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ค าน า 
 

ต าราชีวเคมี เร่ือง ชีวเคมีของเลือด ได้จดัท าขึน้ในรูปของ e-book ส าหรับนกัศึกษาแพทย์ศิริราช
พยาบาลชัน้ปีท่ี 2 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาชีวเคมี ศรชค 211 โดยได้เร่ิมใช้ครัง้แรกในปี
การศึกษา 2554 และได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในปีต่อมา เพื่อท าให้บทเรียนท่ีค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน 
สามารถศกึษาเข้าใจได้ง่ายขึน้ และครอบคลมุเนือ้หาท่ีจ าเป็น โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะปพูืน้ฐานทางชีวเคมี
ของเลือด ซึง่เก่ียวกบัข้องกบัเคมีของเลือด, โปรตีนของเลือดและพลาสมา ระบบการห้ามเลือดของร่างกาย
ในภาวะปกต ิหน้าท่ีตา่ง ๆ ของตบัรวมถึงหน้าท่ีในการสร้างโปรตีนของเลือด อนัจะเป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัของ
การศึกษาเก่ียวกับภาวะผิดปกติ, กลไกการออกฤทธ์ิทางเภสชัวิทยาของยาหลายชนิด รวมทัง้การตรวจวิ
นิฉัยทางพยาธิวิทยาคลินิกของโรคต่างๆในท่ีเก่ียวข้องกบัเลือดในชัน้ปีท่ี 3 และชัน้คลินิกต่อไป นอกจากนี ้
คณะผู้นิพนธ์ยังหวังว่า ต าราเล่มนีส้ามารถเป็นประโยชน์ในแง่ให้ความรู้พืน้ฐานแก่นักศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์สขุภาพหรือผู้ ท่ีสนใจเก่ียวกบัชีวเคมีของเลือดไม่มากก็น้อย 

ท้ายท่ีสุดนี ้ถ้าคณุความดีหรือประโยชน์ใดๆท่ีจะเกิดขึน้จากผลงานของต ารานี ้คณะผู้นิพนธ์ขอ
อทิุศให้คณาจารย์ท่ีได้ประสทิธ์ิประสาทวิชาแก่ผู้นิพนธ์ทกุท่าน 

 
วรพรรณ ศิริวฒันอกัษร 

ชชัวาลย์ ศรีสวสัดิ ์

นีโลบล เน่ืองตนั 

ภทัรบตุร มาศรัตน 

สมทรง เลขะกลุ 

คณะผู้นิพนธ์ 

 



 

1 
 

 
เลือดเป็นเนือ้เย่ือชนิดหนึง่ของร่างกาย ท่ีไหล เวียนอยูใ่นวงจรปิดภายในหลอดเลือด ประกอบด้วยเซลล์ท่ีลอยอยู่ใน

ของเหลวคือ พลาสมา   การศกึษาทางชีวเคมีของเลือด จะสามารถน าไปช่วยในการวินิจฉยั  การดแูลรักษาโรค หรืออธิบาย
กลไกของการเกิดโรคได้ 

หน้าที่ของเลือด    
 เลือดมีหน้าท่ีส าคญัหลายประการดงันีคื้อ 

1. เก่ียวกบัการขนสง่ 
1.1 ขนส่งสารอาหารท่ีถูกดูดซึมจากล าไส้ไปสู่เนือ้เย่ือต่างๆ จากตบัไปยงัเนือ้เย่ือ และกลบัสู่ตบั และจาก

เนือ้เย่ือหนึง่ไปยงัอีกเนือ้เย่ือหนึง่ 
1.2 ขนสง่ของเสียท่ีเกิดจากเมตะบอลสิม เพ่ือน าไปขบัถ่ายท่ีไต ผิวหนงั ล าไส้ และปอด 
1.3 ขนสง่ออ็กซิเจนจากปอดไปสูเ่นือ้เย่ือตา่งๆ และรับคาร์บอนไดออ็กไซด์จากเนือ้เย่ือไปสูป่อด 
1.4 ขนสง่ฮอร์โมน เอนไซม์ และสารอ่ืนๆ ท่ีร่างกายจ าเป็นต้องใช้ในกระบวนการตา่งๆ 

2. เก่ียวกบัการควบคมุและการป้องกนั 
2.1  ควบคมุดลุกรด-ด่าง และ electrolyte โดยความสามารถในการเป็นบฟัเฟอร์ของเลือด และโดยการท างาน

ร่วมกบัไตและปอด 
2.2 ควบคมุดลุน า้   โดยอาศยัแรงดนัออสโมติค ของพลาสมาโปรตีนร่วมกบัการท างานของไตและผิวหนงั 
2.3 ควบคมุอณุหภมูิของร่างกาย โดยการกระจายความร้อนไปยงัผิวหนงั 
2.4 ป้องกนัการเสียเลือดมาก โดยมีกลไกท าให้เลือดแข็งตวั 
2.5 ป้องกนัการติดเชือ้และท าลายพิษ โดยมีเมด็เลือดขาวและแอนติบอดี 

คุณสมบตัขิองเลือด 
เลือดในร่างกายของผู้ใหญ่ปกติมีปริมาณ 7-8%  ของน า้หนกัตวั หรือประมาณ 5-6 ลิตร แบง่สว่น ประกอบออกเป็น 

2 สว่นใหญ่ ๆ คือ ส่วนเม็ดเลือด  (cellular elements หรือ formed elements)  ซึง่ประกอบด้วย เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือด
ขาว และเกล็ดเลือด ส่วนของเหลว (liquid medium)  เรียกว่า  พลาสมา ซึ่งมีส่วนประกอบต่างๆ ที่อยู่ในภาวะสมดลุกบั
สารน า้ระหว่างเซลล์ (interstitial fluid) ความถ่วง จ าเพาะของเลือดมีค่า 1.035-1.075  ของพลาสมามีค่า 1.015-1.035   
เลือดมีพีเอ็ช 7.35-7.45   ในขณะพกั (เฉลี่ย 7.4) พีเอ็ชของเลือดแดงสงูกว่าเลือดด าเลก็น้อยประมาณ 0.02 ถ้าเลือดมี
ความเป็นด่างน้อยลง คือ มีพีเอ็ชน้อยกว่า 7.3 เรียกว่า acidemia ถ้ามากกว่า 7.5 เรียกว่า alkalemia เลือดมีความหนืด 
3.6-5.4 เทา่ของน า้ สว่นพลาสมาเป็น 1.7 เทา่  มีแรงดนัออสโมติค 6.9 บรรยากาศ 

เม่ือเจาะเลือดทิง้ไว้  เลือดจะแข็งตวัเป็นลิ่มภายในเวลา  5-10 นาที  ต่อมาลิ่มเลือดจะบีบตวัรีดเอาน า้สีเหลือง
ออกมา เรียกว่า น า้เหลืองของเลือด หรือ ซีรัม (serum) แต่ถ้าเจาะเลือดใสใ่นภาชนะท่ีมีสารกนัเลือดแข็งอยู่ แล้วน าไปป่ัน
จะได้สว่นน า้ใสสีเหลืองฟาง  เรียกว่า น า้เลือดหรือ พลาสมา (plasma)  ถ้าเจาะเลือดใสล่งใน capillary tube ท่ีเคลือบด้วย
สารกันเลือดแข็งตวั เฮปาริน  แล้วน าไปป่ันให้เม็ดเลือดอัดแน่น  เทียบความสงูของเม็ดเลือดแดงกับความสงูของเลือด
ทัง้หมดในหลอดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะได้ค่า  hematocrit ซึง่ในเพศชายจะมีค่าประมาณ 45% เพศหญิงมีค่า 41% ค่านีมี้
ประโยชน์ในการน ามาวินิจฉัยภาวะเลือดใส (hemodilution) หรือภาวะเลือดเข้มข้น (hemoconcentration)  ภาวะเลือด
จาง (anemia) หรือภาวะเม็ดเลือดมากเกินปกติ (polycythemia)   นอกจากนีย้งัใช้ในการประมาณการว่าจะเจาะเลือดสกั
เทา่ใด  จึงจะได้ปริมาตรพลาสมา หรือซีร่ัมตามต้องการ 

ส่วนประกอบทางเคมีของเลือด    
 แบง่เป็นพวกใหญ่ๆ ได้ดงันี ้คือ 

1. สารอาหาร ท่ีเนือ้เย่ือต่างๆ น าไปใช้ สาร อาหารเหล่านีจ้ะถกูควบคมุให้อยู่ในภาวะ homeostasis โดยอวยัวะ
ต่างๆ เช่น ตบั ไต ปอด ล าไส้ endocrine gland และ autonomic nervous system  ถ้าวิเคราะห์ในภาวะอดอาหาร หรือ 

บทที ่1 เคมขีองเลอืด                                      สมทรง   เลขะกลุ 
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ร่างกายท างานน้อยท่ีสดุ (post absorptive หรือ basal condition)  ในคนปกติจะมีค่าเบ่ียงเบนจากค่าเฉลี่ยประมาณ 10-
20% 

1.1 สารท่ีได้จากการย่อยและการดดูซึมท่ีล าไส้เล็ก ได้แก่  กลโูคส กรดอะมิโน ไลปิด เกลือแร่และวิตามิน
ต่างๆ สารเหลา่นีบ้างชนิดไม่ถกูขบัถ่ายทางไตเลย เช่น ไลปิด หรือสารบางชนิดท่ีเป็น renal threshold substances 
เช่น กลโูคส ระดบัของสารเหลา่นีจ้ะมีพิสยัแคบนอกจากในระหว่างท่ีมีการดดูซึมอาหาร นอกจากนีร้ะดบัของสารบาง
ชนิดในเลือดยงัช่วยบอกภาวะโภชนาการของร่างกายได้ 

1.2 สารท่ีเกิดจากเมตะบอลิสม เป็นสาร intermediates หรือ ฮอร์โมนจากเซลล์บางชนิดท่ีเข้ามาสู่เลือด 
และขนสง่ไปให้เนือ้อ่ืนๆ ใช้ ได้แก่ กรดแลคติค กรดไพรูวิค กรดซิตริค กรดอะมิโน และสาร intermediate อ่ืนๆ ที่ได้
จากเมตะบอลิสมของคาร์โบไฮเดรต   ของกรดอะมิโน   สารคีโตน  ครีอาตีน ฮอร์โมนหลายชนิดในเลือด  ซึ่งสาร
ดงักลา่วนีจ้ะไมเ่ปลี่ยนแปลงมาก จากการดดูซมึอาหาร  แตจ่ะเปลี่ยนแปลงตามการท างานของร่างกาย 
2.   สารที่ถูกขับถ่าย  เป็นผลผลิตท่ีได้จากเมตะบอลิสมของอาหารท่ีกินเข้าไป  และจากการสลายของเนือ้เย่ือ ค่า

ปกติจะมีพิสยักว้าง และเบ่ียงเบนจากค่าเฉลี่ยประมาณ 30-50%  แต่ในคนๆ เดียวกนัค่าจะไม่เปลี่ยนแปลงมาก    สาร
เหล่านีถ้้ามีน้อยไม่ท าให้เกิดอาการผิดปกติ  แต่ถ้ามีระดบัเพิ่มขึน้จากพิสยั ก็อาจมีความส าคญัในการวินิจฉยัโรคได้  สาร
ดังกล่าวนีไ้ด้แก่ คาร์บอนไดอ็อกไซด์  ยูเรีย  กรดยูริก  ครีอาตีนีน  ฟีนอลและคอนจูเกตของฟีนอล  ซัลเฟต  อินดิแคน  
steroid metabolites  บิลิรูบิน  ยโูรบิลิโนเจน พอร์ไฟริน เอนไซม์ต่างๆ  เช่น  ฟอสฟาเทส  อะมีย์เลส มรูามิเดส  โคลีน
เอสเตอเรส  เป็นต้น 

3. สารที่ท าหน้าที่ต่างๆของเลือด สารพวกนีจ้ะมีพิสยัค่อนข้างแคบยกเว้น  เฮโมโกลบิน   แอลบมูิน และโกลบลูิน  
ซึ่งมีปริมาณมาก  บางชนิดมีค่าเบ่ียงเบนจากค่าเฉลี่ยน้อยมากเพียง  3-10% เช่น  ไฮโดรเจนไออ็อน และแคทไออ็อน
ทัง้หมด   ค่าท่ีเบ่ียงเบนไปจากพิสยัปกติมีประโยชน์ในการวินิจฉยัโรคและต้องรักษาโดยรีบด่วนด้วย   สารท่ีท าหน้าท่ีต่างๆ 
แบง่เป็น 

3.1 ในเม็ดเลือดแดง  ได้แก่  เฮโมโกลบิน  กลตูาไธโอน  เอทีพี  เอนไซม์ต่างๆ 2, 3 disphosphoglycerate  
โปแตสเซียม แมกนีเซียม และฟอสเฟตอนินทรีย์ 

3.2   ในพลาสมา  ได้แก่  แอลบมูิน  โกลบลูิน  ไฟบริโนเจน  ปัจจยัต่างๆ ที่ป้องกนัหรือท าให้เลือดแข็งเป็น
ลิ่ม โซเดียม โปแตสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม  คลอไรด์  ฟอสเฟตอนินทรีย์ และไบคาร์บอเนต  สารบางชนิด
สามารถจดัอยูไ่ด้ทัง้สามประเภท  เช่น  น า้  โคเลสเตอรอล  สารคีโตนและแลคเตต 

 
การเจาะเลือด (Venepuncture)    มีข้อควรค านงึดงันี ้

1. วิธีการเจาะและเก็บเลือด   ต้องให้ถกูต้องตามวตัถปุระสงค์เพราะเป็นเร่ืองส าคญัอย่างยิ่งต่อผลการวิเคราะห์ 
และวินิจฉยัโรคของแพทย์ 

2. ต้องอดอาหารหรือไม่ ? 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารในเลือดท่ีเกิดจากการท างานของร่างกาย เช่น  ขณะท่ีมีการดดูซึม

อาหาร หรือการออกก าลงักาย  มกันิยมเจาะเลือดในภาวะ fasting หรือ post absorptive  (หลงัอาหารมือ้สดุท้าย 8-12 
ชัว่โมง)  ซึง่เหมาะส าหรับผู้ ป่วยในโรงพยาบาล  แต่ผู้ ป่วยนอกมกัมีข้อขดัข้องต่างๆ  เก่ียวกบัการอดอาหารเช้า แล้วมาเจาะ
เลือดท่ีโรงพยาบาล   โดยทัว่ไปแล้วไมจ่ าเป็นต้องอดอาหาร เม่ือต้องการตรวจสารต่างๆ ยกเว้นการตรวจหากลโูคส  อาหาร
ท่ีกินควรเป็นอาหารเบาๆ  ที่มีไขมนัน้อยท่ีสดุหรือไม่มีไขมนัเลย  เพราะไขมนัท าให้พลาสมาขุ่น ซึ่งไปรบกวนการวิเคราะห์
ได้ 

3. ใช้เลือดจากหลอดเลือดด า หรือหลอดเลือดแดง ? 
โดยปกติผลท่ีได้จะใกล้เคียงกนั ยกเว้นปริมาณอ็อกซิเจน คาร์บอนไดอ็อกไซด์ และกลโูคสในเลือดด าจะน้อยกว่าใน

เลือดแดงเลก็น้อยแตค่า่แลคเตต และไพรูเวตจะสงูกวา่ 
4. ใช้เลือดครบ พลาสมา หรือซีร่ัม ? 
เน่ืองจากปริมาณของสารต่างๆ ในเม็ดเลือดและพลาสมาจะไม่เท่ากนั   แต่ในพลาสมาเท่านัน้ ท่ีมีความสมดลุกบั

สารน า้ระหว่างเซลล์  ดงันัน้การวิเคราะห์สารต่างๆ จึงควรใช้พลาสมา  ส าหรับสารท่ีมีความเข้มข้นเท่าๆ กบัในส่วนน า้ของ
เม็ดเลือดแดงและ พลาสมา เช่น  ยูเรียไนโตรเจน  และกลูโคส อาจใช้เลือดครบได้ เพราะไม่ใช้เลือดมากและไม่ต้อง
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เสียเวลาแยก อย่างไรก็ดี การหาปริมาณของสารน า้ทัง้สองดงักล่าว จะได้ค่าแตกต่างกนับ้างเล็กน้อยส าหรับใน  พลาสมา
และเลือดครบ ข้อแตกต่างอยู่ท่ีปริมาณน า้ กล่าวคือ พลาสมามีน า้ประมาณ 92%  ส่วนเลือดครบมีน า้ 81% ถ้าสารท่ี
ละลายน า้ได้ดี เช่น กลโูคส ยเูรีย จะพบว่ามีปริมาณในพลาสมามากกว่าเลือดครบ 12%  ยิ่งถ้ามีค่าฮีมาโตคริตสงู  ค่าก็จะ
ยิ่งแตกต่างกนัมากขึน้   ส่วนการใช้ซีร่ัมมีข้อดีท่ีไม่ต้องใส่สารกนัเลือดแข็ง (anticoagulant)  แต่เม็ดเลือดอาจแตกได้ง่าย
เน่ืองจากขบวนการแข็งตวัและลิ่มเลือดหดตวัท าให้สารท่ีอยู่ในเม็ดเลือดออกมาในซีร่ัม    ท าให้ค่าท่ีได้มากกว่าความเป็น
จริงได้  เช่น  ฟอสฟอรัส  เอนไซม์แลคเตตดีไฮโดรจีเนส  แอสิดฟอสฟาเทส  หรือเฮโมโกลบิน  อาจรบกวนปฏิกิริยาเคมี
บางอยา่งได้  เช่น ยบัยัง้ lipase activity  เป็นต้น 

สารกันเลือดแข็ง 
1. อ็อกซาเลต (oxalate)   เกลือลิเธียม  โปแตสเซียม หรือโซเดียม  ป้องกันการแข็งเป็นลิ่มของเลือดโดยการ

ตกตะกอนแคลเซียมได้เป็นแคลเซียมออกชาเลต  ใช้ 2 มก. ตอ่เลือด 1 มล.  อาจท าเป็นสารละลาย 20 % ใช้ 0.01 มล.  ต่อ
เลือด 1 มล. ได้โดยไม่ต้องท าให้แห้งก่อน หรือท าให้แห้งท่ีอณุหภมูิ  80 oC   ห้ามใช้ 100 oC   เพราะจะท าให้สลายเป็น
คาร์บอเนต 

การใช้อ็อกซาเลตมีข้อเสียหลายประการ  กล่าว คือ  ท าให้เม็ดเลือดเห่ียว  น า้ในเม็ดเลือดแดงจะออกมาเจือจาง
พลาสมาท าให้ค่า ฮีมาโตคริตลดลง 8-13%   และในการหาปริมาณของสารในพลาสมา จะได้ค่าผิดพลาดมากกว่า 5 %  
ถ้าใช้ปริมาณมากเกินไปจะท าให้เม็ดเลือดแดงแตก เกลด็เลือดจบักลุม่   เซลล์เม็ดเลือดขาวมีรูปร่างผิดไป  ท าให้ไม่เหมาะ
ส าหรับการ ศึกษาเก่ียวกบัรูปร่างของเซลล์เม็ดเลือด   นอกจากนีย้งัใช้ในการหาความเป็นกรดด่างไม่ได้เพราะค่า พีเอ็ช 
เปลี่ยนไป การหาแคลเซียม และเอนไซม์บางชนิดก็ไม่ได้เพราะอ็อกซาเลตจะไปขัดขวางการวิเคราะห์  ท าให้ค่าท่ีได้
ผิดพลาด 

2. อีดีทีเอ (Ethylenediamine tetraacetic acid, EDTA) ใช้ได้ทัง้ในรูปของกรดและของเกลือโซเดียม   สารนีจ้ะไป
ยบัยัง้การแข็งเป็นลิ่มของเลือดโดยการรวมเป็นคอมเพลก็ซ์กบัแคลเซียม ใช้ความเข้มข้น  1 มก. ต่อ เลือด 1 มล.  เกลือได
โปแตสเซียมละลายได้ง่ายกว่าจึงนิยมท าเป็นน า้ยา 1 %  ใช้ 0.1 มล. ต่อเลือด 1 มล.  ใส่ในหลอดแก้ว  ทิง้ให้แห้งท่ี
อุณหภูมิห้อง  อีดีทีเอไม่ท าให้ปริมาตรของเม็ดเลือดแดงเปลี่ยนแปลงและไม่ท าให้เกล็ดเลือดจับกลุ่มกัน  จึงนิยมใช้ใน
การศกึษาเก่ียวกบัลกัษณะของเซลล์เม็ดเลือด  (complete blood count, CBC)   ถ้าจะวิเคราะห์หาปริมาณ NPN ไม่ใช้ อี
ดีทีเอ เป็นสารกนัเลือดแข็ง เพราะจะท าให้คา่สงูกวา่ความเป็นจริง เน่ืองจากในอณมีูไนโตรเจน เป็นองค์ ประกอบอยูด้่วย 

