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821201 General physiology
ระบบไหลเวียนโลหิต (Circulatory system) อ.ดร. ชลี ไพบูลยกิจกุล

เลือด (Blood)
พลาสมา (Plasma)
• หมายถงึสวนประกอบของเลือดที่เปนของเหลว
• มสีารตาง ๆ ละลายอยู เชน electrolyte, ion, protein, carbohydrate, lipid, vitamin etc.
• Na+ และ Cl- เปน ion ทีม่มีากที่สุด
• สวนประกอบที่เปนโปรตีน ไดแก albumin และ globulins เปนสวนใหญ
• albumin แพรผานผนังหลอดเลือดยาก ทํ าใหเกิดแรงดัน osmotic (colloid osmotic or oncotic

pressure) และเปนตัวพา (carrier) ของสารตาง ๆ ในเลือด, fatty acid และ ยาบางชนิด
• โปรตีนที่สํ าคัญที่ทํ าใหเลือดแข็งตัว (clotting factors) คือ fibrinogen

เม็ดเลือด (Blood cells)
• ม ี3 ชนิด คือ เม็ดเลือดแดง, เมล็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด
• สวนใหญสรางจากเซลลตนตอ (stem cell) ในไขกระดูก 75% เปนเม็ดเลือดขาว อีก 25% เปนเม็ด

เลือดแดงที่กํ าลังเติบโต

เม็ดเลือดแดง (Erythrocyte)
• มรูีปรางกลมแบน ตรงกลางทั้งสองเวาเขาหากัน (biconcave) ไมมีนิวเคลียส เปลี่ยนแปลงรูปราง

ไดมาก
• ท ําหนาที่ขนสง O2 และ CO2 และเปน acid-base buffer ของเลือด
• อัตราสวนของปริมาตรเม็ดเลือดแดงตอปริมาตรเลือดทั้งหมดเรียกวา hematocrit
• Hemoglobin (Hb) เปนโปรตีนในเม็ดเลือดแดง ทํ าหนาที่รับสง O2 และ CO2 และเปน acid-base

buffer ของเลือด
• Hb ประกอบดวย 4 subunit และ 1 heme จบักับ polypeptide 1 สาย
• heme ประกอบดวย Fe 1 อะตอม
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• Hb สามารถจับ O2 เปน oxyhemoglobin ความสามารถในการจับเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ, pH,
PCO2, PO2 ของเลือด และความเขมขนของ 2,2-DPG ในเม็ดเลือดแดง

• เมด็เลือดแดงสรางจากไขกระดูก โดยขบวนการ erythropoiesis มอัีตราการสรางประมาณ 400-
500 ml/เดอืน ถูกควบคุมโดยฮอรโมน erythropoietin ในกระแสเลือด

• เมด็เลอืดแดงเมื่ออายุมาก ผนังเซลลเสื่อมจะมีการแตกตัว (hemolyse) Hb ทีห่ลดุออกมาจะถูก
จับโดยโปรตีน haptoglobin

• Hb บางตวัจะถูกสลายในหลอดเลือดเปน globin และ heme
• heme จะถูกยอยนํ า Fe กลบัไปใชใหม สวนประกอบที่เหลือจะถูกเปลี่ยนเปน bilirubin ขับถาย

ออกจากรางกาย

เม็ดเลือดขาว (Leukocyte)
• ท ําหนาทีป่องกันการรุกรานของแบคทีเรีย เชื้อโรค และสารแปลกปลอมตาง ๆ  แบงออกเปน

1. พวกที่มี granule เรียกวา granulocyte ไดแก neutrophil, eosinophil และ basophil
2. พวกที่ไมมี granule เรียก agranulocyte ไดแก lymphocyte และ monocyte

• เมด็เลือดขาวมีคุณสมบัติสํ าคัญ 3 ประการ
1. Diapedesis เซลลเมด็เลือดขาวสามารถเคลื่อนผานผนังหลอดเลือดฝอย สูเนื้อเยื่อเพื่อไป

ยงับริเวณที่มีเชื้อโรค
2. Chemotaxis สารเคมทีี่ถูกปลอยจากเชื้อโรคจะดึงดูดใหเม็ดเลือดขาวเคลื่อนที่เขาหา
3. Phagocytosis เมด็เลอืดขาวสามารถเคลื่อนที่เขาโอบลอมและกลืนกินสารแปลกปลอม

เกล็ดเลือด (Thromobocyte หรือ Platelets)
• มขีนาดเล็ก ไมมีสี ไมมีนิวเคลียส มี granule มาก เปนตํ าแหนงของ coagulation factors ทํ าให

