่ 4 ระบบประสาท และตอ่มไร้ท่อมนุษย์                       จ้านวน 3 ช่ัวโมง 

ปฏิบัติการที่ 5 ระบบสืบพันธุ์มนุษย์                                           จ้านวน 3 ช่ัวโมง 

ปฏิบัติการที่ 6 ส่วนประกอบของเลือด และปฏิกิรยิาภูมิคุม้กัน          จ้านวน 3 ช่ัวโมง 

 

วิธีสอนและกิจกรรมบทปฏิบัติการ 

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ศกึษาเอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการ 

2. อาจารย์บรรยายวิธี และขั้นตอนปฏิบัติการ 

3. นักศึกษาฝกึปฏิบัติการ และบันทึกผลการทดลอง 
4. อาจารย์ประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติการ 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการ 

2. แบบรายงานผลการทดลอง 
3. วีดีทัศน ์

4. กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางห้องปฏิบัติการ 

5. เครื่องปั่นเหวี่ยงไมโครฮีมาโตคริต (microhematocrit centrifuge) 

6. เครื่องอา่นไมโครฮีมาโตรคริต 

7. เครื่องวัดความดันโลหติ 

8. เครื่อง stethoscope 

9. หุน่แสดงโครงสรา้งของสมอง 
10. หุน่แสดงสว่นประกอบอวัยวะสืบพันธุ์ 
 

การวัดผลและการประเมินผล 

การวัดผล              ทั้งหมด 100 คะแนน  

1. คะแนนระหว่างภาคเรียน     70 คะแนน 

1.1 การเข้าเรียน การน้าเสนอ การอภิปราย   10 คะแนน 



 

 

 

 

 

 

3 แผนบริหารการสอนประจ้าวิชา 

1.2 คะแนนทดสอบย่อย      10 คะแนน 

1.3 ทดสอบกลางภาคเรียน     30 คะแนน 

1.4 แบบฝกึหัดท้ายบทเรียน     10 คะแนน 

1.5 ทักษะและผลปฏิบัติการ 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 

 

 

   
 

 

 



 

แผนบริหารการสอนปฏิบัติการท่ี 1 
การใช้กล้องจุลทรรศน ์                       

 

หัวข้อเน้ือหา  
1. การถือกล้อง การใช้กล้อง และการเก็บกล้องจุลทรรศน์                         

2. เตรียมสไลด์สด และศกึษาภาพที่เกิดจากกล้องจุลทรรศน์                            

  
วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม   

เมื่อผู้เรยีน เรียนจบแล้วผู้เรียนควรมคีวามรู้และทักษะดังนี้ 
1. ใช ้เคลื่อนย้าย และเก็บกล้องจุลทรรศน์อย่างถูกวิธีได้                       

2. เตรียมสไลด์สด และอธิบายลักษณะของภาพที่เกิดจากกล้องจุลทรรศนไ์ด้  
 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ศกึษาเอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการ 

2. อาจารย์บรรยายวิธี และขั้นตอนปฏิบัติการ 

3. นักศึกษาฝกึปฏิบัติการ และบันทึกผลการทดลอง 
4. อาจารย์ประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติการ 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการ 

2. แบบรายงานผลการทดลอง 
3. กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางห้องปฏิบัติการ 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. การเข้าเรียนตามเวลา        

2. ความสนใจในการเรียน การรว่มอภปิราย และตอบค าถาม  

3. ประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติ      

4. ประเมินการรายงานผล สรุปและอภปิรายผลการทดลอง 
 



 

ปฏิบัติการท่ี 1 
การใช้กล้องจุลทรรศน ์

 

หลักการ 

กล้องจุลทรรศน์ เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตรท์ี่มีความส าคัญอย่างมากต่อการศกึษาทาง
ชีววิทยา เพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถมองเห็นรายละเอียดของ
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ปัจจุบันกล้องจุลทรรศน์ ได้รับการ
พัฒนา และเปลี่ยนแปลงไปจากกล้องในยุคแรกค่อนข้างมาก แต่ยังคงใช้หลักการพื้นฐาน
เหมือนกัน กล้องจุลทรรศน์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามชนิดของตัวกลางที่ท าให้เกิดภาพ 
ประกอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสง (light microscope) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
(electron microscope)  

1. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (light microscope) 

แบ่งเป็น 2 ชนิด ตามจ านวนเลนส์ที่ใช้ในการสร้างภาพ ได้แก่ 
    1.1 กล้องจุลทรรศน์เลนส์เดี่ยว (simple light microscope) ประกอบด้วยเลนส์ชิ้น
เดียว ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์ที่ประดิษฐ์โดย Antoni van Leeuwenhoek และแว่นขยาย กล้อง
ชนิดนี้มีก าลังขยายค่อนข้างต่ า ก าลังขยายอยู่ระหว่าง 4-50 เท่า เหมาะส าหรับส่องดูวัตถุที่มี
ขนาดใหญ่ และไม่ต้องการก าลังขยายมาก 

1.2 กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบ (compound microscope) ประกอบด้วยเลนส์
มากกว่า 1 ชิน้ ท าให้มีก าลังขยายมากขึ้น เลนส์ช้ินหนึ่งจะอยู่ใกล้วัตถุที่ตอ้งการส่องดู คือ เลนส์
ใกล้วัตถุ (objective lens) ส่วนอีกเลนส์หนึ่งจะอยู่ใกล้ตา เรียกว่า เลนส์ใกล้ตา (ocular lens) 

ก าลังขยายของกล้อง เกิดจากการคูณค่าก าลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุ กับค่าก าลังขยายของ
เลนส์ใกล้ตา ปัจจุบันกล้องชนิดนี้  มีก าลังขยายสูงสุด 1,250 โดยใช้แสงธรรมดา และมี
ก าลังขยายได้ถึง 5,000 เมื่อใช้แสงสีฟา้ 
2. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (electron microscope)  

เป็นกล้องจุลทรรศน์พิเศษใช้ล าแสงอิเล็กตรอน (beam of electrons) เป็นสื่อท าให้เกิด
ภาพ และใช้แผ่นแม่เหล็กท าหน้าที่เป็นเลนส์ขยายภาพ กล้องชนิดนี้มีก าลังขยายสูงมาก ซึ่ง
สามารถปรับเปลี่ยนก าลังขยายได้โดยการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า โดยปรับใหม้ีก าลังขยายได้ตั้งแต่
500-1,000,000 เท่า กล้องจุลทรรศน์อเิล็กตรอน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
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       2.1 กล้ อ งจุ ลท รรศ น์อิ เล็ กต รอนแบบส่ อ งผ่ าน  (transmission electron 

microscope, TEM) เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ให้ก าลังขยายสูงมากถึง 1,000,000 เท่า การสร้าง
ภาพของกล้องชนิดนี้ อาศัยหลักการยิงอิเล็กตรอนผ่านตัวอย่างที่ตัดให้บางมาก ภาพที่ได้จาก
กล้องเป็นภาพสองมิติ ไม่เห็นความลกึ แตเ่ห็นโครงสรา้งภายใน 

2.2 ก ล้ อ งจุ ล ท รรศ น์ อิ เล็ ก ต รอ น แบ บ ส่ อ งก ราด  ( scanning electron 

microscope, SEM) การสร้างภาพของกล้องชนิดนี้  อาศัยหลักการของการยิงล าแสง
อิเล็กตรอนไปยังตัวอย่างที่เคลือบผิวด้วยโลหะหนักบาง ๆ ท าให้อิเล็กตรอนวิ่งสะท้อนไปยัง
จอรับภาพ เกิดเป็นภาพพื้นผวิของวัตถุตัวอย่างนัน้ ซึ่งเป็นภาพสามมิติ 
 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเป็นเครื่องมือที่ราคาแพงมาก จึงมีเฉพาะในหน่วย
ปฏิบัติการขนาดใหญ่ เชน่ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ หนว่ยงานวจิัยระดับสูง เป็นต้น 

2. ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ 

     1. ฐาน (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 ากล้อง (observation tube) เป็นส่วนที่ติดอยู่ด้านบนของมือจับ มีลักษณะเป็น
ห้องภายในมีปริซึม (prism) เป็นทางผ่านของแสง ท าหน้าที่หักเหล าแสงที่ผ่านมาจากเลนส์ใกล้
วัตถุ ให้เข้าสู่เลนส์ใกล้ตา 

4. ปุ่มปรับภาพหยาบ (coarse adjustment knob) เป็นแป้นล้อหมุนได้ด้วยมือ ส่วน
ใหญ่จะติดตั้งทางด้านข้างของตัวกล้องใกล้ฐานกล้อง ปุ่มปรับภาพหยาบใช้ส าหรับปรับ
ระยะห่างของแทนวางวัตถุกับเลนส์ใกล้วัตถุ เพื่อให้วัตถุที่วางบนแท่นวางวัตถุเคลื่อนเข้ามาอยู่
ในระยะโฟกัสของเลนส์ใกล้วัตถุอย่างหยาบได้ ปุ่มปรับภาพหยาบสามารถใช้ในการปรับภาพชัด
ส าหรับเลนส์ใกล้วัตถุที่มีก าลังขยาย 4 และ 10 เท่านั้น แต่ไม่ควรใช้ปรับระยะชัด เมื่อใช้เลนส์
ใกล้วัตถุที่มกี าลังขยาย 40 และ 100 เท่า 

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

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



 

 

 

 

 

 

9 ปฏบัิตกิารท่ี 1 การใช้กลอ้งจุลทรรศน์ 

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
แตกต่างกันของกล้องจุลทรรศนโ์ดยทั่วไป จะมาจากการใชเ้ลนส์ใกล้วัตถุแตกต่างกัน 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 ามันเป็นตัวกลางการผ่านของแสง จากแผ่น
สไลด์สู่เลนส์ใกล้วัตถุ 
  8. เลนส์ใกล้ตา (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. แท่นวางวัตถุ (stage) มีลักษณะเป็นแท่นสี่เหลี่ยม ท าหน้าที่รองรับแผ่นกระจก 
สไลด์ที่มีตัวอย่างที่ต้องการส่องดู ตรงกลางแท่นจะมีรู ใหแ้สงส่องจากระบบไฟส่องสว่างที่ส่อง
ขึ้นมาจาก lamp house และบนแทนว่างวัตถุยังมีตัวยึดแผ่นสไลด์ (specimen slide clip หรือ 
slide holder) ท าหน้าที่ยึดจับให้แผ่นสไลด์ตดิกับแท่นวางวัตถุ ทางดา้นข้างของแท่นวางวัตถุจะมี
ชุดกลไกเลื่อนแผ่นสไลด์ ซึ่งสามารถเลื่อนแผ่นสไลด์ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน การเลื่อนแผ่น
สไลด์ทั้งสองแกนจะมีสเกล (scale) ก ากับระยะที่แผ่นสไลด์เคลื่อนที่ หนว่ยเป็นมลิลิเมตร 

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 
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12. ฟิล เตอร์  (filter) เป็ นกระจกหรือพลาสติกสีฟ้ า ติดตั้ งอยู่ ด้ านล่ างของ
คอนเดนเซอร์ ท าหน้าที่ปรับสีของแสงที่เกิดจากหลอดไฟส่องสว่าง ซึ่งจะมีสีส้มหรือเหลือง
อ าพัน ให้เป็นแสงสีขาว เพื่อให้ตัวอย่างบนแผ่นสไลด์มีสทีี่ถูกต้องและเป็นธรรมชาติ 

13. ไฟส่องสว่าง (lamp) เป็นหลอดไฟที่ถูกบรรจุอยู่ในห้องบรรจุที่มีเลนส์ปิดอยู่
ด้านบน เรียกว่า lamp house เป็นแหล่งก าเนิดแสงสว่างส าหรับการส่องดูวัตถุของกล้อง 

ข้อควรระวังก่อนการใช้กล้องจุลทรรศน์ 

1. ก่อนใช้กล้องจุลทรรศน์ตอ้งตรวจดูสภาพกล้องจุลทรรศนใ์ห้เรียบร้อย 

2. ห้ามใช้ปุ่มปรับภาพหยาบ เมื่อใชเ้ลนส์ใกล้วัตถุก าลังขยาย 40X หรอื 100X 

3. ก่อนเปิดสวิทซ์ไฟ ให้ตรวจดูว่าปุ่มปรับก าลังของหลอดไฟ (illumination adjustment) อยู่
ในต าแหน่งต่ าสุดหรอืไม่ 

4. การเช็ดเลนส์กล้องจุลทรรศน์ ต้องใช้กระดาษเช็ดเลนส์เท่านั้น 

 

อุปกรณ์ 

1. กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบ (compound microscope) 

2. กระดาษเช็คเลนส์ 
3. สไลด์ 
4. แผ่นปิดสไลด์ 
5. หลอดหยด และขวดน้ ากลั่น 

6. เข็มเขี่ย 

7. สไลด์เลือดย้อม 

8. กระดาษตัวอักษร 
9. ไม้จิ้มฟัน 

 

สารเคม ี

1. น้ ากลั่น 

2. น้ ามัน (oil immersion) 

3. น้ าเกลือ 0.85% 
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วิธีการทดลอง 
1. ศึกษาส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ โดยศึกษาส่วนประกอบของกล้องจาก

รูปภาพ และตัวกล้องจริงเปรียบเทียบกัน และลงรายละเอียดของกล้องในแบบบันทึกผลการ
ทดลอง 

 

ภาพท่ี 1.1 ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ 
ที่มา (http://www.microscopemaster.com สืบค้น 23 ตุลาคม 2557) 

2. ศึกษาการถือ การใช้ และการเก็บกล้องจุลทรรศน์ดังน้ี 

2.1 ฝึกปฏิบัติการถือกล้อง ตามขั้นตอนดังนี้ 
1. ก่อนท าการเคลื่อนย้ายต้องเก็บกล้องให้อยู่ในสภาพที่พร้อมเก็บเสียก่อน 

2. ใช้มือขวาจับที่แขนของกล้อง แล้วใช้มือซ้ายรองใต้ฐานกล้อง ยกกล้องขึ้นด้วย
ก าลังแขน ดึงแขนทั้งสองให้กล้องแนบกับล าตัว บังคับใหต้ัวกล้องตั้งตรง 

3. เดินด้วยความระมัดระวัง อย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของกล้องกระแทกกับสิ่งอื่น 

4. วางกล้องลงบนพื้นที่เรียบ และมีฐานรองรับที่มั่นคงอย่างระมัดระวัง 
2.2 ฝึกปฏิบัติการใช้กล้อง ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ฝึกปฏิบัติใช้กล้องจริง โดยคลายสายไฟออกจากฐานกล้อง เสียบปลั๊กแล้วเปิด
สวิทช์ เร่งแสงสว่างโดยใช้ปุ่มปรับก าลังไฟ (illumination adjustment) ให้มีความสว่างประมาณ 
ร้อยละ 70-80 

2. วางสไลด์เลือดย้อมสีบนแท่นวางวัตถุ (stage) แล้วใช้ตัวจับแผ่นสไลด์ (specimen 

holder, clips) ยึดสไลด์ให้แน่น ปรับ mechanical stage knobs ทั้งแนวตั้งและแนวนอน เพื่อเลื่อน
แผ่นสไลด์ให้อยู่ตรงกลางแท่น 
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3. 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  

4. ปรับแสงให้พอเหมาะโดยปรับเพิ่มหรือลดรู diaphragm หรืออาจเคลื่อน 
condenser ขึ้นหรือลงตามความเหมาะสม และปรับระยะห่างระหว่างดวงตาให้เหมาะสมกับ
ดวงตาผูใ้ช้กล้อง 

5. เมื่อต้องเพิ่มก าลังขยายของภาพ หมุน nosepieces ใช้เลนส์วัตถุก าลังขยาย 40X 

จากนั้นปรับเพียงปุ่มปรับภาพละเอียดเท่าน้ัน ภาพก็จะชัดเจน และควรปรับแสงเพิ่มขึ้นโดย
ปรับที่รู diaphragm 

6. เมื่อต้องการเพิ่มก าลังขยายของภาพขึ้นอีก (ตัวอย่างที่มีขนาดเล็กมาก) ให้หยด 
immersion oil ลงบนกลางสไลด์ แล้วหมุน nosepieces ใช้เลนส์วัตถุก าลังขยาย 100X เลนส์จะ
แตะบนหยุดน้ ามันพอดี ค่อย ๆ ปรับปุ่มปรับภาพละเอียดเท่าน้ัน เพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น 

