
     คนเรามีเลือดร้อยละ 7-8 ของน า้หนกัตวั  หรือ 5 
ลติร ประกอบด้วย 2 สว่น คือ 

• สว่นท่ีเป็นของเหลวเรียกว่าน า้เลือด หรือพลาสมา 
(plasma) ซึง่มีประมาณ ร้อยละ 55 
• สว่นของเม็ดเลือด (blood corpuscle) ประมาณ
ร้อยละ 45 

เลือด 



พลาสมา  เป็นของเหลวคอ่นข้างใส มีสีเหลืองออ่น 
ประกอบด้วย 
•น า้ประมาณ 90-93 % 
•โปรตีนประมาณ 7-10 % โปรตีนทีส าคญั เช่น ไฟบริ
โนเจน อลับมูิน โกลบลูนิ 
• สารอาหาร เอนไซม์ ฮอร์โมน ของเสีย แก๊สตา่งๆ แร่
ธาต ุ

เลือด 



  เม็ดเลือด (blood corpuscle)  เป็นสว่นท่ีเป็น
เซลล์ มี 3  ชนิด คือ 
•เซลล์เม็ดเลือดแดง (red blood cell or erythrocyte) 
•เซลล์เม็ดเลือดขาว (white blood cell or leucocyte) 
•เกลด็เลือด (platelet or thrombocyte) 
 

เซลล์เมด็เลือด 



เซลล์เม็ดเลือดแดง (red blood cell or erythrocyte) 
• มีขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 7-8 ไมโครเมตร 
• สร้างจากไขกระดกู 
• ไมมี่นิวเคลียส 
•อาย ุ100-120 วนั ถกูท าลายท่ีตบัและม้าม 
•มีสารฮีโมโกลบิน ซึง่เป็นโปรตีนชนิดหนึง่ จบักบั
ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ 

เซลล์เม็ดเลือดแดง 



•ผู้ชายมีเซลล์เม็ดเลือดแดง ประมาณ 5-5.5 ล้านเซลล์ 
ตอ่เลือด 1 ลกูบาศก์มิลลิเมตร 
•ผู้หญิงมีเซลล์เม็ดเลือดแดง ประมาณ 4.5 - 5 ล้านเซลล์ 
ตอ่เลือด 1 ลกูบาศก์มิลลิเมตร 

เซลล์เม็ดเลือดแดง 



เซลล์เม็ดเลือดขาว (white blood cell or leucocyte) 
•เลือด 1 ลกูบาศก์มิลลเิมตรมีเซลล์เม็ดเลือดขาว 
5,000-10,000 เซลล์ แตเ่พิ่มจ านวนเม่ือติดเชือ้ 
•มีนิวเคลียสในเซลล์ 
•ไมมี่ฮีโมโกลบิน 
•สามารถเคลื่อนผา่นผนงัหลอดเลือดฝอยมาสูเ่นือ้เย่ือ
ท่ีมีเชือ้โรค 

เซลล์เม็ดเลือดขาว 



เซลล์เม็ดเลือดขาว แบง่เป็น 2 กลุม่คือ 
•กลุม่ท่ีมีแกรนลู เรียกว่าแกรนโูลไซต์ (granulocyte) 
•กลุม่ท่ีไมมี่แกรนลู เรียกวา่ อะแกรนโูลไซต์ 
(agranulocyte) 

เซลล์เม็ดเลือดขาว 



กลุม่แกรนโูลไซต์  เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวท่ีมีเม็ดเลก็ๆ
อยูภ่ายในเซลล์ แบง่ เป็น 3 ชนิด 
• นิวโทรฟิล (neutrophil) 
• อีโอซิโนฟิล (eosinophil) 
• เบโซฟิล (basophil)  
 