3. โซเดียมฟลูออไรด์   เป็นสารป้องกนัการแข็งเป็นลิ่มของเลือดโดยรวมกบัแคลเซียม เป็นแคลเซียมฟลอูอไรด์
ตกตะกอน และไปยบัยัง้กระบวนการไกลโคไลซิสของเม็ดเลือดแดงโดยท าให้เอนไซม์ enolase ท าหน้าท่ีไม่ได้ ใช้ 10 มก. 
ตอ่เลือด 1 มล. นิยมใช้หาปริมาณน า้ตาล แลคเตต หรือไพรูเวต  แต่ไม่ใช้หายเูรียโดยวิธียรีูเอส เพราะฟลอูอไรด์จะไปยบัยัง้
การท างานของเอนไซม์ 

4. ซเิตรต โดยมากใช้เกลือโซเดียม ท าให้แคล- เซียมไอออ็น ไมแ่ตกตวั แตไ่มท่ าให้ ตกตะกอน แบง่เป็น 
4.1 น า้ยาเอซีดี-เอ (Acid citrate dextrose-A) ประกอบด้วยกรดซิตริค 0.8 กรัม โซเดียมซิเตรต 2.2 กรัม  

และเด็กซโตรส 2.45 กรัม ละลายน า้กลัน่ครบ 100 มล. ใช้  62.5 มล. ต่อเลือด 450 มล. สว่นใหญ่ใช้กบัการเก็บ
เลือดในธนาคารเลือด 

4.2 น า้ยาซีพีดี (Citrate phosphate dextrose solution, CPD) น า้ยานีป้ระกอบด้วย กรดซิตริค 0.327 กรัม 
โซเดียมซิเตรต 2.63 กรัม  โซเดียมแอสิดฟอสเฟต 0.218 กรัม และ เด็กซโตรส 2.55 กรัม  ละลายน า้ด้วยกลัน่ครบ 
100  มล. ใช้น า้ยานี ้63 มล. ตอ่เลือด 450 มล.  มีท่ีใช้เหมือนกบัน า้ยา เอซีดี-เอ แตท่ าให้เมด็เลือดคงสภาพได้ดีกวา่ 

 4.3 โซเดียมซิเตรต ท าเป็นน า้ยามีความเข้ม ข้น 38% แล้วใช้น า้ยา 1 ส่วน ต่อเลือด 9-10 สว่น เหมาะ
ส าหรับการศกึษาในเร่ืองการแข็งตวัของเลือด (cogulogram) 
5.  เฮปาริน   เป็นสารกนัเลือดแข็งท่ีมีตามธรรมชาติในร่างกายและมีอยู่เลก็น้อยในเลือด เฮปารินยบัยัง้กลไกการ

แข็งเป็นลิ่มของเลือดในหลายขัน้ตอน เช่น ป้องกนัการเปลี่ยนโปรธรอมบินไปเป็นธรอมบิน และไฟบริโนเจนไปเป็นไฟบริน 
นิยมใช้เกลือแอมโมเนียมและลิเธียม 0.1-0.2 มก. ต่อเลือด 1 มล. (1 มก. มีค่าเท่ากบั 100 IU) ใช้ในการวิเคราะห์สารทกุ
ชนิดยกเว้น แอมโมเนีย NPN  ฟอสเฟตอนินทรีย์ เอนไซม์แอสิดฟอสฟาเทส  ไฮดร็อกซีย์บิวทีเรตดีไฮโดรจีเนส และแลคเตต
ดีไฮโดรจีเนส  เพราะเฮปารินจะไปยบัยัง้ปฏิกิริยาของเอนไซม์เหลา่นี ้
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ค่าปกต ิ (Normal value) 
พิสยัปกติ  (normal range)  หมายถึง ค่า mean  2SD   ซึง่คิดเป็นร้อยละ 95.5  ของผลการตรวจวิเคราะห์

ตวัอย่างของคนปกติท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์ และผลการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสถิติจะพบว่าเป็นการกระจายแบบโค้งปกติ 
(normal or gaussian distribution curve) ดงัแสดงในรูปท่ี 1.1 

 
     1SD  =  68.8 %   ของพืน้ท่ีใต้โค้ง 
     2SD  =  95.5 %   ของพืน้ท่ีใต้โค้ง 
     3SD  =  99.7 %   ของพืน้ท่ีใต้โค้ง 

รูปที่ 1.1  โค้งปกติ 

 ค่าท่ีได้อยู่ระหว่าง      2SD  และ     3SD  จะมีความส าคญัทางคลินิก  (clinical significance)  สว่น
คา่ท่ีเกิน       3SD  ถือวา่เป็นคา่ผิดปกติ  (statistical significance) 

ปัจจัยต่างๆที่ท าให้ค่าปกตเิปล่ียนแปลง 
1. ปัจจัยภายในของแต่ละคน (individual endogenous factors) ซึง่ได้แก่ เพศ อาย ุเชือ้ชาติ   การเปลี่ยนแปลง

ในรอบวนั (diurnal variation) การเปลี่ยน แปลงในรอบเดือนของหญิง (menstrual cycle) หรือมีการเจ็บไข้ท่ียงัไม่แสดง
อาการ 

2. ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อร่างกาย (individual exogenous factors) เช่น ภาวะโภชนาการ   การฝึกฝน
การออกก าลงักาย  เหตตุา่งๆ ท่ีท าให้อารมณ์เปลี่ยนแปลง  อาชีพ  ภาวะการครองชีพ  ภาวะแวดล้อม และดินฟ้าอากาศ 

ค่าปกติท่ีมีรายงานไว้ตามต าราต่างๆ  ถ้าน ามาเปรียบเทียบกนัจะพบว่ามีพิสยั แตกต่างกนัอยู่บ้าง เพราะค่าท่ีแจ้ง
ไว้มิได้มาจากต้นตอเดียวกนัทัง้นีเ้น่ืองจาก 

1. ผู้ ท่ีมาตรวจท่ีถือวา่มีสขุภาพสมบรูณ์  มีปัจจยัต่างๆ ท่ีท าให้คา่ปกติแตกตา่งกนัไปบ้าง 
2. กระบวนการท่ีใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณ ซึ่งขึน้อยู่กบัวิธีการว่ามีความจ าเพาะส าหรับสารท่ีใช้ตรวจเพียงไร  

เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีใช้  คณุภาพของผู้วิเคราะห์วา่มีความช านาญและมีความปราณีตเพียงใด 

หน่วยที่ใช้ในการรายงานผล 
ปัจจบุนัหน่วยมาตรฐานท่ีใช้กนัทัว่โลกคือ ระบบเมตริกท่ีมีช่ือว่า The International System of Units (หรือ Le 

Systeme International d' Unites หรือ SI Unit)  ค่าปกติต่างๆ ของสว่นประกอบของเลือด ดงัแสดงในตาราง 1.1   ซึง่มี
ข้อดี ดงัตอ่ไปนี ้

1.  การแปลงหน่วยท าได้ง่าย เพราะเป็นระบบเมตริก  (หน่วยละสิบ) 
2.  การบอกความเข้มข้นเป็น  mol/l  ท าให้มีประโยชน์  ดงันี ้

2.1   ช่วยประเมินภาวะน า้ และ electrolyte  ได้ดีกวา่ 
2.2   ช่วยบอกฤทธ์ิของยากบัขนาดของยาได้ดีกวา่ 
2.3   ช่วยบอกความเข้มข้นของสารท่ีวาเลนซีเปลี่ยนตามพีเอช็ ได้แน่นอนกวา่ 

3. การสื่อความหมายในระดบัประเทศ และนานาชาติ เป็นระบบเดียวกนั 
หลักเกณฑ์โดยย่อส าหรับการรายงานค่าของสารเคมีในเลือดโดยใช้ระบบ SI มีดังน้ี 

1.   ปริมาตรให้รายงานเป็นลิตร (L หรือ l) 
2. ความเข้มข้นของสารให้รายงานดงันี ้
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2.1 น า้หนกัหรือมวลต่อลิตร เช่น  g/l,  mg/l,  g/l  เม่ือสารมีน า้หนกัโมเลกลุไม่แน่นอน เช่น  โปรตีน  
เฮโมโกลบิน  เป็นต้น    

2.2 จ านวนสารต่อลิตร เช่น  mol/l, mmol/l, mol/l  เม่ือรู้น า้หนกัโมเลกลุสารแน่นอน  นิยมให้ใช้มากกว่า
แบบแรก 
3. ความเข้มข้นของ electrolyte ใช้ mmol/l  แทน  mEq/l 
4. หน่วยวดัความดนัใช้ Pascal (Pa = kg/m-s2)  เดิมใช้  mmHg 
5. catalytic activity  ของเอนไซม์ให้ใช้ katals  แทน IU  หรือ หน่วยอ่ืนๆ 
สารประกอบในเลือดมีทัง้สารท่ีเป็นโปรตีน และไม่ใช่โปรตีน ในบทนีจ้ะกล่าวถึงเฉพาะสารประกอบท่ีไม่ใช่โปรตีน  

ซึง่แบ่งออกเป็น 2 พวก คือ nonprotein nitrogenous compounds (NPN) เช่น ยเูรีย กรดยริูก กรดอะมิโนฯลฯ   สว่นอีก
พวกหนึ่งคือ nonprotein nonnitrogenous compounds  ได้แก่ กลโูคส แลคเตต ไพรูเวต ไขมนั เป็นต้น    ส่วน
สารประกอบท่ีไม่ใช่โปรตีนในเลือดอ่ืนๆ อีกหลายชนิด เช่น เกลือแร่ วิตามิน  electrolyte  ตลอดจนสาร intermediate ท่ีได้
จากเมตะบอลสิม ของสารอาหารแตล่ะชนิด จะได้เรียนรายละเอียดในบทตอ่ๆไป 

 

สารประกอบไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีน 
(Nonprotein nitrogenous compounds, NPN) 

สารประกอบไนโตรเจนท่ีไม่ใช่โปรตีนในเลือด  ได้  แก่  ยูเรีย  กรดยูริก  กรดอะมิโน  ครีอาตีน  ครีอาตินีน  
แอมโมเนีย  นิวคลีโอไทด์  พิวรีน  โปลีย์เป็บไทด์สายสัน้ๆ  กลตูาไธโอน  และสารประกอบอ่ืนๆ ท่ีมีปริมาณเพียงเล็กน้อย  
ในเลือดมีค่าปกติของ NPN  เท่ากบั 25-50 มก./ดล.  ในเลือดครบจะมีมากกว่าในพลาสมาหรือซีร่ัมประมาณ  75% เพราะ
สาร NPN บางชนิดอยูใ่นเมด็เลือดแดง เช่น  กลตูาไธโอน  เออร์โกธยัโอเนอีน  นิวคลีโอไทด์ และพิวรีน 

NPN มีทัง้ท่ีเป็นสารอาหาร  สารท่ีท าหน้าท่ีตา่งๆ และสารท่ีถกูขบัถ่าย  สองพวกแรกมีค่าค่อนข้างจะคงท่ี  สว่นพวก
หลงัมีการเปลี่ยนแปลงได้  โดยขึน้อยูก่บัอตัราการสงัเคราะห์และการขบัถ่ายทางไต  เช่น  โรคไตในระยะท้ายๆ  อาจมี NPN 
มากถึง 200-300  มก./ดล. ก็ได้ 

สารประกอบ NPN ท่ีมีมากท่ีสดุในพลาสมา คือ ยเูรีย  รองลงมาคือกรดอะมิโน  กรดยริูก  ครีอาตินีน  แอมโมเนีย 
และโปลีย์เป็บไทด์สายสัน้ๆ  เดิมเคยใช้คา่ NPN เป็นดรรชนีอยา่งหนึง่ท่ีแสดงถงึการท างานของไต  แต่ 
ปัจจบุนัไม่ใช้เพราะค่าไม่จ าเพาะ  เน่ืองจากโรคอ่ืนก็อาจท าให้ค่าเปลี่ยนแปลงได้ เช่น  โรคเกาท์  (มีกรดยริูกเพิ่ม)  โรคตบั  
(กรดอะมิโนถกูสลายน้อยลงและการสงัเคราะห์ยเูรียลดลง)  จึงใช้ค่า  BUN (Blood Urea Nitrogen)  และครีอาตินีน แทน
ในการทดสอบการท างานของไต เพราะมีความจ าเพาะมากกวา่  

1. ยูเรีย (Urea) 
คา่ปกติยเูรีย 20 – 30 มก./ดล.   เลือดครบ 
ยเูรียไนโตรเจน 10 - 18 มก./ดล.   เลือดครบ 

 ยเูรียเป็นผลผลิตสดุท้ายของการสลายโปรตีน หรือกรดอะมิโน ในการสลายจะให้แอมโมเนีย ซึง่เป็นสารท่ีเป็นพิษ
มาก  ร่างกายจึงก าจดัโดยให้ตบัน าแอมโมเนียนีไ้ปสงัเคราะห์เป็นยเูรีย (รูปท่ี 1.2)  อตัราการผลิตยเูรียในร่างกายเกิดขึน้
ประมาณ 25-35  กรัมตอ่วนั  คา่นีจ้ะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามปริมาณอาหารโปรตีนท่ีได้รับเข้าไป  (โปรตีน 100 กรัม  จะผลิต
ยเูรียได้ 30 กรัม)  และสมรรถภาพการท างานของตบั 

ยเูรียเป็นสารท่ีละลายน า้ได้ดี จึงสามารถซมึซ่านไปได้ทกุแห่งของร่างกาย  มากกว่า  90% ของยเูรียท่ีสงัเคราะห์ขึน้
ในแตล่ะวนัจะขบัถ่ายทิง้ทางไต  สว่นน้อยขบัออกทางเหง่ือ  บางสว่นในทางเดินอาหารจะออกมาในอจุจาระ  และบางสว่น
จะมีการสลายโดยแบคทีเรียในล าไส้ 

ในคนปกติ BUN มีค่าประมาณ 45% ของ NPN   ปริมาณยเูรียท่ีขบัออกมาในปัสสาวะสว่นใหญ่มีราวคร่ึงหนึ่ง (25 
กรัม)  ของของแข็งรวมท่ีขบัออกมา และคิดเป็น 80-90%  ของปริมาณไนโตรเจนรวมทัง้หมดในปัสสาวะแตล่ะวนั 
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รูปที่ 1.2 การสงัเคราะห์ยเูรีย; CPSI,  carbamyl phosphate synthetase I; OTC, ornithine transcarbamoylase; AAS, argininosuccinate 
synthetase; AL, argininosuccinate lyase; AR, arginase. (Tietz NW. Textbook of Clinical Chemistry. 2nd ed.,  1994.) 

การเปล่ียนแปลงของค่ายูเรียในเลือดแบ่งได้เป็น 2 พวก ได้แก่   
1. ภาวะที่ยูเรียในเลือดมีค่ามากเกนิ เกิดจากปัจจยัต่างๆ ดงันี ้

1.1 เน่ืองจากการกินอาหารโปรตีนมากเกินไป ท าให้มีการสงัเคราะห์ยเูรียเพิ่มมากขึน้ 
1.2 มีการขบัถ่ายผิดปกติ เน่ืองจาก 

1.2.1 มี prerenal failure การท่ีมีเลือดมาสูไ่ตน้อยกว่าปกติ ท าให้อตัราการกรองท่ีไตลดลงพบได้ใน
ภาวะที่มีการขาดน า้อยา่งรุนแรง (มีการอาเจียน ท้องเดิน หรือเสียเหง่ืออยา่งมาก) 

1.2.2 มี renal failure การท างานของไตเสื่อมลงไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตใุดก็ตาม ท าให้การขบัถ่าย
ยเูรียลดลง จะมีผลท าให้ปริมาณ BUN เพิ่มขึน้เร่ือยๆ จึงนิยมใช้ค่า BUN แทน NPN ในการตรวจหน้าท่ีของ
ไต 

1.2.3 postrenal failure  เกิดจากการอดุกัน้ทางเดินปัสสาวะ เช่น จากน่ิว เนือ้งอกหรือต่อม
ลกูหมากโต เป็นต้น 
1.3 มีการสลายของโปรตีนในเนือ้เย่ือเพิ่มมากกว่าปกติ เช่น หลงัการผ่าตดัใหญ่ มีไข้สงู ถกูไฟไหม้หรือน า้

ร้อนลวกอย่างรุนแรง ภาวะท่ีมีฮอร์โมน corticosteroid หรือ thyroxin เพิ่มขึน้ หรือมี growth hormone insulin 
และ estrogen ลดลง 

1.4 สาเหตุอ่ืนๆ เช่น มีเลือดออกมากในทางเดินอาหาร  ท าให้มีการสลายโปรตีนของเลือดท่ีออกมาใน
ทางเดินอาหารและถกูดดูซมึกลบัมากขึน้  และถ้าร่วมกบัการท่ีเสียเลือดมากๆ จะท าให้เลือดไหลเวียนลดลงท า
ให้การขบัถ่ายยเูรียทางไตลดลงไปด้วย 

2. ภาวะที่ยูเรียในเลือดต า่เกนิ เกิดเน่ืองจาก 
2.1 ได้รับอาหารโปรตีนน้อยเกินไป เช่น โรค ขาดอาหารโปรตีน 
2.2 ภาวะที่ตบัเสื่อมสมรรถภาพในระยะท้าย 

ในโรคไตหลายชนิดท่ีท าให้การขบัถ่ายยเูรียลดลงไม่ว่าจะเป็น glomerular tubular interstitial   หรือ  vascular 
damage ล้วนแต่เป็นสาเหตท่ีุท าให้ปริมาณของยเูรียเพิ่มขึน้ในเลือด  ในทางคลินิคไม่นิยมใช้ค่าของยเูรียเพียงอย่างเดียว 
เป็นดรรชนีชีบ้่งถึงสมรรถภาพการท าหน้าท่ีของไต  เพราะมีปัจจยัอ่ืนๆ อีกหลายปัจจยัท่ีมาท าให้ค่าของยเูรียเปลี่ยนแปลง
ได้ เช่น  ในกรณีท่ีร่างกายขาดน า้  ได้รับอาหารโปรตีน หรือมีการสลายโปรตีนในร่างกายมาก  มีเลือดออกในทางเดินอาหาร 
ได้รับการรักษาด้วยคอร์ติ-ซอล และการมีเลือดไหลผ่านไตน้อย  ปัจจัยดงักล่าวนีส้ามารถท าให้เกิด ภาวะ prerenal 
azotemia (ยเูรียในเลือดสงูขึน้จากสาเหตท่ีุไม่ใช่โรคไต)  โดยท่ีค่าของครีอาตินีน ในเลือดอาจจะยงัปกติ  ส่วน postrenal 
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azotemia  เกิดจากสาเหตท่ีุมีการอดุกัน้ทางเดินปัสสาวะ  ดงักลา่วมาแล้วในข้อ 1.2.3  ในกรณีนี ้ ระดบัของยเูรียและครีอา
ตินีนในเลือดจะสงูกว่าปกติทัง้คู่  แต่ปริมาณของยเูรียจะเพิ่มขึน้มากกว่าครีอาตินีน  เพราะเน่ืองจากมีการอดุกัน้ทางเดิน
ปัสสาวะท าให้เกิดมี back pressure ภายในทบุลู และมี back-diffusion ของยเูรียจากทบุลูเข้ามาในเลือดได้อีก ท าให้
ระดบัของยเูรียในเลือดสงูกว่าเป็นจริง  ดงันัน้การดคูวามเสื่อมของหน้าท่ีของไต จึงนิยมใช้ค่าอตัราสว่น  BUN กบั ครีอาติ 
นีน  แทนท่ีจะดเูฉพาะค่าของยเูรียในพลาสมาเพียงอย่างเดียว เพ่ือหลีกเลี่ยง การแปลผลผิด ถ้ามีภาวะ  prerenal และ 
postrenal azotemia ร่วมด้วย 

2. กรดอะมิโน (Amino acid) 
คา่ปกติ อะมิโนไนโตรเจน   4.0 - 8.0 มก./ดล.  เลือดครบ 
                                       3.6 - 7.0 มก./ดล. พลาสมา  