7. ปรับวงแหวนหรือคานล็อกแท่นวางวัตถุที่อยู่ด้านในของปุ่มปรับภาพหยาบ เพื่อ
ป้องกันไม่ใหผู้ใ้ช้เผลอหมุนปุ่มปรับภาพหยาบ จนเลนส์ใกล้วัตถุเคลื่อนที่ไปชนกับแผ่นสไลด์  

2.3 ฝึกปฏิบัติการเก็บกล้อง ตามขั้นตอนดังนี้ 
1. ปิดสวิทซ์ไฟส่องสว่างที่ฐานกล้อง เลื่อนปุ่มปรับก าลังไฟไปที่ต าแหน่งต่ าสุด แล้ว

ถอดปลั๊กออก 

2. หมุนเลนส์ใกล้วัตถุใหอ้ยู่ที่ต าแหน่งก าลังขยายต่ าสุด 

3. หมุนปุ่มปรับภาพหยาบให้แท่นวางวัตถุเลื่อนลงมาในต าแหน่งต่ าสุด พร้อมกับ
เลื่อน condenser ลงมาอยู่ในต าแหน่งต่ าสุด 

4. น าแผ่นกระจกสไลด์ออกจากแท่นวางวัตถุ 
5. ใช้กระดาษเช็ดเลนส์เช็ดเลนส์วัตถุ ก าลังขยาย 100X เพื่อเช็ด immersion oil  

6. เก็บสายไฟโดยพันสายไปไว้รอบฐานกล้อง แล้วน ากล้องจุลทรรศน์ไปเก็บ 

3. ฝึกปฏิบัติการเตรยีมสไลด์สดและศึกษาภาพที่เกิดจากกล้องจุลทรรศน์ 

3.1 ฝึกปฏิบัติการเตรยีมสไลด์สด ตามขั้นตอนดังนี้  
1. หยดน้ าเกลือ 0.85% บนสไลด์ 
2. ใช้ปลายด้านป้านไม้จิ้มฟันขูดเบา ๆ ด้านในข้างแก้ม แล้วน าไปเกลี่ยให้เซลล์

กระจายในหยดน้ าเกลือ 0.85% บนสไลด์ 
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3. วางแผ่นกระจกปิดสไลด์ให้แตะที่ขอบด้านหนึ่งของหยดน้ า แล้วค่อย ๆ เอียงแผ่น
กระจกปิดสไลด์ลงแนบกับหยดน้ า หรอืใช้เข็มเขี่ยประคองกระจกปิดสไลด์ 

4. น าไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

 
ภาพท่ี 1.2 การเตรียมสไลด์สด 

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

3.2 ศึกษาภาพที่เกิดจากกล้องจุลทรรศน์ ตามขั้นตอนดังนี ้ 
1. หยดน้ าลงบนกลางแผ่นสไลด์สะอาด 

2. วางแผ่นกระดาษชิ้นเล็กที่มตีัวอักษรลงบนหยดน้ า  
3. วางแผ่นกระจกปิดสไลด์ให้แตะที่ขอบด้านหนึ่งของหยดน้ า แล้วค่อย ๆ เอียงแผ่น

กระจกปิดสไลด์ลงแนบกับหยดน้ า หรอืใช้เข็มเขี่ยประคองกระจกปิดสไลด์  
4. น าแผ่นสไลด์ที่เตรียมตามขั้นตอนข้างต้น วางลงบนแท่นวางวัตถุของกล้อง

จุลทรรศน ์

5. เลื่อนต าแหน่งตัวอักษรให้ตรงต าแหน่งของเลนส์ใกล้วัตถุ 
6. ใช้เลนส์ใกล้วัตถุก าลังขยาย 4X ส่องดู ปรับภาพให้คมชัด 

7. เลื่อนแผ่นสไลด์โดยใช้กลไกเลื่อนแผน่สไลด์ไปทางซ้าย-ขวา 
8. สังเกตลักษณะตัวอักษรที่มองเห็นในกล้องกับตัวอักษรจริง ทิศทางการเลื่อนของ

แผ่นสไลด์จรงิกับภาพที่เห็นในกล้องจุลทรรศน์ บันทึกผลในตาราง  
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รายงานการปฏิบัติการท่ี 1 
การใช้กล้องจุลทรรศน ์

 

สาขาวิชา……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือผู้รายงาน………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วันที่ท าการทดลอง………………………………………………………………………………………………………………………. 
อาจารย์ผู้สอน……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ผลการทดลอง 
1. การศึกษาส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ ชนิด compound microscope 

 
 

2. ผลการศึกษาปฏิบัติการเตรยีมสไลด์สดและภาพท่ีเกิดจากกล้องจุลทรรศน์ 

 เลนส์ใกล้วัตถุ 
4X 10X 40X 100X 

ภาพจากกล้อง
จุลทรรศน์ 

 

 

 

 

 

   

 

http://www.ricochetprod.com/lab_manual/images/compound microscope_jpg.jpg
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3. ผลการศึกษาภาพตัวอักษรที่เกิดจากกล้องจุลทรรศน์ 

 ลักษณะของจริง ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ 
4X 10X 40X 

1. ภาพตัวอักษร  

 

 

 

   

2. ทิศทางการเลื่อนของ
สไลด์ 

 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์                        
 

หัวข้อเน้ือหา  
1. โครงสร้าง และส่วนประกอบภายในเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ 
2. การเตรียมสไลด์สดศกึษาเซลล์พืช และเซลล์สัตว์                         

                    

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม   

เมื่อผู้เรยีน เรียนจบแล้วผู้เรียนควรมคีวามรู้และทักษะดังนี้ 
1. บอกลักษณะ และความแตกต่างของโครงสร้างเซลล์พืช และสัตว์ได้  

2. เตรียมสไลด์สดศกึษาเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ได้  
 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ศกึษาเอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการ 

2. อาจารย์บรรยายวิธี และขั้นตอนปฏิบัติการ 

3. นักศึกษาฝกึปฏิบัติการ และบันทึกผลการทดลอง 
4. อาจารย์ประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติการ 

5. อาจารย์บรรยายสรุปผลการทดลอง 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการ 

2. แบบรายงานผลการทดลอง 
3. กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางห้องปฏิบัติการ 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. การเข้าเรียนตามเวลา        

2. ความสนใจในการเรียน การรว่มอภปิราย และตอบค าถาม  

3. ประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติ      

4. ประเมินการรายงานผล สรุปและอภปิรายผลการทดลอง 
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เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ 
 

หลักการ 

 หลังจากที่สามารถประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ได้ ท าให้ค้นพบว่าสิ่ งมีชีวิตประกอบด้วย
หน่วยย่อยขนาดเล็ก ที่เรียกว่า เซลล์ (cell) เซลล์ของสิ่งมีชีวิตจะมีโครงสร้าง และส่วนประกอบ
ภายในเซลล์ที่แตกต่างกัน ตั้งแต่เซลล์ที่มีโครงสร้างแบบง่าย เช่น แบคทีเรีย และสาหร่ายสี
เขียวแกมน้ าเงิน จนถึงเซลล์ที่มีโครงสร้างสลับซับซ้อน เช่น เซลล์พืช และเซลล์สัตว์ โดยทั่วไป
เซลล์ประกอบด้วย ส่วนนิวเคลียส ไซโทพลาสซึม และเยื่อหุ้มเซลล์ ในส่วนของไซโทพลาสซึม 
จะมีสว่นของออร์แกเนลล์ ได้แก่ ไรโบโซม ไมโทคอนเดรีย กอลจคิอมเพล็กซ์ เอนโดพลาสมิกเร
ติคูรัมชนิดเรียบ เอนโดพลาสมิกเรติคูรัมชนิดขรุขระ และ ไลโซโซม เป็นต้น แบ่งเซลล์เป็น 2 

ประเภท คือ โพรคาริโอต (prokaryote) และยูคาริโอต (eukaryote) 

1. เซลล์โพรคาริโอต (prokaryotic cell) เป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมาก มี
โครงสร้างของเซลล์อย่างง่ายไม่สลับซับซ้อน ขนาดของเซลล์มีตั้งแต่ 0.2-10 ไมโครเมตร เป็น
เซลล์ของสิ่งมชีีวิตช้ันต่ า เช่น แบคทีเรีย สาหรา่ยสีเขียวแกมน้ าเงนิ (blue green algae) ลักษณะ
ส าคัญคือ มีเยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) มีออร์แกเนลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้ม คือ ไรโบโซม และเป็น
เซลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส สารพันธุกรรมหรือโครโมโซมเป็นกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก 
(DNA) ชนิดเกลียวคู่ 1 โมเลกุลลอยอยู่ภายในเซลล์ และจะม้วนตัวจับกันแน่นอยู่ตรงบริเวณที่
เรียกว่า นิวคลีออยล์ (nucleoid) 

2. เซลล์ยูคาริโอต (eukaryotic cell) เป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตช้ันสูง เช่น เห็ด รา พืช 
และสัตว์ มีขนาดใหญ่กว่าเซลล์โพรคาริโอต 1,000 ถึง 10,000 เท่า มีโครงสร้างที่สลับซับซ้อน
มากกว่าเซลล์โพรคาริโอต เซลล์ยูคาริโอตมีลักษณะพิเศษ คือ มีออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุม้และไม่
มีเยื่อหุ้ม เช่น ไรโบโซม ไมโทคอนเดรีย กอลจิคอมเพล็กซ์ เอนโดพลาสมิกเรติคูรัมชนิดเรียบ 
เอนโดพลาสมกิเรตคิูรัมชนิดขรุขระ และ ไลโซโซม เป็นต้น และที่ส าคัญคือ มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส  

  2.1 เซลล์พืช มีส่วนประกอบส าคัญ คือ ผนังเซลล์ที่แข็งแรงที่ห่อหุ้มช้ันนอกสุดของ
เซลล์  มีรูปร่างเซลล์ เป็นเหลี่ยม และเซลล์มีคลอโรพลาสต์  เป็นออร์แกเนลล์  ที่ เป็น
องค์ประกอบส าคัญของพืช นอกนั้นเซลล์พืชก็มีองค์ประกอบคล้ายกับเซลล์ทั่วไป คอื มีเยื่อหุ้ม
เซลล์, นิวเคลียส, ไซโทพลาสซึม ที่ประกอบไปด้วยออร์แกเนลล์ต่าง ๆ เช่น กอลจคิอมเพล็กซ์, 
ไรโบโซม, เอนโดพลาสมิกเรติคูรัม , ไมโทคอนเดรีย เป็นต้น นอกนั้นเซลล์พืชก็จะมีออร์
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แกเนลล์ช่ือ central vacuole ที่มีขนาดใหญ่กว่าของเซลล์สัตว์มาก ที่ผนังเซลล์เซลล์พืชจะมี
ช่องพลาสโมเดสมาตา (plasmodesmata) ที่ เป็นช่องว่างขนาดเล็กจ านวนมาก มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 50-60 นาโนเมตร ช่วยในการท าหน้าที่เช่ือมต่อเซลล์ที่อยู่ใกล้เคียงกัน 
เพื่อช่วยในการขนสง่แลกเปลี่ยนสารระหว่างเซลล์  

ในการศึกษาครั้งนี้  ศึกษาเซลล์พืชจากใบสาหร่ายหางกระรอก ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ จะพบส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ผนังเซลล์ ซึ่งเป็นส่วนที่แตกต่างไปจากเซลล์สัตว์ที่
มีแต่เยื่อหุ้มเซลล์ โดยเยื่อหุ้มเซลล์จะล้อมรอบเซลล์แนบติดผนังเซลล์ ภายในเซลล์จะมีแวคิว
โอล ซึ่งเป็นช่องว่างเป็นที่เก็บสะสมน้ า และแร่ธาตุ และจะใหญ่ขึ้น เมื่อเซลล์โตเต็มที่ ในส่วน
ของไซโทพลาสซึมจะมีเม็ดสีเขียว เรียกว่า คลอโรพลาสต์ นอกจากนี้ยังมีนิวเคลียสขนาดใหญ่ 
แต่อาจจะเห็นได้ยาก การย้อมสีจะเห็นได้ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ยังมีเม็ดสีแดงส้ม ในเซลล์ของ
พริก เรยีกว่า โครโมพลาสต์ และเม็ดสีขาว ในเซลล์ของมันฝร่ัง เรยีกว่า ลิวโคพลาสต์ แต่จะถูก
ย้อมด้วยไอโอดีน จะเห็นเป็นสีมว่ง และสามารถพบปากใบ ได้ในเซลล์ของวา่นกาบหอย 

2.2 เซลล์สัตว์ โดยทั่วไปจะมีส่วนประกอบภายในเซลล์คล้ายเซลล์พืช เซลล์สัตว์จะ
มีขนาดเล็กกว่าเซลล์พืช จึงควรศึกษาด้วยเลนส์ก าลังขยายสูง จะเห็นนิวเคลียสซึ่งล้อมรอบ
ด้วยเยื่อหุ้มนิวเคลียส เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลม มน หรือรี มีความอ่อนนุ่ม ไม่เป็นเหลี่ยม ไม่มี
คลอโรพลาสต์ และไม่มีผนังเซลล์แบบที่มีอยู่ในเซลล์พืช ส่วนใหญ่ไม่พบแวคิวโอล มักจะพบไล
โซโซม (lysosome) และเซนทริโอล (centriole) ที่ไม่พบในเซลล์พืช 

ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้เยื่อบุข้างแก้มในปากของคน ภายใต้กล้องจุลทรรศน์จะเห็น 
นิวเคลียสชัดเจน เมื่อมีการลดแสงลง และจะเห็นชัดเจนมากขึ้นเมื่อย้อมสี และการย้อมสีจะ
ช่วยใหเ้ห็นไมโทคอนเดรีย เป็นขีดท่อนขนาดเล็กสีเข้ม 

 

อุปกรณ์ 

1. กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบ (compound microscope) 

2. กระดาษเช็ดเลนส์ 
3. สไลด์ 
4. แผ่นปิดสไลด์ 
5. หลอดหยด และขวดน้ ากลั่น 

6. เข็มเขี่ย 

7. จานแก้วและใบมีดโกน 
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สารเคม ี

1. น้ ากลั่น 

2. น้ าเกลือ 5% และ 0.85% 

3. สี methylene blue 

4. สารละลายไอโอดีน 

 

วิธีการทดลอง 

1. การศึกษาเซลล์เยื่อหอม 

1. หยดน้ า 1 หยด และหยดน้ าเกลือ 5% 1 หยด ลงบนสไลด์ โดยหยดน้ าและน้ าเกลือ
อยู่หา่งกันพอสมควร 

2. ลอกเยื่อดา้นในกลีบหอมหนึ่งช้ินวางบนหยดน้ า อีกหนึ่งช้ินวางบนหยดน้ าเกลือ 5% 

3. หยดสารละลายไอโอดีนบนเยื่อหอม 1 หยด ทั้งที่อยู่ในหยดน้ า และน้ าเกลือ 5% 

4. ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ ใช้กระดาษทิชชูซับสารละลายส่วนเกินออก  
5. น าไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
6. วาดภาพแสดงส่วนประกอบของเซลล์ และสังเกตความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่าง

เซลล์ที่หยดน้ า และหยดน้ าเกลือ 5%  แล้วแบบบันทึกผล 

2. การศึกษาเซลล์สาหร่ายหางกระรอก 

1. หยดน้ า 1 หยด และหยดน้ าเกลือ 5% 1 หยด ลงบนสไลด์ โดยหยดน้ าและน้ าเกลือ
อยู่หา่งกันพอสมควร 

2. เด็ดปลายยอดใบสาหร่ายหางกระรอกหนึ่งใบวางบนหยดน้ า และอีกหนึ่งใบวางบน
หยดน้ าเกลือ 5% 

3. ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ ใช้กระดาษทิชชูซับสารละลายส่วนเกินออก 

4. น าไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
5. วาดภาพแสดงส่วนประกอบของเซลล์ และสังเกตความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่าง

เซลล์ที่หยดน้ า และหยดน้ าเกลือ 5%  แล้วแบบบันทึกผล 

3. การศึกษาเซลล์ใบว่านกาบหอย  

1. หยดน้ า 1 หยด ลงบนสไลด์  
2. ลอกเยื่อของใบว่านกาบหอยหนึ่งช้ินวางบนหยดน้ า  
3. ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ ใช้กระดาษทิชชูซับสารละลายส่วนเกินออก 

4. น าไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
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5. วาดภาพแสดงสว่นประกอบของเซลล์ แล้วแบบบันทึกผล 

