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ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ําเหลืองกับการรักษาดุลยภาพของรางกาย 
 

 การลําเลียงสาร: ส่ิงมีชีวิต จําเปนตองเคล่ือนยายสารตางๆ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเสมอเชนอาหารหลังยอยตอง

ลําเลียงไปเก็บไวที่เซลล หรือเม่ือมีการสลายโมเลกุลของอาหารเพื่อใหไดพลังงานก็จําเปนตองลําเลียงกาซออกซิเจนจาก

ภายนอกเขาสูเซลล เม่ือมีของเสียที่เกิดจากเมทาบอลิซึมของรางกายก็จะลําเลียงไปกําจัดออกที่ไต ......นักเรียนคิดวาสวนที่ทํา

หนาที่ในการลําเลียงสารของส่ิงมีชีวิตเปนอยางไร 

      การลําเลียงสารในส่ิงมีชีวิตเซลลเดียวและสัตว: ส่ิงมีชีวิตเซลลเดียว สัตวพวกฟองนํ้า และไฮดรา รางกายขนาด

เล็ก มีเซลลจํานวนนอย จึงไมมีการลําเลียงสาร สารตางๆสามารถแลกเปล่ียนโดยตรงกับส่ิงแวดลอมสัตวที่มีโครงสราง

ซับซอนและมีขนาดใหญเซลลไมสามารถสัมผัสกับส่ิงแวดลอมไดโดยตรงจึงตองมีระบบลําเลียงสารซึ่งไดแกระบบ

หมุนเวียนเลือดระบบหมุนเวียนเลือดของส่ิงมีชีวิต แบงเปน 2 ชนิด คือ  

 ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปด (open circulatory system): ระบบนี้บางชวงเลือดจะไหลไปตามชองวางของลําตัว 

และชองวางระหวางอวัยวะคือเลือดไมไดไหลอยูในเสนเลือดตลอดเวลา เชนสัตวในไฟลัมที่ 6 ,7, 8 ยกเวนปลาหมึกมีระบบ

หมุนเวียนเลือดแบบปด 

 ระบบหมุนเวียนเลือดแบบปด  (Closed circulatory system) : เลือดจะไหลอยูในเสนเลือดตลอดเวลา ไดแกสัตวใน

ไฟลัมที่  5และ 9  

 

 ระบบลําเลียงสารของคน : ประกอบดวย 2 ระบบที่สําคัญ คือ ระบบหมุนเวียนเลือด และ ระบบน้ําเหลือง  

 1. ระบบหมุนเวียนเลือดของคน ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวนคือ หัวใจ เสนเลือด และเลือด 

 1.1 หัวใจ หัวใจ พบที่บริเวณชองอก อยูภายในถุงเย่ือหุมหัวใจ(Pericardium)  ระหวางปอดท้ัง 2 ขาง คอนไป

ทางซายเล็กนอย เปนอวัยวะท่ีทําหนาที่นําเลือดไปฟอกที่ปอด และ สูบฉีดเลือดไปเล้ียงสวนตางๆของรางกาย  

โครงสรางของหัวใจประกอบดวย : หองหัวใจ , ล้ินหัวใจ (valve), เสนเลือดที่หัวใจ 

หองหัวใจ : หัวใจคนเรามี 4 หอง ไดแก หองบน (Atrium) มี 2 หองคือ บนซาย Left atrium (LA) บนขวา Right atrium 

(RA) หองลาง(Ventricle) มี 2 หอง คือ ลางซาย Left ventricle (LV) ลางขวา Right ventricle (RV)  
 
ล้ินหัวใจ(Valve): มีลักษณะ สําคัญคือเปดไดแคทิศทางเดียวเพ่ือชวยไมใหเลือดไหลยอนกลับ เปนการควบคุมการทิศ

ทางการไหลของเลือดนั่นเอง มี 2 ชนิด คือ 

 - ล้ินอาตริโอ เวนทริคิวลาร  (Artrio-Ventricular valve )พบก้ันระหวางหัวใจหองบนและลาง มี 2 ชนิด คือ 