                                 ในสารพวก NPN กรดอะมิโนมีมากเป็นท่ีสองรองจากยเูรีย 
 
 ภาวะที่มีกรดอะมิโนในเลือดมากเกนิ  แบง่เป็น 2 ชนิดคือ 

1. ชนิดปฐมภูม ิ
ในโรคกรรมพนัธุ์ขาดเอนไซม์ท่ีใช้ในเมตะบอลิสมของกรดอะมิโนบางชนิด เช่น ขาด  phenylalanine hydroxylase 

ท่ีใช้ในการเปลี่ยน phenylalanine ไปเป็น tyrosine  ท าให้มี phenylalanine เพิ่มขึน้ และมี phenyl pyruvic acid ขบั
ออกมาในปัสสาวะ เรียกโรคนีว้า่ phenylketonuria 

2. ชนิดทุตยิภูม ิ
2.1 ได้รับอาหารโปรตีนมาก แตส่งูอยูเ่พียงหนึง่ถงึสองชัว่โมงแรกและกลบัลงสูร่ะดบัปกติ 
2.2 มีการสลายโปรตีนจากเนือ้เย่ือเพิ่มขึน้ เช่นในคนอดอาหาร 
2.3 การสลายกรดอะมิโนน้อยลงในโรคตบั  ถ้าผู้ ป่วยเป็นมากจนถึงขัน้หมดสติจะท าให้การขบัถ่ายลดลง

ด้วย  โรคตบัชนิด acute hepatic necrosis จะพบมีกรดอะมิโนเพิ่มสงู  สว่นในโรคตบัเรือ้รังจะไมส่งู 
 ภาวะที่มีกรดอะมโินในเลือดต า่เกนิ 

พบในโรคกรรมพนัธุ์ท่ีไตมีความบกพร่องในการดดูกลบักรดอะมิโนบางชนิดเช่นใน Hartnup disease เกิดจาก
ความผิดปกติในการขนสง่พวก neutral and aromatic amino acids ท่ีล าไส้และไม่สามารถดดูกลบัท่ีทบุลูของไต   สว่น 
cystinuria เกิดจากความบกพร่องของการขนสง่พวก basic amino acids ท่ีล าไส้และดดูกลบัท่ีทบุลูของไตเช่นกนั 

อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์ปริมาณรวมของกรดอะมิโนในเลือดไม่มีความส าคัญทางคลินิก  นิยมวิเคราะห์
กรดอะมโินเฉพาะแต่ละชนิดไป  จะช่วยในการวนิิจฉัยและตดิตามผลการรักษาผู้ป่วยได้แน่นอนมากกว่า 

3. กรดยูริก (Uric acid) 
คา่ปกติ     2.0 – 3.5   มก./ดล.  เลือดครบ 

        3.0 – 7.5   มก./ดล.  ซีร่ัม 
กรดยริูกเป็นผลผลิตสดุท้ายของคาตะบอลิสมของพิวรีนนิวคลีโอไทด์ adenosine และ guanosine ในพวกสตัว์ท่ี

เลีย้งลกูด้วยนม (higher primates) ดงัรูปท่ี 1.3  ในร่างกายคนเรามีกรด ยริูกประมาณ 1200 มก. ซึง่สว่นมากได้มาจาก
การสลายกรดนิวคลิอิคจากท่ีมีในอาหาร และ จากการสลายเนือ้เย่ือในร่างกายแล้วเปลี่ยนไปเป็นกรดยริูกท่ีตบั จากนัน้จะมี
การดดูซมึเข้าสูก่ระแสเลือด แล้วขนสง่ไปท่ีไตเพ่ือขบัถ่าย  กรดยริูกท่ีกรองผ่าน glomerulus แล้วประมาณ 98-100% จะมี
การดูดกลับท่ีทุบูลส่วนต้น และจะมีการขับออกมาอีกเล็กน้อยท่ีทุบูลส่วนปลาย จากนัน้จึงขับทิง้ออกมาในปัสสาวะ
ประมาณ 5 ใน 6 ของกรดยริูกอยู่ตามเนือ้เย่ือต่างๆสว่นท่ีเหลือ 1 ใน 6 อยู่ในเลือดประมาณ96.8% ของกรดยริูกใน
พลาสมาจะอยู่ในรูปของ monosodium urate   และท่ีพีเอ็ชของพลาสมายเูรต จะเป็นสารท่ีไม่ละลายน า้ ดงันัน้จึงตกผลกึ
ได้ง่ายในทางเดินปัสสาวะ  หรือในเนือ้เย่ือตา่งๆ ถ้ามีปริมาณในเลือดสงูเกิน ระดบั 6.4 มก./ดล. 
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รูปที่ 1.3 คาตะบอลิสมของ Adenosine และ guanosine (Davidson VL. Biochemistry.3rd ed., 1994.) 

 
ในสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมอ่ืนๆ และ lower primate มีความสามารถเปลี่ยนกรดยริูกไปเป็น allantoin โดยใช้เอนไซม์ 

uricase  (รูปท่ี 1.4)  ผลผลติท่ีได้นีล้ะลายน า้ได้ดี 
 

 
รูปที่ 1.4  คาตะบอลิสมของกรดยริูกไปเป็น allantoin 

แหล่งก าเนิดของกรดยูริก 
1. ภายนอกร่างกาย (Exogenous sources) 
 ได้จากคาตะบอลิสมของอาหารพวกนิวคลีโอโปรตีนท่ีกินเข้าไป ซึ่งภายหลงัการย่อยเป็นโปรตีนและกรดนิวคลีอิค

แล้ว  เกือบทัง้หมดของกรดนิวคลีอิคจะถกูสลายตอ่ไปได้  กรดยริูกในล าไส้และตบั (สว่นใหญ่) 
2. ภายในร่างกาย (Endogenous sources) 

2.1 ได้จากคาตะบอลสิมของกรดนิวคลีอิคในเนือ้เย่ือ 
2.2 จากการเปลี่ยนแปลงโดยตรงขณะที่มีการสงัเคราะห์พิวรีนนิวคลีโอไทด์ในร่างกาย กรดยริูกสว่นใหญ่ถกู

ขบัถ่ายทางไต 70-80% ส่วนท่ีเหลือ 20-30% จะขบัถ่ายออกทางเดินอาหาร ในกรณีท่ีไตเสื่อมหน้าท่ี  ร่างกาย
สามารถปรับการขบักรดยริูกทางล าไส้ให้เพิ่มขึน้เพ่ือไมใ่ห้มีกรดยริูกคัง่มากในร่างกาย 

 
การเปล่ียนแปลง 
 ภาวะที่มีกรดยูริกในเลือดมากเกนิ (hyperuricemia)  การท่ีร่างกายมีระดบักรดยริูกสงูเกินปกติเกิดได้จากหลาย
สาเหต ุแบง่เป็น 

1. ชนิดปฐมภูม ิ(primary causes) 
1.1 มีการสงัเคราะห์มากกวา่ปกติในโรคตา่งๆ ดงันีคื้อ 

1.1.1 โรคเกาท์ เป็นโรคท่ีมกัจะพบในเพศชายอายรุะหวา่ง 30-50 ปี ผู้ ป่วยจะมีอาการอกัเสบตามข้อ
ต่างๆ เน่ืองจากมีการสะสมของผลกึโซเดียมยเูรต เช่น  ตามข้อนิว้มือ  นิว้เท้า เป็นต้น  ในผู้ ป่วยเกาท์นีย้งัมี
โอกาสท่ีจะเป็นน่ิวยเูรตในทางเดินปัสสาวะได้ง่ายอีกด้วย    

1.1.2 โรคกรรมพนัธุ์ ท่ีเกิดจากการขาดเอนไซม์ hypoxanthine guanine phospho-ribosyl 
transferase (HGPRT) เช่น Lesch-Nyhan syndrome ซึง่เป็น sex-linked genetic disorder เม่ือขาด
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เอนไซม์ HGPRT ท่ีใช้ในการสงัเคราะห์พิวรีน  จึงท าให้มีระดับของกรดยริูกสงูขึน้ในพลาสมา และขับ
ออกมาในปัสสาวะมากด้วย 
1.2   มีการขบัถ่ายทางไตลดลง  

2. ชนิดทุตยิภูม ิ(secondary causes) 
2.1 กินอาหารท่ีมีนิวคลีโอโปรตีนมาก เช่น อาหารเคร่ืองในสตัว์ (ตบั ไต ล าไส้   หวัใจ) ยอดผกั ถัว่งอก 

กาแฟ และโกโก้ เป็นต้น 
2.1.1 ในโรคเลือดท่ีมีการเพิ่มเซลล์ท่ีมีนิว เคลียสอย่างมาก และมีการท าลายเซลล์เพิ่มขึน้ เช่น 

มะเร็งเมด็เลือดขาว 
2.1.2 โรคผิวหนงับางชนิด เช่น โรคเรือ้นกวาง (psoriasis) 

2.2 มีการขบัถ่ายทางไตลดลง 
2.2.1 โรคไตวาย 
2.2.2 ได้รับยาขบัปัสสาวะบางชนิด เช่น ไธอะไซด์  ซึง่จะไปกดการขบัถ่ายกรดยริูก 
2.2.3 ภาวะที่มี acidosis หรือ keto- acidosis จะท าให้มีการแยง่การขบัถ่ายกรดกบักรดยริูก 
2.2.4 ได้รับพิษจากสารตะกัว่ 

 
 ภาวะที่มีกรดยูริกในเลือดต า่เกนิ (hypouricemia) 

ปกติจะเกิดได้น้อยกวา่ภาวะที่มีกรดยริูกมากเกินในเลือด อาจเกิดได้จากสาเหตดุงันี ้
1. ในโรคตบัชนิดร้ายแรง 
2. ความบกพร่องในการดดูกลบัของทบุลูของไต 
3. ได้รับยา allopurinol มากเกินไป ท าให้ไปยบัยัง้การสงัเคราะห์กรดยริูก 
4. ได้รับยารักษาโรคมะเร็ง เช่น 6-mercap topurine หรือ azathioprine เป็นต้น 

4. ครีอาตนี (Creatine) 
คา่ปกติ 5.0 - 6.0   มก./ดล.    เลือดครบ 
              0.1 - 0.6   มก./ดล.    พลาสมา 

ครีอาตีนเป็น tripeptide ท่ีสงัเคราะห์ท่ีตบั ไต และตบัอ่อน จากสารต้น glycine และ arginine ได้สารประกอบ 
guanidinoacetate จากนัน้จึงมีการเติมกลุม่ methyl จาก S-adenosylmethionine ได้สาร ประกอบ creatine ดงัแสดงใน
รูปท่ี 1.5 เม่ือครีอาตีนถกูสงัเคราะห์ขึน้แล้ว  จะซึมซ่านเข้าสู่กระแสเลือดไปยงัเนือ้เย่ือต่างๆ เช่น กล้ามเนือ้  สมอง  เม็ด
เลือดแดง  แต่สว่นใหญ่ประมาณ  98%  อยู่ท่ีกล้ามเนือ้ลาย  ATP ในกล้ามเนือ้จะเติมกลุม่ฟอสเฟตพลงังานสงูให้กบัครีอา
ตีน    โดยอาศยัเอนไซม์ครีอาตีนไคเนสจะได้ ฟอสโฟ  ครีอาตีนฟอสเฟต  ซึ่งเป็นแหล่งสะสมพลงังานของกล้ามเนือ้ เม่ือ
กล้ามเนือ้ต้องการพลงั งานก็จะมีการสลาย ฟอสเฟตพลงังานสงูคืนกลบัให้กบั ADP กลายเป็น ATP นอกจากนีค้รีอาตีน 
บางสว่นในกล้ามเนือ้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นครีอาตินีน ได้อีกด้วย  ในวนัหนึ่งๆ จะมีการสลายครีอาตีนประมาณ  2% ของครีอา
ตีนทัง้หมดในร่างกาย  ซึง่ได้จากปฏิกริยา spontaneous dehydration ของครีอาตีน ได้เป็นครีอาตินีนท่ีจะถกูกรองผ่านไต 
และขบัออกทางปัสสาวะ 

การเปล่ียนแปลง 
จะพบครีอาตีนเพิ่มขึน้ในเลือดและในปัสสาวะในระยะแรกของโรคท่ีมีการท าลายของกล้ามเนือ้ลายอย่าง

รวดเร็ว  หรือเป็นโรคกล้ามเนือ้ฝ่อลีบ (progressive muscular distrophy)  โรคกล้ามเนือ้หวัใจตายอย่างเฉียบพลนั 
(myocardial infarction)  และการตายของเซลล์สมอง  ภาวะเหลา่นีจ้ะมีการเพิ่มขึน้ของเอนไซม์ creatine kinase ในเลือด
อย่างมาก ระหว่าง 10-100 เท่า จากค่าปกติ   เน่ืองจากมีการขบัเอนไซม์นีอ้อกมาจากเซลล์ท่ีถกูท าลายไป ดงันัน้ในการ
วิเคราะห์คา่เอนไซม์นีจ้ะเป็นประโยชน์ในการวินิจฉยัโรคได้เป็นอยา่งดี 
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รูปที่ 1.5 การสงัเคราะห์ครีอาตีน SAM = S-adenosylmethionine; SAH = S-adenosylhomo-cysteine (Tietz NW. Textbook of Clinical 
Chemistry. 2nd ed., 1994.) 

5. ครีอาตนีิน (Creatinine) 
คา่ปกติ   1.0 - 2.0    มก./ดล.   เลือดครบ 

                                                 0.6 - 1.2    มก./ดล.   พลาสมา 
ครีอาตินีนเกิดขึน้จากการสลายของครีอาตีน และครีอาตีนฟอสเฟตทัง้หมดในร่างกายซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใน

กล้ามเนือ้  ปริมาณท่ีเกิดขึน้จะคงท่ีประมาณวนัละ 2%  ดงันัน้ค่าในเลือดจะแสดงถึงสภาวะของครีอาตีนในร่างกาย  ซึ่ง
ขึน้กบัขนาดของกล้ามเนือ้  คนท่ีมีกล้ามเนือ้มากจะมีระดบั ครีอาตีนสงูกว่าคนท่ีมีกล้ามเนือ้น้อย ในผู้ชายจะมีค่าสงูกว่าใน
ผู้หญิงเลก็น้อย ในแตล่ะคนท่ีมีกล้ามเนือ้ขนาดคงท่ีและการขบัถ่ายทางไตคงท่ี ปกติจะพบว่าค่าของครีอาตินีนในเลือดจะมี
คา่คงท่ีมากกวา่สารอ่ืนๆ ท่ีถกูขบัถ่ายทัง้หมดทางไต 

การตรวจหาระดบัครีอาตินีนในเลือดจะแสดงถึงหน้าท่ีของไตได้ดีกว่า BUN เพราะการขบัถ่ายค่อนข้างจะคงท่ี  ครี
อาตินีนจะมีการกรองท่ีโกลเมอรูลสัได้ทัง้ หมด  มีการดดูกลบัและขบัออกเพิ่มเติมจากทบุลูได้น้อยมากไม่เหมือนสารชนิด
อ่ืนๆ จึงถือได้ว่าเป็นสารท่ีถกูขบัออกท่ีมีค่าคงท่ีได้  ครีอาตินีนจึงมีอตัราการช าระสงูเม่ือเทียบกบัยเูรีย (ซึ่งถกูกรอง 60% 
และถกูดดูกลบัประมาณ 30-40%)  อตัราการช าระครีอาตินีนใช้วดัอตัราการกรองท่ีโกลเมอรูลสัได้   ปกติครีอาตินีนจะถกู
ขบัถ่ายทางไตง่ายมาก โดยทั่ วไประดับครีอาตินีนหรือ BUN จะสูงขึน้ในโรคไต   ก็ต่อเม่ือไตเส่ือมหน้าที่ไป
มากกว่า 70-75%  แล้ว    แต่การเพิ่มของ BUN  ยงัเกิดจากสาเหตอ่ืุนอีกท่ีไม่ใช่จากไตเสื่อมหน้าท่ี (ดเูร่ืองยเูรีย)    ดงันัน้
ในทางคลินิก มกัจะใช้อตัราสว่นของ BUN ต่อครีอาตินีนช่วยวินิจฉยัแยกการเสื่อมหน้าท่ีของไตจากสาเหตตุ่างๆ ได้ เช่น 
ปกติอตัราส่วนของ BUN ต่อครีอาตินีนในเลือด 10:1 (BUN = 12 มก./ดล., ครีอาตินีน 1.2 มก./ดล.)  ถ้าไตเสื่อม
สมรรถภาพในการกรองอย่างเดียว(เกิน 70-75%) อตัราสว่นจะคงท่ีเน่ืองจากค่าทัง้สองเพิ่มขึน้ตามกนั  แต่ถ้ามีเหตอ่ืุนร่วม
ด้วย เช่น ภาวะท่ีมีเลือดออกท่ีล าไส้อย่างรุนแรง  ร่างกายขาดน า้ จะท าให้ BUN เพิ่มขึน้อย่างมาก  แต่ครีอาตินีนไม่
เปลี่ยนแปลง  จึงท าให้อตัราสว่นเพิ่มขึน้ 

เน่ืองจากการขบัถ่ายครีอาตินีนในแต่ละคนมีค่าค่อนข้างจะคงท่ี จึงใช้ปริมาณครีอาตนีินในปัสสาวะ 24 ช่ัวโมง 
เป็นเคร่ืองช่วยแสดงว่าเกบ็ปัสสาวะครบ 24 ช่ัวโมงหรือไม่ 
 

การเปล่ียนแปลง 
ภาวะที่มีครีอาตินีนในเลือดสงูเกิน  พบในโรคไตท่ีมีการขบัถ่ายบกพร่อง 
ภาวะที่มีครีอาตินีนในเลือดต ่ากวา่ปกติ ไมค่อ่ยมีความส าคญัทางคลนิิก 
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6. แอมโมเนีย (Ammonia) 
คา่ปกติ 40 – 70  มคก./ดล.   เลือดครบ 

                                                 < 12       มคก./ดล.   พลาสมา 
แอมโมเนียในเลือดปกติจะมีในปริมาณน้อยมาก (11-35 ไมโครโมล./ล.)  ส่วนใหญ่ได้มาจากการดูดซึมของ

แอมโมเนียในลําไส้ใหญ่ ซึง่ได้จากการท่ีแบคทีเรียในลําไส้สลายสารท่ีมีไนโตรเจน  สว่นน้อยได้มาจากการสลายของกรดอะ
มิโนท่ีได้จากโปรตีนในอาหารหรือเนือ้ เย่ือโดยขบวนการ oxidative และ non-oxidative deamination และการสลายของก
ลตูามีนในไต ดงันัน้จึงมีแอมโมเนีย เกิดขึน้ตลอดเวลาแต่มีปริมาณน้อย เพราะร่างกายทําลายพิษโดยนําแอมโมเนียไป
เปล่ียนเป็นสารประกอบอ่ืนท่ีไมเ่ป็นพิษ โดยการ 

1. สงัเคราะห์เป็นยเูรียท่ีตบัแล้วขบัออกทางไต 
2.  รวมกบั -ketoglutarate (-KG) ได้เป็น กรดกลตูามิค  
3. รวมกบักรดกลตูามิคเป็นกลตูามีน ทําให้ระดบัของกรดกลตูามิคซึ่งเป็น excitatory   neurotransmitter มี

ปริมาณลดลงโดยปกติสมองจะได้รับพลงังานส่วนใหญ่จากวงจรเครบส์  ดังนัน้ถ้ากรดกลูตามิคซึ่งเป็น excitatory 
neurotransmitter มีปริมาณลดลงจากการถกูนําไปลดพิษของแอมโมเนีย  อีกทัง้ยงัขาด -ketoglutarate ท่ีจะให้พลงังาน
โดยผา่นทางวงจรเครบส์ จงึทําให้ผู้ ป่วยเกิดอาการโคมา่ได้ 

ปริมาณแอมโมเนียท่ีเพิ่มขึน้มากๆ ในเลือดจะเป็นพิษต่อการทํางานของระบบประสาทและสมอง ในเลือดท่ีเจาะ
ใหม่ๆ จะพบว่ามีการสลายของกลตูามีนให้แอมโมเนียออกมา 0.003 มคก./ มล./นาที   ท่ีอณุหภมิูห้อง แต่ถ้าเก็บท่ี -20C  
จะมีคา่คงท่ีอยูไ่ด้ 24 ชัว่โมง    ดงันัน้การวิเคราะห์หาปริมาณของแอมโมเนีย จงึต้องทําทนัทีหลงัการเจาะเลือด 
 
การเปล่ียนแปลง 

ในภาวะท่ีแอมโมเนียในเลือดมากเกิน   จะพบว่ามีปริมาณกลูตามีนในนํา้หล่อสมองและไขสนัหลงัเพิ่มขึน้ด้วย  
สาเหตเุกิดจาก 

1. โรคตบัเส่ือมสมรรถภาพอย่างรุนแรง เช่น โรคตบัแข็งระยะท้าย, โรคตบัอกัเสบเฉียบพลนั (acute yellow atrophy), 
Reye's syndrome เป็นต้น ผู้ ป่วยเหลา่นีอ้าจมีอาการโคมา่ได้ (hepatic coma) 

2. ผู้ ป่วยโรคตบัแข็ง ภายหลงัรับการผา่ตดัตอ่หลอดเลือดปอร์ตลัเข้ากบัอินฟีเรียร์วีนาคาวา่ 
3. โรคกรรมพนัธุ์ท่ีขาดเอนไซม์ท่ีใช้ในการสงัเคราะห์ยเูรียจากแอมโมเนีย 

สารประกอบไร้ในโตรเจน 

1. กลูโคส (Glucose) 
โดยทัว่ไปถือว่า  นํา้ตาลในเลือดส่วนใหญ่เป็นกลโูคส  ส่วนน้อยเป็นกาแลคโตส   (ไม่เกิน 3 มก./ดล.)  และไม่มี

นํา้ตาลอ่ืนๆ อีก   ในภาวะปกติการตรวจกลโูคสในเลือด เพ่ือช่วยในการวินิจฉยัโรคเบาหวานมี 3 วิธี คือ 
1. Fasting plasma glucose (FPG) วิเคราะห์หาปริมาณกลโูคสหลงัอดอาหารมาอย่างน้อย 8-12 ชัว่โมง  คา่ปกติ

น้อยกว่า 110 มก./ดล. ค่าสงูผิดปกติถ้าเกิน 126 มก./ดล.  และต่ํากว่าปกติถ้าน้อยกว่า 50 มก./ดล.   ค่าระหว่าง 110-126 
มก./ดล.  ถือวา่มี impaired fasting glucose 

2. Postprandial blood sugar หรือ 2-hour plasma glucose ระดบักลโูคส 2 ชัว่โมง ภายหลงักินอาหารท่ีมี
คาร์โบไฮเดรต มากกวา่ 100 กรัม   คา่ปกติน้อยกวา่ 140 มก./ดล.  ในผู้ ป่วยเบาหวานคา่จะสงูกวา่ 200 มก./ดล. 