4. การศึกษาเม็ดสีในเซลล์ของพรกิ  

1. หยดน้ า 1 หยด ลงบนสไลด์  
2. ใช้มีดโกนเฉือนผวิพริกด้านนอกใหบ้างที่สุดจากนั้นน าไปวางบนหยดน้ า  
3. ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ ใช้กระดาษทิชชูซับสารละลายส่วนเกินออก 

4. น าไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
5. วาดภาพแสดงสว่นประกอบของเซลล์ ในแบบบันทึกผล 

5. การศึกษาเม็ดสีในมันฝรั่ง  

1. หยดน้ า 1 หยด ลงบนสไลด์  
2. ใช้มีดโกนเฉือนมันฝรั่งเป็นชิ้นบาง ๆ  
3. เติมไอโอดีนลงไป 1 หยด  
4. ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ ใช้กระดาษทิชชูซับสารละลายส่วนเกินออก 

5. น าไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
6. วาดภาพแสดงสว่นประกอบของเซลล์ ในแบบบันทึกผล 

6. การศึกษาผลึก (crystal) ในพลูด่าง  
1. หยดน้ า 1 หยด ลงบนสไลด์  
2. ใช้มีดโกนเฉือนก้านของพลูด่างเป็นชิน้บาง ๆ  
3. ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ ใช้กระดาษทิชชูซับสารละลายส่วนเกินออก 

4. น าไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
5. วาดภาพแสดงสว่นประกอบของเซลล์ ในแบบบันทึกผล 

7. การศึกษาเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้ม  
1. หยดน้ าเกลือ 0.85% 1 หยด และหยดน้ าเกลือ 5% 1 หยด ลงบนสไลด์ โดยหยดน้ า

และน้ าเกลืออยู่ห่างกันพอสมควร 
2. ใช้ปลายด้านป้านไม้จิ้มฟันขูดเบา ๆ ด้านในข้างแก้ม แล้วน าไปเกลี่ยให้เซลล์กระจาย

ในหยดน้ าเกลือ 0.85% และในหยดน้ าเกลือ 5%  
3. หยดสี methylene blue 1 หยด 

4. ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ ใช้กระดาษทิชชูซับสารละลายส่วนเกินออก 

5. น าไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
6. วาดภาพแสดงส่วนประกอบของเซลล์ และสังเกตความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่าง

เซลล์ที่หยดน้ าเกลือ 0.85%  และน้ าเกลือ 5% แล้วแบบบันทึกผล 
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รายงานการปฏิบัติการท่ี 2 

เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ 
 

สาขาวิชา……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือผู้รายงาน………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วันที่ท าการทดลอง………………………………………………………………………………………………………………………. 
อาจารย์ผู้สอน……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ผลการทดลอง 

1. เซลล์เยื่อหอม 

 

 

 

 

 

อธิบายลักษณะที่สังเกตเห็น 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. เซลล์สาหร่ายหางกระรอก 

 

 

 

 

 

อธิบายลักษณะที่สังเกตเห็น 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

น้ า ก าลังขยาย................. น้ าเกลอื 5% ก าลังขยาย.................. 

น้ า ก าลังขยาย................. น้ าเกลอื 5% ก าลังขยาย.................. 
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3. เซลล์ใบว่านกาบหอย 

 

 

 

 

 

 

อธิบายลักษณะที่สังเกตเห็น 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
4. เม็ดสีเซลล์พรกิ 

 

 

 

 

 

 

อธิบายลักษณะที่สังเกตเห็น 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
5. เม็ดสีเซลล์มันฝรั่ง 

 

 

 

 

 

 

อธิบายลักษณะที่สังเกตเห็น 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

น้ า ก าลังขยาย................. 

น้ า ก าลังขยาย................. 

น้ า ก าลังขยาย................. 
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6. ผลึกในเซลล์ของพลูด่าง 

 

 

 

 

 

 

อธิบายลักษณะที่สังเกตเห็น 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
7. เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม 

 

 

 

 

 

อธิบายลักษณะที่สังเกตเห็น 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
สรุปผลการทดลอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

น้ า ก าลังขยาย................. 

น้ าเกลือ 0.85% ก าลังขยาย............. น้ าเกลอื 5% ก าลังขยาย.................. 
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ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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การแบ่งเซลล ์ 
 

หัวข้อเน้ือหา  
1. การเตรียมสไลด์ศกึษาการแบ่งเซลล์                       
2. การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส และไมโอซิส 

                    

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม   

เมื่อผู้เรยีน เรียนจบแล้วผู้เรียนควรมคีวามรู้และทักษะดังนี้ 
1. บอกระยะต่าง ๆ ของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้ 
2. บอกระยะต่าง ๆ ของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสได้                    

3. เตรียมสไลด์ศกึษาการแบ่งเซลล์ได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ศกึษาเอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการ 

2. อาจารย์บรรยายวิธี และขั้นตอนปฏิบัติการ 

3. นักศึกษาฝกึปฏิบัติการ และบันทึกผลการทดลอง 
4. อาจารย์ประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติการ 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการ 

2. แบบรายงานผลการทดลอง 
3. กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางห้องปฏิบัติการ 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. การเข้าเรียนตามเวลา        

2. ความสนใจในการเรียน การรว่มอภปิราย และตอบค าถาม  

3. ประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติ      

4. ประเมินการรายงานผล สรุปและอภปิรายผลการทดลอง 



 

ปฏิบัติการท่ี 3 

การแบ่งเซลล ์

 

หลักการ 

 การแบ่งเซลล์ เป็นขบวนการที่เกิดขึน้กับสิ่งมีชีวิตเสมอ เพื่อการเจริญเติบโต ซ่อมแซม
และสร้างเซลล์ใหม่ เซลล์ร่างกาย (somatic cell) จะมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส คือการแบ่ง
แล้วได้เซลล์ใหม่ (daughter cell) ที่มีโครโมโซม เหมือนเซลล์เริ่มต้น (mother cell) ในระบบ
สืบพันธุ์จะมีเซลล์ประเภทหนึ่ง ที่จะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสได้เซลล์ใหม่ เป็นเซลล์สืบพันธุ์ (sex 

cell) การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส จะได้จ านวนโครโมโซมลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์เริ่มต้น และ
มีการแลกเปลี่ยนชิ้นสว่นของโครโมโซมเกิดขึ้น 

1. การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (mitosis) 
ไมโทซิส เป็นกระบวนการแบ่งเซลล์ร่างกายของสิ่งมีชีวิตทั่วไป ในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ 

เพื่อการเจริญเติบโต ทดแทนเซลล์เก่าที่ตายไป เช่น ผิวหนัง ปลายราก ปลายยอดของพืช 
กระบวนการนี้การแบ่งเริ่มจากเซลล์แม่ (mother cell) 1 เซลล์ ได้เซลล์ลูก (daughter cell) เกิด
ใหม่ 2 เซลล์ เซลล์ลูกแต่ละเซลล์จะมีจ านวนโครโมโซมเท่ากับจ านวนโครโมโซมของเซลล์แม่  

1.1 ระยะอินเตอร์เฟส (interphase) ในระยะนี้โครมาตินยังพันกันยุ่งภายในเซลล์ มี
กระบวนการเมแทบอลิซึมเกิดขึ้นมากที่สุด มีการสร้าง DNA RNA และโปรตนีเพิ่มขึน้มาก มีการ
จ าลองโครโมโซมตัวเองเพิ่มขึน้อีก 1 ชุด ในระยะใช้เวลานานที่สุด 

1.2 ระยะโพรเฟส (prophase) ในระยะโพรเฟส โครมาตินพันเกลียวมากขึ้น จึงหดสั้น
และหนาขึ้น ท าให้เห็นโครโมโซมชัด นิวคลีโอลัสจะหายไป และเยี่อหุ้มนิวเคลียสจะสลายตัวไป 
เซนทริโอล (centrioles) ในเซลล์สัตว์ จะเคลื่อนที่แยกไปอยู่ตรงข้ามกัน ในแต่ละขั้วไมโทติก 
สปินเดิล (mitotic spindle) ไปเกาะที่เซนโทรเมียร์ของทุกโครมาติด ส าหรับในเซลล์พืช ไม่มีเซ
นทริโอล แต่มไีมโทติกสปินเดิล กระจายออกจากขั้วที่อยู่ตรงข้ามกัน (polar cap) 

1.3 ระยะเมทาเฟส (metaphase) ระยะนี้ไมโทติกสปินเดิลจะหดตัว ดึงให้โครมาติด
ไปเรียงตัวอยู่ในแนวกึ่งกลางเซลล์ (equatorial plate) โครมาติดหดสั้นมากที่สุด จึงสะดวกต่อ
การเคลื่อนที่ของโครมาติดมาก  

1.4 ระยะแอนาเฟส (anaphase) เซนทริโอลในเซลล์สัตว์ หรือขั้วเซลล์ในเซลล์พืช
เริ่มหดสั้น ดึงโครมาติดให้แยกออกจากกัน แล้วจะเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้าม กลายเป็น
โครโมโซมใหม่อย่างสมบูรณ์  
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1.5 ระยะเทโลเฟส (telophase) ระยะเทโลเฟสเป็นระยะสุดท้าย เกิดเยื่อหุม้รอบกลุ่ม
โครโมโซมทั้ง 2 กลุ่มขึ้น ท าให้ได้นิวเคลียสใหม่  2 นิวเคลียส แต่ละนิวเคลียสมีจ านวน
โครโมโซมเท่าเดิม นิวคลีโอลัสจะเริ่มปรากฏให้เห็น จากนี้โครโมโซมแต่ละอัน จะคลายเกลียว
เป็นเส้นบางมองเห็นไม่ชัด เส้นใยสปินเดิลสลายไปหมด 

การแบ่งไซโทพลาซึมที่เริ่มเกิดขึ้น ตั้งแต่ระยะแอนาเฟสตอนปลาย จะด าเนินไปจน
สมบูรณ์ ในตอนปลายของระยะเทโลเฟส ไซโทพลาซึมจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนในเซลล์สัตว์ 
โดยเกิดรอยคอดที่เยื่อหุ้มเซลล์ จะคอดเข้าไปเรื่อย ๆ จนในที่สุดก็จะแบ่งเซลล์เดิม ออกเป็น
เซลล์ใหม่ 2 เซลล์ ในเซลล์ของพืชจะมีแผ่นกั้นเซลล์ (cell plate) เกิดขึ้นตรงกลางระหว่าง
โครโมโซม 2 กลุ่ม แผ่นกั้นเซลล์จะขยายขนาดออกไปจนจรดกับผนังของเซลล์เดิม  
2. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (meiosis) 

เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์  ของสิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 
(sexual reproduction) การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ประกอบด้วยกระบวนการแบ่งเซลล์ 2 ครั้ง
ติดต่อกัน จากเซลล์แม่ที่มีโครโมโซมดิพลอยด์ จ านวน 1 เซลล์ การแบ่งไมโอซิสครั้งแรก เป็น
การแบ่งเซลล์แม่ 1 เซลล์ ได้เซลล์ใหม่ 2 เซลล์ มีการลดจ านวนโครโมโซมเหลือเพียงชุดเดียว 
ทั้งสองเซลล์จะเกิดการแบ่งครั้งที่สอง โดยไม่มีการลดจ านวนโครโมโซมอีก ได้เซลล์เกิดใหม่
ทั้งหมด 4 เซลล์ ซึ่งแตล่ะเซลล์มโีครโมโซม n 

2.1 การแบ่งไมโอซิสคร้ังแรก (meiosis I) 
2.1.1 ระยะอินเตอร์เฟส I เหมอืนไมโทซิส 

2.1.2 ระยะโพรเฟส I แบ่งเป็นระยะต่าง ๆ คือ 

- เลปโททีน (leptotene) ระยะนี้โครมาตินเริ่มหดตัว 
- ไซโกทีน (zygotene) ในระยะนี้  homologous chromosome เริ่มมาจับคู่กัน 

(synapse) เป็นคู่ เรียก ไซแนปซิส (synapsis) 

- แพคีทีน (pachytene) โครโมโซมจะหดตัวมากยิ่งขึน้ กระบวนการไซแนปซิสจะ
เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ มีการไขว้เปลี่ยน (crossing over) ของโครมาติด เกิดการแลกเปลี่ยน
ชิน้ส่วนของโครโมโซม 

- ดิพโลทีน (diplotene) โครโมโซมคู่เหมือนจะเริ่มแยกตัวออกจากกัน แต่โครมา
ติดทั้งสองของแต่ละโครโมโซม ยังคงจับยึดกันอยู่ที่เซนโทรเมียร์ โครโมโซมทั้งสองแท่งจะยัง
เกี่ยวไขว้กัน เรียกต าแหน่งที่เกี่ยวไขว้กันนีว้่า ไคแอสมา (chiasma) 
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- ไดอะไคนิซิส (diakinesis) โครโมโซมหดสั้น และหนามากขึน้ ไคแอสมาเลื่อนไป
ทางปลายแต่ละข้างของโครโมโซม โครโมโซมจึงแยกจากกันเกือบตลอด เหลือแต่ตรงปลายที่
ยังคงติดกันอยู่ นวิคลีโอลัสและเยื่อหุ้มนิวเคลียสเริ่มสลายตัว 

2.1.3 ระยะเมทาเฟส I คู่ของโฮโมโลกัสโครโมโซมแต่ละคู่ จะเคลื่อนไปเรียงอยู่บริเวณ
กลางเซลล์ โครโมโซมในระยะนีจ้ะหดตัวสั้นมากที่สุด 

2.1.4 แอนาเฟส I ในระยะนี้โฮโมโลกัสโครโมโซมจะถูกดึงให้แยกออกจากกันตลอด 
แล้วจะเคลื่อนแยกจากกันไปรวมกลุ่มขั้วเซลล์ตรงกันข้าม  

2.1.5 เทโลเฟส I เหมือนกับเทโลเฟส ของไมโทซิส ยกเว้นในสิ่งมีชีวิตที่โครโมโซมไม่
คลายตัวหมด จะเข้าสู่การแบ่งไมโอซินครัง้ที่ 2 เลย 

2.2 การแบ่งไมโอซิสคร้ังแรก (meiosis II) 
2.2.1 ระยะอินเตอร์เฟส II เซลล์ที่โครโมโซมไม่คลายตัวหมดจะเข้าสู่ อินเตอร์เฟส II 

เป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ และไม่มกีารสรา้งดเีอ็นเอ 

2.2.2 ระยะโพรเฟส II ถงึ ระยะเทโลเฟส II คล้ายไมโทซิส แตกต่างที่ระยะ โพรเฟส 
II จะกินเวลาน้อยกว่า เพราะโครโมโซมไม่คลายตัวหมด ในระยะเทโลเฟส I 

 

อุปกรณ์ 

1. กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบ (compound microscope) 

2. กระดาษเช็ดเลนส์ 
3. สไลด์ 
4. แผ่นปิดสไลด์ 
5. หลอดหยด และขวดน้ ากลั่น 

6. เข็มเขี่ย 

7. จานแก้วและใบมีดโกน 

8. ปลายรากหอม 

9. ดอกกุยช่าย 

  
สารเคม ี

1. น้ ากลั่น 

2. สี acetocamine 

3. HCl ความเข้มข้น 1 โมลาร์ 
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วิธีการทดลอง 

1. ศึกษาการแบ่งเซลล์จากปลายรากหอม (แบบไมโทซิส)  
1. น าปลายรากหอมมา 1 ราก แล้ววางลงในจานเพาะเชื้อ 

2. หยดน้ ากลั่นให้ท่วมเพื่อล้างน้ ายา fixation ออกไป ท า 2-3 ครั้ง  
3. น ารากหอมวางบนสไลด์ ซับน้ าส่วนเกินออกให้หมด 

4. ใช้ใบมีดโกนตัดปลายรากที่มสีีขาวขุ่น ยาวประมาณ 2-3 มล. น าส่วนที่เหลือทิ้ง 
5. หยดกรด 1 M HCl ทิง้ไว้ 10 นาที จากนั้นล้างดว้ยน้ ากลั่น 2-3 ครั้ง แล้วซับน้ าออก 

6. ใช้ปลายเข็มเขี่ยขยีป้ลายรากหอมให้ละเอยีด 

7. หยดสี acetocamine 2-3 หยด บนรากหอมที่ขยีแ้ล้ว ทิง้ไว้ 5 นาที 
8. ปิดทับด้วยกระจกปิดสไลด์ จากนั้นวางกระดาษทิชชูทับลงบนกระจกปิดสไลด์ใช้มือ

กดทับเบา ๆ แล้วน ากระดาษทิชชูออก ใช้มือกดปลายด้านใดด้านหนึ่ง ของกระจกปิดสไลด์ 
แล้วใชด้้านยางลบของดนิสอเคาะเบา ๆ ให้ทั่วกระจกปิดสไลด์ เพื่อให้เซลล์แยกออกจากกัน 