 1. ล้ินไบคัสปด (Bicuspid) ก้ันระหวางหัวใจหองบนซายกับลางซาย 

 2. ล้ินไตรคัสปด (Tricuspid) ก้ันระหวางหัวใจหองบนขวากับลางขวา 

- ล้ินซมิลูนาร  ( Semilunar valve ) พบที่โคนเสนเลือดขนาดใหญใกลหัวใจ มี 2 ชนิด 

1. ล้ินพัลโมนารีเซมิลูนาร (pulmonary semilunar vale) : พบก้ันระหวางหัวใจหองลางขวา กับ    เสน

เลือดพัลโมนารีอาเตอรี (Pulmonary artery) 

  2. ล้ินเอออรติกเซมิลูนาร (Aortic Semilunar valve): พบที่โคนเสนเลือด เอออรตา (Aorta) 

  ก้ัน ระหวางเสนเลือด เอออรตา กับ หัวใจหองลางซาย 

เสนเลือดที่หัวใจ: มีหลายเสนดังนี้ 

1.เสนเลือดโคโรนารี (Coronary) นําเลือดมาหลอเล้ียงรางกายแลวเกิดเปนเลือดดําไหลเขาสูหัวใจหองบนขวา 

2.เสนเลือดระบบเวนาคาวา (Vena cava) มี 2 เสน 

 2.1  ซุพีเรียเวนาคาวา (Superior vena cava) รับเลือดดําจากสวนหัวและแขน เขาสูหัวใจหองบนขวา 

 2.2  อินฟเรียเวนาคาวา (Inferior vena cava) รับเลือดดําจากรางกายสวน ลําตัว และ ขา ไหลเขาสูหัวใจหอง 

            บนขวา 

3. เสนเลือดพัลโมนารีอารเตอรี (Pulmonary artery) เปนเสนเลือดที่นําเลือดดําจากหัวใจหองลางขวาไปฟอกท่ี 

    ปอด 

4. เสนเลือดพัลโมนารีเวน (Pulmonary vein)เปนเสนเลือดแดงที่นําเลือดจากปอดเขาสูหัวใจหองบนซาย 



โรงเรียนปทุมราชวงศา                                                                          จังหวัดอํานาจเจริญ                                            

วิชา ชีววิทยา                                                           หนา  2                               ครูนันทนา  สําเภา 
 

5. เสนเลือดเอออรตา (Aorta) เปนเสนเลือดที่นําเลือดแดงไปเล้ียงสวนตางๆของรางกาย 
การไหลเวียนเลือดผานหัวใจ 
 เลือดดําจากสวนตางของรางกายไหลเขาสูเสนเลือด 2 เสนคือซุพีเรียเวนาคาวา และ อินฟเรียเวนาคาวา ไหลเขาสู 

หัวใจหองบนขวาผานล้ินไตรคัสปด ลงสูหัวใจหองลางขวา ผานล้ินพัลโมนารีเซมิลูนาร เขาสูเสนเลือดพัลโมนารีอาเตอรีนํา

เลือดไปฟอกที่ปอด/กลายเปนเลือดแดง เลือดแดงจากปอดจะไหลรวมกันที่เสนเลือดพัลโมนารีเวน เขาสูหัวใจหองบนซาย 

ผานล้ินไบคัสปดลงสูหัวใจหองลางซาย การบีบตัวของหัวใจดันเลือด ผานล้ินเอออรติกเซมิลูนารเขาสู เสนเลือดเอออรตา

แตกแขนงไปเล้ียงสวนตางๆของรางกาย เลือดแดงเปล่ียนเปนเลือดดํา ไหลรวมยังเสนเลือดระบบเวนาคาวาไดแก อิฟเรียเว

นาคาวา และซุพีเรียเวนาคาวา มีการไหลเวียนเชนเดิมตอไปเร่ือยๆ 

แรงดันเลือด คือ แรงดันที่เกิดจากการบีบตัวคลายตัวของหัวใจเพื่อดันเลือดไปเล้ียงสวนตางๆของรางกาย ซึ่งมี 2 คาคือ  

 1.  แรงดันซิสโทลิก (Systolic pressure) คือแรงดันเลือดขณะท่ีหัวใจบีบตัว ปกติมีคาประมาณ  