3. Glucose tolerance test (GTT) ท่ีนิยมตรวจ  คือ  Oral glucose tolerance test (OGTT) การทดสอบความทน
กลโูคส  เป็นวิธีทดสอบการทํางานของเซลล์ของตบัอ่อนในการหลัง่อินสลุินหลงัได้รับกลโูคสในปริมาณสงู   ซึง่จะสามารถ
ลดระดบันํา้ตาลลงมาได้ปกติภายในเวลา 2 ชัว่โมง ผู้ ท่ีมีการหลัง่อินสลุินบกพร่องไม่พอกบัความต้องการจะต้องใช้
เวลานานมากกว่านี ้การทดสอบความทนกลโูคสนี ้ทําในรายท่ี FPG  อยู่ระหว่าง 110-126 มก./ดล. หรือ FPG น้อยกว่า 
110 มก./ดล. แต่มีอาการทางคลินิก เช่นมี retinopathy  neuropathy หรือในกลุม่ท่ีมีแนวโน้มอาจจะเป็นโรคเบาหวานได้
มากกวา่คนอ่ืน (statistical risk group) เช่น แฝดท่ีมีคู่แฝดเป็นโรคเบาหวาน เป็นลกูหรือญาติของผู้ ป่วยเบาหวาน หญิงท่ีมี
ระดบักลโูคสสงูในขณะตัง้ครรภ์ หญิงท่ีคลอดบุตรนํา้หนกัแรกเกิดมากกว่า 4 กก. ผู้ ท่ีอ้วนมากๆ และผู้ ท่ีมีนํา้ตาลใน
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ปัสสาวะหลงัอาหาร (alimentary glycosuria) ซึง่พบในผู้ ท่ีมีน า้ตาลในเลือดสงูเกินขีดกกักัน้ของไต (160-180 มก./ดล.) แต ่
FPG  ปกต ิ
 
วิธีท า 

ในผู้ใหญ่ใช้วิธีของ National Institute of Health (NIH) หรือขององค์การอนามยัโลก (WHO) ซึง่มีข้อปฏิบตัิก่อน
การทดสอบ คือมี physical activity ตามปกติ  กินอาหารท่ีมีคาร์โบไฮเดรตอย่างน้อยวนัละ 150 กรัม นาน 3 วนั ก่อนการ
ทดสอบ (เพ่ือกระตุ้นตบัอ่อนให้หลัง่อินสลุินตามปกติ)  ไม่อยู่ในภาวะเครียดรุนแรง หรือโดยฉบัพลนัและควรงดยาทกุชนิด  
(เช่นยาขบัปัสสาวะชนิด thiazide,  furosemide,  propanolol,  steroid  hormone  ซึง่จะท าให้ระดบัน า้ตาลในเลือด
เพิ่มขึน้)   อย่างน้อย 3 วนั  เม่ืออดอาหารอย่างน้อย 10 ชัว่โมง  แล้วจึงให้กินกลโูคส 75 กรัม ละลายน า้ประมาณ 250-300 
มล.ให้หมดภายใน 5-15 นาที แล้วเจาะเลือดหาระดบัน า้ตาลกลโูคสก่อนและหลงักินทกุคร่ึงชัว่โมงนาน  2 ชัว่โมง ขณะ
ทดสอบควรนัง่และห้ามสบูบหุร่ี  การแปลผลดตูารางท่ี 1.1 

 
ตารางที่ 1.1 เกณฑ์การแปลผลความทนกลโูคสในผู้ใหญ่ (Diabetes  Care, v. 20, July 1997.) 

กรณี ระดบักลูโคสในพลาสมา (มก./ดล.) 
       0        30      60      90      120 นาท ี

เบาหวาน   คา่ใดก็ได้  (คา่ท่ีเวลาใดๆ > 200)      >  200 
ความทนกลโูคสบกพร่อง (IGT)   110-126   (คา่ท่ีเวลาใดๆ > 200)       140 และ < 200 
ปกต ิ    60-110    (คา่ท่ีเวลาใดๆ > 200)     <  140 

หมายเหต ุ    คา่ FPG    126 มก./ดล. ถือวา่เป็นเบาหวาน ไมจ่ าเป็นต้องท า OGTT 
ในหญิงมีครรภ์  ใช้วิธีของ O'sullivan  คือ ให้กินกลโูคส 100 กรัม  หรือของ National diabetes group ให้กิน 75 

กรัม  เจาะเลือดหากลโูคส ก่อนกินและหลงักินน า้ตาล ทกุ 1 ชัว่โมงนาน 3 ชัว่โมง  การแปลผล(ตารางท่ี 1.2)  ถ้าค่า
มากกวา่ท่ีก าหนด 2 คา่ ถือวา่บกพร่อง 

ในเดก็ให้กินกลโูคส 1.75 กรัม/กก. (แตไ่มเ่กิน 75 กรัม)  แปลผลดงัตารางท่ี 1.3 
ร่างกายรักษาระดบักลโูคสในเลือดให้คงท่ีเสมอ  โดยใช้ฮอร์โมนหลายชนิดมาควบคมุ 
1. การลดระดับน ้าตาล มีฮอร์โมนชนิดเดียว คือ อินสลุิน ซึง่สงัเคราะห์จาก  cells ของ islets of Langerhans 

ของตบัอ่อน มีฤทธ์ิกระตุ้นให้กล้ามเนือ้ เนือ้เย่ือไขมนัรับกลโูคสมากขึน้กระตุ้น glycogenesis และ glycolysis ยบัยัง้ 
glycogenolysis และ gluconeogenesis (ดรูายละเอียดในเมตะบอลสิมของคาร์โบไฮเดรต) 

2.  การเพิม่ระดับน ้าตาล มีฮอร์โมนหลายชนิด โดยฮอร์โมน 4 ชนิดหลงัท างานช้ากวา่ 2 ชนิดแรก 
2.1 Glucagon สงัเคราะห์จาก  cells ของ islets of Langerhans ของตบัอ่อน มีฤทธ์ิตรงข้ามกบัอินสลุิน 

เช่น กระตุ้นการสลายกลยัโคเจ็นท่ีตบั กระตุ้น gluconeogenesis และยบัยัง้ glycogenesis 
2.2  Adrenaline  สงัเคราะห์จาก adrenal medulla กระตุ้น glycogenolysis และยบัยัง้ glycogenesis  
2.3 Growth hormone สงัเคราะห์จากต่อมปิตอุิตารีย์ออกฤทธ์ิโดยลดการรับกลโูคสของกล้ามเนือ้ และ

เนือ้เย่ือตา่งๆ 
2.4 ACTH สงัเคราะห์จากต่อมปิตอุิตารีย์กระตุ้นการหลัง่ฮอร์โมนจาก adrenal cortex  ท าให้มี 

gluconeogenesis  เพิ่มขึน้ 
2.5 Glucocorticoid  สงัเคราะห์จาก adrenal cortex กระตุ้น gluconeogenesis และเพิ่มการสลายโปรตีน 
2.6 Thyroid hormone สงัเคราะห์จากต่อม ธัยรอยด์ กระตุ้น gluconeogenesis และเพิ่มการดดูซมึกลโูคส

จากล าไส้ 
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ตารางที่ 1.2  เกณฑ์การแปลผลความทนกลโูคสในหญิงมีครรภ์ 

ตัวอย่างเลือด ระดบักลูโคสในพลาสมา (มก./ดล.) 
     0           1          2         3   ช่ัวโมง 
พลาสมา    105         190        165        145 
เลือดครบจากหลอดเลือดด า      90         170        145        125 

 
ตารางที่ 1.3    เกณฑ์การแปลผลความทนกลโูคสในเดก็ 

กรณี ระดบักลูโคสในพลาสมา (มก./ดล.) 
   0        30       60       90        120 นาท ี
เบาหวาน < 140    (คา่ท่ีเวลาใดๆ > 200)           > 200 
ความทนกลโูคสบกพร่อง (IGT) < 140    (คา่ท่ีเวลาใดๆ > 200)           > 140 และ < 200 
ปกต ิ < 130    (คา่ท่ีเวลาใดๆ < 200)           < 140 

การเปล่ียนแปลงของระดบักลูโคสในเลือด 
ภาวะระดับน ้าตาลในเลือดสูงเกนิ (hyperglycemia)  คือ ภาวะที่ระดบั FPG มากกวา่ 110 มก./ดล. 
ทางสรีระ 
1.  Alimentary hyperglycemia เกิดภายหลงักินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตมากๆ 
2. Emotional hyperglycemia พบในภาวะตื่นเต้นตกใจจะมีการหลัง่ฮอร์โมนแอดรีนาลนิมาก 
3. ผู้สงูอายุ เน่ืองจากเลือดไปหล่อเลีย้งเนือ้เย่ือต่างๆ ไม่ดี เพราะหลอดเลือดฝอยมกัจะหนาขึน้ท าให้กลโูคสไปสู่

เนือ้เย่ือช้าลง ดงันัน้กลโูคสในเลือดจงึต้องมีระดบัสงูขึน้จนกวา่อตัราการผลติเทา่กบัอตัราการใช้ 

ทางพยาธ ิคือ โรคเบาหวาน ซึง่แบง่เป็น 2 ชนิด คือ 
1. Insulin dependent diabetes mellitus (IDDM) ตบัอ่อนหลัง่อินสลุินน้อยมากหรือไม่มีเลย ต้องพึง่อินสลุิน มกั

พบในเดก็ 
2. Non-insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM) ตบัอ่อนยงัสามารถหลัง่อินสลุินได้แต่ไม่เพียง พอ ต้อง

กินยาเข้าไปกระตุ้น ไมต้่องพึง่อินสลุิน มกัพบในผู้ใหญ่ 

สาเหตุของโรคเบาหวาน  เกิดจาก 
1. Primary 
หลัง่ออกมาน้อย หรือประสทิธิภาพไมดี่ หรือ receptor ท่ีอวยัวะไมดี่ หรือมีการดือ้ตอ่อินสลุิน ท าให้การใช้น า้ตาลไม่

มีประสทิธิภาพ 
2. Secondary 

2.1 ในภาวะและโรคของตบัอ่อนบางชนิด เช่น pancreatectomy, hemochroma-tosis, chronic 
pancreatitis  

2.2 โรคของตอ่มไร้ทอ่ เช่น Cushing's syndrome, phaeochromocytoma, acromegaly, thyrotoxicosis 
2.3 ขณะได้รับยาบางชนิด เช่น steroid, thiazide diuretics, oral contraceptives  

ภาวะระดับน า้ตาลในเลือดต ่าเกิน (hypoglycemia) ระดบักลโูคสน้อยกว่า 50 มก./ดล. ใน พลาสมาหรือน้อย 
กว่า 40 มก./ดล. ในเลือดด าและเลือดครบ อาการแรกท่ีพบคือ  รู้สกึหิว  หงดุหงิด  อ่อนเพลีย  มือสัน่  ใจสัน่  เหง่ือแตก 
ปวดหวั ตาลาย ถ้าน า้ตาลลดลงมากอาจมีความคิดสบัสน  ชกัและหมดสติ อาการเหลา่นีมี้สาเหตไุด้ 2 ทาง 
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1. เกิดจากการท่ี แอดรีนาลิน หลัง่มากเกินไป  เม่ือน า้ตาลลดระดบัลงมาใกล้ขีดภาวะต ่าเกิน จึงท าให้เกิดอาการ
เหง่ือแตก  ใจสัน่  กระวนกระวาย  มือสัน่ และหิว 

2. เกิดจากการท่ีระดบัน า้ตาลในเลือดต ่ากว่าปกติ ท าให้มีความผิดปกติของระบบประสาทกลางเกิดอาการปวดหวั 
ตาลาย คิดอะไรไมอ่อก ความคิดสบัสน และหมดสติ 

ทางสรีระ 
1. การอดอาหาร 
2. การออกก าลงักายมากๆ เป็นเวลานานๆ 
3. Postprandial (reactive) hypoglycemia พบ ในรายท่ีมีการดดูซมึน า้ตาลได้เร็วกว่าปกติ เช่น คนท่ีตดักระเพาะ

อาหารออกบางส่วน และผู้ ท่ีได้รับการฉีดกลโูคส เม่ือน า้ตาลในเลือดสงูเร็วหลงัได้รับอาหารท าให้ตบัอ่อนหลัง่อินสลุินมาก
เกินไป ท าให้น า้ตาลในเลือดลดลงต ่ากวา่ปกติ 

ทางพยาธ ิ
1. Insulinoma มีเนือ้งอกของ  cells ของตบัออ่น 
2. ตอ่มท่ีสงัเคราะห์ฮอร์โมนเพิ่มระดบัน า้ตาลในเลือดท าหน้าท่ีน้อยลง เช่น hypopituitarism,  hypoadrenalism 
3. โรคตบัพิการอยา่งมาก ตบัไมส่ามารถสลาย กลยัโคเจ็นมาเป็นกลโูคสสง่เข้ามาในเลือด 
4. การได้รับแอลกอฮอล์ในผู้ ท่ีท้องว่างและด่ืมเหล้ามาก และพบในเด็กท่ีมีไข้สงูแล้วใช้แอลกอฮอล์เช็ดตวัเพ่ือลดไข้ 

หรือผู้ ท่ีด่ืมเหล้ามากขณะท้องว่าง  แอลกอฮอล์ท่ีเข้าไปจะยบัยัง้ gluconeogenesis ท่ีตบั  ท าให้ระดบัน า้ตาลในเลือดลด
ต ่าลง (ethanol induced hypoglycemia) ถ้าเกิดภาวะน า้ตาลในเลือดต ่ามากอาจเกิดอาการช็อค และถงึตายได้ 

5. ในทารกเกิดใหม ่โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทารกเกิดใหมท่ี่แมเ่ป็นเบาหวาน 
6. โรคกรรมพนัธุ์บางชนิด เช่น glycogen storage disease, galactosaemia, hereditary fructose intolerance 

การเจาะเลือด  ในการวิเคราะห์ปริมาณน า้ตาลทัว่ไปใช้วิธีกลโูคสออ็กซิเดส ซึง่มี 2 วิธี คือ 
1. วิธียอ่สว่น เจาะเลือดจากหลอดเลือดฝอยท่ีปลายนิว้หรือส้นเท้า (ในเดก็เลก็) ใช้เลือด ครัง้ละ 0.1 มล. 
2. วิธีธรรมดา เจาะเลือดจากหลอดเลือดด า ประมาณ 2-3 มล. 
ทัว่ไปนิยมหาปริมาณในพลาสมาหรือซีร่ัมมาก กว่าเลือดครบ  เพ่ือตดัปัญหาเร่ืองปริมาณน า้ในพลาสมากบัเลือด

ครบท่ีไม่เท่ากนั  และการเปลี่ยนแปลงของค่าฮีมาโต คริต  กลโูคสในพลาสมามีค่ามากกว่าในเลือดครบ ปกติแล้วกลโูคส
เป็นสารท่ีละลายได้ดีในน า้ ที่ใดมีน า้มากก็จะมีกลโูคสมาก พลาสมามีน า้ 92% สว่นเลือดครบมีน า้ 81% ดงันัน้พลาสมาจึง
มีกลโูคสมากกว่าเลือดครบ 12% 

ในระยะอดอาหาร คนปกติและผู้ ป่วยเบาหวานจะมีระดับน า้ตาลในเลือดด า และเลือดแดง (หลอดเลือดฝอย)  
ต่างกนัเลก็น้อย คือ ในเลือดฝอยสงูกว่าเลือดด า2-3 มก./ดล.   แต่ในขณะทดลองภายหลงักินน า้ตาลในคนปกติ เม่ือระดบั
น า้ตาลในเลือดขึน้สงูสดุ กลโูคสในหลอดเลือดฝอย (เลือดแดง) จะสงูกว่าในหลอดเลือดด า 20-30 มก./ดล.  แล้วน า้ตาลใน
หลอดเลือดด าจะลดลงได้เร็วกว่า ท าให้ความแตกต่างอยู่ได้นาน 3 ชัว่โมงภายหลงักินน า้ตาล แต่ในผู้ ป่วยเบาหวาน ความ
แตก ตา่งของน า้ตาลในหลอดเลือดฝอยและหลอดเลือดด าไมต่า่งกนัมากตลอดการทดสอบ 

2. แลคเตตและไพรูเวต (Lactate and Pyruvate) 
คา่ปกต ิ  แลคเตต  5.0 - 20.0  มก./ดล. เลือดครบ 
            ไพรูเวต 0.3 - 0.9  มก./ดล.   เลือดครบ 

แลคเตตและไพรูเวตเป็นผลผลิตท่ีได้จากขบวนการไกลโคไลซิส โดยไม่ใช้อ็อกซิเจน (anaerobic glycolysis)   
เนือ้เย่ือของร่างกายท่ีมีสว่นส าคญัในการผลิตได้แก่  เม็ดเลือดแดง   กล้ามเนือ้   renal  medulla   เรตินา และเย่ือบลุ าไส้ 
แลคเตตและไพรูเวตท่ีเกิดขึน้นีร่้างกายจะน าไปใช้เป็นพลงังานได้ 2 ทาง ทางท่ีส าคญัได้แก่  การอ็อกซิไดส์ในวงจรเครบส์ 
ซึง่เกิดขึน้ได้ในทกุเนือ้เย่ือท่ีมีไมโตคอนเดรีย ขบวนการนีจ้ าเป็นต้องใช้อ็อกซิเจน สว่นอีกทางหนึ่งโดยขบวนการ gluconeo-
genesis  ซึง่เกิดขึน้เฉพาะท่ีตบั 60-80%  และที่ไต 20-40%  เพียง 2 อวยัวะนีเ้ทา่นัน้ 
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โดยทัว่ไปในระยะพกัจะพบวา่ระดบัของแลคเตต และไพรูเวตในเลือดไม่สงู ในเลือดแดงจะมีประมาณ 3.0-7.0 มก./
ดล. (0.3-0.8 mmol/l) ซึง่น้อยกว่าในเลือดด า  ดงันัน้การเจาะเลือดเพ่ือวิเคราะห์หาปริมาณจึงต้องเจาะในขณะพกัและไม่
รัดแขน  โดยปกติจะตรวจหาปริมาณแลคเตตมากกว่าไพรูเวต เพราะมีคา่สงูกวา่ประมาณ 10 เทา่ 

การเปล่ียนแปลง 
ภาวะท่ีมีแลคเตตหรือไพรูเวตมากเกินในเลือด ในรายท่ีมีอาการรุนแรงท าให้เกิดภาวะ lactic acidosis ได้คือ การมี

กรดคัง่ในร่างกายมากพบวา่มีอตัราตายของผู้ ป่วยดงักลา่วสงูมากกวา่ 80%  

ทางสรีระ 
1.  ขณะออกก าลงักายอย่างหนกัในระยะสัน้ เช่น วิ่งเร็วระยะ 100 เมตร จะมีการสลายกลยัโคเจนและกลโูคสให้ได้

พลงังานโดยขบวนการ anaerobic glycolysis ภายหลงัพกัและมีออ็กซิเจนพอเพียงก็จะท าให้ระดบักลบัมาปกติได้ 
2. หลงักินอาหารกลโูคสมากๆ ระดบัจะสงูใน 1 ชัว่โมงหลงักิน และจะคอ่ยๆ ลดลงมา 
3. ขณะมีการคัง่ของหลอดเลือดด า (venous stasis) 

ทางพยาธ ิ
1. ภาวะการขาดอ็อกซิเจน (anoxia) เช่น shock หรือ circulatory failure (การไหลเวียนของเลือดล้มเหลว) หวัใจ

วาย   เลือดจาง และโรคปอดท่ีมีการแลกเปลี่ยนอากาศล้มเหลว ท าให้มีการกระตุ้น  anaerobic glycolysis และไพรูเวตท่ี
เกิดขึน้เข้าสู่วงจรเครบส์ได้ไม่ดี ท าให้เปลี่ยนกลบัมาเป็นแลคเตต  แต่เม่ือได้แก้ไขภาวะการขาดอ็อกซิเจนแล้ว ระดบัแลค
เตตก็จะกลบัมาเป็นปกติได้ 

2. โรคเหน็บชา (beri beri) จากการขาดวิตามินบี 1 ท าให้ไพรูเวตเข้าสูว่งจรเครบส์ไมไ่ด้  
3. โรคกรรมพนัธุ์ท่ีขาดเอนไซม์ glucose-6-phosphatase, fructose-1, 6-diphosphatase 

3. ไลปิด (Lipids) 
คา่ปกติ ไลปิดรวมในเลือด 400 - 800    มก./ดล. 