เลือดหยุดไหลเมื่อเกิดบาดแผล
• รางกายมีกลไกการหามเลือดเมื่อเกิดบาดแผล

1. Vasoconstriction เมื่อเกิดบาดแผล สาร serotonin จากเกล็ดเลือดจะทํ าใหหลอดเลือด
arteries และ arterioles หดตัว

2. Platelet aggregation เมือ่เกดิบาดแผลเซลลที่เสียหายและเกล็ดเลือดจะปลอย ADP มี
ผลท ําใหเกล็ดเลือดเปลี่ยนรูปรางจากแผนเปนกอนกลมและรวมตัวกันอุดบาดแผล
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3. Coagulation การแข็งตัวของเลือด (blood coagulation) เกดิจากปฏิกิริยาระหวางเกล็ด
เลอืด สารตาง ๆ ในพลาสมา (blood-clotting factors) และสารจากเนื้อเยื่อที่เสียหาย

หัวใจ (The heart)
• ท ําหนาทีบี่บตัว ดันเลือดไปเลี้ยงเซลลตาง ๆ ทั่วรางกายใหเพียงพอ และคลายตัวใหบางสวนของ

เลือดไหลกลับเขาสูหัวใจ
• หวัใจประกอบดวย 4 หอง 2 หองบนเรียก auricles (atria แตละหองเรียก atrium) 2 หองลางเรียก

ventricles ระหวางหองบน-ลางกั้นดวยลิ้นหัวใจ (cardiac valves)
• ล้ินหวัใจ ควบคุมทิศทางการไหลของเลือดใหไปทางเดียว แบงเปน 2 ประเภท

1. Aurico (atrio) –ventricular valves หรือ (A-V valves) กัน้ระหวาง auricles และ
ventricles ไดแก tricuspid valve และ mitral valve

2. Semilunar valves ไดแก aortic และ pulmonary valves อยูที่ทางเปดของ ventricles สู
หลอดเลือดแดงใหญ aorta และ pulmonary

คุณสมบัติทางไฟฟาของหัวใจ
• คุณสมบัติที่แตกตางจากกลามเนื้อลาย

• หวัใจสามารถสรางคลื่นไฟฟาไดเอง
• action potential ทีเ่กดิขึน้สามารถกระตุนเซลลอ่ืนไดโดยตรง
• action potential มรีะยะเวลานานกวาเซลลกลามเนื้อลาย ทํ าใหกลามเนื้อหัวใจไมมีการ

หดตัวแบบ tetanus เมื่อถูกกระตุนซํ้ า
• การบบีตัวของหวัใจเกิดขึ้นเปนจังหวะสลับกันอยางตอเนื่องโดยอัตโนมัติ และการบีบตัวของ atria

จะเกิดขึ้นกอน ventricles เนือ่งจาก
• Cardiac muscle fibers ท ําใหเซลลมีคุณสมบัติ syncytium
• Nodal cells เซลลพิเศษสรางคลื่นไฟฟาไดเอง มี 2 พวกคือ sino-atrial node (SA node)

อยูที่ atrium ขวาใกลกับ superior vena cava และ atrioventricular node (AV node)
อยูใกลผนังกั้นระหวาง atrium ทัง้สอง

• Conducting cells ท ําหนาทีน่ ําคลื่นไฟฟาในหัวในจาก sinus node  atria  AV node
 bundle of His  Purkinje system  ventricles
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• ลักษณะทางไฟฟาของกลามเนื้อหัวใจบริเวณ ventricles, Purkinje และ bundle of His  action
potential จะมี plateau

• action potential ของหัวใจมี 2 ชนิด
• ชนิดตอบสนองไว (fast response) มี depolarization เกดิขึ้นอยางรวดเร็ว ไดแก เซลล

สวนที่ atria, ventricles, bundle of His และ Purkinje fibers
• ชนิดตอบสนองชา (slow response) มี depolarization ชา ไดแก SA node และ AV

node
• ความแตกตางเกิดขึ้นเนื่องจาก permeability ของเยื่อเซลลตอไอออน Na+, K+ และ Ca2+ แตกตาง

กัน
• อัตราการเตนของหัวใจขึ้นกับความถี่ของ action potential ทีส่รางจาก SA node สงไปกระตุน

เซลลกลามเนื้อหัวใจ ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงศักยไฟฟา
1. acetylcholine และเสนประสาท vagus ท ําใหลดอัตราการเตนของหัวใจ
2. catecholamines (epinephrine และ norepinephrine) และเสนประสาท sympathetic