      20 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) 

 2.  แรงดันไดแอสโทลิก (Diastolic pressure) แรงดันเลือดขณะท่ีหัวใจคลายตัว ปกติมีคาประมาณ           

      80 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) 
ปจจัยที่มีผลตอแรงดันเลือด  
 1. อายุ: ผูใหญ จะมีแรงดันเลือดสูงกวาในเด็ก 

 2. เพศ: ระยะแรกผูชายจะมีแรงดันเลือดสูงกวาผูหญิง เม่ืออายุมากขึ้นผูหญิงจะมีแรงดันเลือดมากกวาผูชาย 

 3. อารมณ : โกรธฉุนเฉียว จะทําใหแรงดันเลือดสูงขึ้น 

 4. น้ําหนักรางกาย :คนอวนมีแรงดันเลือดสูงกวาคนผอม 
   
1.2 เลนเลือด 

แบงไดเปน 3 ระบบคือ1. เสนเลือดที่นําเลือดออกจากหัวใจ 2. เสนเลือดที่นําเลือดเขาสูหัวใจ  3. เสนเลือดฝอย 

 เสนเลือดที่นําเลือดออกจากหัวใจ:สวนใหญเปนเลือดแดง คือ มีกาซออกซิเจน มากกวากาซคารบอนไดออกไซด  

ยกเวนเสนเลือดพัลโมนารีอาเตอรี (Pulmonary artery) เสนเลือดที่นําเลือดออกจากหัวใจที่มีขนาดใหญที่สุด คือเสนเลือด

เออรตา (Aorta) ขนาดกลาง คือ เสนเลือดอารเตอรี (Artery) 

ขนาดเล็ก คือ อารเตอริโอล (Arteriole) 
 โครงสรางของเสนเลือดแดง 
ประกอบดวยเนื้อเย่ือ 3 ชั้นคือ 

1.ชั้นนอก เปนชั้นเนื้อเย่ือเก่ียวพันที่มี fibrous material และจะมีเสนเลือดวาซา วาโซรัม (vasa vasorum) มา

เล้ียงผนังของเสนเลือดดวย 

2. ชั้นกลาง เปนชั้นกลามเนื้อเรียบและเน้ือเย่ือเก่ียวพันที่มีไยอิลาสติก (elastic fibers) ทําใหมีความยืดหยุนดี 

3.ชั้นในสุด: เปนชั้นกลามเนื้อเรียบและเน้ือเย่ือเก่ียวพันที่มีไยอิลาสติก (elastic fibers) ทําใหมีความยืดหยุนดี 

**โครงสรางของระบบเสนเลือดในระบบอารเทอรีจะมีความแตกตางกันทางดานโครงสรางและองคประกอบอยูบาง เชน

ผนังของอารเทอรีขนาดเล็กและอารเทอริโอลจะมีเนื้อเย่ืออิลาสติกนอยกวาเสนเลือดอารเทอรีขนาดใหญ แตมีกลามเนื้อ

เรียบคอนขางมากทําใหยืดหยุนไดดีมาก 
 
 
 
 
 
เสนเลือดที่นําเลือดเขาสูหัวใจ :สวนใหญเปนเลือดดํา คือ มีกาซคารบอนไดออกไซดมาก มีกาซออกซิเจนนอย ยกเวน

เสนเลือดพัลโมนารีเวน(Pulmonary vein)ซึ่งเปนเสนเลือดยกเวน เพราะนําเลือดแดงจากปอดเขาสูหัวใจขนาดใหญที่สุด 

คือ เสนเลือดในระบบเวนาคาวา มี 2 เสนคือ 

  1.  เสนเลือดซุพีเรียเวนาคาวา (Superior Vena cava) 

  2.  เสนเลือดอินฟเรียเวนาคาวา (Inferior Vena cava) 
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ขนาดกลาง คือเสนเลือดเวน  (Vein) ขนาดเล็ก คือเสนเลือดเวนูล (Venule)   
 โครงสรางของเสนเลือดดํา 
ผนังเสนเลือด : ประกอบดวยผนัง 3 ชั้นเหมือนหลอดเลือดแดงแตแตกตางกันที่ 