9. น าไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ก าลังขยายไม่เกิน 40X 

10. วาดภาพ อธิบายการแบ่งตัวระยะต่าง ๆ ของเซลล์จากปลายรากหอม ในแบบ
บันทึกผล 

2. ศึกษาการแบ่งเซลล์ของดอกกุยช่าย (แบบไมโอซิส)  

1. น าดอกกุยช่ายวางในจานเพาะเชื้อ ล้างด้วยน้ ากลั่น 1-2 ครั้ง แล้วน าดอกกุยช่ายวาง
บนสไลด์ แล้วใช้เข็มเขี่ยฉีกกลีบดอกออก จะพบดอกย่อยอยู่ภายใน เลือกดอกย่อยที่อยู่ในช่วง
กลาง 2-3 ดอก เขี่ยเอาเฉพาะอับละอองเกสร แล้วเอาส่วนอื่นทิ้งไป (ให้ได้อับละอองเกสร
ประมาณ 8-10 อับ)  

2. ล้างอับละอองเกสรด้วยน้ ากลั่น 2-3 รอบ 

3. หยดกรด 1 M HCl ทิง้ไว้ 10 นาที จากนั้นล้างดว้ยน้ ากลั่น 2-3 ครั้ง แล้วซับน้ าออก 

4. ขยี้อับละอองเกสรด้วยเข็มเขี่ย 

5. หยดสี acetocamine 2-3 หยด บนอับละอองเกสรที่ขยีแ้ล้ว ทิง้ไว้ 5 นาที 
6. ปิดทับด้วยกระจกปิดสไลด์ จากนั้นวางกระดาษทิชชูทับลงบนกระจกปิดสไลด์ใช้มือ

กดทับเบา ๆ แล้วน ากระดาษทิชชูออก ใช้มือกดปลายด้านใดด้านหนึ่งของกระจกปิดสไลด์  
แล้วใชด้้านยางลบของดนิสอเคาะเบา ๆ ให้ทั่วกระจกปิดสไลด์ เพื่อให้เซลล์แยกออกจากกัน   

7. น าไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ก าลังขยายไม่เกิน 40X 

8. วาดภาพ อธิบายการแบ่งตัวระยะตา่ง ๆ ของเซลล์จากกุยชา่ย ในแบบบันทึกผล  
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รายงานการปฏิบัติการท่ี 3 

การแบ่งเซลล ์

 

สาขาวิชา……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือผู้รายงาน………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วันที่ท าการทดลอง………………………………………………………………………………………………………………………. 
อาจารย์ผู้สอน……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ผลการทดลอง 

1. การแบ่งเซลล์ของปลายรากหอม (แบบไมโทซิส) 
Mitosis ภาพวาดลักษณะเซลล์ อธิบายลักษณะที่สังเกตเห็น 

Interphase  

 

 

 

Prophase  

 

 

 

Metaphase  

 

 

 

Anaphase  

 

 

 

Telophase  

 

 

 

 

 



 

 

34 ชวีวทิยาในการสาธารณสุข 

2. การแบ่งเซลล์ของดอกกุยช่าย (แบบไมโอซิส) 

 ภาพวาดลักษณะเซลล์ อธิบายลักษณะที่
สังเกตเห็น Meiosis I Meiosis II 

Interphase  

 

 

  

Prophase  

 

 

  

Metaphase  

 

 

  

Anaphase  

 

 

  

Telophase  

 

 

  

 

สรุปผลการทดลอง 
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ระบบประสาท และต่อมไร้ท่อมนุษย์ 
  

หัวข้อเน้ือหา  
1. โครงสร้างสมองของมนุษย์                      
2. การทดสอบปฏิกิรยิารเีฟลกซ์ 
3. การตอบสนองของร่างกายทางระบบประสาทและต่อมไร้ท่อในสภาวะปกติ และ

สภาวะกระตุ้น 

                    

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม   

เมื่อผู้เรยีน เรียนจบแล้วผู้เรียนควรมคีวามรู้และทักษะดังนี้ 
1. บอกโครงสรา้งสมองของมนุษย์ได้                    
2. ทดสอบ และอธิบายกลไกของปฏิกิรยิารีเฟลกซ์ได้                   

3. อธิบายความแตกต่างระหว่างสภาวะปกติ และสภาวะกระตุ้นต่อการตอบสนองของ
ร่างกายทางระบบประสาท และต่อมไร้ท่อได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ศกึษาเอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการ 

2. อาจารย์บรรยายวิธี และขั้นตอนปฏิบัติการ 

3. นักศึกษาฝกึปฏิบัติการ และบันทึกผลการทดลอง 
4. อาจารย์ประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติการ 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการ 

2. แบบรายงานผลการทดลอง 
3. เครื่องวัดความดันโลหติ 

4. เครื่อง stethoscope 

5. หุน่แสดงโครงสรา้งของสมอง 
6. อุปกรณ์ต่าง ๆ ทางห้องปฏิบัติการ 
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การวัดผลและการประเมินผล 

1. การเข้าเรียนตามเวลา        

2. ความสนใจในการเรียน การรว่มอภปิราย และตอบค าถาม  

3. ประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติ      

4. ประเมินการรายงานผล สรุปและอภปิรายผลการทดลอง 



 

ปฏิบัติการท่ี 4 

ระบบประสาท และต่อมไร้ท่อมนุษย์ 

 

หลักการ 

คุณสมบัติข้อหนึ่งในหลายข้อของสิ่งมีชีวิต คือ สิ่งมีชีวิตสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ 
การตอบสนองสิ่งเร้านี้ เนื่องจากการท างานของระบบประสาท (nervous system) และระบบ
ต่อมไร้ท่อ (endocrine system) ท างานร่วมกัน โดยระบบประสาทท างานอย่างรวดเร็ว และ
ระบบต่อมไร้ท่อท างานอย่างช้า ๆ เนื่องจากทั้งสองระบบท างานร่วมกัน จึงอาจเรียกช่ือร่วมกัน
ว่า ระบบประสานงาน (coordinating system) 

1. ระบบประสาทของมนุษย์ 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามต าแหน่งที่อยู่ คือ ระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous 

system หรือ CNS) ประกอบด้วยสมอง (brain) และไขสันหลัง (spinal cord) และระบบประสาท
ส่วนปลาย (peripheral nervous system หรอื PNS) 

1.1 สมองและไขสันหลัง 
         1.1.1 สมอง เป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย มีรูปร่างเป็นก้อนรูปไข่  ประกอบด้วย
เซลล์ประสาทมากมาย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ สมองสว่นหนา้ ส่วนกลาง และส่วนหลัง 

 
ภาพท่ี 4.1 สมองสว่นต่างๆ  
ที่มา (http://imgur.com สืบค้น 15 มกราคม 2558) 

               ก. สมองส่วนหน้า (forebrain) ประกอบด้วย 

 - สมองใหญ่ (cerebrum) มีขนาดใหญ่ที่สุด ~80% ของสมองทั้งหมดลักษณะ
เป็นรอยหยัก ยับย่นจีบ เป็นร่องลึก ซึ่งจัดว่าเป็นบริเวณที่ส าคัญมาก เป็นศูนย์กลางในการ
ควบคุมพฤติกรรมการเรียนรู้ ความจ า การวิเคราะห์ การใช้เหตุผล เป็นต้น ในส่วนของสมอง
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แท้เองยังแบ่งออกได้อีก 4 ส่วนย่อย ได้แก่ พูสมองส่วนหน้า (frontal lobe), พูสมองส่วนกลาง 
(parietal lobe), พูสมองส่วนขา้ง (temporal lobe) และพูสมองส่วนหลัง (occipital lobe)  

 - ออลแฟกทอรีบัลบ์ (olfactory bulb) ออลแฟกทอรีบัลบ์ อยู่ทางด้านหน้าสุด
ท าหนา้ที่เกี่ยวกับการดมกลิ่น พวกไพรเมต (primate) ออลแฟกทอรีบัลบ์จะไม่เจริญ 

- ไฮโพทาลามัส (hypothalamus) เป็นส่วนล่างสุดของไดเอนเซฟาลอน มีหน้าที่
ส าคัญในการสร้างความสมดุลใหก้ับระบบการท างานของรา่งกาย 

- ทาลามัส (thalamus) เป็นส่วนของสมองที่อยู่ข้างล่าง และถัดลงมาจากสมอง
แท้ ทาลามัสจะจัดการแยกกระแสประสาท เพื่อเข้าสู่สมองเขตต่าง ๆ 

ข. สมองส่วนกลาง (midbrain) เป็นส่วนที่มีความยาวประมาณ 1 นิ้ว ตั้งอยู่ใต้
ทาลามัส โดยมีเซลล์ประสาทเป็นตัวเช่ือมต่อกัน มีส่วนส าคัญพองออกเป็นกระเปาะ เรียกว่า 
ออปติกโลป (optic lobe) ส่วนใหญ่ท าหนา้ที่เกี่ยวกับการเห็น และการได้ยิน 

ค. สมองส่วนท้าย (hindbrain) ประกอบด้วย 

- ซีรี เบลลัม  (cerebellum) หรือสมองเล็กหน้า ที่ เกี่ ยวกับควบคุม และ
ประสานงานการท างานของกล้ามเนื้อ (motor coordination) เพื่อให้ท างานด้วยดี 

- พอนส์ (pons) เป็นส่วนที่อยู่ถัดลงมาจากสมองส่วนกลาง และด้านหน้าของ
สมองเล็ก โดยมีใยประสาทเป็นตัวเช่ือม พอนส์เป็นทางผ่านของกระแสประสาท ที่มาจาก 
ส่วนล่างเข้าสู่สมองแท้และสมองเล็ก เพื่อให้เกิดการประสานงานกันระหว่างสมองทั้งสองชนิด 

- ก้านสมอง (medulla oblongata) เป็นส่วนสุดท้ายของสมอง ท าหน้าที่
เชื่อมต่อระหว่างสมองกับไขสันหลัง ภายในก้านสมองประกอบด้วยเส้นประสาทเป็นมัด เพื่อส่ง
กระแสประสาทที่ได้รับจากสมองเข้าสู่ไขสันหลัง และรับกระแสประสาทที่ส่งขึ้นมาจากไขสัน
หลัง ส่งต่อไปสู่ส่วนตา่ง ๆ ของสมอง 

1.1.2 ไขสันหลัง ภายในช่องของกระดูกสันหลัง ประกอบด้วยส่วนสีเทา (gray matter) 

อยู่ข้างใน ส่วนสีเทาจะเห็นว่าเป็นรูปผเีสื้อ สว่นสีเทาซีกซ้ายขวาเช่ือมตดิต่อกันในลักษณะคล้าย
ตัว H โดยส่วนขวาง มีช่ือว่า เกรย์ คอมมิสเซอร์ (gray commissure) เชื่อมส่วนสีเทา มสี่วนที่ยื่น
ออกมาทางด้านบน เรยีกว่า ดอร์ซัล ฮอร์น (dorsal horn) หรอืโพสทีเรียร์ฮอร์น (posterior horn) 

และเวนตรัล ฮอร์น (ventral horn) หรือ แอนทีเรียร์ฮอร์น (anterior horn) เป็นส่วนที่ยื่นลง
ทางดา้นล่าง 

1.2 ระบบประสาทส่วนปลาย  
         ประกอบด้วยเส้นประสาทสมอง (cranial nerve) 12 คู่  และเส้นประสาทไขสันหลัง 
(spinal nerve) 31 คู่ ท าหน้าที่รับและน าความรู้สึก เข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลาง จากนั้น
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น ากระแสประสาทสั่งการจากระบบประสาทส่วนกลาง ไปยังหน่วยปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย
หนว่ยรับความรูส้ึก และอวัยวะรับสัมผัส  

ระบบประสาทส่วนปลาย ประกอบด้วย  
ก. ระบบประสาทใต้อ านาจจิตใจ (voluntary nervous system) ท าหน้าที่ควบคุม

การท างานของกล้ามเนือ้ลายของอวัยวะภายนอก  
ข. ระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic nervous system) เซลล์ประสาทเหล่านี้จะ

ท างานเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อ านาจจิตใจ ท างานได้โดยไม่ต้องอาศัยค าสั่งจากสมอง ท าหนา้ที่
ควบคุมการท างานของกล้ามเนื้อเรียบ ของอวัยวะภายใน รวมทั้งต่อมต่าง ๆ ในร่างกายอีกด้วย
ระบบประสาทอัตโนมัติ ประกอบด้วย  

- ระบบซิมพาเธติก (sympathetic system) ศูนย์กลางอยู่บริเวณไขสันหลัง 
ประกอบด้วยเส้นประสาทที่ออกจากบริเวณไขสันหลัง ตั้งแต่อกจนถึงเอว ระบบนี้จะท างานใน
กรณีที่บุคคลตกอยู่ในสภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ ขนลุกตั้งชัน ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ เหงื่อออกมาก 
ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น หัวใจเต้นเร็วและรัว ต่อมอะดรีนัล (adrenal gland) หรอืต่อมหมวกไตจะ
หลั่งฮอรโ์มนอะดรนีาลีน (adrenalin) เพื่อเพิ่มพลังงานพิเศษใหก้ับร่างกาย เป็นต้น 

- ระบบประสาทพาราซิมพาเธติก (parasympathetic system) มีศูนย์กลาง
อยู่ที่ก้านสมอง และไขสันหลังระดับกระเบนเหน็บปล้องที่ 2, 3 และ 4 เมื่อระบบซิมพาเธติก
ท างานสิ้นสุดลง ร่างกายพ้นจากสภาวะฉุกเฉินไปแล้ว ระบบพาราซิมพาเธติกจะช่วยท าให้
ร่างกายกลับคืนสูส่ภาวะปกติ  
2. การท างานของระบบประสาท 

การท างานของระบบประสาท สามารถแบ่งออกเป็น 5 หน่วยย่อย ดังนี้ หน่วยรับ
ความรู้สึก, เซลล์ประสาทรับความรู้สึก, เซลล์ประสาทประสานงาน สมองและไขสันหลัง, 
เซลล์ประสาทสั่งการ และหน่วยที่ตอบสนอง (กล้ามเนื้อ หรืออวัยวะต่าง ๆ) แต่ในการท างาน
ของระบบประสาทบางแห่ง ไม่จ าเป็นต้องมีหน่วยประสานงาน ซึ่งจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้
รวดเร็วกว่า ระบบประสาทนั้นเรียกว่า รีเฟลกซ์อาร์ค (reflex arc) เป็นการตอบสนองต่อสิ่ง
เร้าของอวัยวะซึ่งอยู่นอกอ านาจจิตใจ อาการ หรือปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้น ใช้เวลา
สั้น ๆ เช่น การกระพรบิตา การกระตุกแขนหนีไฟของคนเมื่อถูกไฟ การไอ และจาม เป็นต้น 

การท างานของรีเฟลกซ์อาร์ค ประกอบด้วยเซลล์ประสาท  2 ชนิดท างาน คือ เซลล์
ประสาทรับความรู้สึก (sensory หรือ afferent neuron) เป็นเซลล์ประสาทที่รับความรู้สึก จาก
หน่วยรับความรู้สึก (receptors) เข้าไปสู่ไขสันหลัง (spinal cord) ทางรากบน (dorsol root) แล้ว
ไปสิ้นสุดที่ดอร์ซัลฮอร์น (dorsal horn) ของไขสันหลัง โดยที่ตัวเซลล์อยู่ในปม (ganglion) ของ
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รากประสาทด้านบน และเซลล์ประสาทน าค าสั่ง (motor หรือ efferent neuron) อยู่ต่อจากไข
สันหลัง โดยที่ตัวเซลล์และเดนไดรต์อยู่ในส่วนของรากล่างของไขสันหลัง โดยรับค าสั่งจาก
เซลล์ผ่านไปทางรากล่างไปสู่กล้ามเนื้อ หรือส่วนปฏิบัติงาน ในทางแพทย์ได้ตรวจรีเฟลกซ์ 
อาร์ค โดยการใช้ค้อนยางเคาะบริเวณใต้เข่าคนไข้ เมื่อให้คนไข้นั่งห้อยขา ขาคนไข้จะกระตุก
ขึน้มาได้ เรียก ปฏิกิรยิานี้วา่ นีค ์เจอรค์ (knee jerk) 

 
ภาพท่ี 4.2 ปฏิกิรยิานคี์ เจอร์ค (knee jerk) 