ท ําใหหัวใจเตนเร็วขึ้น
3. K+ ต่ํ า ทํ าใหหัวใจเตนเร็วขึ้น
4. อุณหภมูต่ํิ า มีผลลดความถี่คลื่นไฟฟาจาก SA node

การทํ าหนาที่เปนปมของหัวใจ
• หวัใจมกีารทํ างานเปนวงจร (cardiac cycle) มกีารบีบตัว (systole) และการคลายตัว (diastole)

• Atrial systole atrium เร่ิมบีบตัวหลังจากมี atrial depolarization เกดิขึน้กอน ทํ าใหความ
ดันสูงขึ้น เลือดเขาสู ventricle มากขึน้ ความดันใน ventricle เพิม่ข้ึนเรียกวา en-
diastolic pressure

• Ventricular systole แบงเปน 3 ระยะ
1. isovolumetric contraction ความดันใน ventricle สูงขึน้อยางรวดเร็ว โดย

ปริมาตรไมเปลี่ยน ล้ินหัวใจยังปดสนิท
2. rapid ejection ความดันใน ventricle สูงสดุ และสูงกวา aortic pressure ทํ าให

เลือดไหลออกจาก ventricle
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3. reduced ejection แรงบีบตัวของหัวใจลดลงทํ าใหความดันใน ventricle ต่ํ า และ
ต่ํ ากวาใน aorta แตเลือดยังไหลออกจาก ventricle สู aorta ตอไปเล็กนอยแลว
จงึหยุดเนื่องจาก momentum ของแรงดันชวง rapid ejection

• Ventricular diastole แบงเปน 3 ระยะ
1. isovolumetric relaxation ทั้ง mitral และ aortic valves ยงัปดขณะที่ความดัน

ใน ventricle ลดลง ปริมาตรเลือดใน ventricle ไมเปลี่ยน
2. rapid filling เลือดจาก atria ไหลเขาสู ventricles อยางรวดเร็ว ปริมาตรใน

ventricles เร่ิมสูงขึ้น
3. reduced filling อัตราไหลของเลือดเขา ventricle ชากวาชวงแรก ชวงเวลาที่มี

การเปลี่ยนแปลงความเร็วการไหลของเลือดไมแนนอน
• metabolism ของหัวใจ การท ํางานของหัวใจตองใชพลังงาน
• oxidation ของ glucose แหลงพลังงานสํ ารอง ไดแก lactic acid และ lipid
• เนือ้เยือ่หวัใจไดรับอาหารและออกซิเจนทางกระแสเลือดผานทาง coronary arteries คา oxygen

extraction ของหวัใจสูงกวาอวัยวะอื่น
• หวัใจถกูควบคมุการทํ างานผานระบบประสาทอัตโนมัติ ฮอรโมน และหัวใจเอง (autoregulation)

1. sympathetic and parasympathetic nervous system
2. epinephrine and norepinephrine จากตอมหมวกไต และ thyroxin จากตอมไทรอยด
3. autoregulation แบงเปน 2 ชนิด คือ

1. ข้ึนกบัการเปลีย่นแปลงความยาวของเซลลกลามเนื้อหัวใจกอนหัวใจบีบตัว
(heterometric autoregulation) หากปริมาตรใน ventricles มาก ทํ าใหหัวใจบีบ
ตัวไดแรงขึ้น ทํ าให stroke volume มากขึ้น (Starling’s law of the heart) เปนกล
ไกส ําคัญชวยรักษาสมดุลปริมาณเลือดที่ออกจาก ventricles ซาย-ขวาใหเทากัน

2. ไมข้ึนกบัการเปลี่ยนแปลงความยาวของเซลลกลามเนื้อหัวใจ (homeometric
autoregulation) หากท ําใหความดันเลือดใน aorta สูงขึน้ หัวใจจะบีบตัวแรงขึ้น
เพือ่ดันเลอืดออกจากหัวใจในปริมาณที่เทาเดิม ทํ าใหหัวใจทํ างานมากขึ้น

การไหลเวียนเลือดในรางกาย (Blood circulation)
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1. Systemic circulation เปนการไหลของเลือดแดงจาก ventricle ซายเพื่อนํ าอาหารและ O2 ไปสู
เนือ้เยือ่ตาง ๆ ทั่วรางกาย