1.เสนเวนมีขนาดเสนผานศูนยกลางใหญมากกวาอารเทอรี  

2.ผนังของเสนเลือดเวนจะบางกวาของอารเทอรี เนื่องจากมีกลามเนื้อนอยกวา ผนังชั้นนอกของเสนเวนจะหนา

เปน 2 - 5 เทาของช้ันกลาง  

3.ทอหรือชองวาง (lumen) ของเสนเลือดเวนมีขนาดกวางกวาทอของเสนเลือดอารเทอรี  

4.ผนังของเสนเวน จะมีความยืดหยุนนอยกวา แรงดันของเลือดที่ไหลในเสนเลือดเวนตํ่ากวาในเสนเลือดอารเทอรี 

และจะมีแรงดันคอนขางสม่ําเสมอย่ิงใกลหัวใจแรงดันของเลือดของเสนเวนย่ิงตํ่าลง เนื่องจากอยูหางจากแรงบีบ

ตัวของหัวใจ  

        5.ผนังของเสนเลือดเวนสามารถยืดขยายไดมาก ทําใหจุเลือดไดเปนจํานวนมากกวาในเสนอารเทอรี ประมาณ 

          60 - 70 % ของเลือดทั้งหมดในรางกายจะอยูในระบบเวน  

        6.เสนเวนขนาดใหญจะมีล้ิน (valve) ก้ันอยูภายในเปนระยะๆ เชนเสนเวนที่ทองและขานี้จะชวยปองกันไมให

เลือดไหล ยอนกลับ ทําใหเลือดถูกไลใหเคล่ือนที่ไปขางหนาเร่ือยๆ ยกเวนเสนเลือดพัลโมนารีเวน (pulmonary vein) ที่นํา 

เลือดที่ฟอกแลวจากปอดมาเขาสูเอเตรียมซายจะไมมีล้ินก้ันอยูภายใน  

         7. เสนเลือดเวนใชในการเจาะเลือดหรือบริจาคเลือด แตเสนเลือดอารเทอรีไมใชในการเจาะเลือด เนื่องจากมี

แรงดัน  เลือดมากซึ่งเกิดจากการบีบตัวของหัวใจ  
เสนเลือดฝอย :  

1.เลือดภายในเปนทั้งเลือดแดงและดํา อยูระหวางเสนเลือด เวนูล และ อารเตอริโอล  

2.ลักษณะผนังบาง ประกอบไปดวยเซลลเอนโดทีเลียล (endothelial cell) เรียงตัวกันเพียงชั้นเดียวไมมีกลามเน้ือและเสน

ใยอิลาสติก  

3.เปนบริเวณท่ีมีการแลกเปล่ียนกาซและสารตางๆบริเวณน้ี 
1.3 เลือด     ลักษณะของเลือด  

- มีความถวงจําเพาะประมาณ 1 

-  คา pH ประมาณ 7.4 

-  สีแดง เลือดแดงดําจะสีเขมกวาเลือดแดง 

-  รส เค็มเล็กนอย 

-  ความหนืด มากกวาน้ําประมาณ 10 เทา 

สวนประกอบของเลือด :แยกตามการปนแยก แบงไดเปน เซลลเม็ดเลือด และ น้ําเลือด  

1. เซลลเม็ดเลือด (Blood corpuscle) ประกอบดวย เซลลเม็ดเลือดแดง เซลลเม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด 

  1.1  เซลลเม็ดเลือดแดง (Erythrocyte) 

เม็ดเลือดแดง (red blood cell หรือ Erythrocyte : มีหนาที่ในการสงถายออกซิเจนไปเล้ียงเซลลตาง ๆ ทั่วรางกาย 

 เม็ดเลือดแดงมีขนาดประมาณ 6-8 ไมครอน มีลักษณะคอนขางกลม เวาบริเวณกลางคลายโดนัท ไมมีนิวเคลียส มีสี