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

อุปกรณ์ 

1. นาฬิกาจับเวลา 
2. เครื่องวัดความดันโลหติ 

3. เครื่อง stethoscope 

4. ไฟฉาย 

5. ค้อนเคาะเข่า (knee reflex hammer) 

6. หุน่แสดงโครงสรา้งของสมอง 
7. ไม้บรรทัด 

 

วิธีการทดลอง 
1. การศึกษาโครงสร้างสมองของมนุษย์ โดยศึกษาจากหุ่นจ าลอง แล้ววาดภาพ และ

บันทึกผลในแบบบันทึกผลการทดลอง 
2. การศึกษาปฏิกิริยารีเฟลกซ์ของรูม่านตา (papillary reflex) เป็นการทดสอบการ

เปลี่ยนแปลงขนาดของรูม่านตา (pupil) เมื่อมีแสงส่องเข้าลูกนัยน์ตา ไปกระตุ้นหน่วยรับแสง
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ในเรตินา เมื่อหน่วยรับแสง (photoreceptor) ถูกกระตุ้นจะส่งกระแสไปยัง optic lobe ส่งกระแส
ประสาทค าสั่งไปกล้ามเนือ้ของมา่นตา ให้ปรับขนาดของรูมา่นตาให้เหมาะสมกับปริมาณแสง 

1. ให้นักศึกษาจับคู่กับเพื่อนร่วมช้ัน โดยคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ทดลอง และอีกคนท า
หนา้ที่เป็นผู้ถูกทดลอง 

2. ให้ผู้ทดลองสังเกตรูม่านตาทั้ง 2 ข้างขณะที่อยู่ในห้องที่มีแสงสว่างปกติ แล้วใช้ไฟ
ฉายส่องไปรูมา่นตาด้านซ้าย โดยปิดตาด้านขวาไว้ สังเกตการเปลี่ยนแปลงและขนาดรูมา่นตา  

3. ทดสอบซ้ าอีกครั้ง โดยสลับบทบาทกัน แล้วบันทึกผล 

3. การศึกษาปฏิกิรยิารเีฟลกซ์นีค์ เจอร์ค (knee jerk)  

1. ให้นักศึกษาจับคู่กับเพื่อนร่วมช้ัน โดยคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ทดลอง และอีกคนท า
หนา้ที่เป็นผู้ถูกทดลอง 

2. ให้ผู้ถูกทดลองนั่งบนโต๊ะ ห้อยเท้าลงมาในลักษณะผ่อนคลาย ให้ผู้ทดลองใช้ค้อน
เคาะเข่าผู้ถูกทดลองเบา ๆ บริเวณ quadriceps tendon ซึ่งอยู่ต่ าลงมาจากกระดูกสะบ้า 
(patellar) ในขณะที่ผูถู้กทดลองไม่รูต้ัว สังเกตการเปลี่ยนแปลง 

3. เคาะซ้ าอีกครั้งในขณะที่ผู้ถูกทดลองรูส้ึกตัว สังเกตเปรียบเทียบกับครั้งแรก 

4. ทดสอบซ้ าอีกครั้ง โดยสลับบทบาทกันแล้วบันทึกผล 

การแปลผล ระดับการตอบสนอง 
ระดับ 0 ไม่มกีารตอบสนองเกิดขึ้น (no reflex หรอื areflexia) 

ระดับ 1 การตอบสนองเกิดขึ้นช้า และน้อยมาก (slow & weak หรอื hyporeflexia) 

ระดับ 2-3 การตอบสนองเกิดขึ้นตามปกติ (normalreflexia) 

ระดับ 4 การตอบสนองเกิดขึ้นเร็ว และมากเกินปกติ (fast & strong หรอื hyperreflex) 

4. การศึกษาร่างกายในสภาวะปกติ และสภาวะถูกกระตุ้น   
1. ให้นักศึกษาจับคู่กับเพื่อนร่วมช้ัน โดยคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ทดลอง และอีกคนท า

หนา้ที่เป็นผู้ถูกทดลอง   
2. วัดความดันโลหิต ด้วยเครื่องวัดความดันโลหติ, วัดอัตราการการเต้นของหัวใจ ด้วย

เครื่อง stethoscope, วัดอัตราการหายใจ, วัดรูม่านตา, สังเกตเหงื่อที่ขับออกมา และน้ าลาย 
ขณะร่างกายอยู่ในสภาวะปกติ 

3. นักศึกษาคนเดิมวิ่งไป-กลับด้วยความเร็ว ประมาณ 5-10 นาที จากนั้นวัดความดัน 
อัตราการการเตน้ของหัวใจ อัตราการหายใจ รูมา่นตา สังเกตเหงื่อที่ขับออกมา และน้ าลาย 

4. บันทึกผลลงในตารางบันทึกผล สรุปและอภิปรายผล เปรียบเทียบการตอบสนอง
ของรา่งกายระหว่างก่อน และหลังถูกกระตุ้น 
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รายงานการปฏิบัติการท่ี 4 

ระบบประสาท และต่อมไร้ท่อมนุษย์ 
 

สาขาวิชา……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือผู้รายงาน………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วันที่ท าการทดลอง………………………………………………………………………………………………………………………. 
อาจารย์ผู้สอน……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ผลการทดลอง 
1. การศึกษาโครงสร้างสมองของมนุษย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การศึกษาปฏิกิรยิารเีฟลกซ์ของรูม่านตา (papillary reflex) 

กิจกรรม 
เส้นผ่านศูนย์กลางรูม่านตา (มม.) 

ตาซ้าย ตาขวา 

อยู่ในห้องแสงปกติ   

ฉายไฟกระทบตา   
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3. การศึกษาปฏิกิรยิารเีฟลกซ์นีค์ เจอร์ค (knee jerk) 

กิจกรรม 
ระดับการตอบสนอง 

0 1 2-3 4 

เคาะเข่าครั้งที่ 1 (ผูถู้กทดลองไม่รูต้ัว)     

เคาะเข่าครั้งที่ 2 (ผูถู้กทดลองรูต้ัว)     

 

4. การศึกษาร่างกายในสภาวะปกติ และสภาวะถูกกระตุ้น 

สภาวะร่างกาย สภาวะพัก สภาวะกระตุ้น 

ความดัน (มิลลเิมตรปรอท; mmHg) 

อัตราการเต้นของหัวใจ   (ครั้ง/นาที) 
อัตราการหายใจ   (ครั้ง/นาที) 
รูมา่นตา   (มม.) 
เหงื่อ 

น้ าลาย 

  

ระบบการท างานของรา่งกาย   

 

สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แผนบริหารการสอนปฏิบัติการท่ี 5 

ระบบสบืพันธุ์มนุษย์ 

  
หัวข้อเน้ือหา  

1. ส่วนประกอบ แล ะหน้ าท ี่ข อ งอวัยวะสืบ พันธ ุ์เพศหญิ ง  และช าย 

2. กระบวนก ารสร้ างอ สุจิ  แ ละไข่ 
3. กระบวนก ารปฏิสน ธ ิ แล ะการเจรญิเ ติบโ ตของตัวออ่ น 

4. ป ฏิบัติการตรวจวิเคร าะ หน์ ้าอสุ จิ 
                    

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม   

เมื่อผู้เรยีน เรียน จบ แล้วผู้เ รี ยนคว รมคีวาม รู้แล ะท ักษ ะดังนี  
1. อธ ิบายส่วนประกอบ  และหนา้ท ี่ของอวัยว ะสืบพันธ ุ์เพศหญิงและช ายไ ด้ 
2. อธ ิบายกระบวนก ารสร้างอสุจิ และไข่ไ ด้ 
3. อธ ิบายกระบวนก ารปฏิสนธิ  และการเจรญิเ ติบโ ตของตัวออ่นได้ 
4. ป ฏิบัติการตรวจวิเคราะหน์ ้าอสุจไิด ้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ให้นักศึกษ าแบ่งกลุ่ม ศกึษ าเอก สารป ระกอบ การสอนปฏิบัติการ 

2. อาจารย์บรรย ายวิธ ี และขั นตอนป ฏิบัติการ 

3. ชมวีดที ัศน์ 
4. นักศึกษ าฝกึป ฏิบัติการ และบ ันทึก ผลการท ดลอง 

5. อาจารย์ประเมินท ักษ ะการฝึกป ฏิบัติการ 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอก สารป ระกอบ การสอน ป ฏิบัติการ 

2. แบบ รายงานผลการท ดลอง 

3. วีดีทัศน ์

4. หุน่แสดงโครงสรา้งของอวัยว ะสืบพันธ ุ์ 
5. อุป กรณ์ต่าง  ๆ  ท างห้องป ฏิบัติการ  



 

 

48 ชวีวทิยาในกา รสาธารณสุข 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. การเข้าเรียนตามเวลา        

2. ความสนใจในก ารเรียน การรว่มอภปิ ราย และตอบค ้าถาม  

3. ป ระเมินทัก ษ ะการฝึกป ฏิ บ ัติ      

4. ป ระเมินการรายงานผล สรุป และอภปิ รายผลการทดลอง 



 

ปฏิบัติการท่ี 5 

ระบบสบืพันธุ์มนุษย์ 

 

หลักการ 

การสืบพันธุ์ของมนุษย์เป็นแบบอาศัยเพศ โครงสร้างของระบบสืบพันธุ์ซับซ้อน การ
สืบพันธุ์ไม่เป็นไปตามฤดูกาลเหมือนสัตว์ชนิดอื่น และมีกลไกในร่างกายควบคุมระบบสืบพันธุ์ 
ซึ่งกลไกนีเ้กี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนหลายชนดิ 

1. โครงสร้างของระบบสืบพันธุ์เพศชาย (male reproductive system)  

ประกอบด้วย อัณฑะ (testis); ภายในมีหลอดสร้างตัวอสุจิ (seminiferous tubule) ด้าน
นอกอัณฑะห่อหุ้มด้วยถุงอัณฑะ (scrotum), หลอดเก็บตัวอสุจิ (epididymis), ท่อน าอสุจิ (vas 

deferens), ท่อฉีดอสุจิ (ejaculatory duct), ต่อมคาวเปอร์ (cowper’s gland), ต่อมลูกหมาก 
(prostate gland), ต่อมสร้างน้ าเลี้ยงอสุจ ิ(seminal vesicle), องคชาติ (penis) 

 
ภาพท่ี 5.1 โครงสรา้งของระบบสืบพันธุ์เพศชาย (male reproductive system) 

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

2. ขบวนการสร้างอสุจ ิ(spermatogenesis)  

ประกอบด้วย 2 ขบวนการ คือ สเปอร์มาโทไซโตเจนีซิส (spermatocytogenesis) เป็น
การแบ่งเซลล์ เพื่อสร้างอสุจิมีการลดโครโมโซมเหลือครึ่งหนึ่ง  และสเปอร์มิโอเจนีซิส 
(spermiogenesis) เป็นกระบวนการที่สเปอร์มาทิดแปรสภาพเป็นตัวอสุจิ 
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เริ่มแรกจะเกิดขบวนการ สเปอร์มาโทไซโตเจนีซิส โดยภายในท่อเซมินิเฟอรัสทิวบูล จะ
มีเซลล์กลุ่มหนึ่งเรียกว่า สเปอร์มาโทโกเนีย (spermatogonia) เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่ม สเปอร์โทโกเนีย 
มีการแบ่งตัวแบบไมโทซิสหลายครั้ง เพื่อเพิ่มจ านวนจนได้จ านวนเซลล์มากมาย แล้วเจริญและ
พัฒนาไปเป็น สเปอร์มาโทไซต์ ขั้นที่หนึ่ง (primary spermatocyte) มีโครโมเดิมเท่าเดิม คือ 2n 
จากนั้น สเปอร์มาโทไซต์ ขั้นที่หนึ่ง จะเข้าสู่กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ โดยการแบ่งเซลล์
แบบไมโอซิส ขั้นแรก (meiosis I) ได้เซลล์ใหม่เรียกว่า สเปอร์มาโทไซต์ ขั้นที่สอง (secondary 

spermatocyte, n) จ านวน 2 เซลล์ จากนั้น สเปอร์มาโทไซต์ ขั้นที่สอง จะแบ่งเซลล์ต่อไปใน
ระยะไมโอซิส ขั้นที่สอง (meiosis II) ได้เซลล์สเปอร์มาทิด (spermatid) 4 เซลล์ ต่อมาจะเกิด
ขบวนการสเปอร์มิโอเจนีซิส คือ สเปอร์มาทิด จะเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เป็นสเปิร์ม โดยการลด
ปริมาณไซโทพลาสซึมลงเหลือเพียงเล็กน้อย จึงท าให้เซลล์ขนาดเล็กลงมาก จนเกือบจะเหลือ
เฉพาะโครโมโซมเท่านั้นที่อยู่เป็นนิวเคลียส เซลล์มีรูปร่างรีขึน้ หัวแหลม และมีหางเพิ่มขึ้น เพื่อ
ช่วยโบกว่ายเข้าไปผสมกับไข่ต่อไป 

 

ภาพท่ี 5.2 ขบวนการสร้างอสุจิ (spermatogenesis) 

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

3. โครงสร้างของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง (female reproductive system)  
มีความซับซ้อนกว่าของเพศชาย ประกอบด้วยโครงสร้างส าหรับสร้างเซลล์สืบพันธุ์

หรือเซลล์ไข่ สร้างฮอร์โมนเพศ และเป็นที่ฝังตัวเพื่อการเจริญ และพัฒนาของตัวอ่อน ได้แก่ รัง
ไข่ (ovary), ท่อน าไข่ (oviduct), มดลูก (uterus), ปากมดลูก (cervix of uterus), ช่องคลอด 
(vagina) และปากช่องคลอด (vulva) อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก ประกอบด้วยแคมใหญ่ ( labium 

majus), แคมเล็ก (labium minus), ปุ่มกระสัน (clitoris) 
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ภาพท่ี 5.3 โครงสรา้งอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงภายใน  
ที่มา (https://www.kullabs.com สืบค้น 21 ธันวาคม 2557) 

 

 
ภาพท่ี 5.4 โครงสรา้งอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงภายนอก  
ที่มา (https://www.studyblue.com สืบค้น 21 ธันวาคม 2557) 

4. ขบวนการสร้างไข่ (oogenesis)  

เริ่มจากเซลล์ที่จะเจริญไปเป็นเซลล์สืบพันธุ์  หรือเรียกว่า โอโอโกเนีย (oogonia) เป็น
เซลล์ดิพลอยด์ (2n) จะมีเซลล์ของรังไข่ (follicle cell) มาล้อมรอบจนหุ้มเป็นถุงไข่ เรียกว่า 
follicle แล้วเซลล์โอโอโกเนีย (oogonia) มีการพัฒนากลายเป็นโอโอไซต์ ขั้นที่หนึ่ง (primary 

oocyte) จ านวนมาก และยังเป็นเซลล์ดิพลอยด์ (2n) เมื่อถึงเวลาใกล้คลอดจะเจริญและพัฒนา
เป็นโอโอไซต์ ขั้นที่หนึ่ง ระยะโพรเฟส I (prophase I) และจะหยุดอยู่ในระยะนี้ จากนั้นจะมีการ
ฝ่อสลายไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งทารกเพศหญิงเจริญเข้าสู่วัยรุ่น โอโอไซต์ ขั้นที่หนึ่ง จะเหลืออยู่ 
~20,000 เซลล์ โอโอไซต์ ขั้นที่หนึ่ง และเซลล์ที่ล้อมรอบเรียกว่า ฟอลลิเคิล (follicle) ฟอลลิ
เคิลบางส่วน จะเจริญและขยายขนาดขึ้นทุกรอบของวงจรประจ าเดือน ขณะที่ฟอลลิเคิลเจริญ
ขึน้ โอโอไซต์ ขั้นที่หนึ่ง จะเข้าสู่การแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ โดยการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส เป็นไมโอ
ซิสขั้นแรก แต่เนื่องจากการแบ่งโอโอไซต์ ขั้นที่หนึ่งนี้ มีการแบ่งไซโทพลาสซึมไม่เท่ากัน ท าให้
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ได้เซลล์ที่มีขนาดใหญ่ เรียก โอโอไซต์ ขั้นที่สอง (secondary oocyte) และเซลล์ที่มีขนาดเล็ก 
เรียกว่า โพลาร์บอดี ที่หนึ่ง (first polar body) จ านวนโครโมโซมของเซลล์ใหมล่ดลงครึ่งหนึ่ง  