2. Pulmonary circulation เลือดดํ าจาก autricle ขวาจะไหลเขาสู ventricle ขวา แลวออกจากหัวใจ
ไปยังปอดเพื่อแลกเปลี่ยนกาซ O2 และ CO2

หลอดเลือด
1. หลอดเลือดแดง มีความยืดหยุนสูง มี elastic fiber มาก
2. หลอดเลือดฝอย (capillary) มผีนงับางเปนที่แลกเปลี่ยนอาหาร กาซ ของเสีย และสารตาง ๆ

ระหวางเลือดกับเซลลเนื้อเยื่อรางกาย
3. หลอดเลอืดด ํา นํ าเลือดกลับสูหัวใจ ถูกยืดขยายไดงายดวยความดันตํ่ า ทํ าใหมีความจุเลือดได

มาก

คุณสมบัติของหลอดเลือด
• compliance บอกถงึการเปลี่ยนขนาดของหลอดเลือดซึ่งเปนผลมากจากผลตางระหวางภายใน

และภายนอกหลอดเลือด (transmural pressure) C=∆V/∆P
• แรงตงึผวิของผนังหลอดเลือด เกิดขึ้นเพื่อรักษาขนาดของหลอดเลือด และความดันเลือดให

สัมพันธกัน T=P*r
• อัตราไหลของเลอืดนอกจากขึ้นกับความดันแลว ยังขึ้นกับความตานทานที่เกิดจากหลอดเลือดและ

คุณสมบัติของเลือดเอง
• ความเรว็ในการไหลของเลือดขึ้นกับพื้นที่หนาตัดของหลอดเลือด V1A1 = V2A2

• การไหลของเลือดแบบปกติเปนการไหลอยางมีระเบียบ (streamline or laminar flow) และมีการ
ไหลแบบอลวน (turbulent flow) ความดนัทีเ่พิม่ไมไดทํ าใหอัตราการไหลเพิ่มข้ึนเปนสัดสวนเดียว
กนั ท ําใหมีการสูญเสียพลังงานในรูปความรอน

ความดันเลือด (Blood pressure)
• ความดันเลือดแดง (Arterial blood pressure) ข้ึนลงตามการเตนของหัวใจ สูงสุดขณะหัวใจบีบ

ตัวเรียกวา systolic pressure ต่ํ าสุดเมื่อหัวใจคลายตัวเรียก diastolic pressure ความแตกตาง
ของความดนัระหวางเลือดแดงและเลือดดํ าทํ าใหเกิดการไหลเวียนเลือดในรางกาย
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• Pulse pressure เปนผลตางระหวางความดัน systolic และ diastolic ซึง่ระดับความดัน systolic
ข้ึนกับ stroke volume, ความแรงบบีตัวของหัวใจ และความสามารถยืดขยายของหลอดเลือดแดง

• ความดนัเลอืดแดงแตกตางกันขึ้นกับ อายุ เพศ นํ้ าหนักรางกาย อาหาร สภาพภูมิอากาศแวดลอม
เชือ้ชาต ิสภาพของรางกาย และการเปลี่ยนแปลงอารมณ

• ความดันเลือดดํ า (Venous blood pressure) ต่ํ ากวาหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดฝอยแมวาจะ
มีปริมาณเลือดมากกวา

• ความดนัเลอืดด ําเปลี่ยนคาไดมากหากมีการเปลี่ยนทาของรางกาย ข้ึนกับแรงโนมถวงของโลก
• อัตราการไหลของเลือดกลับสูหัวใจ (Venous return) หมายถงึอัตราการไหลของเลือดดํ าจากสวน

ตาง ๆ ของรางกายกลับสูหัวใจที่ atrium ขวา อัตราการไหลกลับเขาหัวใจเปนตัวกํ าหนดคา
cardiac output โดยทัว่ไปจะมีคาเทากัน

• อัตราการไหลกลับเขาหัวใจขึ้นกับ
1. ผลตางความดัน (pressure gradient) ระหวางความดันในหลอดเลือดดํ าตาง ๆ กับความ

ดันใน atrium ขวา
2. ความตานทานที่เกิดจากระบบหลอดเลือดดํ าเอง

• กลไกที่ชวยรักษาระดับ venous return
1. Thoraco-abdominal pump
2. Skeletal muscle pump และลิ้นในหลอดเลือดดํ า
3. Venomotor tone

• อัตราการไหลของเลือดผานอวัยวะตาง ๆ ไมเทากันขึ้นกับ
• อัตรา metabolism หรืออัตราการใชออกซิเจน
• หนาทีข่องอวัยวะนั้น ๆ เชน ไต และผิวหนัง