                  ฟอสโฟไลปิด        150 - 380    มก./ดล. 
                  โคเลสเตอรอล        100 - 200    มก./ดล. 
                         ไตรกลีย์เซอไรด์        50 - 200    มก./ดล. 
                          กรดไขมนัเสรี            9 - 15       มก./ดล. 

ไลปิดในเลือดจ าแนกได้เป็น 5 กลุม่ใหญ่ๆ ตามลกัษณะโครงสร้างของสาร คือสว่นท่ีเป็น 
1. sterol derivatives ได้แก่ cholesterol และ cholesterol esters, steroid hormones, bile acids และวิตามินดี  
2. fatty acids ประเภท short chain (2-4 carbon atoms), medium chain (6-10 carbon atoms), long chain 

(12-26 carbon atoms) และ prostaglandins 
3. glycerol esters เช่น glycerides และ phos- phorglycerides 
4. sphingosine derivatives เช่น sphingo- myelin และ glycosphingolipids และ 
5. terpenes หรือ isoprene polymers เช่น วิตามิน เอ อี และ เค เป็นต้น 

ไลปิดในเลือดได้มาจาก 
1. การดดูซมึจากล าไส้ทางหลอดน า้เหลือง  หลงัอาหารจะพบได้ในรูปของ chylomicron เป็นสว่นใหญ่ 
2. เนือ้เย่ือไขมนัสลาย triglyceride ออกมาเป็นกรดไขมนัเสรี และถกูพาไปในกระแสเลือดโดยแอลบมูิน  
3. ตบัสงัเคราะห์ และสง่ออกมาในรูปของ very low density lipoprotein (VLDL) 
ไลปิดท่ีนิยมหาทางคลินิกเพ่ือช่วยในการวินิจฉยัภาวะผิดปกติของไขมนัในร่างกายได้แก่ ระดบั ของโคเลสเตอรอล  

ไตรกลีย์เซอไรด์ และไลโปโปรตีนเพ่ือใช้ประเมินอตัราเสี่ยงตอ่การเป็นโรคหวัใจ และโรคทางหลอดเลือด (artherosclerosis) 
ในที่นีจ้ะกลา่วเฉพาะรายละเอียดของโคเลสเตอรอลและไตรกลีย์เซอไรด์เทา่นัน้  สว่นการขนสง่ และเมตะบอลิสม ของไลโป
โปรตีนจะมีอยูใ่นเร่ือง โปรตีนของเลือด 

3.1 โคเลสเตอรอลรวม (Total cholesterol, TC) 
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ในเลือดมี 2 รูปแบบ คือ 
1. โคเลสเตอรอลเสรี (free cholesterol, FC) มีประมาณ 1 ใน 3  
2. โคเลสเตอรอลเอสเตอร์  (cholesterol ester,  CE)  มีอยู่ 2 ใน 3  เป็นสารประกอบท่ีได้จากการท่ีโคเลสเตอรอล รวม

กบักรดไขมนั เช่น oleic acid, linoleic acid,  palmitic acid,  arachidonic acid และกรดไขมนัอ่ืนๆ 

หน้าที่ของโคเลสเตอรอล 
1. เป็นสารต้นตอของเกลือน า้ดี สตีรอยด์ ฮอร์โมน และวิตามินดี 
2. เป็นฉนวนของเส้นใยประสาทในสมอง และเส้นประสาทรอบนอก 
3. เป็นสว่นประกอบของผนงัเซลล์ 

โคเลสเตอรอลในเลือดได้มาจาก 
1. อาหารท่ีมีโคเลสเตอรอล เช่น สมอง ไข่แดง ตบั นม เนย หอยนางรม และจากการกินไขมนัท่ีมีกรดไขมนัอิ่มตวั

มาก เช่น ไขมนัสตัว์และน า้มนัมะพร้าว จะท าให้มีการสงัเคราะห์โคเลสเตอรอลเพิ่มขึน้ 
2. การสงัเคราะห์ในร่างกายจากตบั ล าไส้ ผิวหนงั ต่อมแอดรีนลั ประมาณวนัละ 1 กรัม ซึ่งมากกว่าท่ีได้รับจาก

อาหารประมาณ 2-3 เทา่ 

การเปล่ียนแปลง 
ภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดมากเกนิ (hypercholesterolemia) 
ในปัจจุบนันีเ้ช่ือว่าระดบัโคเลสเตอรอลในเลือดมีความสมัพนัธ์กบัโรคหวัใจขาดเลือดอย่างมาก เกณฑ์การตดัสิน

นิยมใช้ระดบัท่ีต ่ากว่า 200 มก./ดล.  ถือเป็นคนปกติ ถ้าค่าเกิน 200 มก./ดล. ขึน้ไปถือว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคมาก
น้อยตามปริมาณท่ีเพิ่มขึน้  กลา่วคือถ้าค่าสูงเกิน 240 มก./ดล.  ถือว่ามีความเสี่ยงมากขึน้  ภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสงู
เกินพบได้ในภาวะต่างๆ เช่น   คนสงูอาย ุ คนอ้วน  หญิงในระยะหมดประจ าเดือน  โรคหวัใจขาดเลือด (coronary heart 
disease) โรคเบาหวาน   hypothyroidism  nephrotic syndrome   มีการอดุตนัของทางเดินน า้ดี  เป็นต้น 

การลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือดท าได้โดย 
1. ควบคมุสาเหต ุ
2.  ลดหรืองดอาหารท่ีมีโคเลสเตอรอลมาก หรืออาหารท่ีมีกรดไขมนัอิ่มตวัมาก และให้เพิ่มปริมาณกรดไขมนัไม่

อิ่มตวั เช่น linoleic acid และ linolenic acid ซึง่สว่นใหญ่ได้มาจากน า้มนัพืช ยกเว้นน า้มนัมะพร้าวและในพืชยงัมีสารช่ือ
วา่ sitosterol  ซึง่จะไปขดัขวางการดดูซมึโคเลสเตอรอลได้อีกด้วย 

3.  หมัน่ออกก าลงักายทกุวนั 
4.  ลดภาวะสง่เสริมตา่งๆ เช่น การสบูบหุร่ี อารมณ์เครียด 
5.  ให้ยาลดโคเลสเตอรอล 

ภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดน้อยเกนิ (hypocholesterolemia)  พบได้ในภาวะตอ่ไปนี ้
1. โรคเลือดจาง 
2. ผอมแห้ง (cachexia) 
3. โรคตบัแข็งระยะสดุท้าย ตบัท างานไมไ่ด้ สว่นท่ีเป็นเอสเตอร์จะลดลงมาก 

3.2 ไตรกลีย์เซอไรด์ (Triglyceride, TG) 
บรรดาไลปิดในร่างกาย ไตรกลีย์เซอไรด์จะเป็นสารท่ีมีค่าเปลี่ยนแปลงได้มากท่ีสุด  ขึน้อยู่กับภาวะต่างๆ ของ

ร่างกาย เช่น การออกก าลงักาย เมตะบอลิสม  นอกจากนีย้งัขึน้กบัวิธีท่ีใช้วิเคราะห์หาปริมาณ ซึ่งจะแตกต่างกนัไปได้ตาม
วิธีการท่ีใช้ กรดไขมนัของไตรกลีย์เซอไรด์ท่ีพบมี oleic acid 41%,  palmitic acid 25%,  linoleic acid 10% และ stearic 
acid 4%  

 

ไตรกลีย์เซอไรด์ในเลือดได้มาจาก  
1. การกินอาหารไขมนั 
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2. การสงัเคราะห์ในร่างกาย ท่ีล าไส้ ตบั และเนือ้เย่ือไขมนั จากอาหารไขมนัหรืออาหารท่ีมีคาร์โบไฮเดรตมากๆ 

ภาวะเปลี่ยนแปลง 

ภาวะไตรกลีย์เซอไรด์ในเลือดมากเกนิ  (hypertriglyceridemia)  พบได้ในภาวะตอ่ไปนี ้
1. โรคอ้วน 
2. Coronary heart disease ท่ีมีไตรกลีย์เซอไรด์สงู โดยท่ีระดบัของโคเลสเตอรอลปกติ 
3. Nephrotic syndrome เน่ืองจากมีการเสีย albumin ออกมาในปัสสาวะจึงท าให้ระดบัในเลือดลดลง มีผลไป

กระตุ้นให้ตบัสงัเคราะห์โปรตีนและไลปิดมากขึน้ 
4. โรคเบาหวานในระยะที่ควบคมุไมไ่ด้ดี 
5. ภายหลงัด่ืมสรุาในปริมาณมากๆ จากเมตะบอลิสมของเอธิลย์แอลกอฮอล์ ท าให้มี  acetyl CoA มากขึน้ ตบัจึง

น าไปสงัเคราะห์เป็นไตรกลีย์เซอไรด์ได้มากขึน้ 
6. กินยาเมด็คมุก าเนิด ท่ีมี estrogen 
ในปัจจบุนันีพ้บว่าระดบัไตรกลีย์เซอไรด์ในเลือดมีความสมัพนัธ์กบัโรคหวัใจขาดเลือด ดงันัน้ระดบัท่ีปลอดภยั คือ 

ต้องให้น้อยกวา่ 200 มก./ดล. อตัราท่ีเสี่ยงตอ่การเป็นโรคปานกลาง และมากคือ ระดบั 250-500 มก./ดล.  และสงูกว่า 500 
มก./ดล.  ตามล าดบั 

ภาวะไตรกลีย์เซอไรด์ในเลือดน้อยเกนิ (hypotriglyceridemia)   
โดยมากพบในคนท่ีอดอาหาร หรือ ขาดอาหาร 

ความส าคัญของภาวะที่มีไลปิดมากทางคลินิก 
ภาวะท่ีมีไลปิดในเลือดมากพบว่ามีความสมัพนัธ์กับโรคหลอดเลือดตีบแข็ง  (atherosclerosis) ซึ่งจะส่งผลท าให้

กล้ามเนือ้หวัใจตายจากการขาดเลือด (myocardial infarction)  ซึง่เป็นสาเหตขุองการตายอย่างเฉียบพลนัในวยักลางคน  
พบบ่อยในชายมากกว่าหญิง  ในปัจจุบนัพบว่าเป็นสาเหตขุองการตายอนัดบัสองรองลงมาจากอบุตัิเหต ุ  นอกจากนีย้งั
อาจท าให้หลอดเลือดในสมองตีบตนั เกิดเป็นอมัพาตหรือมีอาการทางสมองได้  โดยพบว่าผนงัหลอดเลือดท่ีตีบแข็งนัน้จะมี
ผลกึของโคเลสเตอรอลเกาะรวมอยู่กบัไขมนัชนิดอ่ืน  และมีเนือ้พงัผืดเกิดขึน้ มีแคลเซียมมาเกาะจบัท่ีพงัผืดนี ้จึงท าให้ผนงั
หลอดเลือดขาดความยืดหยุ่นไป นอกจากนีย้งัพบว่ามีโรคอ่ืนๆ ท่ีเกิดร่วมกบัภาวะท่ีมีไลปิดสงูในเลือด  เช่น โรคความดนั
โลหิตสงู โรคอ้วน และโรคเบาหวาน  เป็นต้น 

4. สารคีโตน (Ketone bodies) 
คา่ปกต ิ < 0.22   mmol/l 

            Acetone   < 0.03   mmol/l    
       Acetoacetic acid    < 0.03   mmol/l    

            -hydroxybutyric acid     < 0.03   mmol/l    
 

สารคีโตนในร่างกายมี 3 ชนิด ได้แก่ aceto- acetic acid   -hydroxybutyric acid และ acetone (รูปท่ี 1.6) สว่น
ใหญ่ได้มาจาก เมตะบอลิสมของไขมนัท่ีตบั และสว่นน้อยได้จาก ketogenic amino acid เช่น leucine   tyrosine และ 
phenylalanine ตบัไม่สามารถใช้สารคีโตนท่ีสงัเคราะห์ขึน้มาเองได้  ต้องสง่ออกไปให้เนือ้เย่ืออ่ืนๆ ใช้  ดงันัน้ในภาวะปกติ
จึงพบได้น้อยในเลือดแดง  ในบางภาวะท่ีร่างกายต้องการใช้พลงังานมากแต่ใช้กลโูคสไม่ได้ เช่น ในโรคเบาหวานท่ีควบคมุ
ได้ไม่ดี จะท าให้มีการสลายไขมนั (lipolysis)  มากขึน้ และเกิดมี ketogenesis มากขึน้ท่ีตบั ท าให้มีสารคีโตนเพิ่มขึน้ใน
เลือด (ketonemia) และคัง่ในร่างกาย เรียกว่า ภาวะ ketosis  ท าให้เลือดเป็นกรดมากขึน้ (ketoacidosis) และจะขบัสารคี
โตนออกมาในปัสสาวะด้วย  (ketonuria) 
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รูปที่ 1.6 Metabolism of ketone bodies 

การเปล่ียนแปลง 
ภาวะที่มีสารคีโตนเพิ่มขึน้ในเลือด และคัง่ในร่าง กาย พบได้ในภาวะตอ่ไปนี ้
1. อดอาหารมาเป็นระยะเวลานาน 
2. อาเจียนหรือท้องเดินอยา่งรุนแรงหลายๆ วนัติดต่อกนั 
3. โรคเบาหวานที่ควบคมุการรักษาได้ไมดี่ 
4. โรคตบัสะสมกลยัโคเจนมากผิดปกติ 
ภาวะที่มีสารคีโตนต ่าในเลือด ไมมี่ความส าคญัทางคลนิิก 

5. แก๊สในเลือด  (Blood gases) 
ท่ีนิยมวิเคราะห์หาแก๊สในเลือด   ได้แก่ 

1. O2 capacity (มล./ดล.)  หมายถึง ความจุ     ออกซิเจนเต็มท่ีของเลือดใน 100 มล. ท่ี Hb สามารถจบัได้ ค่าปกติ 
18-20 มล./ดล. ในเลือดครบ หรือ 0.3 มล./ดล. ในพลาสมา แสดงว่ามากกว่า 98% ของ O2 ทัง้หมดในเลือดแดงจะจบัอยู่
กบั Hb  ซึง่ 1 อณขูอง Hb จะจบัได้ 4 อณ ู   Hb 1 ก.  สามารถจบั O2 ได้เต็มท่ี 1.34 มล.  (ค่าเฉลี่ยรวมเน่ืองจากเหลก็ใน
อณขูอง Hb มีได้ทัง้วาเลนซี 2 และ 3) ดงันัน้คนปกติท่ีมี Hb 15 ก./ดล. สามารถจบั O2 ได้เต็มท่ี 1.34 x 15 ซึง่เท่ากบั 20 
มล./ดล.    ดงันัน้การวดั O2 ในเลือดจึงเป็นการชีบ้่งประสิท ธิภาพการท างานของ Hb ในการรวมตวัหรือปล่อย O2 ให้
เนือ้เย่ือ 

2. O2 content (มล./ดล.)  คือปริมาตร O2  ท่ีมีอยู่จริงในเลือด 100 มล.  ท่ี O2 tension 100 มม.ปรอท ได้จากค่าท่ี 
O2 จบัอยูจ่ริงกบั Hb รวมกบัสว่นท่ีละลายในพลาสมา 0.3 มล./ดล.  

3. O2 saturation (%) เป็นการวดัความอิ่มตวัของ O2 ในเม็ดเลือดแดง คือสดัสว่นคิดเป็นร้อยละของปริมาตร O2 ท่ี
จบัอยูจ่ริงกบั Hb เทียบกบัปริมาตรเต็มท่ี ท่ี Hb สามารถจบัได้ ค่าปกติในเลือดแดงประมาณ 95-97%   ในเลือดด าราว 70-
80% คา่ของ O2 saturation สามารถค านวณได้จากสตูรด้านลา่ง   

ถ้าในหวัใจซีกท่ีรับเลือดด ามีค่าสงูขึน้เกิน 5-10%  แสดงว่ามีช่องติดต่อระหว่างซีกเลือดแดงและเลือดด า  (left to 
right shunt) 

4. O2 tension (mmHg) หรือ pO2  ปริมาณของ ออกซิเจนแสดงในรูปของความดนั  ค่าปกติในเลือดแดงในภาวะ
สมดลุได้ประมาณ 95-100 มม.ปรอท 

5. CO2 tension (mmHg) หรือ pCO2 ปริมาณของคาร์บอนไดอ็อกไซด์ท่ีแสดงในรูปของความดนั เช่น arterial 
pCO2  คือความดนัของเลือดเฉพาะส่วนท่ีมาจากแก๊สคาร์บอนไดอ็อกไซด์ท่ีละลายอยู่ในเลือดแดง  pCO2  มีค่าปกติใน
ผู้ใหญ่เทา่กบั 35-48 มม.ปรอท  เน่ืองจากการแพร่ของแก๊สคาร์บอนไดอ็อกไซด์ไปยงัเลือดมีอตัราเร็วกว่าการแพร่ของอ็อกซิ
เจนถึง 25 เท่า  ดงันัน้ถ้ามีความผิดปกติท่ีระบบหายใจการแพร่ของแก๊สดงักลา่วจะผิดปกติทนัที ค่าของ  pCO2 สามารถ
ค านวณได้   โดยเม่ือทราบคา่พีเอช็  และคา่ bicarbonate ของเลือด  ดงันัน้คา่ pCO2 จงึมีประโยชน์ 
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1) ในการท านายผู้ ป่วยท่ีมีความผิดปกติเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจท่ีเป็นหลายโรคร่วมกัน เช่น ผู้ ท่ีได้รับ
สารพิษ salicylate อาจมีภาวะ metabolic acidosis หรือ respiratory alkalosis (รายละเอียดดไูด้จากบทท่ี 19) จากการท่ี
สมองถกูกระตุ้นโดยยา  

2) ในการรักษาผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคปอด ซึง่ระบบหายใจอยูใ่นสภาวะท่ีถกูกด (respiratory distress) 
3) ในการรักษาผู้ ป่วยท่ีใช้เคร่ืองช่วยหายใจ และเคร่ืองป๊ัมเลือด (heart - lung machine) หรือใช้ hyperthermia 

 
ภาวะ pCO2 ในเลือดแดง ระดับต ่ากว่าปกต ิ พบได้ในผู้ป่วยของเลือดที่มี 

1) respiratory alkalosis ท่ีมีพีเอช็สงู และกรดคาร์บอนิคของเลือดต ่ากวา่ปกติ    
2) metabolic acidosis ท่ีมีพีเอช็ และไบคาร์ บอเนตต ่ากวา่ปกติ     

ภาวะ pCO2 ในเลือดแดงระดับสูงกว่าปกต ิพบได้ในผู้ป่วยที่มี 
1) respiratory acidosis มีพีเอ็ชต ่ากว่าปกติและไบคาร์บอเนตสงูกว่าปกติ   ถ้าผู้ ป่วยหายใจเร็วปานกลาง pCO2 

จะสงูถึงระดบั 44-88  มม.ปรอท  สภาพของปอดจะตาย (necrosis) เม่ือ pCO2  อยู่ระหว่าง 80-200 มม.ปรอท  ถ้า pCO2  

สงูกวา่ 200 มม.ปรอท  ถงึแม้จะอยูใ่นช่วงสัน้ๆ    ผู้ ป่วยก็อาจตายได้      
2) metabolic alkalosis  ท่ีมีพีเอช็ และไบคาร์ บอเนตในเลือดสงูกวา่ปกติ 

6.  CO2 combining power หมายถึงปริมาณของ CO2 ท่ีละลายในรูปไบคาร์บอเนตในพลาสมา  เม่ือ pCO2 = 40 
มม.ปรอท  ท่ี 25 C   ค่าปกติ  =  50-70  มล./ดล. (20.3-28.4 mEq/l)  ในภาวะ acidosis  เลือดเป็นกรดมากขึน้  เพราะมี
กรดจากเมตะบอลิสมเข้ามาสู่เลือดมาก  เลือดจะมีไบคาร์บอเนตเหลือน้อยลง น้อยกว่า  50 มล./ดล. (20 mEq/l) ถ้ามาก
เกิน 70 มล./ดล. (28.4 mEq/l)  ถือวา่มีภาวะ alkalosis 

การหาคา่ความจคุาร์บอนไดออ็กไซด์ในรูปไบคาร์บอเนตนีมี้ความส าคญัในการรักษา  เพราะมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีจะต้องท าให้พีเอช็ของเลือดเท่ากบัปกติ มิฉะนัน้การท างานของเนือ้เย่ือต่างๆ  จะเสียไป และท าให้ถึงแก่ความตายได้  ถ้า
ต้องการผลท่ีแมน่ย า  ต้องวดัพีเอช็ของเลือดควบคูไ่ปกบั CO2  combining power ด้วย 
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ตารางที่ 1.2 ค่าปกติของสว่นประกอบของเลือด พลาสมา หรือซีร่ัม (Henry JH. Clinical diagnosis and management 
by laboratory methods. 18th ed., 1991.) 