แดง เนื่องจากภายในมีสารฮีโมโกลบิน โดยในกระแสเลือดคนปกติจะพบเม็ดเลือดแดงที่เจริญเติบโตเต็มที่ (Mature red cell) 

มีเพียงไมเกิน 2% ที่สามารถพบเม็ดเลือดแดงตัวออน (Reticulocyte) ได 

 เซลลเม็ดเลือดแดงของคน : มีอายุประมาณ 100-120 วัน  

บริเวณท่ีสรางเซลลเม็ดเลือด  ในระยะตัวออน (Embryo) สรางที่ ตับ มาม และ ไขกระดูก หลังคลอดและคนทั่วไปสรางที่ 

ไขกระดูก ทําลายที่ ตับ และ มาม ***ถาไขกระดูกถุกทําลายตับและมามจะกลับมาสรางเซลลเม็ดเลือดแดงได 

 ปริมาณของเซลลเม็ดเลือดแดงในคน : เพศ เพศชายจะมีมากกวาเพศหญิง แหลงที่อยูอาศัย คนที่อาศัยอยูบนที่สูงจะ

มีเซลลเม็ดเลือดมากกวาคนที่อาศัยอยูพื้นราบทั่วไป 

 1.2  เซลลเม็ดเลือดขาว (Leukocyte): หนาที่ปองกันและทําลายเชื้อโรคหรือส่ิงแปลกปลอม 

ลักษณะ รูปราง: เม่ือเจริญเต็มที่มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 8-20 ไมโครเมตร มีจํานวนนอยกวาเซลลเม็ดเลือดแดง คือ 
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เพลตเลต วิตามินเค แคลเซียม 
เซลลที่ชํารุด และปจจัยอื่นในพลาสมา 

โพรทรอมบิน ทรอมบิน 

ไฟบริโนเจน ไฟบริน: ประสานกันเปนรางแหอุดแผล 

มีจํานวน ประมาณ 5000 ถึง 10000 เซลลตอเลือด 1 ลูกบาศกมิลลิเมตร สรางและเจริญที่ไขกระดูก แตบางชนิดจะเจริญ

ในตอมไทมัส มีอายุประมาณ 2-3 วัน  

ไดแก   

 1.3  เกล็ดเลือด (Platelet) 

ลักษณะ : รูปรางไมแนนอน มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 1-2 ไมโครเมตร เกิดจากช้ินสวนของเซลลขนาดใหญที่สรางจาก

ไขกระดูกหลุดเปนชิ้นๆแลวเขาสูกระแสเลือด มีอายุประมาณ 10 วัน 

หนาที่ :  ชวยใหเลือดแข็งตัวอุดบาดแผล  
กระบวนการที่ทําใหเลือดแข็งตัว 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
น้ําเลือด (Plasma) 
น้ําเลือดเปนของเหลวใส ประกอบดวยโปรตีนที่สําคัญ 3 ชนิด คือ 

 Albumin มีบทบาทสําคัญในการรักษาแรงดันออสโมซีสในเลือด  

 Globulin ทําหนาเก่ียวกับภูมิคุมกัน  

 Fibrinogen มีสวนสําคัญเก่ียวกับการทําใหเลือดแข็งตัว ถาน้ําเลือดถูกกับอากาศ fibrinogen จะตกตะกอนจับกันเปน

เสนใยบางๆกายเปนรางแห สวนที่เหลือจะเปนน้ําใสสีเหลืองเรียกวา เซรุม  

 นอกจากนี้ยังประกอบดวย เกลืออนินทรีย และสารอินทรีย เชน   กรดอะมิโน ไวตามิน ฮอรโมน และไขมันตางๆ 
 
หมูเลือดและการใหเลือด:  

การจําแนกหมูเลือดทําไดโดย: จําแนกตามชนิดของ 

- แอนติเจน (Antigen)คือ โปรตีนที่เกาะบนผิวของเซลลเม็ดเลือดแดง 

- แอนตบิอดี (Antibody)คือ โปรตีนที่ลองลอยอยูในน้ําเลือด (plasma) 

หมูเลือด แบงไดหลายระบบ ยกตัวอยาง 2 ระบบ คือ - ระบบ ABO  - ระบบ Rh 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบ ABO::  
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หมูเลือด 
แอนติเจนบนเม็ดเลือดแดง 