• การแลกเปลี่ยนสารผานผนังหลอดเลือดฝอยมี 2 วิธีคือ
1. การแพร (diffusion)
2. การกรองและการดูดกลับ (filtration and absorption)

การควบคมุการทํ างานของระบบไหลเวียนเลือด
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• เปนการท ํางานรวมกันระหวางศูนยควบคุม (cardiovascular control centers) ตัวรับรูการเปลี่ยน
แปลงในระบบไหลเวียน (cardiovascular sensors or receptors) และ อวัยวะสํ าแดงผล
(effectors) ซึง่ไดแก หัวใจ และหลอดเลือด

• มเีปาหมายหลัก ไดแก
1. เพือ่รักษาระดับความดันเลือดแดงใหคอนขางคงที่
2. เพือ่ใหเลอืดไหลไปเลี้ยงเนื้อเยื่อตาง ๆ ของรางกายใหเพียงพอกับความตองการของ

เนือ้เยื่อเหลานั้น
• ความดนัเลอืดแดงเปนตัวแปรที่สํ าคัญที่สุดในระบบไหลเวียนเลือดที่ตองมีการควบคุม เนื่องจาก

คามดนัเลือดแดงแปรผันตามผลคูณระหวางอัตราไหลของเลือดที่ออกจากหัวใจ (cardiac output)
และความตานทานของหลอดเลือด

• การควบคมุความดันเลือดแดงสามารถควบคุมผานระบบประสาทอัตโนมัติ ฮอรโมน สารเคมี รวม
ถึง reflex ของระบบไหลเวียนเลือดเพื่อรักษาภาวะ homeostasis

ศนูยควบคุมของระบบไหลเวียนเลือด
• ศูนยควบคุมใน medulla เรียกวา vasomotor center

• Pressor area
1. ศูนยทํ าใหหลอดเลือดหดตัว (vasoconstrictor center) สงสัญญาณประสาท

ตลอดเวลา
2. ศูนยเรงการทํ างานของหัวใจ (cardiostimulator center) ในสภาวะพักจะไมมี

คลืน่ประสาทออกจากศูนย
• Depressor area

1. ศูนยลดการทํ างานของหัวใจ (cardioinhibitor center) สงสัญญาณประสาท
ตลอดเวลาแมในสภาวะพัก

2. ศูนยลดการหดตัวหลอดเลือด (vasodepressor center) สงสัญญาณประสาท
เมื่อมีการกระตุน

• ศูนยควบคุมใน hypothalamus เปนศนูยควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติทั่วรางกาย เชน การ
เปลีย่นแปลงอารมณ หรือการออกกํ าลังกาย
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• ศูนยควบคุมใน cerebral cortex มผีลตอระบบประสาท sympathetic ทีม่าควบคุมการหดตัวของ
หลอดเลือดของรางกาย

• ตัวรับรูการเปลี่ยนแปลงความดันเลือดแดง (arterial baroreceptor) เปนปลายประสาทที่ตอบ
สนองตอการยืดขยายของผนังหลอดเลือด พบบริเวณ carotid sinuses ที่ arch of aorta และที่
บริเวณผนังหลอดเลือดแดง common carotid arteries

• หากมกีารขยายหลอดเลือดจะกระตุนให arterial baroreceptor สงคลื่นประสาทไปยัง
vasomotor center เพื่อยับยั้ง vasoconstrictor center และกระตุน cardioinhibitor center

• reflex ทีค่วบคุมความดันเลือดผาน baroreceptor เรียกวา arterial baroreceptor reflex
• การควบคุมการทํ างานของหัวใจและหลอดเลือด

• Central control เปนกลไกที่เกิดขึ้นกับหลอดเลือดทั่วรางกาย
1. ระบบประสาทอัตโนมัติ sympathetic and parasympathetic
2. กลไกทางสารเคมี epinephrine, norepinephrine, antidiuretic hormone

(ADH) และ angiotensin II
• Local control กลไกที่เกิดขึ้นกับหลอดเลือดเฉพาะอวัยวะ

1. การเปลี่ยนแปลงแบบ passive ขนาดรัศมีของหลอดเลือดเปลี่ยนแปลงเมื่อความ
ดันทีค่ลอมผนังหลอดเลือดเปลี่ยนแปลง

2. การเปลี่ยนแปลงแบบ active เกดิจากการเปลี่ยนแปลงการทํ างานของกลามเนื้อ
เรียบในผนังหลอดเลือดโดยตรง
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