 



 

21 
 

 



 

22 
 

 



 

23 
 

 



 

24 
 

 



 

25 
 

 
 



 

26 
 

เอกสารอ้างอิง  
1. Bishop ML, Duben JL, Fody EP. Clinical chemistry, Principles, procedures, Correlation. 2nd ed.,  Lipincott 

Co.  Philadelphia 1992. 
2. Davidson VL, Sittman DB. Biochemistry. 3rd ed.,  Harwal  Publishing,  Philadelphia, 1994. 
3. Heury  JH. Clinical diagnosis and management  by laboratory methods. 18th ed., Philadelphia:  W.B.  

Saunders Co., 1991. 
4. Kaplan LA, Pesce AJ. Clinical Chemistry: theory, analysis and correlation. 2nd ed., St.  Louis : C.V.  

Mosky  Co.,  1989. 
5. Koay ESC, Walmsley RN. Handbook of chemical pathology.  Singapore : PG Publishing,  1989. 
6. Lehmann HP.  AM I Clin Pathol 1976; 65 : 2-20.  Marks DB, Marks AD, Smith CM. Basic Medical 

Biochemistry.  International ed., Williams and Wilkins.,  A Wavery Company, 1996.  
7. Stryer  L.  Biochemistry.  3rd ed.  New YorK : Freeman and Company,  1988. 
8. สมพงษ์  องอาจยทุธ.  เคมีของเลือด. หนงัสือชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล       กรุงเทพมหานคร : พร

ประเสริฐพริน้ติง้  2536. 
9. พรทิพย์    โลห์่เลขา.  เคมีคลินิกประยกุต์.  กรุงเทพ มหานคร : โรงพิมพ์ชยัเจริญ 2533. 
10.Tietz NW. Textbook of Clinical Chemistry. 2nd ed.,  Philadephia  W.B.  Sauders  Co.,  1994. 
11. The Expert Committee on the diagnosis and classification of diabetes mellitus.  Diabetes care, vol2u, 

no.7, July 1997.) 
 
  



 

27 
 



 

28 
 

 

บทน าและความส าคัญทางคลินิก 
เลือดเป็นสว่นประกอบที่มีบทบาทหน้าท่ีส าคญัหลายประการในการท างานของร่างกาย เช่น การขนสง่ สารระหว่าง

เซลล์และเนือ้เย่ือต่างๆ องค์ประกอบของเลือดอาจแบ่งคร่าวๆออกได้เป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นของแข็ง ได้แก่ เซลล์และ
ส่วนประกอบของเซลล์ (เช่น เม็ดเลือดแดง, เม็ดเลือดขาว, เกล็ดเลือด) และ ส่วนท่ีเป็นของเหลว คือ น า้เลือด หรือ 
พลาสมา ในเลือดของผู้ใหญ่ท่ีมีสขุภาพปกติจะมีปริมาณโปรตีนประมาณ 22  ก /.ดล  .โดยท่ี โปรตีนสว่นใหญ่  )ราว 2  ใน 3 (
เป็นโปรตีนท่ีอยูใ่นเมด็เลือดแดง ในขณะที่พลาสมาจะมีโปรตีนรวมทัง้สิน้ประมาณ 6.5-8.3 ก/.ดล .   

ในพลาสมาประกอบด้วยโปรตีนหลายชนิด ซึ่งโปรตีนแต่ละชนิดจะมีบทบาทหน้าท่ีต่อการท างานของ ร่างกายท่ี
แตกต่างกนัไป ความผิดปกติของโปรตีนในพลาสมาในเชิงปริมาณหรือคณุภาพ จึงอาจส่งผลกระทบ  ต่อการท างานของ
ร่างกาย ตลอดจนอาจน าไปสูค่วามผิดปกติของร่างกายและการเกิดโรคได้ นอกจากนีป้ริมาณ  โปรตีนในเลือดบางชนิดอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะทางสรีรวิทยาและพยาธิวิทยา ในขณะท่ีโปรตีน  บางชนิดอาจสามารถตรวจพบได้เฉพาะ
ในภาวะท่ีมีความผิดปกติในร่างกายเท่านัน้ ดงันัน้การตรวจวดัปริมาณ ของโปรตีนบางชนิดในพลาสมาจึงอาจมีประโยชน์
ในการวินิจฉัยโรค  ,การพยากรณ์โรคและการติดตามผลการ  รักษาได้   โดยจะกล่าวถึงความส าคญัทางคลินิกของโปรตีน
ชนิดท่ีมีความส าคญัในหวัข้อของโปรตีนแตล่ะชนิด ตอ่ไป 

หน้าที่โดยรวมของพลาสมาโปรตีน 
เน่ืองจากปริมาณและความหลากหลายของโปรตีนในพลาสมา โปรตีนเหล่านีจ้ึงมีบทบาทหน้าท่ี ท่ีครอบคลุม

กว้างขวาง ซึง่บทบาทหน้าท่ีดงักลา่วอาจเป็นบทบาทหน้าท่ีของโปรตีนทัว่ๆไป หรืออาจเป็น บทบาทเฉพาะของโปรตีนแต่ละ
ชนิดก็ได้ อนึง่บทบาทหน้าท่ีทัว่ๆไปของโปรตีนในพลาสมา ได้แก่ 

- ช่วยในการควบคุมปริมาณน า้ในส่วนต่างๆของร่างกาย โดยโปรตีนในเลือดจะมีบทบาทส าคัญในการ   รักษา
ปริมาณน า้ภายในหลอดเลือด เน่ืองจากโปรตีนในเลือดส่วนใหญ่ไม่สามารถเคลื่อนผ่านผนงัหลอดเลือดได้ โดยเสรี แรงดนั
ออสโมติกของโปรตีนเหลา่นีจ้งึช่วยป้องกนัไมใ่ห้น า้ไหลออกจากหลอดเลือดไปสะสมในเนือ้เย่ือ ต่างๆได้ 

- เน่ืองจากกรดอะมิโนเป็นหน่วยย่อยของโปรตีน พลาสมาโปรตีนจึงสามารถให้และรับอิเล็กตรอนได้ เช่นเดียวกบั
กรดอะมิโน คุณสมบตัิดงักล่าวท าให้โปรตีนในเลือดสามารถท าหน้าท่ีเป็นบฟัเฟอร์ และมีบทบาทใน การควบคุมสภาพ
ความเป็นกรดด่างของเลือดได้  

- พลาสมาโปรตีนหลายชนิดมีบทบาทส าคญัในการขนส่งสารหรือโมเลกลุต่างๆไปตามกระแสเลือด โดย นอกจาก
จะช่วยขนส่งสารและโมเลกลุระหว่างเนือ้เย่ือต่างๆแล้ว พลาสมาโปรตีนยงัอาจช่วยให้โมเลกลุ เหล่านัน้สามารถละลายใน
พลาสมาได้ดีขึน้ นอกจากนีก้ารจบักบัพลาสมาโปรตีนยงัอาจช่วยป้องกนัการสญูเสีย สารบางชนิดออกไปนอกร่างกาย หรือ
ป้องกนัการเกิดพิษจากสารนัน้ๆได้ อนึ่งหน้าท่ีในการขนสง่สาร มกัเป็นบทบาทหน้าท่ีเฉพาะของโปรตีนแต่ละชนิด ซึง่จะได้
อธิบายโดยละเอียดต่อไป 

- โปรตีนแต่ละชนิด อาจมีบทบาทหน้าท่ีเฉพาะอ่ืนๆ นอกเหนือจากบทบาทข้างต้น เช่น ฮอร์โมน, โปรตีนท่ีท าหน้าท่ี
เก่ียวกบัการแข็งตวัของเลือด, แอนติบอดี ้เป็นต้น 

การจ าแนกประเภทของพลาสมาโปรตีน 
การแบง่จ าแนกประเภทของพลาสมาโปรตีน สามารถท าได้โดยใช้เกณฑ์ตา่งๆ ได้หลายวิธี เช่น 
1. การจ าแนกตามปริมาณของโปรตีนในภาวะปกติ และภาวะที่ มีพยาธิสภาพ  ซึ่งจะสามารถ จ าแนก

พลาสมาโปรตีนออกได้เป็น 2 กลุม่ คือ (1) พลาสมาโปรตีนท่ีพบได้ในภาวะปกติ (2) พลาสมาโปรตีน ที่พบในปริมาณท่ีต ่า
มากในภาวะปกติ แต่อาจมีปริมาณเพิ่มสงูขึน้ในบางภาวะ หรือพยาธิสภาพบางประการ (จะกล่าวถึงต่อไปในหวัข้อ ความ
ผิดปกติของพลาสมาโปรตีน) 

2. การจ าแนกตามแหล่งสังเคราะห์ จะแบ่งพลาสมาโปรตีนออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ พลาสมาโปรตีนท่ี
สงัเคราะห์โดยตบั อนัได้แก่ โปรตีนสว่นใหญ่ในพลาสมา และ พลาสมาโปรตีนท่ีสงัเคราะห์ โดยเซลล์อ่ืนๆนอกเหนือจากตบั 
ได้แก่ immunoglobulin ซึง่สงัเคราะห์โดย plasma cell 

3. การจ าแนกตามองค์ประกอบของโปรตีน สามารถแบง่โปรตีนออกได้เป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ คือ 

บทที ่2 พลาสมาโปรตนี                            ภทัรบตุร มาศรัตน 
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3.1  โปรตีนท่ีมีเฉพาะกรดอะมิโนเป็นสว่นประกอบเทา่นัน้ (simple protein) 
3.2  โปรตีนท่ีประกอบด้วย ส่วนประกอบท่ีเป็นโปรตีน (apoprotein) และองค์ประกอบท่ีไม่ใช่โปรตีน 

(prosthetic group) เช่น ไขมนั, คาร์โบไฮเดรต, porphyrin หรือ สารอนินทรีย์อ่ืนๆ โดยสว่นประกอบท่ีไม่ใช่ โปรตีน
เหลา่นีจ้ะมีบทบาทในการก าหนดเอกลกัษณ์หรือลกัษณะเฉพาะของโปรตีนนัน้ๆ อนึ่งโปรตีนท่ีมีโลหะ อนินทรีย์เป็น
องค์ประกอบจะเรียกโดยรวมว่า metalloprotein สว่นโปรตีนที่มีไขมนัเป็นสว่นประกอบ จะเรียกวา่ lipoprotein 
4. การจ าแนกโดยวิธีอีเล็คโตรโฟรีสิส เป็นการจ าแนกประเภทของพลาสมาโปรตีนท่ีได้รับการอ้างอิง อย่าง

แพร่หลาย เน่ืองจากพลาสมาโปรตีนสว่นใหญ่จะมีประจสุทุธิเป็นลบท่ี pH 8.6 จึงเคลื่อนท่ีไปทางขัว้บวก ภายหลงัการท าอี
เลค็โตรโฟรีสิสของพลาสมาโปรตีนโดยใช้ บฟัเฟอร์ท่ีเป็นด่าง (pH 8.6) โดยจะสามารถแยก พลาสมาโปรตีนออกเป็นแถบ
ต่างๆตามการเคลื่อนท่ีออกได้เป็น 5 กลุ่ม (แถบ) ใหญ่ๆ คือ albumin, α1-globulin, α2-globulin, β-globulin และ γ-
globulin ซึ่ง albumin จะเคลื่อนท่ีไปในระยะทางท่ีไกลท่ีสดุ และระยะทางในการเคลื่อนท่ีจะลดหลัน่ลงมา จนถึง γ-
globulin ท่ีเคลื่อนท่ีได้ระยะทางสัน้ท่ีสดุ 

Prealbumin 
Prealbumin หรือ Transthyretin มีช่ือเรียกตามระยะทางการเคลื่อนท่ีในสนามไฟฟ้า เน่ืองจากพบว่า โปรตีนชนิดนี ้

จะเคลื่อนท่ีไปได้ไกลกวา่ albumin ในการท าอีเลค็โตรโฟรีสิสของซีร่ัมหรือพลาสมา 
Prealbumin เป็นโปรตีนท่ีมีกรดอะมิโน tryptophan เป็นองค์ประกอบอยู่ในปริมาณสงู และมีบทบาท หน้าท่ีใน

ร่างกายอยู ่2 ประการ คือ 
1. การขนส่งฮอร์โมน thyroxine และ triiodothyronine โดยพบว่า ร้อยละ 20 ของ thyroxine จะจบัอยู่กบั 

prealbumin ในรูป thyroxine-binding prealbumin (TBPA) อย่างไรก็ตามบทบาทหน้าท่ีหลกั ในการขนสง่ thyroxine ใน
ร่างกายเป็นของ thyroxine-binding globulin (TBG) ซึง่จบักบั thyroxine ถงึร้อยละ 70 ในร่างกาย 

2. การขนส่งวิตามินเอ โดยจะรวมกบั retinol-binding protein (RBP) ท่ีจบัอยู่กบั วิตามินเอ (retinol) ได้เป็น 
retinol-RBP-prealbumin complex การจบักนัเป็น complex ดงักล่าว นอกจากจะมีบทบาท ในการขนส่งวิตามินเอใน
กระแสโลหิตแล้ว ยงัช่วยป้องกนัการสญูเสียวิตามินเอทางปัสสาวะอีกด้วย 

นอกจากนี ้ปริมาณ prealbumin ในพลาสมายงัเป็นดชันีท่ีมีความไวต่อภาวะท่ีร่างกายมีดลุไนโตรเจน เป็นลบอีก
ด้วย โดยการสงัเคราะห์โปรตีนโดยรวมของตบัจะลดลงในภาวะดงักลา่วควบคู่กบัการสลายโปรตีน ที่เพิ่มขึน้ สง่ผลให้ระดบั
โปรตีนหลายชนิดในพลาสมาลดลง  แต่จากการท่ี prealbumin มีอายกุึ่งชีพ (half ife) สัน้ (ประมาณ 2 วนั) ระดบั 
prealbumin จะลดลงอย่างรวดเร็วเม่ือเทียบกบัพลาสมาโปรตีนชนิดอ่ืนๆ 

Albumin 
Albumin เป็นโปรตีนท่ีมีปริมาณมากท่ีสดุในพลาสมา คือ ประมาณร้อยละ 60 ของปริมาณโปรตีน ทัง้หมดใน

พลาสมา  
Albumin เป็น simple protein ท่ีมีขนาดอณูเล็ก แต่มีหมู่โพล่าร์และประจุลบสทุธิมาก จึงสามารถ ละลายน า้ได้ดี 

และมีจุดไฟฟ้าเสมอ (pI) ต ่ากว่าพลาสมาโปรตีนอ่ืนๆ ในการท าอีเล็คโตรโฟรีสิสจึงสามารถ เคลื่อนท่ีไปได้ไกลท่ีสุด
รองลงมาจาก prealbumin  

บทบาทหน้าท่ีหลกัในร่างกายของ albumin มีอยูห่ลายประการ ได้แก่  
 1. การรักษาแรงดันออสโมติคของเลือด โดยเฉพาะแรงดนัออสโมติคในส่วนท่ีเกิดจากโปรตีนใน พลาสมา ท่ี
เรียกว่า oncotic pressure (อ่านรายละเอียดในบทท่ี 1 หลกัฟิสิโคเคมี) อนึ่ง oncotic pressure ในพลาสมาถึงร้อยละ 80 
ได้มาจาก albumin เน่ืองจาก albumin เป็นโปรตีนท่ีมีปริมาณสงูท่ีสดุในพลาสมาปกติ ทัง้ยงัมีประจสุทุธิมากจึงสามารถอุ้ม
น า้ไว้กบัอณไูด้มากอีกด้วย ดงันัน้ในภาวะท่ีร่างกายมีระดบั albumin ในพลาสมาลดลง จึงท าให้ oncotic pressure ลด
ต ่าลง และอาจสง่ผลให้เกิดการเคล่ือนท่ีสทุธิของน า้ออกนอก หลอดเลือด (น า้ถกูขบัออกนอกหลอดเลือดมากขึน้และถกูดดู
กลบัเข้าสู่หลอดเลือดน้อยลง) ผลท่ีเกิดขึน้ท าให้ ปริมาตรของเลือดลดลงและมีน า้สะสมอยู่ใน interstitial compartment 
จนเกิดอาการบวมน า้ (edema) ขึน้ได้ในท่ีสดุ อนึ่งระดบัพลาสมาโปรตีนท่ีต ่าท่ีสดุท่ียงัไม่ท าให้เกิดอาการบวมน า้เรียกว่า 
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edema level โดยระดบั edema level ในคนปกติเทา่กบั 5.5 กรัมของพลาสมาโปรตีน  หรือ 2.5 กรัมของแอลบมูิน  
 2. การขนส่งสารต่างๆในกระแสโลหติ เช่น ฮอร์โมน cortisol, กรดไขมนั, แคลเซียม, บิลิรูบิน ตลอดจนยาบาง
ชนิด โดย albumin จะช่วยขนส่งสารต่างๆเหล่านีจ้ากแหล่งสงัเคราะห์หรือเนือ้เย่ือท่ีมีการ ดดูซึมไปยังเนือ้เย่ือเป้าหมาย 
เพ่ือการออกฤทธ์ิ, เมตาบอลซิมึ หรือการสลายสารนัน้ๆ ตอ่ไป ตวัอยา่งเช่น 

- albumin มีบทบาทหน้าท่ีในการขนสง่กรดไขมนัสายยาว เช่น oleic acid, stearic acid, palmitic acid ซึง่จดัเป็น 
hydrophobic molecule การจบักบั albumin จึงช่วยในการละลายของกรดไขมนัดงักลา่วในพลาสมา ซึง่มีคณุสมบตัิเป็น 
hydrophilic 