โดยมากเมื่อมีการเจริญมาถึงขั้นนี้  จะถึงระยะเวลาการตกไข่ (ovulation) เมื่อมีการ
ปฏิสนธิ โอโอไซต์ ขั้นที่สอง จะแบ่งเซลล์ระยะไมโอซิสขั้นที่สองตอ่ไป และ ให้โพลาร์บอดีที่สอง 
(second polar body) และโอวูม หรือโอโอทิด (ovum, ootid) ส่วนโพลาร์บอดี ที่หนึ่ง จะให้โพ
ลาร์บอดี ที่สอง (second polar body) 2 เซลล์ ซึ่งจะได้โพลาร์บอดี ที่สอง ทั้งหมด 3 เซลล์ แต่
จะฝอ่ไป 

 
ภาพท่ี 5.5 ขบวนการสร้างไข่ (oogenesis) 

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

5. 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 หลังจากไข่ถูกปฏิสนธิจะได้
ตัวอ่อนระยะ blastocyst เคลื่อนที่เข้าสู่หมดลูก แล้วเริ่มฝังตัวในมดลูก จากนั้นจะเกิดการเจริญ 

ของทารกในครรภ์ โดยการเจรญิของทารกในครรภ ์แบ่งเป็นระยะดังนี้ 
  - ระยะไข่ตก (ovulation) หลังจากปฏิสนธิจะเกิดการแบ่งตัวแบบทวีคูณ คือ เริ่ม
จากไซโกตแบ่งตัวจาก 1 – 2 – 4 - 8 ไปเรื่อย ๆ จนกระทั้งเซลล์มาเกาะกันเป็นก้อนกลม 
เรียกว่า morular จากนั้นจะผ่านเข้าสู่ blastocyst ระยะที่มีการเคลื่อนที่ของเซลล์ เพื่อให้ได้
ช่องว่างในตัวอ่อน เรียกช่องว่างนี้ว่า blastocoels และเรียกเซลล์ที่ล้อมช่องว่างว่า blastoderm 

ลักษณะของตัวออ่นตอนนี้คล้ายผลน้อยหนา่ เป็นระยะที่ผา่นเข้าสู่มดลูกและฝังตัว 
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- ระยะคัพภะ (embryo) ระยะตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3-8 เป็นระยะที่เซลล์ตัวอ่อนแบ่งเป็น
ช้ันนอก และช้ันใน ช้ันนอกจะเจริญไปเป็นรก ช้ันในจะเจริญต่อเป็นถุงน้ าคล่ าและตัวอ่อน กลุ่ม
เซลล์ของตัวอ่อนพัฒนาต่อกลายเป็นแผ่นกลายเป็นเนื้อเยื่อ 3 ช้ัน จากนั้นจึงเริ่มมีการสร้าง
อวัยวะส าคัญของร่างกาย เช่น หัวใจ ตา หู ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ 
แขน ขา เป็นต้น โดยเนือ้เยื่อของตัวออ่นม ี3 ช้ัน คือ         

เนื้อเยื่อช้ันนอก จะเจริญเปลี่ยนแปลงเป็นสมอง ตาหู ไขสันหลัง ผิวหนัง และอื่น ๆ  
        เนื้อเยื่อช้ันกลาง จะเจริญเปลี่ยนแปลงเป็นกล้ามเนื้อ หัวใจ กระดูก และอื่น  ๆ 

        เนื้อเยื่อช้ันใน จะเจริญเปลี่ยนแปลงเป็นอวัยวะภายในต่าง ๆ เช่น กระเพาะอาหาร 
ล าไส้ ตับ เป็นต้น 

- ระยะตัวอ่อน (fetus) สัปดาห์ที่ 8-40 เป็นระยะที่มีการเจริญเติบโตของอวัยวะที่
เริ่มสรา้งขึ้น เพื่อที่จะให้ท าหนา้ที่ได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อคลอดเป็นทารก 

 
ภาพท่ี 5.6 การปฏิสนธิ (fertilization) และการเจรญิของทารกในครรภ์ 

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

6. การตรวจวิเคราะหน์้ าอสุจิ 
 6.1 การตรวจวิเคราะหด์้วยตาเปล่าทั่วไป (macroscopic examination) 

 - สีและลักษณะปรากฏ (color and appearance) โดยทั่วไปน้ าอสุจิจะมีสีขาว-ขุ่น 
หรือมีสีเหลืองเล็กน้อย และมีลักษณะเป็นก้อนเล็ก ๆ (coagulum) ถ้ามีสีอื่นมักเป็นสีที่เกิดจาก
ความผิดปกติ หรอืมีพยาธิสภาพ เชน่ สีของหนอง (pus) หรอืสีแดงของเลือด (bloody) 

 - ความหนดื (viscosity) ปกติน้ าอสุจจิะมีความหนดืระดับหนึ่ง ซึ่งอาจจะประมาณ
ได้จากการหยดน้ าอสุจิให้เป็นหยด ๆ ด้วยหลอดกาแฟ หรือ pasture pipette จะเห็นว่าน้ าอสุจิ
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จะยืดได้ยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร จึงขาดจากกัน ถ้ายืดยาวกว่านี้แสดงว่ามีความหนืด
มากกว่าปกติ 
 - ปริมาตร (volume) ปกติน้ าอสุจิที่ถูกหลั่งออกมาจะมีปริมาณ 0.5-1.5 มิลลิลิตร 
การวัดปริมาตรท าโดยการเทน้ าอสุจิลงในหลอดแก้วก้นแหลมที่มีขีดบอกปริมาตร แล้วอ่าน
ปริมาตรน้ าอสุจิ จะไม่วัดปริมาตรโดยใช้ sero pipette ดูดน้ าอสุจิเข้าไปแล้วอ่านปริมาตร 
เนื่องจากจะอ่านปริมาตรผิดพลาดได้ง่าย และไม่สะดวกในการปฏิบัติ การวัดปริมาตรอาจจะ
วัดโดยการช่ังน้ าหนักก็ได้ โดยชั่งน้ าหนักภาชนะเปล่าแล้วบันทึกไว้ หลังจากเก็บน้ าอสุจิแล้วก็ช่ัง
น้ าหนักรวมอีกครั้ง และหักน้ าหนักของภาชนะออก ก็จะได้น้ าหนักของน้ าอสุจิ ซึ่งสามารถ
แปลงเป็นค่าปริมาตรได้ โดยน้ าหนักอสุจิ 1 กรัม เทียงเคียงได้กับปริมาตร 1 มิลลลิิตร 
 - การหลอมเหลว (liquefaction) ปกติน้ าอสุจทิี่ถูกหลั่งออกมาใหม่ ๆ จะมีลักษณะ
เป็นก้อน ซึ่งก้อนเหล่านี้เกิดจากการแข็งตัวของ fibrinogen liked protein ที่มาจาก seminal 

vesicle เมื่อมารวมตัวกับของเหลวที่ถูกหลั่งออกมาจากอัณฑะ ซึ่งมีเอนไซม์หลายหลายชนิด 
โดยเอนไซม์เหล่านี้จะท าการย่อย ron coagulum ท าให้ก้อน coagulum เกิดการหลอมเหลว 
ขบวนการหลอมเหลวจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ภายใน 30 นาที ในภาวะปกติ 
 - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) น้ าอสุจิของคนปกติทั่วไป จะมี pH ประมาณ 7.2-8.0 

ถ้ามี pH มากกว่านี้แสดงถึงความผิดปกติ เช่น อาจจะเกิดการติดเชื้อของอวัยวะสืบพันธุ์ หรือ
ถ้ามี pH ค่อนไปทางกรดมาก อาจจะมีสาเหตุจากความไม่สมดุลของของเหลวที่ถูกหลั่งออกมา
จากอวัยวะต่าง ๆ เช่น ของเหลวจากอัณฑะมีมาก หรือของเหลวจาก seminal vesicle ถูกหลั่ง
ออกมานอ้ย  
 6.2 การตรวจวเิคราะหด์้วยกล้องจุลทรรศน์ (microscopic examination) 

  - การเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ (sperm motility) เป็นการตรวจสอบดูว่าตัวอสุจิที่ถูก
หลั่งออกมาจะมีความสามารถในการเคลื่อนที่มากน้อยและรวดเร็วเพียงใด ค่าปกติของการ
เคลื่อนที่ของตัวอสุจิ คือ ร้อยละ 50 ขึ้นไป โดยตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก ให้รายงาน
ร้อยละของลักษณะการเคลื่อนที่ของตัวอสุจอิอกเป็น 4 แบบ ดังนี ้      
   1. Rapid progression คือตัวอสุจิมีการเคลื่อนที่ ไปด้านหน้าอย่างรวดเร็ว 
สังเกตจากการสะบัดของหางซึ่งรวดเร็วมาก จนไม่สามารถเห็นได้ชัดเจน การเคลื่อนที่แบบนีใ้ห้
เป็นแบบชนิด a 

   2. Slow progression คือตัวอสุจิมีการเคลื่อนที่ช้าลง สามารถเห็นการสะบัด
หางของตัวอสุจิได้ชัดเจน การเคลื่อนที่แบบนีใ้ห้เป็นแบบชนิด b 
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   3. Non progression คือตัวอสุจิมีการเคลื่อนที่ ช้ามาก หรือเป็นเพียงการ
เคลื่อนไหวอยู่กับที่ การเคลื่อนที่แบบนีใ้ห้เป็นแบบชนิด c 
   4. Immotile คือตัวอสุจิไม่มีการเคลื่อนที่ หรือเคลื่อนไหว ส่วนใหญ่จะเป็นตัว
อสุจิที่เสียชวีิตแล้ว การเคลื่อนที่แบบนีใ้ห้เป็นแบบชนิด d 

  - ความมีชีวิตของตัวอสุจิ (sperm viability) การมีชีวิตของตัวอสุจิมีความส าคัญ
ต่อคุณภาพของน้ าอสุจิเป็นอย่างยิ่ง โดยปกติถ้าตัวอสุจิมีการเคลื่อนที่ย่อมหมายความว่าตัว
อสุจิมีชีวิต ดังนั้นค่านี้จึงมีความสัมพันธุ์กับค่าการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วย
บางรายอาจมีตัวอสุจิที่ไม่สามารถเคลื่อนที่แต่ยังมีชีวิตอยู่ การตรวจสอบความมีชีวิตของตัว
อสุจิจะให้หลักการของสี supra-vital ซึ่งสามารถซึมผ่านผนังเซลล์ของเซลล์ที่ตายแล้ว เช่น สี 
eosin 

  - ความเข้มข้นของตัวอสุจิ (sperm concentration) ความเข้มข้นหรอืจ านวนตัวอสุจิ
ต่อปริมาตรเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อคุณภาพของน้ าอสุจิเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจงึมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ท าการตรวจนับจ านวนตัวอสุจิให้ทราบแน่ชัดว่ามีปริมาณเท่าใด เพื่อท าการประเมินผู้ป่วยว่าจะ
อยู่ในสถานะที่มีโอกาสมีบุตรได้หรือไม่ โดยคนปกติจะมีความเข้มข้นของตัวอสุจิ 50-250 x 

106 เซลล์/มิลลิลิตร ส่วนคนที่จัดอยู่ในสถานะเป็นผู้มีบุตรยากจะมีค่าความเข้มข้นของตัวอสุจ ิ
น้อยกว่า 20 x 106 เซลล์/มลิลิลิตร 
 

อุปกรณ์ 

1. กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบ (compound microscope) 

2. กระดาษเช็คเลนส์ 
3. สไลด์ 
4. แผ่นปิดสไลด์ 
5. หลอดหยด และขวดน้ ากลั่น 

6. หุน่แสดงสว่นประกอบอวัยวะสืบพันธุ์ 
7 .วีดีทัศนแ์สดงกระบวนการสร้างอสุจแิละไข่ 
8. วีดีทัศนแ์สดงกระบวนการปฏิสนธิและการเจรญิเติบโตของตัวออ่น 

9. Autopipet 

10. Counting chamber 

11. หลอดทดลอง 
12. กระดาษลิตมัส 
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สารเคม ี

1. น้ ากลั่น 

2. Sodium bicarbonate  

 

วิธีการทดลอง 
1. ศึกษาส่วนประกอบของอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงและชาย โดยศึกษาจากหุ่นจ าลอง 

แล้ววาดภาพ และบันทึกผลในแบบบันทึกผลการทดลอง 
2. ศึกษากระบวนการสร้างอสุจิและไข่ โดยศึกษาจากวีดีทัศน์ แล้วบันทึกผลในแบบ

บันทึกผลการทดลอง 
3. ศึกษากระบวนการปฏิสนธิและการเจริญเติบโตของตัวอ่อน โดยศึกษาจากวีดีทัศน์ 

แล้วบันทึกผลในแบบบันทึกผล 

4. การตรวจวเิคราะห์น ้าอสุจิ 
4.1 การตรวจทางกายภาพ 

- การตรวจวัดปริมาตร วัดปริมาตรน้ าอสุจิโดยใช้หลอดวัดปริมาตร แล้วบันทึกผล 

- ตรวจวัด pH โดยน ากระดาษลิตมัส   

- วัดความการละลายตัว โดยจับเวลานับตั้งแต่เก็บได้จนน้ าอสุจิละลายตัวดี 
4.2 การตรวจทางกล้องจุลทรรศน์ 

- ตรวจการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิ (motility) 

- หยดน้ าอสุจิลงบนสไลด์  
- ปิดทับด้วย cover slide 

- น าไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ดว้ยก าลังขยาย 10X และ 40X 

- บันทึก grade ของการเคลื่อนที่ของอสุจิ และปริมาณอสุจิที่เคลื่อนที่เป็น %  

4.3 การนับจ านวนอสุจิ 
- เจือจางน้ าอสุจิกับ sodium bicarbonate ในอัตราสว่น 1: 20 ผสมให้เข้ากันดี 
- น า autopipet ดูดส่วนผสมข้างต้น มาหยดลงบน counting chamber ระวังอย่าให้

ส่วนผสมล้นออกจากแผน่สไลด์ 
- น าไปดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ด้วยก าลังขยาย 10X และ 40X   
- นับจ านวนอสุจ ิจาก 4 ช่องใหญ่ (ช่องนับจ านวนเม็ดเลือดขาว)   
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การค้านวณจ้านวนอสุจิ 
จ านวนอสุจิ = จ านวนอสุจิที่นับได้จาก 4 ช่องใหญ่ x 50,000 cell/ml 

 

 
 

ภาพท่ี 5.7 Counting chamber 

ที่มา (https://www.pinterest.com สืบค้น 22 ธันวาคม 2557) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMrb7JTo-8gCFcoblAodn5APrA&url=https://www.microscopyu.com/print/articles/formulas/measurements-print.html&psig=AFQjCNGCf6OjplpNkCde2ZEXMNZA5l6skg&ust=1446898913232556
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMXU3P7n-8gCFcEWlAodhEsK5w&url=http://medical.tpub.com/14295/css/14295_279.htm&psig=AFQjCNGCf6OjplpNkCde2ZEXMNZA5l6skg&ust=1446898913232556
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รายงานการปฏิบัติการท่ี 5 

ระบบสบืพันธุ์มนุษย์ 

 

สาขาวิชา……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือผู้รายงาน………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วันที่ท าการทดลอง………………………………………………………………………………………………………………………. 
อาจารย์ผู้สอน……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ผลการทดลอง 
1. ศึกษาส่วนประกอบของอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงและชาย 

ลักษณะอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง 
 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย 
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2. ศึกษากระบวนการสร้างอสุจแิละไข่ 
กระบวนการสร้างอสุจิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการสร้างไข่ 

3.กระบวนปฏิสนธิและการเจรญิเติบโตของตัวอ่อน 
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4. การตรวจวเิคราะห์น ้าอสุจิ 
เกณฑ์ปกติ ผลจากการทดลอง 

รูปร่างปกติของอสุจ ิ

 

รูปร่างผลการทดลอง 

ปริมาตร               2 ml  

การละลายตัว        30 min  

pH                    7.2-8.0  

การเคลื่อนที่        Motility   50% 

                       Grade A   25% 

                       Grade B  50% 

 

จ านวนอสุจิ            20 x106 cell/ml  

 

สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แผนบริหารการสอนปฏิบัติการท่ี 6 

ส่วนประกอบของเลือด และปฏิกิริยาภูมิคุ้มกนั 

 

หัวข้อเน้ือหา  
1. การตรวจวัดเม็ดเลือดแดงอัดแน่น ดว้ยวิธีปั่นด้วยหลอดแก้วขนาดเล็ก  
2. การตรวจสอบหมู่เลอืด 