Antigen 

แอนติบอดียในซีร่ัม 

Antibody 

การกระจายในคนไทย 

Population 

A A anti-B 22 % 

B B anti-A 33 % 

AB A และ B - 8 % 

O H anti-A และ anti-B 37 % 

 
การตรวจหมูเลือด ABO: ทําไดโดยการใชแอนติบอดีหยดบนเลือด 

หมูเลือด Rh:  

หมูเลือด แอนติเจน แอนติบอดี 

Rh+ Rh - 

Rh- - - 

++โดยปกติเวลาตรวจเลือดนักเรียนทราบทั้งหมูเลือดระบบ ABO และ Rh 
 
การใหเลือด 
หลักการใหเลือด :: มีหลักวาเลือดของผูใหจะตองไมมี Antigen ตรงกับ Antibodyของผูรับ ดีที่สุดคือเปนเลือดหมูเดียวกัน 
ปญหาจากเลือดหมู Rh 

โดยปกติคนสวนใหญมีหมูเลือด Rh+ แตบางรายมีหมูเลือด Rh- ซึ่งหมูเลือด Rh- มีลักษณะสําคัญคือไมมีทั้งแอนติเจนและ

แอนติบอดีRh แตถาไดรับเลือดจากคนที่เปน Rh+ คร้ังหนึ่งละสามารถสรางแอนติบอดี Rh ได เปนผลใหไมสามารถรับ

เลือดจากคนที่เปน Rh+ ไดอีก 

ตาราง แอนติเจน และ แอนติบอดี หมูเลือด Rh 

หมูเลือด แอนติเจน แอนติบอดี 

Rh+ Rh - 

Rh- - - 

ตาราง แอนติเจน และ แอนติบอดี หมูเลือด Rh หลังไดรับเลือดจากหมู Rh+ 

หมูเลือด แอนติเจน แอนติบอดี 

Rh+ Rh - 

Rh- - Rh 

 
ในหญิงตั้งครรภที่มีหมูเลือดRh- 

-โดยสวนมากลูกที่อยูในครรภจะมีหมูเลือด Rh+ 

- เวลาคลอดเลือดจากลูกจะอาจหลุดเขามดลูกของแมแลวเขาสูกระแสเลือดทําใหแมมีการผลิต แอนติบอดี Rh  

- ลูกคนที่ 2 ยังไมเปนไรเพราแอนติบอดียังไมสรางมาก 

- ลูกคนที่3 อาจตายไดเนื่องจากเลือดมีที่มีแอนติบอดี Rh ของแมผานทางรกเขสูลูกทําใหเลือดของลูกจับตัวกันเปนกอน

ตาย เรียกอาการนี้วา อิริโทรบลาสโทซีสฟทลีส (Erythroblastosis fetalis) 
ระบบน้ําเหลือง 
1. น้ําเหลือง ( Lymph ) เปนของเหลวท่ีซึมผานเสนเลือดฝอยออกมาหลอเล้ียงอยูรอบๆเซลล ประกอบดวย กลูโคส อัลบูมิน 

ฮอรโมน เอนไซม กาซ เซลลเม็ดเลือดขาว ( แตไมมีเซลลเม็ดเลือดแดงและเพลตเลต ) 

2. ทอน้ําเหลือง ( Lymph vessel ) มีหนาที่ลําเลียงน้ําเหลืองทั่วรางกายเขาสูเสนเวนใหญใกลหัวใจ  

( Subclavian vein ) ปนกับเลือดที่มีออกซิเจนนอย ทอน้ําเหลืองมีล้ินก้ันคลายเสนเวนและมีอัตราการไหลชามากประมาณ 1.5 

มิลลิเมตรตอนาที 
3.อวัยวะน้ําเหลือง ( Lymphatic organ )  
1) ตอมน้ําเหลือง ( Lymph node )  
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- พบทั่วรางกาย ภายในมีลิมโฟไซตอยูเปนกระจุก 