เซลล์เม็ดเลือดขาว :กลุ่มแกรนูโลไซต์  



นิวโทรฟิล (neutrophil) 
• มีนิวเคลียสหลายพ ู
• มีประมาณ 65-75 % ของเซลล์เม็ดเลือดขาวทัง้หมด 
• ท าลายสิ่งแปลกปลอมโดยการจบักินแบบฟาโกไซโท
ซิส  

เซลล์เม็ดเลือดขาว : นิวโทรฟิล  



อีโอซิโนฟิล (eosinophil)  
•มีนิวเคลียส 2 พ ู
•มีประมาณ 2-5 % ของเซลล์เม็ดเลือดขาวทัง้หมด 
•ท าลายพยาธิท่ีเข้าสูร่่างกาย 
•ป้องกนัการแพ้พิษตา่งๆ 
 

เซลล์เม็ดเลือดขาว : อีโอซโินฟิล  



เบโซฟิล (basophil) 
 มีประมาณ 0.5 % ของเซลล์เม็ดเลือดขาวทัง้หมด 
สร้างฮิสทามีน ท าให้เกิดการแพ้หรืออกัเสบ 
สร้างสารเฮพาริน (heparin) ช่วยการการแข็งตวัของ
เลือด 
 

เซลล์เม็ดเลือดขาว : เบโซฟิล  



กลุม่อะแกรนโูลไซต์ (agranulocyte) เป็นพวกไมมี่
แกรนลูเลก็ๆภายใน มี 2 ชนิด คือ 
•ลมิโฟไซต์ (lymphocyte) 
•โมโนไซต์ (monocyte) 

เซลล์เม็ดเลือดขาว:กลุม่อะแกรนโูลไซต์  



ลมิโฟไซต์ (lymphocyte) 
• มีนิวเคลียสใหญ่เกือบเต็มเซลล์ 
• มีประมาณ 20-25 % ของเซลล์เม็ดเลือดขาวทัง้หมด 
แบง่เป็น   B-cell  พฒันาท่ีไขกระดกู และ  T-cell   
พฒันาท่ีตอ่มไทมสั 
 

เซลล์เม็ดเลือดขาว: ลิมโฟไซต์  



โมโนไซต์ (monocyte) 
•เป็นเม็ดเลือดขาวท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ 
•มีนิวเคลียสรูปเกือกม้า 
•เม่ือแทรกออกจากหลอดเลือดสูเ่นือ้เย่ือตา่งๆจะเจริญ
เป็น แมโครฟาจ (macrophage) ท าลายเชือ้โรคโดย
วิธีฟาโกไซโทซสิ 
 

เซลล์เม็ดเลือดขาว: มอนอไซต์  



•เกลด็เลือดเป็นชิน้สว่นของเซลล์เมกะคาริโอไซต์ 
(megakaryocyte) 
• ขนาดเลก็มาก รูปร่างไม่แน่นอน มีเส้นผา่นศนูย์กลาง  
1-2 ไมโครเมตร อายปุระมาณ 10 วนั 
•มีจ านวน 250,000 – 500,000 ชิน้ตอ่เลือด 1 
ลกูบาศก์มิลลิเมตร 
• เป็นตวัการส าคญัในกระบวนการแข็งตวัของเลือด 

เกล็ดเลือด 



•เม่ือร่างกายเกิดบาดแผล เกลด็เลือดและเนือ้เย่ือท่ี
บาดเจ็บหลัง่เอนไซม์ ทรอมโบพลาสติน 
(thromboplastin) 
•ทรอมโบพลาสติน กระตุ้นโพรทรอมบิน 
(prothrombin) ซึง่เป็นโปรตีนในพลาสมา ให้เป็น   
ทรอมบิน (thrombin) 

กลไกการแข็งตัวของเลือด 



•ทรอมบิน กระตุ้นให้ไฟบริโนเจน (fibrinogen) ซึง่เป็น
โปรตีนในพลาสมา เปลี่ยนเป็นไฟบริน สานเป็นตาขา่ย
อดุบาดแผล 

กลไกการแข็งตัวของเลือด 
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