3. การเตรียมสไลด์เลือดย้อมสี 
  

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม   

เมื่อผู้เรยีน เรียนจบแล้วผู้เรียนควรมคีวามรู้และทักษะดังนี้ 
1. อธิบายลักษณะของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวชนดิต่าง ๆ และเกร็ดเลือดได้ 
2. ตรวจวัดเม็ดเลือดแดงอัดแนน่ ด้วยวิธีปั่นด้วยหลอดแก้วขนาดเล็กได้ 
3. บอกหลักการของปฏิกิริยาจ าเพาะระหว่างแอนติเจน และแอนติบอดี และการ

ประยุกต์ใชใ้นการตรวจสอบหมู่เลอืดได้ 
4. เตรียมสไลด์เลือดย้อมสไีด้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ศกึษาเอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการ 

2. อาจารย์บรรยายสรุปวิธี และขั้นตอนปฏิบัติการ 

3. นักศึกษาฝกึปฏิบัติการ และบันทึกผลการทดลอง 
4. อาจารย์ประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติการ 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการ 

2. แบบรายงานผลการทดลอง 
3. อุปกรณ์ต่าง ๆ ทางห้องปฏิบัติการ  

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. การเข้าเรียนตามเวลา        
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2. ความสนใจในการเรียน การรว่มอภปิราย และตอบค าถาม  

3. ประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติ      

4. ประเมินการรายงานผล สรุปและอภปิรายผลการทดลอง 



 

ปฏิบัติการท่ี 6 

ส่วนประกอบของเลือด และปฏิกิริยาภูมิคุ้มกนั 

 

หลักการ 

เลือดจัดเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน มีลักษณะเป็นของเหลวไหลเวียนอยู่ในหลอดเลือด ซึ่ง
สอดแทรกไปตามเนือ้เยื่อต่างทั่วร่างกาย เลือดประกอบด้วย เม็ดเลือด และส่วนที่เป็นของเหลว 
หรอืน้้าเลือด ที่เรยีกว่า พลาสมา เลือดท้าหนา้ที่หลายประการ ได้แก่ 

1. ล้าเลียงสารเข้า และออกจากเส้นเลือดฝอย เป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนกับ
ของเหลวในเนื้อเยื่อ 

2. ป้องกันเชือ้โรคเข้าสู่รา่งกาย 

3. ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 

4. ป้องกันภาวะเลือดออก (hemorrhage) 

1. องค์ประกอบของเลือด เลือดประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ คือ  
    1.1 ส่วนที่เป็นของเหลว หรือน ้าเลือด (plasma) ประกอบด้วย โมเลกุลหลายชนิด 
รวมทั้งสารอาหาร ของเสีย เกลือ และโปรตนี 

    1.2 ส่วนที่เป็นเซลล์เม็ดเลือด (blood cell or corpuscle) ประกอบด้วยเซลล์เม็ดเลือด
ชนิดตา่ง ๆ และเกล็ดเลือด (platelet) 

1.2.1 เซลล์เม็ดเลือดแดง (red blood cell หรือ erythrocyte) ท้าหน้าที่ล้าเลียง
ออกซิเจน เซลล์เม็ดเลือดแดงที่เจริญเต็มที่แล้ว จะมีรูปร่างกลม บริเวณตรงกลางเว้าเข้าหากัน
ทั้งสองข้าง (biconcave) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 7-8 ไมครอน ไม่มีนิวเคลียส และ
ไม่มอีอร์แกเนลล์ 

1.2.2 เซลล์เม็ดเลือดขาว (white blood cell หรือ leukocyte) ท้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับการตอบสนองทางด้านภูมิคุ้มกัน เม็ดเลือดขาว มขีนาดและรูปร่างของนวิเคลียสแตกต่างกัน
ไป สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ชนิด โดยอาศัยแกรนูล (granules) ในไซโทพลาสซึม และรูปร่าง
ของนวิเคลียสเป็นเกณฑ์ 

- นิวโทรฟิล (neutophil) จะพบได้ประมาณร้อยละ 45-75 ในกระแสเลือด 
ลักษณะของนิวเคลียสเป็น lope (ประมาณ 2-5 lope) ไซโทพลาสซึม ประกอบด้วย แกรนูล
จ้ า เพ าะ (specific granule) และ อะซู โรฟิ ลลิ ค  (azurophilic granule) จัด เป็ นพวก ฟาโก
ไซต์ (phagocyte) ใช้ก้าจัดสิ่งแปลกปลอม ทั้งที่อยู่ในเนื้อเยื่อและในกระแสเลือด   



 

 

66 ชวีวทิยาในการสาธารณสุข 

- อีโอซิโนฟิล (eosinophil) เป็นเซลล์ที่ในไซโทพลาสซึม มีแกรนูล ย้อมติดสีส้ม
แดงในกระแสเลือด พบได้ประมาณ ร้อยละ 1-6 จัดเป็นเซลล์พวกฟาโกไซต์ (phagocyte) แต่
จะเลือกกินเฉพาะแอนติเจน-แอนติบอดี คอมเพล็กซ์ (antigen-antibody complex) เท่านั้น ใน
รายที่มีภาวะภูมิแพ้ (anaphylatic hypersensitivity) หรอื มีการติดเชื้อพยาธิ (parasitic infection) 

จะพบว่ามีระดับ ของอีโอซิโนฟิล เพิ่มสูงขึ้นได้ 
- เบโซฟิล (basophil) เป็นเซลล์ที่ในไซโทพลาสซึม มีแกรนูล ขนาดใหญ่กว่าใน

กลุ่มเดียวกัน (neutrophil, eosinophil) แกรนูลย้อมติดสีม่วง มีบทบาทส้าคัญในเรื่องภาวะ
ภูมคิุ้มกันไวเกิน (anaphylaxis) ในกระแสเลือด จะพบได้ประมาณ ร้อยละ 1-2 

- โมโนไซต์ (monocyte) เป็นเซลล์ประเภทฟาโกไซต์ (phagocyte) ในไซโทพลาส
ซึม ติดสีฟ้าอมเทา และมีอะซูโรฟิลลิค (azurophilic granule) อยู่เป็นจ้านวนมาก ลักษณะของ
นิวเคลียส อาจเป็นรูปไข่ หรือรูปเกือกม้า หรือรูปไต ในกระแสเลือดจะพบได้ประมาณ ร้อยละ 
2-15 จะมีชีวิตเฉลี่ยประมาณ 5-7 วัน ส่วนหนึ่งจะผ่านผนังหลอดเลือด เข้าไปอยู่ในเนื้อเยื่อ
กลายเป็นแมคโครแฟจ (macrophage) เมื่อมีสิ่งแปลกปลอม ลิมโฟไซต์จะหลั่งสารที่เป็นตัว
เรียกให้โมโนไซต์มา เพื่อก้าจัดสิ่งแปลกปลอมนั้น ด้วยวิธีการฟาโกไซโตซิส  

- ลิมโฟไซต์ (lymphocyte) เป็นเซลล์รูปร่างกลม มี 3 ขนาด คือ เล็ก กลาง ใหญ่ 
แต่ในกระแสเลือด จะพบลิมโฟไซต์ขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ นิวเคลียสติดสีเข้ม มีไซโทพลาสซึม
น้อยย้อมตดิสีฟ้าอ่อน จะพบได้ประมาณ ร้อยละ 20-25 ในกระแสเลือด  

1.2.3 เกล็ดเลือด (platelet หรือ thrombocyte) เป็นส่วนของเซลล์ที่มีขนาดเล็ก มี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 ไมครอน รูปร่างเป็นแผ่นกลม (discoid shape) ไม่มีนิวเคลียส เนื่องจาก
เป็นชิ้นส่วนของไซโทพลาซึมของเมกะแคริโอไซต์ (megakaryocyte) ซึ่งมีเซลล์ต้นก้าเนิดอยู่
ภายในไขกระดูก เกล็ดเลือด ท้าหนา้ที่เกี่ยวกับขบวนการแข็งตัวของเลือด 

2. ปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่นหรือฮีมาโตคริต (packed cell volume, PCV หรือ 
hematocrit, Hct) หมายถึง ปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่นที่สุด เมื่อปั่นในหลอดที่มีขนาด
สม่้าเสมอด้วยอัตราเร็วและเวลาที่ก้าหนดให้ ซึ่งเป็นเวลาที่น้อยที่สุดที่ท้าให้เม็ดเลือดแดงอัด
แน่นที่สุด การทดสอบนี้ใช้ในการตรวจกรองภาวะเลือดจาง (anemia) และภาวะเลือดข้น 
(polycythemia) รวมทั้งใช้ประเมินความรุนแรงของภาวะเลือดจาง และติดตามผลการรักษา
ภาวะเลอืดจาง 

ปั่นเลือดในหลอดที่มีขนาดสม่้าเสมอ ด้วยอัตราเร็วและเวลาคงที่ แล้ววัดปริมาตรเม็ด
เลือดแดงที่อัดแน่นเทียบกับปริมาตราทั้งหมดของเลือด อัตราเร็วและเวลาที่ใช้นี้เป็นอัตราเร็ว
และเวลาที่น้อยที่สุดที่ท้าให้เม็ดเลือดแดงอัดแน่นที่สุด กล่าวคือ การเพิ่มอัตราเร็วหรือเวลาจะ
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ไม่ท้าให้ปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเปลี่ยนแปลงอีกต่อไป อัตราเร็วและเวลาที่ใช้ขึ้นกับ
วิธีการที่เลือก 

การค้านวณ 

การค้านวณค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น สามารถค้านวณได้จากตัวเลขที่อา่นได้ 
ปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (%) = ความสูงของช้ันเม็ดเลือดแดง (มม.) x 100 

                                                            ความสูงของเลือดทั้งหมด (มม.) 
ตัวอย่าง 
ความสูงของช้ันเม็ดเลือดแดง  43 มม. 
ความสูงของเลือดทั้งหมด 110 มม. 
ปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น   =   43 x 100 % = 39 % 

                                                            110 

การแปลผล  
ตารางท่ี 1.1 ค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น  

ภาวะเลือด ปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (%) 

ภาวะเลอืดจาง (anemia)  
   อายุ 6 เดือน-6 ปี 
   อายุ 6 ปี-14 ปี 
   ผูช้ายอายุตั้งแต ่14 ปีขึ้นไป 

   ผูห้ญิงอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป 

   หญิงมีครรภ์ 

 

<33 

<36 

<39 

<36 

<33 

ภาวะเลอืดข้น (polycythemia) 

   ผูช้าย 

   ผูห้ญิง 

 

>54 

>51 

 

3. หมู่เลือด (blood group หรอื blood type) 

บนผิวเม็ดเลือดแดงของคน จะมีแอนติเจนหลายชนิด เป็นที่มาของการจ้าแนกหมู่เลือด
หลายระบบ ได้แก่ ระบบ ABO, ระบบ Rh, ระบบ Lewis, ระบบ li, ระบบ Mn, ระบบ P, ระบบ 
Kidd และระบบ Duffy เป็นต้น แต่ระบบหมู่เลือดที่ส้าคัญ และก่อให้เกิดความรุนแรงทางคลินิก 
คือ ระบบ ABO และ Rh 
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3.1 ระบบหมู่เลือด ABO ระบบนี้มีแอนติเจน 3 ชนิด คือ เอ (A), บี (B), และ เอช (H) 

ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีเป็น ไกลโคสฟิงโกลิพิด (glycosphingolipid) ในคนที่มีหมู่เลือดเอ จะมี
แอนติเจนเอ บนผิวเม็ดเลือดแดง คนหมู่เลือดบี จะมีแอนติเจนบี บนผิวเม็ดเลือดแดง คนหมู่
เลือดเอบี จะมีแอนติเจน เอบี บนผิวเม็ดเลือดแดง ส่วนคนหมู่เลือดโอ จะไม่มีแอนติเจนใดเลย
บนผวิเม็ดเลือดแดง ส่วนในพลาสมาของคนหมู่เลือดเอ จะมีแอนติบอดีบี (anti-B) คนหมู่เลือด 
บี จะมีแอนติบอดีเอ (anti-A) คนหมู่เลือดเอบี ไม่มีแอนติบอดีทั้งสองชนิด ส่วนคนหมู่เลือดโอ 
จะมีแอนติบอดี ทั้งเอและบี (anti-A and anti-B) ดังนั้นในการให้เลือด จะต้องหลีกเลี่ยงการให้
เลือดต่างกลุ่ม เนื่องจาก แอนติบอดีในน้้าเลือดที่จ้าเพาะ กับแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดง 
สามารถก่อให้เกิดการเกาะกลุ่มของเซลล์เม็ดเลือดแดง จากการจับของแอนติบอดี แล้ว
เหนี่ยวน้าใหเ้กิดการแตกของเม็ดเลือดแดงได้ (hemolysis) ซึง่เป็นอันตรายถึงชีวติ 

ดังนั้นการตรวจ ABO group เป็นการตรวจหาแอนติเจนที่อยู่บนเม็ดเลือดแดง โดยให้
ท้าปฏิกิริยากับแอนติบอดี (anti-A, anti-B, anti-A,B)  โดยแอนติเจนที่มีบนเม็ดเลือดแดง จะ
ท้าปฏิกิริยากับแอนติบอดีที่จ้าเพาะกัน และตรวจหาแอนติบอดีที่มีใน serum โดยใหท้้าปฏิกิรยิา
กับ A-cell , B - cell และ O-cell ซึ่งผลการตรวจ cell grouping และ serum grouping จะต้อง
สอดคล้องกัน 

3.2 ระบบหมู่เลือด Rh นอกจากการมีชนิดของแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดง ที่
แตกต่างกันตามระบบ ABO แล้ว ยังพบว่าบนผิวเม็ดเลือดแดงของคน ยังมีส่วน Rh factor ซึ่งมี
โครงสร้างคล้ายคลึงกับแอนติเจน บนผิวเม็ดเลือดแดงของลิง Rhesus พบว่าแอนติบอดีต่อเม็ด
เลือดแดงของลิง Rhesus ที่เตรียมขึ้นในกระต่าย สามารถท้าให้เม็ดเลือดแดงของคนส่วนใหญ่
จับกลุ่มกันได้ ซึ่งคนที่มีลักษณะดังกล่าวจัดเป็น Rh positive (Rh+) และคนที่มีเม็ดเลือดแดงไม่
สามารถท้าปฏิกิริยาจ้าเพาะกับแอนติบอดี ดังกล่าวได้ จัดเป็น Rh negative (Rh-) ซึ่งพบน้อย
มาก เป็นระบบหมูเ่ลือด ที่ส้าคัญรองลงมาจากระบบ ABO 

 

อุปกรณ์ 

1. กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบ (compound microscope) 

2. กระดาษเช็คเลนส์ 
3. สไลด์ 
4. Lancet 

5. ส้าล ี

6. Spreader 
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7. Capillary tube 

8. อักษรไม้จิ้มฟัน 

9. ดินน้้ามัน 

10. เครื่องปั่นเหวี่ยงไมโครฮีมาโตคริต (microhematocrit centrifuge) 

11. เครื่องอา่นไมโครฮีมาโตรคริต 

 

สารเคม ี

1. ชุดสีย้อมเม็ดเลือด Wright’s stain 

2. น้้ามัน (oil immersion) 

3. แอลกอฮอล์ 
4. น้้ายา antiserum (Anti-A, Anti-B และ anti-D) 

 

วิธีการทดลอง 
1. การศึกษาสัณฐานวิทยาของเม็ดเลือดแดง (morphology of blood cell) 

การศึกษารูปร่างลักษณะของเซลล์เม็ดเลือด และจ้าแนกความแตกต่างระหว่างเซลล์
เม็ดเลือดชนิดต่าง ๆ จะใช้เทคนิคการย้อมสีเฉพาะ โดยอาศัยหลักการย้อมสีที่แตกต่างกัน
ระหว่างนิวเคลียส และไซโทพลาสซึมของเซลล์เม็ดเลือด เพื่อให้มองเห็นรูปร่างของเซลล์ และ
นิวเคลียส 

1. เจาะเลือดปลายนิ้ว โดยเช็ดบริเวณปลายนิ้วด้วยแอลกอฮอล์ จากนั้นใช้ lancet เจาะ
ที่บริเวณดังกล่าว 

  2. ใช้ capillary tube ดูดเลือดบริเวณที่เจาะให้ได้เกือบเต็มหลอด 

          3. หยดเลือดบนสไลด์ 1 หยด โดยให้หยดเลือดอยู่กึ่งกลางของความกว้างแผ่นกระจก 
และหา่งจากปลายแผ่นกระจกประมาณ 2 ซม. 
          4. จับ spreader (สไลด์ตัวไถ) ระหว่างนิ้วโป้ง นิ้วชี้ วางหน้าหยดเลือด โดยท้ามุม
ประมาณ 25-45 องศา กับสไลด์ ทั้งนี้ขึ้นกับความเข้มข้นของเลือด ถ้าเลือดข้นใช้มุมต่้า ถ้า
เลือดจางใชมุ้มสูง 
 5. ลากแผ่นกระจกตัวไถถอยหลังกลับไปยังหยดเลือด ให้เลือดกระจายเป็นเส้นตรงเต็ม
ด้านกว้างของกระจกตัวไถ 