- ตอมน้ําเหลืองบริเวณคอ มี 5 ตอม เรียกวา ทอนซิล (Tonsil) มีหนาที่ปองกันจุลินทรียที่ผานมาในอากาศไมใหเขาสูหลอด

อาหาร 

และกลองเสียงจนอาจเกิดอักเสบขึ้นมาได 
2) มาม ( Spleen )  
- เปนอวัยวะนํ้าเหลืองที่มีขนาดใหญที่สุด 

- มีหนาที่ผลิตเซลลเม็ดเลือด ( เฉพาะในระยะเอมบริโอ ) ปองกันส่ิงแปลกปลอมและเชื้อโรคเขาสูกระแสเลือด สรางแอนติบอดี 

ทําลายเซลลเม็ดเลือดแดงและเพลตเลตที่หมดอายุ 
3) ตอมไทมัส ( Thymus gland )  
- เปนเนื้อเย่ือน้ําเหลืองที่เปนตอมไรทอ 

- สรางลิมโฟไซตชนิดเซลลที เพื่อตอตานเชื้อโรคและอวัยวะปลูกถายจากผูอื่น 
 
ระบบภูมิคุมกัน  ไดแก 

1) ภูมิคุมกันโดยกําเนิด ( Innate immunity ) เปนการปองกันและกําจัดแอนติเจนที่เกิดขึ้นเองในรางกาย กอนที่

รางกายจะไดรับแอนติเจน มีหลายรูปแบบ เชน 

- เหงื่อ มีกรดแลกติกปองกันเช้ือโรคเขาสูรางกายทางผิวหนัง 

- หลอดลม โพรงจมูก มีขน ซิเลีย และนํ้าเมือกดักจับส่ิงแปลกปลอม 

- กระเพาะอาหาร และลําไสเล็กมีเอนไซม 

- น้ําลาย น้ําตา น้ํามูก มีไลโซไซม ทําลายจุลินทรียได 

2) ภูมิคุมกันจําเพาะ ( Acquird immunity ) เกิดขึ้นเม่ือรางกายเคยไดรับแอนติเจนแลวซ่ึงเปนการทํางนของเซลล

เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต 
การสรางระบบภูมิคุมกันเพ่ือตอตานเฉพาะโรคของมนุษยมี 2 วิธี 
1) ภูมิคุมกันกอเอง ( Active immunization )  
- เกิดจากการนําเช้ือโรคที่ออนกําลัง ซึ่งเรียกวา วัคซีน ( vaccine ) มาฉีด กิน ทา เพื่อกระตุนใหรางกายสรางแอนติบอดี

ตอตานเชื้อนั้นๆ 

- วัคซีนที่เปนสารพิษและหมดความเปนพิษแลว เรียกวา ทอกซอยด ( toxoid ) สามารถกระตุนใหสรางภูมิคุมกันได เชน 

วัคซีนคุมกันโรคคอตีบ บาดทะยัก 

- วัคซีนที่ไดจากจุลินทรียที่ตายแลว เชน โรคไอกรน ไทฟอยด อหิวาตกโรค 

- วัคซีนที่ไดจากจุลินทรียที่ยังมีชีวิตอยู เชน วัณโรค หัด โปลิโอ คางทูม หัดเยอรมัน 

 - อยูไดนานแตการตอบสนองคอนขางชา 
2) ภูมิคุมกันรับมา ( Passive immunization )  
- เปนการนําซีรัมที่มีแอนติบอดีอยูมาฉีดใหผูปวย ทําใหไดรับภูมิคุมกันโดยตรงตอตานโรคไดทันที 

- ใชรักษาโรครุนแรงเฉียบพลัน เชน คอตีบ พิษงู 

- ซีรัม ผลิตจากการฉีดเช้ือโรคที่ออนกําลังเขาในสัตว แลวนําซีรัมของสัตวที่มีแอนติบอดีรักษาโรคในมนุษย 

- ภูมิคุมกันที่แมใหลูกผานทางรกและนํ้านมหลังคลอดก็จัดเปนภูมิคุมกันรับมา เชนกัน 

- อยูไดไมนานแตการตอบสนองคอนขางเร็ว 