- การขนส่งสารของ albumin ยงัอาจมีบทบาทในการลดหรือท าลายพิษของสารบางชนิด ตวัอย่างเช่น การขนส่ง  
unconjugated bilirubin ซึง่ละลายน า้ได้น้อยมากไปยงัตบั โดยการจบักบั albumin จะช่วยป้องกนั ไม่ให้  unconjugated 
bilirubin ผ่าน blood brain barrier เข้าสูเ่ซลล์สมองได้ อนึ่งในภาวะท่ีร่างกายมีระดบั unconjugated bilirubin สงูจนเกิน
ความสามารถในการจบัของ albumin เช่น ในทารกแรกเกิด จะท าให้มี free unconjugated bilirubin ในพลาสมา ซึง่จะ
ข้าม blood brain barrier เข้าสูส่มอง และท าลายเซลล์สมอง เกิดภาวะท่ีเรียกว่า kernicterus อนัเป็นสาเหตใุห้เกิดการ
เสียชีวิต หรือความพิการทางสมองตามมาได้     

- albumin มีความสามารถในการจบักบัยาหลายชนิด เช่น salicylates, penicillin จึงมีบทบาทส าคญั ในการ
ละลายของยาในพลาสมา ตลอดจนการออกฤทธ์ิของยาตา่งๆในร่างกาย 

3. การท าหน้าที่บัฟเฟอร์ albumin สามารถจบักบั H+ ท่ีเกิดขึน้ในร่างกาย จึงมีบทบาทช่วยลด  ความเป็นกรดใน
เลือดได้ 

Albumin ถกูสงัเคราะห์ขึน้ในเซลล์ตบัและสง่ออกมาสู่พลาสมา โดยมีอายกุึ่งชีพ ประมาณ 20 วนั ระดบั albumin 
จงึบง่ชีถ้ึงภาวะทางโภชนาการของร่างกายในระยะยาว (การเปลี่ยนแปลงระดบั albumin ในพลาสมา ในระยะสัน้ อาจเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของเลือด ซึง่สง่ผลให้ความเข้มข้นของโปรตีนเปลี่ยนแปลง ในขณะท่ีปริมาณสทุธิของโปรตีน
ไม่เปลี่ยนแปลง) โดยค่าเฉลี่ยของระดบั albumin ในพลาสมาผู้ ใหญ่ปกติ เท่ากบั 35-55 ก./ดล. อนึ่งความผิดปกติของ
ระดบั albumin ในเลือด อาจพบได้ในภาวะทางคลินิกหลายภาวะ ได้แก่ 

1. Analbuminemia เป็นความผิดปกติทางพนัธุกรรมท่ีพบได้น้อยมาก มีการถ่ายทอดแบบ autosomal recessive 
ผลท่ีเกิดขึน้ท าให้เกิดความบกพร่องในการสงัเคราะห์ albumin จนไม่สามารถตรวจพบ albumin ในเลือดได้หรือตรวจพบ
ได้ในระดบัท่ีต ่ามาก อย่างไรก็ตามมีรายงานวา่ภาวะดงักลา่วไมไ่ด้สง่ผลให้เกิดอนัตราย ถงึแก่ชีวิตแตอ่ยา่งใด 

2. Hypoalbuminemia คือ ภาวะท่ีร่างกายมีระดบั albumin ในเลือดต ่ากว่าปกติ ซึ่งเกิดขึน้ได้จาก สาเหตหุลาย
ประการ อาทิ 

- การสงัเคราะห์โดยตบัท่ีน้อยลง เช่น ภาวะทโุภชนาการ, ภาวะความผิดปกติในการท างานของตบั เป็นต้น 
- การสญูเสีย albumin ออกนอกร่างกาย เช่น การสญูเสียทางปัสสาวะท่ีพบในโรคไตบางชนิด, การสญูเสีย

ท่ีทางเดินอาหารที่พบได้ในภาวะความผิดปกติของเย่ือบผุนงัล าไส้บางชนิด, การสญูเสียทางผิวหนงั พบได้ในผู้ ป่วย
ท่ีถกูไฟไหม้ หรือน า้ร้อนลวก เป็นต้น 

 - การสลาย albumin ท่ีเพิ่มมากขึน้ เช่น ภาวะตอ่มธยัรอยด์เป็นพิษ 
3. การเพิ่มขึน้ของระดบั albumin ในเลือด อาจพบได้ในภาวะท่ีร่างกายขาดน า้ ซึ่งส่งผลให้ความเข้มข้น ของ 

albumin ในเลือดสงูขึน้ แตป่ริมาณสทุธิไม่เปลี่ยนแปลง 

1-globulin 
โปรตีนในกลุม่ 1-globulin ประกอบด้วยโปรตีนหลายชนิด ได้แก่ ๅ-acid glycoprotein (orosomucoid), 1-

antitrypsin, 1-antichymotrypsin, inter--trypsin inhibitor, thyroxine-binding protein, transcortin, 1-
fetoprotein, retinol-binding protein, 1-lipoprotein (HDL) และ Gc-globulin ในท่ีนีจ้ะกลา่วถึงเฉพาะโปรตีนบางชนิด
โดยสงัเขปดงันี ้
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ๅ-acid glycoprotein 
ๅ-acid glycoprotein มีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า orosomucoid เป็น glycoprotein ท่ีมีจดุไฟฟ้าเสมอต ่า จึงมีประจุ

ลบใน pH ปกติของร่างกาย จากการศึกษาพบว่า โปรตีนชนิดนีมี้บทบาทหน้าท่ีในการขนสง่ยา ที่มีคณุสมบตัิเป็นเบส เช่น 
ยาในกลุม่ β-adrenergic receptor antagonist, antidepressants เป็นต้น นอกจากนี ้ๅ-acid glycoprotein ยงัจดัเป็น
โปรตีนในกลุ่ม positive acute phase proteins หรือ พลาสมาโปรตีนท่ีจะมีปริมาณในร่างกายเพิ่มขึน้ในภาวะท่ีมีการ
อกัเสบเกิดขึน้ โดยจะตรวจพบระดบัของ ๅ-acid glycoprotein ในเลือดท่ีสงูขึน้ได้ในหลายภาวะ เช่น มะเร็ง, การติดเชือ้ 
เป็นต้น 

1-antitrypsin 
1-antitrypsin (AAT, 1-trypsin inhibitor, 1-protease inhibitor) เป็นโปรตีนท่ีพบเป็นสว่นใหญ่ ราวร้อยละ 90 

ของโปรตีนทัง้หมดในกลุม่ 1-globulin โปรตีนชนิดนีมี้บทบาทในการ neutralize เอนไซม์ ในกลุม่ trypsin-like protease 
(เช่น trypsin, chymotrypsin, collagenase, elastase) จึงช่วยป้องกนัไม่ให้ เกิดการย่อยสลายโปรตีนท่ีเป็นโครงสร้างของ
เนือ้เย่ือโดยฤทธ์ิของเอนไซม์กลุม่ดงักลา่ว อนึ่งในภาวะท่ีร่างกายมีการอกัเสบ เซลล์เม็ดเลือดขาวและ macrophage จะมี
การขบัเอนไซม์ elastase และ collagenase ออกมา ซึ่งหากเอนไซม์ดงักลา่วถกูขบัออกมาในปริมาณมากและเกิดการ
สมัผสักบัเนือ้เย่ือปกติ อาจท าให้เกิดการย่อยสลายและท าลายเนือ้เย่ือนัน้ๆได้ โปรตีน 1-antitrypsin จะยบัยัง้เอนไซม์
เหล่านี ้โดยเข้าไปจบักบัเอนไซม์ท่ี active site ท าให้เอนไซม์ออกฤทธ์ิไม่ได้ และช่วยป้องกนัการท าลายเนือ้เย่ือ ปกติของ
ร่างกายจากฤทธ์ิของเอนไซม์ ในกลุม่ protease ดงักลา่ว    

การท่ีร่างกายมีระดบัโปรตีน 1-antitrypsin ในเลือดต ่า อาจสง่ผลให้เกิดโรคถงุลมโป่งพองจากฤทธ์ิ ของ protease 
ท่ีหลัง่ออกมาจากเซลล์เม็ดเลือดขาวในปอดในระหว่างท่ีเกิดการอกัเสบ นอกจากนีย้งัอาจท าให้ ตบัท างานผิดปกติหรือเกิด
ตบัแข็งในเด็กได้อีกด้วย โดยสาเหตุหลกัของการมีระดบั 1-antitrypsin ในเลือด ต ่ากว่าปกติ คือ ความผิดปกติทาง
พนัธุกรรมท่ีท าให้เซลล์ตบัไมส่ามารถหลัง่โปรตีน 1-antitrypsin ท่ีถกู สงัเคราะห์ออกมาสูก่ระแสเลือดได้ 

1-antitrypsin จดัเป็น positive acute phase proteins จึงสามารถตรวจพบปริมาณ 1-antitrypsin สงูขึน้ใน
เลือดได้ในภาวะท่ีร่างกายมีการอกัเสบ รวมทัง้ยงัอาจพบการเพิ่มขึน้ของโปรตีนดงักล่าวได้ในภาวะ ตัง้ครรภ์ หรือในผู้ ท่ี
รับประทานยาคมุก าเนิดอีกด้วย 

Thyroxine-binding protein  
Thyroxine-binding protein (thyroxine-binding globulin, TBG) มีหน้าท่ีในการจบัและขนส่ง thyroxine และ 

triiodothyronine ไปตามกระแสเลือด เช่นเดียวกบั prealbumin และ albumin โดย thyroxine-binding protein จะมีความ
สมัพรรคต่อ thyroid hormone สงูท่ีสดุ อนึ่งพบว่า ร้อยละ 70 ของ thyroxine ในกระแสเลือด จะถกูขนส่งโดย thyroxine-
binding protein สว่นอีกร้อยละ 20 และ 10 จะถกูขนสง่โดย prealbumin และ albumin ตามล าดบั 

การเปลี่ยนแปลงของระดบั thyroxine-binding protein ในเลือด อาจพบได้ในหลายภาวะ เช่น ระดบั thyroxine-
binding protein ในเลือดอาจสงูขึน้ในขณะตัง้ครรภ์, จากผลของยาคมุก าเนิด หรือฮอร์โมน เอสโตรเจ็น ส่วนยาในกลุ่ม 
androgenic และ anabolic steroids อาจมีผลลดระดบัโปรตีนดงักลา่ว  

1-fetoprotein 
1-fetoprotein (AFP) ถกูสงัเคราะห์โดย fetal yolk sac และเซลล์ตบั โดยจะมีระดบัสงูสดุ ในทารกท่ีอายคุรรภ์ 14 

สปัดาห์ และมีระดบัลดต ่าลงท่ีอายคุรรภ์ 34 สปัดาห์ และจะลดต ่าลงอยา่งรวดเร็ว ในระยะหลงัคลอด ซึง่ในผู้ใหญ่ปกติจะมี
ระดบั 1-fetoprotein ต ่ามาก ยกเว้นในหญิงตัง้ครรภ์ซึง่โปรตีนจาก ทารกในครรภ์จะถกูสง่ผ่านทางรกเข้าสูม่ารดา ท าให้
สามารถตรวจพบ 1-fetoprotein ในเลือดมารดาได้ จนถึงอายคุรรภ์ 7-8 เดือน 

บทบาทหน้าท่ีของ 1-fetoprotein ในร่างกายยงัไม่เป็นท่ีทราบแน่ชดัในปัจจบุนั อย่างไรก็ตาม การตรวจวดัระดบั 
1-fetoprotein ในเลือดมีประโยชน์ในการใช้ตรวจคดักรองโรคหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้เป็น tumor marker 
ในตรวจกรองมะเร็ง ซึ่งพบว่าปริมาณ 1-fetoprotein ในเลือดจะสูงกว่าปกติ ในมะเร็งตับชนิด hepatocellular 
carcinoma รวมถึง germ cell tumors หรือ มะเร็งท่ีมีการกระจายไปที่ตบั 
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นอกจากนีก้ารตรวจหาระดบั 1-fetoprotein ยงัถกูใช้ในการตรวจคดักรองความผิดปกติของทารก ในครรภ์  ซึง่มกั
ใช้ในการคดักรองในช่วงอายคุรรภ์ระหว่าง 15 ถึง 20 สปัดาห์ โดยจะตรวจพบระดบั 1-fetoprotein สงูขึน้ในเลือดมารดา
ในภาวะท่ีมีการเคลื่อนท่ีของโปรตีนของทารกในครรภ์เข้าสูน่ า้คร ่าเพิ่มขึน้ , spina bifida, neural tube defects, ataxia-
telangiectasia, fetal distress และการตัง้ครรภ์แฝด เป็นต้น นอกจากนีห้ากพบระดบั 1-fetoprotein ในเลือดของหญิง
ตัง้ครรภ์ต ่ากว่าค่าปกติท่ีตรวจพบในอายคุรรภ์นัน้ๆ ทารกในครรภ์จะมีความเสี่ยงต่อ Down’s syndrome และ Trisomy 18 
เพิ่มขึน้ 

อนึ่งระดบั 1-fetoprotein ในเลือด ยงัขึน้อยู่ปัจจยัต่างๆหลายปัจจยั เช่น เชือ้ชาติ, โรคเบาหวาน ส าหรับระดบั
ปริมาณ 1-fetoprotein ในหญิงตัง้ครรภ์ยงัเปลี่ยนแปลงไปตามอายคุรรภ์ และน า้หนกัตวัของ มารดาอีกด้วย ดงันัน้ในการ
แปลผลการตรวจจงึต้องมีข้อมลูอายคุรรภ์ท่ีชดัเจนและเช่ือถือได้ประกอบด้วย  

Retinol-binding protein 
Retinol-binding protein (RBP) ท าหน้าท่ีขนสง่วิตามินเอออกจากตบัเข้าสู่กระแสเลือดเพ่ือสง่ไปให้ เนือ้เย่ือต่างๆ

ใช้ โดยจะขนส่งในรูปของ retinol-RBP-prealbumin complex โปรตีนชนิดนีย้งัช่วยป้องกนั การเกิดพิษจากการได้รับ 
retinol ester มากเกินไป โดยจะจบัวิตามินเอสว่นเกินไว้ในรูป retinol-RBP   

α2-globulin 
โปรตีนในกลุม่ 2-globulin ประกอบด้วยโปรตีนท่ีส าคญั เช่น haptoglobin, ceruloplasmin, angiotensinogen 

และ 2-macroglobulin 

Haptoglobin 
Haptoglobin เป็น glycoprotein ท่ีสงัเคราะห์โดยตบัเป็นหลกั มีหน้าท่ีในการจบักบั free hemoglobin ในเลือดเม่ือ

เกิดการแตกของเม็ดเลือดแดง โดยจะจบักบั -chain ของเฮโมโกลบิน ได้เป็น haptoglobin-hemoglobin complex ซึง่จะ
ถกูก าจดัออกจากพลาสมาโดย reticuloendothelial cells โดยหลงัจากนัน้ reticuloendothelial cells จะสลายเฮโมโกลบิน
ออกเป็น globin, ธาตเุหลก็ และบิลิรูบิน จากการท่ี haptoglobin-hemoglobin complex เป็นโมเลกลุที่มีขนาดใหญ่และไม่
สามารถขบัออกทางไตได้ การจบักนัของ haptoglobin กบัเฮโมโกลบินเป็น complex ดงักลา่วจึงนบัเป็นการช่วยป้องกนั
การสญูเสียเฮโมโกลบินออกทางปัสสาวะ ทัง้ยงัช่วยป้องกนัการเกิดพิษของ free hemoglobin ท่ีไตอีกด้วย อย่างไรก็ตาม 
haptoglobin จะจบักบั free hemoglobin ท่ี -chain เท่านัน้  haptoglobin จึงไม่สามารถจบักบัเฮโมโกลบินชนิดผิดปกติ
ท่ีไมมี่ -chain (เช่น Bart’s, hemoglobin H) ได้    

Haptoglobin เป็น positive acute phase proteins จึงสามารถตรวจพบระดบั haptoglobin สงูขึน้ในเลือดได้ใน
ภาวะท่ีร่างกายมีการอกัเสบ สว่นสาเหตท่ีุท าให้ระดบั free haptoglobin ในเลือดต ่าลง คือ ภาวะท่ีมีการแตกของเม็ดเลือด
แดงภายในหลอดเลือด (intravascular hemolysis) เช่น การได้รับเลือดผิดหมู ่เป็นต้น 

Ceruloplasmin 
Ceruloplasmin เป็น glycoprotein ท่ีมีทองแดงเป็นส่วนประกอบ โดยประกอบด้วยโปรตีน apo-ceruloplasmin 

จบักบัอะตอมของ cuprous (Cu+) และ cupric (Cu2+) รวม 6 อะตอม โดยราวร้อยละ 90 ของทองแดงในพลาสมาอยู่ในรูป
ของ ceruloplasmin โดยจบัแน่นอยู่กบั apo-ceruloplasmin แต่โปรตีนดงักล่าวไม่ได้มีบทบาทหน้าท่ีหลกัในการขนส่ง
ทองแดงในกระแสเลือด อย่างไรก็ตาม พบว่าทองแดง ในโมเลกลุของ ceruloplasmin มีความส าคญัต่อคณุสมบตัิในการ
เป็นเอนไซม์ oxidase ของ ceruloplasmin โดยบทบาทหน้าท่ีในการเป็นเอนไซม์ท่ีส าคญัของ ceruloplasmin คือ 
ferroxidase โดย ceruloplasmin จะเปลี่ยนธาตเุหลก็จากรูป ferrous (Fe2+) ให้เป็น ferric (Fe3+) ซึง่การเปลี่ยนรูปของ
เหลก็นีมี้ความส าคญั ตอ่การเคลื่อนย้ายเหลก็ (iron mobilization) ท่ีสะสมอยูใ่นเนือ้เย่ือหรืออวยัวะออกมาสู ่กระแสเลือด 

บทบาทความส าคัญของ ceruloplasmin ในเมตาบอลิสมของเหล็ก เป็นท่ีประจักษ์ในผู้ ป่วยโรค 
aceruloplasminemia ซึง่เป็นโรคทางพนัธุกรรมท่ีถ่ายทอดแบบ autosomal recessive มีสาเหตมุาจากการ กลายพนัธุ์ของ
ยีนท่ีควบคมุการสงัเคราะห์ ceruloplasmin ความผิดปกติของยีนท่ีเกิดขึน้สง่ผลกระทบต่อการ incorporate อะตอมของ
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ทองแดงเข้าไปในโมเลกลุของ ceruloplasmin ท าให้ ceruloplasmin สญูเสียฤทธ์ิ ferroxidase ร่างกายจึงไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายธาตเุหล็กจากเนือ้เย่ือมาสู่กระแสเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดเหล็กสะสมเกินตามอวยัวะต่างๆ เช่น 
ตบั, ตบัออ่น, สมอง, retina และอาจสง่ผลให้เกิดความผิดปกติ ของอวยัวะเหลา่นีต้ามมาในท่ีสดุ 

ระดบั ceruloplasmin ในเลือดท่ีสงูกว่าปกติ อาจพบได้ในภาวะท่ีร่างกายมีการอกัเสบ (ceruloplasmin  จดัเป็น 
positive acute phase proteins), โรคมะเร็ง, การตัง้ครรภ์, การรับประทานยาคมุก าเนิด หรือได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจ็น 
สว่นระดบั ceruloplasmin ในเลือดท่ีต ่ากว่าปกติ นอกจากจะพบในผู้ ป่วย aceruloplasminemia แล้ว ยงัพบได้ในภาวะท่ี
ร่างกายขาดทองแดง, ภาวะทโุภชนาการ, โรคตบัชนิดรุนแรง หรือ มีความผิดปกติในเมตาบอลิซมึของทองแดง เช่น ความ
ผิดปกติทางพนัธุกรรมในการขบัทองแดง ออกจากร่างกายทางน า้ดี (Wilson’s disease) หรือ ความผิดปกติในการดดูซึม
ทองแดงท่ีล าไส้ (Menkes disease) (รายละเอียด อยูใ่นบทที่ เกลือแร่)       

2-macroglobulin 
2-macroglobulin (A2M) ถกูสงัเคราะห์โดยตบั และพบอยู่ในหลอดเลือดเป็นหลกัเน่ืองจากเป็น โปรตีนท่ีมีขนาด

ใหญ่ อย่างไรก็ตามอาจสามารถตรวจพบโปรตีนดงักล่าวได้ในน า้หล่อสมอง แต่จะอยู่ในปริมาณ ท่ีต ่ามาก โปรตีนชนิด นีมี้
ฤทธ์ิยบัยัง้เอนไซม์ในกลุม่ protease หลายชนิด เช่น trypsin, pepsin รวมทัง้ยงั สามารถยบัยัง้ฤทธ์ิของ thrombin และ 
plasmin จงึอาจมีบทบาทในการยบัยัง้กระบวนการ coagulation และ fibrinolysis ได้อีกด้วย   