6. รีบไถสเมียร์เลือดไปด้านหน้าอย่างรวดเร็ว โดยรักษาจังหวะความเร็ว และมุมไถให้
คงที่สม่้าเสมอ สเมียร์เลือดควรแห้งทันทีที่ไถเสร็จ โดยเริ่มแหง้จากปลายสเมียร์  
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7. เมื่อสไลด์แห้ง หยดสีย้อมเม็ดเลือด Wright’s stain ลงบนสไลด์พอท่วม ทิ้งไว้
ประมาณ 3-5 นาที 

8. หยด phosphate buffer ลงบนสไลด์ให้ท่วม ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาที แล้วน้าสไลด์
ไปล้างดว้ยน้้ากลั่น ทิง้ไว้ให้แห้ง 

9. สไลด์ที่แห้งแล้ว ไปศกึษารูปร่างลักษณะ และการติดสีของเซลล์เม็ดเลือด โดยเลือก
บริเวณปลายของสเมียร์ ที่เป็นบริเวณที่เม็ดเลือดกระจายตัว ไม่ซ้อนทับกัน โดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์ ดว้ยเลนส์ใกล้วัตถุก้าลังขยาย 100 เท่า แล้วบันทึกผลการทดลองโดยวาดภาพแสดง
ลักษณะของเซลล์เม็ดเลือด 

 
ภาพที่ 6.1 การไถสเมียร์เลือด 

ที่มา (https://www.slideshare.net สืบค้น 30 ธันวาคม 2557) 

2. การตรวจหมู่เลือด โดยวิธีตรวจ Cell grouping แบบ slide test 

อาศัยท้าปฏิกิริยากับแอนติบดี (anti-A, anti-B, anti-D)  โดยแอนติเจนที่มีบนเม็ด
เลือดแดงจะท้าปฏิกิรยิากับ antibody ที่จ้าเพาะกัน จะเกิดการกลุ่มตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง 
     1. น้าเลือดที่เหลือจากการทดลองที่ 1 หยดเลือดบน slide ที่สะอาด 3 จุด จุดละ 1 หยด 

2. หยดน้้ายา anti-A, Anti-B, anti-D ตามล้าดับลงใกล้กับเลือดที่หยดไว้ ตามล้าดับ 

3. ใช้ไม้จิม้ฟันคนใหเ้ลือด และน้้ายา anti-serum ให้เป็นเนือ้เดียวกัน 

การอ่านผล  
เอียงสไลด์ไปมา ดูปฏิกิรยิาการจับกลุ่มตกตะกอนเม็ดเลือดแดง อ่านผลภายใน 2 นาที 
Positive: เกิดการจับกลุ่มตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง 
Negative: เม็ดเลือดแดงเป็นเนือ้เดียวกันไม่มีการจับกลุ่มตกตะกอน 
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3. การตรวจเม็ด เลือดแดงอัดแน่น  ด้ วยวิธีปั่ นด้ วยหลอดแก้วขนาดเล็ก 
(microhematocrit method) 

1. น้าเลือดที่เหลือ ควรเหลือประมาณมากกว่า 3 ใน 4 ของ capillary tube 

2. ปิดหลายข้างหนึ่งด้วยดินน้้ามัน 

3. น้าไปวางในเครื่องปั่นเหวี่ยงไมโครฮีมาโตคริต โดยวาง capillary tube ให้ปลายข้างที่
อุดดินน้้ามันอยู่ด้านนอกชิดกับขอบยางภายในจาน ตรวจสอบต้าแหน่งที่สมดุลกันของ capillary 

tube ปิดฝาจานให้สนทิแล้วจึงปั่นด้วยอัตราเร็ว 11,500-15,000 รอบต่อนาที นาน 5 นาที 
4. น้า capillary tube ออกจากเครื่องปั่นเหวี่ยงไมโครฮีมาโตคริต น้าไปวัดระดับปริมาณ

เม็ดเลือดแดงอัดแน่น และระดับเลือดทั้งหมด หรืออ่านด้วยเครื่องเครื่องอ่านไมโครฮีมาโตคริต 
จะได้เปอร์เซ็นต์ของฮีมาโตคริต บันทึกผลลงในตาราง 
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รายงานการปฏิบัติการท่ี 6 

ส่วนประกอบของเลือด และปฏิกิริยาภูมิคุ้มกนั 

 

สาขาวิชา……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือผู้รายงาน………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วันที่ท้าการทดลอง………………………………………………………………………………………………………………………. 
อาจารย์ผู้สอน……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ผลการทดลอง 
1. การศึกษาสัณฐานวิทยาของเม็ดเลือดแดง (Morphology of blood cell) 

ชนิดของเม็ดเลือด รู ป ร่ า ง  ก า ร ติ ด สี ข อ ง
นิวเคลียส ไซโทรพลาสซึม 
และแกรนูล 

วาดภาพลักษณะเม็ดเลือด 

Neutrophil  

 

 

 

Eosinophil  

 

 

 

Basophil  

 

 

 

Monocyte  

 

 

 

Lymphocyte  
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ชนิดของเม็ดเลือด รู ป ร่ า ง  ก า ร ติ ด สี ข อ ง
นิวเคลียส ไซโทรพลาสซึม 
และแกรนูล 

วาดภาพลักษณะเม็ดเลือด 

Erythrocyte  

 

 

 

Platelet  

 

 

 

 

2. การตรวจหมู่เลือด โดยวิธีตรวจ cell grouping แบบ slide test 

 น้้ายา  anti-A น้้ายา  anti-B น้้ายา anti-D 

ปฏิกิรยิาตอ่เม็ดเลือดแดง    

แปลผลหมูเ่ลือด  

 

3. การตรวจเม็ดเลือดแดงอัดแน่น ด้วยวิธีปั่นด้วยหลอดแก้วขนาดเล็ก  
ระดับของเม็ดเลือด
แดงอัดแน่น (มม.) 

ร ะ ดั บ ข อ ง เลื อ ด
ทั้งหมด (มม.) 

ปริมาตรเม็ดเลือด
แดงอัดแน่น (%) 

แปลผล 

 

 

   

 

สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………



 

 

74 ชวีวทิยาในการสาธารณสุข 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

เอกสารอ้างอิง 
1. คณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา. 2546. หนังสือปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1. ภาควิชา

ชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
2. สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ และ ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์. 2546. ปฏิบัติการคลังเลือด. 

ภาควิชาภูมคิุ้มกันวิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
3. โสภาค โรจนเสถียร. 2540. ปฏิบัติการโลหิตวิทยา  = Practical hematology. 

กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ์เรอืนแก้วการพิมพ์. 
4. นันทรัตน์ โฆมานะสิน และคณะ. 2546. การทดสอบพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการ.

ภาควิชาจุลทรรศน์คลนิิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
5. Campbell, N.A., Reece, J.B. and Mitchell, L.G. 1999. Biology. 4th ed. San 

Francisco. Addison Wesley Longman. 

6. Morgan, J.G. and Eloise, B. C. M. 1996. Investigating biology. 2nd ed. San 

Francisco. The Benjamin/Cummings. 

7. Terry, R. Martin. 2002. Human anatomy&physiology: Laboratory manual. 9th 

ed. New York. McGraw-Hill. 

8. Wachtmeister, H.F.E. and Scott, L.J. 1993. Encouter with life: General bilology 

laboratory manual. 4th ed. Colorado. Morton Publishing. 

9. Winchester, A.M. 1975. Biology laboratory manual. 5th ed. Lowa. Wm. C. Brown 

Company Publishers.  



 

บรรณานุกรม 

 

เชาวน์ ชิโนรักษ์ และ พรรณี ชิโนรักษ์. 2552. ชีววิทยาเล่ม 1. ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ปรีชา สุวรรณ พินิจ และ นงลักษณ์  สุวรรณ พินิจ. 2551.  ชีววิทยา 1. พิมพ์ครั้งที่  9. 

กรุงเทพมหานคร. ส านักพิมพ์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ปรีชา สุวรรณ พินิจ และ นงลักษณ์  สุวรรณพินิจ. 2550.  ชีววิทยา 2. พิมพ์ครั้งที่  7. 

กรุงเทพมหานคร. ส านักพิมพ์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
คณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา. 2552. ชีววิทยา 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร.ภาควิชา

ชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 
กฤษณ์ มงคลปัญญา และ อมรา ทองปาน. 2546. ชีววิทยา.พิมพ์ครั้งที่ 5. คณะวิทยาศาสตร์ , 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
Cecie Starr. Biology: concepts and applications /ผู้แปลและเรียบเรียง ทีมคณาจารย์ ภาควิชา

ชีววิทยา. ชีววิทยา เล่ม 1. ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. กรุงเทพฯ: Cengage 

Learning (Thanilan), Ltd. 

สิริภัทร์ พราหมณีย์ . 2556. ชีววิทยา. พิมพ์ครั้งที่  5. กรุงเทพมหานคร. ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศ์าสตร์. 

อนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ทบวง มหาวิทยาลัย. 2546. ชีววิทยา 1. 
กรุงเทพมหานคร. สมาคมวิทยาศาสตร์แหง่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ.์ 

ประสิทธิ์ ขนะรัตน์ และปัญจะ กุลพงษ์. 2544. โลหิตวิทยา. ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

พรเทพ เทียนสิวากุล. 2544. โลหติวิทยาคลินิก. กรุงเทพมหานคร. ส านักพิมพ์แหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

วิชัย ประยูรวิวัฒน์, อ้อยทิพย์ ณ ถลาง. 2549. โลหิตวิทยาเบื้องต้น . กรุงเทพมหานคร. 
โครงการต าราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. 

สุทธิพันธ์ สาระสมบัติ และคณะ. อิมโมนูวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ: บริษัท เค.พี. พริ้นติ้ง 
จ ากัด. 2543. 

รับพร กิตติวัชร. 2556. เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันและการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน . พิมพ์
ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร. ส านักพิมพ์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 



 

 

74 ชวีวทิยาในการสาธารณสุข 

กนกธร ปิยธ ารงรัตน์. 2542. ชีววิทยาของร่างกาย. พิมพ์ครั้งที่ 1. โครงการจัดตั้งส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  

คณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา. 2548. คู่มือปฏิบัติการชีววิทยา 1. กรุงเทพมหานคร. ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

คณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา. 2547. ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป . ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

เสาวรส กาญจนารักษ์. 2535. คู่มอืปฏิบัติการชีววิทยา. ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

สิริภัทร์ พราหมณีย์, ธนวรรณ พานิชพัฒน์, ลักษณา กันทะมา. 2554. ชีววิทยา: ปฏิบัติการ. 
สายวิชาวิท ยาศาสตร์  คณ ะศิลปะศาสตร์  และวิท ยาศาสตร์ , มหาวิท ยาลั ย 
เกษตรศาสตร์. 

คณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา. 2545. ปฏิบัติการชีววิทยา. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

คณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา. 2548. คู่มอืปฏิบัติการชีววิทยา 1. สงขลา. ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

โครงการต าราวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน. 2548. ชีววิทยา: สัตววิทยา 1. 
กรุงเทพมหานคร. บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จ ากัด. 

นภดล ศุกระกาญจน์ และคณะ. 2549. คู่มือปฏิบัติการชีววิทยา 2. โครงการส่งเสริมการผลิต
เอกสารวิชาการ ภาควิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

คณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา. 2546. หนังสือปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1. ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ และ ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์. 2546. ปฏิบัติการคลังเลือด. ภาควิชา
ภูมคิุ้มกันวิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

โสภาค โรจนเสถียร. 2540. ปฏิบัติการโลหิตวิทยา = Practical hematology. กรุงเทพมหานคร. 
โรงพิมพ์เรอืนแก้วการพิมพ์ 

นันทรัตน์ โฆมานะสิน และคณะ. 2546. การทดสอบพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการ.ภาควิชา
จุลทรรศน์คลนิิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

Solomon, E. P., Berg, L. R., Martin, D.W. 2002. Biology. 6nd ed. Singapore. Rooks/ 

Cole/Thomson Learning. 



 

 

 

 

 

 

75 บรรณานุกรม 

Tribe, M.A. Eraut, M.R. and Snook, R.K. 1975. Basic biology course:Light microscopy. 

Cambridge. Cambridge University Press.  

Beckett, B.S. 1983. Beginning Science Biology. Oxford University Press, London. 

Campbell, N.A., Reece, J.B. and Mitchell, L.G. 1 9 9 9 .  Biology. 4 th ed. San Francisco. 

Addison Wesley Longman. 

Dolphin, W.D. 2005. Biological Investigation. 7th ed. New York. McGraw-Hill. 

Mader, S. S. 2001. Biology. 7th ed. New York. McGraw-Hill. 

Peter, H. R. and George, B. J. 2002. Biology. 6th ed. McGraw-Hill. 

Campbell, N.A., Reece, J.B. 2002. Biology. 6th ed. San Francisco. Pearson Education. 

Enger, E. D. and F. C. Ross. 2003. 10th ed. Concepts in biology. McGraw-Hill Higher 

Education. New York. 

Klug, W. S., Cummings, M. R., Spencer, C. A., Palladio, M. A. 2012. Concepts of genetics. 

10th ed. USA, Pearson Education, Inc. 

Pierce, B. A. 2012. Genetics essential: concepts and connection. 1st ed. USA, Sinauer 

Associates, Inc. 

Mader, S. S. 2010. Biology. 10th ed. New York. McGraw-Hill Education. 

Brooker, R. J., Widmaier, E. P., Graham, L. E. & Stiling, P. D. 2014. Biology. 3rd ed. New 

York. McGraw-Hill Education. 

Mason, K. A., Losos, J. B., & Singer, S. R. 2017. Biology. 11th ed. New York. McGraw-Hill. 

Colman RW, Marder VJ, Clowes AW, George JN and Goldhaber SZ. 2006 Hemostasis and 

Thrombosis: Basic Principles and Clinical Practice. 5th ed. Philadelphia: Lippincott 

Williams & Wilkins. 

Hoffman R, Benz EJ, Shaittil SJ, Furie B, Silberstein LE, McGlave z P and Heslop H. 2009. 

Hematology Basic Principle and Practice. 5th ed. Philadephia:Churchil Livingstone. 

Rodak BF, Fritsma GA and Doig K. 2007. Hematology: Clinical Principles and Applications. 

3rd ed. Philadephia: Saunders Elsevier. 

Song W C, Sarrias M R. and Lambris J D. 2000. Complement and innate immunity, 

Immunopharmacology. 

Parham, P. 2015. The immune system. 4th ed. USA: Garland Science. Taylor and Francis 

Group, LLC. 



 

 

76 ชวีวทิยาในการสาธารณสุข 

Reeves G. and Todd I. 2004. Lecture note on Immunology. 4th ed. Oxford: Black well 

Scientific publication. 

Kiaus D.E. 2001. Immunology understanding the immune system, Wiley-Liss, Inc., New 

York. 

Helms, D.R., Helms, C.W. Kosinski, R.J. and Cummings, L.R. 1988. Biology in the 

laboratory. 3rd ed. W.H. Freeman and Company. New York. 

Perry, J.W., Morton, D. and Perry, J.B. 2002. Laboratory manual for biology. Pacific Grove. 

Brook/coll Thomson Learning. 

Terry, R. Martin. 2002. Human anatomy & physiology: Laboratory manual. 9th ed. New 

York. McGraw-Hill. 

Mader, S.S. 2001. Laboratory Manual Biology. 7th ed. New York. McGraw-Hill. 

Mertens, R.T. and R.L. Hammersmith. 1998. Genetics laboratory investigation. 11th ed. 

Prentice Hall. New Jersey.  

Morgan, J.G. and Eloise, B. C. M. 1996. Investigating biology. 2nd ed. San Francisco. The 

Benjamin/Cummings. 

Wachtmeister, H.F.E. and Scott, L.J. 1993. Encouter with life: General bilology laboratory 

manual. 4th ed. Colorado. Morton Publishing. 

Winchester, A.M. 1975. Biology laboratory manual. 5th ed. Lowa. Wm. C. Brown Company 

Publishers.  

 

 

   

 

          

 

 

 

 