ระดบัความเข้มข้นของ 2-macroglobulin ในเลือด อยู่ภายใต้อิทธิพลของปัจจยัต่างๆหลายปัจจยั เช่น เพศ และ 
อาย ุนอกจากนีร้ะดบั 2-macroglobulin ในเลือด อาจเพิ่มสงูกว่าปกติในโรคไตชนิด nephrosis ซึง่มีการสญูเสียโปรตีน
ขนาดเล็กทางปัสสาวะ และเกิดการคัง่ของโปรตีนขนาดใหญ่ ตลอดจนโรคเบาหวาน, โรคตบั, การตัง้ครรภ์ และการใช้ยา
คมุก าเนิด 

β-globulin 
โปรตีนในกลุม่นี ้ประกอบด้วยโปรตีนหลายชนิด เช่น transferrin, hemopexin, β2-microglobulin, fibrinogen, C-

reactive protein, complement proteins, pre-β-lipoprotein (VLDL), β-lipoprotein (LDL) ในท่ีน่ีจะกลา่วถึงเฉพาะ
โปรตีนท่ีมีความส าคญั โดยจะแยก VLDL และ LDL ออกไปกล่าวถึงในหวัข้อ lipoprotein เน่ืองจากมีเนือ้หาและ
ความส าคญัคอ่นข้างมาก 

Transferrin 
Transferrin เป็น glycoprotein ท่ีถกูสงัเคราะห์โดยตบัเป็นหลกั โปรตีนชนิดนีเ้ป็นโปรตีนท่ีเป็น สว่นประกอบหลกั

ของโปรตีนในกลุ่ม β-globulin มีบทบาทหน้าท่ีหลักในการขนส่งธาตุเหล็กในกระแสเลือด โดยแต่ละโมเลกุลของ 
transferrin สามารถจบักบัธาตเุหลก็ในรูป ferric (Fe3+) ได้ 2 อณ ูอนึ่งโปรตีน transferrin ซึง่ไม่ได้จบักบัธาตเุหลก็ จะมีช่ือ
เรียกว่า apotransferrin สว่น transferrin ท่ีจบักบัธาตเุหลก็ 1 และ 2 อณ ูจะเรียกว่า monoferric transferrin และ diferric 
transferrin ตามล าดบั ส าหรับการขนสง่ธาตเุหล็ก ในกระแสเลือดนัน้ transferrin จะจบักบัธาตเุหล็กท่ีเข้าสู่กระแสเลือด
ทางล าไส้เล็ก (ผ่านการดดูซมึจากอาหาร) และม้าม (จากสลายเม็ดเลือดแดงท่ีหมดอายุ) แล้วน าธาตเุหลก็ไปส่งยงัเนือ้เย่ือ
ท่ีมีความต้องการใช้ธาตเุหล็ก หรือเนือ้เย่ือท่ีท าหน้าท่ีสะสมเหล็ก ตวัอย่างของเนือ้เย่ือท่ีมีความต้องการ ใช้ธาตุเหล็กสงู 
ได้แก่ ไขกระดกู ซึง่ต้องการธาตเุหลก็ไปใช้ในการสงัเคราะห์เฮโมโกลบิน โดยธาตเุหลก็ท่ีถกูน าเข้าสูเ่ซลล์เม็ดเลือดเแดงอ่อน
ต้อง เป็นเหลก็ท่ีอยูใ่นรูปท่ีจบัอยูก่บั transferrin (transferrin-bound iron) เป็นหลกั 

นอกจากการจบัของ transferrin กบัธาตเุหล็กจะมีบทบาทในการขนส่งเหล็กไปตามกระแสเลือดแล้ว ยงัช่วยลด
ปริมาณเหล็กอิสระในพลาสมาและป้องกันอันตรายท่ีเกิดขึน้จากเหล็กอิสระ ทัง้ยังช่วยป้องกันการ สูญเสียธาตุเหล็ก
ทางปัสาวะอีกด้วย 

ระดบั transferrin ในเลือดท่ีต ่ากว่าปกติ (hypotransferrinemia) มกัพบในภาวะท่ีร่างกายมีการ สงัเคราะห์โปรตีน
โดยรวมต ่า (เช่น ภาวะทุโภชนาการ, โรคตบั) หรือภาวะท่ีร่างกายมีการสญูเสียโปรตีน (เช่น nephrotic syndrome) 
นอกจากนีป้ริมาณ transferrin ยงัอาจลดต ่าลงได้ในภาวะท่ีร่างกายมีการอกัเสบ เน่ืองจากโปรตีนชนิดนีจ้ดัเป็น negative 
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acute phase protein ส าหรับภาวะที่ร่างกายมีระดบั transferrin ใน เลือดสงูกว่าปกติ (hypertransferrinemia) อาจ
เกิดจากการขาดธาตเุหลก็ หรือการตัง้ครรภ์ 

อนึ่งการขาด transferrin อาจส่งกระทบต่อการกระจายของธาตุเหล็กในร่างกาย ตลอดจนการสังเคราะห์ 
เฮโมโกลบิน เช่น ในผู้ ป่วย atransferrinemia ซึง่มีความผิดปกติทางพนัธุกรรม ท าให้ไม่มี transferrin ในเลือด ผลที่เกิดขึน้
ท าให้ผู้ ป่วยมีภาวะโลหิตจางอยา่งรุนแรง ร่วมกบัการมีธาตเุหลก็สะสมเกินในเนือ้เย่ือตา่งๆ 

นอกจากนีก้ารจับกันระหว่าง transferrin และธาตุเหล็กในเลือด ยังถูกใช้เป็นดัชนีในการชีว้ดัถึง สถานะและ
ปริมาณของธาตเุหลก็ในร่างกายท่ีใช้กนัอยา่งแพร่หลายในทางคลินิก ซึง่จะได้กลา่วถงึในบทที่ เร่ือง เกลือแร่ ต่อไป 

Hemopexin 
Hemopexin ถกูสงัเคราะห์โดยเซลล์ตบั มีบทบาทหน้าท่ีหลกัในการจบักบัหมู่ฮีมอิสระในเลือดเพ่ือน าไป ก าจดัท่ีตบั 

โดยฮีมอิสระในเลือดเกิดขึน้จากการสลายของเฮโมโกลบิน, myoglobin หรือ hemoprotein อ่ืนๆ เช่น ในภาวะท่ีเกิดการ
ท าลายเม็ดเลือดแดงภายในหลอดเลือด (intravascular hemolysis) ส าหรับการจบักบัฮีมอิสระ ของ hemopexin จะอยู่ใน
อตัราสว่น 1:1 นอกจากนี ้hemopexin ยงัสามารถจบักบัสารในกลุม่ porphyrin ได้อีกด้วย 

ระดับ hemopexin ในเลือดท่ีต ่ากว่าปกติ จะพบในภาวะท่ีร่างกายมีการท าลายเม็ดเลือดแดงใน หลอดเลือด
มากกวา่ปกติ 

Fibrinogen 
เป็น glycoprotein ขนาดใหญ่ในพลาสมา ซึง่สงัเคราะห์โดยตบั มีบทบาทส าคญัในการแข็งตวัของเลือด เน่ืองจาก

โปรตีนชนิดนีเ้ป็น acute phase protein ระดบัในเลือดจึงสงูขึน้ในภาวะท่ีมีการอกัเสบ รวมถึง การตัง้ครรภ์ , การใช้ยา
คมุก าเนิด  

C-reactive protein 
C-reactive protein (CRP) เป็น glycoprotein ท่ีสังเคราะห์โดยตับ มีบทบาทหน้าท่ีในการจับกับ 

phosphatidylcholine บนผิวเซลล์ท่ีเกิดพยาธิสภาพ, เซลล์ท่ีตาย ตลอดจนจลุชีพหลายชนิด เกิดการกระตุ้น การท างาน
ของ complement system และน าไปสูก่ารก าจดัเซลล์หรือจลุชีพนัน้ๆในท่ีสดุ  

ความส าคญัประการหนึง่ของ C-reactive protein คือโปรตีนนีจ้ดัเป็น acute phase protein ชนิดแรกๆท่ีมีระดบัใน
เลือดสงูขึน้ในภาวะท่ีร่างกายมีการอกัเสบ จึงมีการใช้ระดบั C-reactive protein ในเลือด ในการวินิจฉัยและติดตาม
ภาวะการอกัเสบหรือติดเชือ้บางชนิดในร่างกาย เช่น SLE (Systmic Lupus Erythematosus), rheumatoid arthritis เป็น
ต้น 

γ-globulin 
γ-globulin ส่วนใหญ่ในร่างกายจะมีบทบาทในการเป็นภมูิคุ้มกนัของร่างกาย (antibody) อย่างไรก็ตาม จากการ

ท าอีเล็คโตรโฟรีสิสของพลาสมาโปรตีนพบว่าภูมิคุ้มกันบางชนิดอาจเคลื่อนท่ีอยู่ในแถบ β ด้วยเหตุนีจ้ึง เรียกโปรตีนทุก
ชนิดท่ีท าหน้าท่ีเป็นภูมิคุ้มกนัของร่างกายว่า immunoglobulin โดยไม่ค านึงถึงการเคลื่อนท่ีใน สนามไฟฟ้าเพ่ือป้องกัน
ความสบัสนจากการเคลื่อนท่ีในสนามไฟฟ้าท่ีแตกตา่งกนั   

immunoglobulin เป็น glycoprotein ท่ีสงัเคราะห์โดยพลาสมาเซลล์ โดยการสงัเคราะห์จะถกูกระตุ้น เม่ือมีสิ่ง
แปลกปลอมหรือจลุชีพเข้ามาในร่างกาย อนึ่งโมเลกลุของ immunoglobulin จะมีลกัษณะคล้ายตวั Y โดยประกอบด้วย 
สาย polypeptide จ านวน 4 สาย คือ heavy (H) chain ท่ีเหมือนกนั 2 สาย และ light (L) chain ท่ีเหมือนกนัอีก 2 สาย 
เช่ือมตอ่กนัด้วย พนัธะ disulfide อนึ่งท่ีปลายอะมิโนของสาย polypeptide ทัง้ 4 สาย ซึง่มีช่ือเรียกว่า variable (V) region 
จะมีล าดบักรดอะมิโนท่ีมีความหลากหลายและแตกต่างใน immunoglobulin แต่ละโมเลกลุ บริเวณนีจ้ึงมีบทบาทในต่อ
ความจ าเพาะของ immunoglobulin (Ig) ต่อแอนติเจน ส าหรับสว่นท่ีเหลือของสาย polypeptide นอกเหนือจาก variable 
region จะเรียกวา่ constant region ซึง่จะมีความแตกตา่งของล าดบักรดอะมิโนไมม่าก 
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อนึง่สามารถจ าแนก H chain ท่ีเป็นสว่นประกอบของ immunoglobulin ตามล าดบักรดอะมิโนใน constant region 
ออกได้เป็น 5 ชนิด คือ , , ,  และ  และแบ่ง L chain ออกได้เป็น 2 ชนิด คือ κ และ λ  นอกจากนีย้งัสามารถ
จ าแนก immunoglobulin ตามชนิดของ H chain (, , ,  และ ) ท่ีเป็นสว่นประกอบของ immunoglobulin นัน้ๆ 
ออกได้เป็น IgG, IgA, IgM, IgD และ IgE ตามล าดบั ส าหรับหน้าท่ีและกลไกการท างานของ immunoglobulin แต่ละชนิด 
นกัศกึษาจะได้เรียนในวิชาวิทยาภมูิคุ้มกนั ต่อไป จงึไมข่อกลา่วถงึในที่นี ้

ความผิดปกติของระดบั immunoglobulin ในร่างกาย อาจพบได้ในภาวะต่างๆหลายภาวะ และอาจส่งผลให้เกิด
พยาธิสภาพท่ีแตกต่างกนัไปตามบทบาทหน้าท่ีของ immunoglobulin ชนิดนัน้ๆ โดยสาเหตขุองความผิดปกติอาจเป็นชนิด
ปฐมภมูิท่ีเกิดจากความผิดปกติของพลาสมาเซลล์ หรือชนิดทตุิยภมูิ ซึง่เกิดจากภาวะหรือโรคอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการท างานของ
พลาสมาเซลล์ สง่ผลให้ระดบัของ immunoglobulin เปลี่ยนแปลงไป  

อนึง่ภาวะที่ระดบั immunoglobulin ในเลือดต ่ากวา่ปกติ อาจแบ่งเป็น ภาวะท่ี immunoglobulin ทกุชนิดมีระดบัต ่า
กว่าปกติ (hypogammaglobulinemia) และภาวะท่ีมี immunoglobulin เพียงบางชนิด ท่ีมีระดับต ่ากว่าปกติ 
(dysgammaglobulinemia) ซึง่ภาวะเหลา่นีมี้สาเหตกุารเกิดท่ีหลากหลาย โดยตวัอย่างของสาเหตทุตุิยภมูิ เช่น ผลของยา
หรือสารกดภูมิคุ้มกัน, การสญูเสีย immunoglobulin ทางปัสสาวะ (เช่น nephrotic syndrome), การสูญเสีย 
immunoglobulin ทางทางเดินอาหาร (เช่น protein-losing enteropathies), การสลายโปรตีนท่ีเพิ่มขึน้ (เช่น ในภาวะท่ีถกู
ไฟไม้รุนแรง)   

ส าหรับภาวะท่ีร่างกายมีระดับ immunoglobulin ในเลือดสูงกว่าปกติ (hypergammaglobulinemia) นัน้ 
immunoglobulin ท่ีมีระดบัสงูกว่าปกติ อาจมีต้นก าเนิดมาจากพลาสมาเซลล์เพียง clone เดียว ซึ่งเรียกว่า monoclonal 
immunoglobulin หรืออาจมาจากพลาสมาเซลล์หลาย clone หรือ polyclonal immunoglobulin ก็ได้ โดยสาเหตท่ีุท าให้
ร่างกายมีระดบั polyclonal immunoglobulin สงูกว่าปกติ เช่น การติดเชือ้, โรคตบัแข็ง, โรค autoimmune, โรคภมูิแพ้ เป็น
ต้น ส่วนระดบั monoclonal immunoglobulin ท่ีสงูกว่าปกติในร่างกาย อาจพบได้ใน โรคมะเร็งของพลาสมาเซลล์ 
(myeloma), WaldenstrÖm’s macroglobulinemia เป็นต้น   

 

พลาสมาโปรตีนที่ผิดปกต ิ
นอกจากพลาสมาโปรตีนท่ีกล่าวถึงไปแล้ว ยงัมีพลาสมาโปรตีนบางชนิดซึ่งไม่สามารถตรวจพบได้ใน ภาวะปกติ 

หรืออาจพบได้ในปริมาณท่ีต ่ามาก แต่จะตรวจพบในปริมาณท่ีสูงมากได้ในกรณีท่ีร่างกายเกิด พยาธิสภาพบางชนิด 
ตวัอยา่งของพลาสมาโปรตีนท่ีผิดปกติ เช่น 

- Cryoglobulin ซึ่งเป็น globulin ท่ีผิดปกติ ประกอบด้วย immunoglobulin โดยอาจเป็น monoclonal 
immunoglobulin หรือ polyclonal immunoglobulin ก็ได้ โปรตีนในกลุม่นีมี้ลกัษณะส าคญัคือ สามารถละลายในพลาสมา
ท่ีอณุหภมูิร่างกาย แต่จะตกตะกอนท่ีอณุหภมูิต ่า ส าหรับอณุหภมูิท่ีท าให้เกิดการ ตกตะกอนของ cryoglobulin นัน้ขึน้อยู่
กบัความเข้มข้นของโปรตีนรวมในเลือด ตลอดจนชนิดของ immunoglobulin ท่ีเป็นส่วนประกอบ ดงันัน้ในภาวะท่ีอากาศ
หนาวจดั cryoglobulin อาจเกิดการตกตะกอน และท าให้เกิดการอดุตนัของหลอดเลือดซึง่สง่ผลให้เนือ้เย่ือหรืออวยัวะเกิด
การขาดเลือดตามมาได้ ภาวะท่ี ร่างกายมีปริมาณ cryoglobulin ในเลือด ในปริมาณมาก (cryoglobulinemia) อาจพบได้
ในโรค SLE, multiple myeloma, WaldenstrÖm’s macroglobulinemia, rheumatoid arthritis, การติดเชือ้ไวรัสตบั
อกัเสบชนิดซี เป็นต้น 

- Myeloma protein เป็น monoclonal immunoglobin หรือ ส่วนหนึ่ง (fragment) ของ immunoglobulin ซึ่ง
สงัเคราะห์โดยพลาสมาเซลล์ ซึง่จะพบในผู้ ป่วยท่ีเป็นโรค multiple myeloma 

วธีิการวิเคราะห์พลาสมาโปรตีน 
การวิเคราะห์โปรตีนในพลาสมาหรือซีร่ัม อาจท าได้หลายวิธี โดยทัว่ไปอาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุม่ ใหญ่ๆ คือ   1) 

การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนรวม และ 2) การวิเคราะห์แยกสว่นของพลาสมาโปรตีน ตลอดจน การวิเคราะห์พลาสมาโปรตีน
เด่ียวแตล่ะชนิด 



 

36 
 

 การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนรวม 
 การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนรวม สามารถใช้วดัปริมาณโปรตีนในพลาสมาหรือซีร่ัมได้โดยไม่จ าเป็นต้อง งดน า้

หรืออาหารก่อนการเจาะเลือด ซึ่งค่าปกติของปริมาณโปรตีนรวมในซีร่ัมอยู่ในช่วง 6.5-8.3 ก /.ดล . อย่างไรก็ตาม ปริมาณ
โปรตีนรวมอาจลดต ่าลงในทารกแรกเกิด และหญิงตัง้ครรภ์ อนึ่งการวิเคราะห์ปริมาณ โปรตีนรวม สามารถท าได้โดยหลาย
เทคนิค เช่น 

 1. Kjeldahl method เป็นวิธีการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนรวมโดยการวดัปริมาณไนโตรเจนในโปรตีนท่ี แยกได้จาก
การตกตะกอนซีร่ัมด้วยกรด ปริมาณโปรตีนรวมในซีร่ัมจะสามารถค านวณได้จากระดบัไนโตรเจน ท่ีวดัได้ (โดยใช้ค่าเฉลี่ย
ของโปรตีนทัว่ๆไปซึ่งจะมีไนโตรเจนอยู่ 16%) วิธีการนีเ้ป็นวิธีมาตรฐานในการวิเคราะห์ ปริมาณโปรตีนรวมเน่ืองจากมี
ความแม่นย าสงู แต่อาจมีข้อจ ากัดในการใช้ในห้องปฏิบตัิการทางคลินิกเน่ืองจาก ขัน้ตอนการวิเคราะห์ท่ีมีความยุ่งยาก 
นอกจากนีย้ังต้องใช้ความระมัดระวังในการตกตะกอนโปรตีน เพ่ือไม่ให้ เกิดการสูญเสียโปรตีนไปในระหว่างขัน้ตอน
ดงักลา่ว 

2. Biuret method เป็นการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนด้วยน า้ยา biuret ซึง่ประกอบด้วย สารละลายทองแดงในด่าง, 
sodium potassium tartate และ potassium iodide ซึง่ cupric ion (Cu2+) ในน า้ยา biuret จะท าปฏิกิริยากบัสารท่ีมี
พนัธะ peptide ทัง้นีใ้นตวักลางท่ีเป็นด่าง สารท่ีมีพนัธะ peptide ตัง้แต่ 2 พนัธะขึน้ไปจะเปลี่ยนสีของน า้ยา biuret เป็นสี
ม่วงแกมน า้เงิน ซึ่งสามารถวดัการดดูกลืนแสงได้ท่ีความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร โดยความเข้มของสีท่ีเกิดขึน้จะเป็น
สดัส่วนกบัจ านวนพนัธะ peptide ในสารท่ีท าปฏิกิริยา วิธีการนีค้่อนข้างไวและเป็นท่ีนิยมใช้กนัทัว่ไปโดยเฉพาะกบัเคร่ือง
วิเคราะห์อตัโนมตัิ อยา่งไรก็ตามวิธีการนีย้งั ไมมี่ความไวมากพอส าหรับการตรวจโปรตีนท่ีมีปริมาณน้อย หรือตวัอย่างตรวจ
ท่ีมีโปรตีนขนาดเลก็ 

3. Dye binding methods วิธีการวิเคราะห์โปรตีนรวมวิธีนี ้อาศยัความสามารถของโปรตีนในซีร่ัม ในการจบักบั 
dye ตวัอย่างของ dye ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ เช่น Ponceau S, Coomassie brilliant blue, Bromphenol blue เป็นต้น โดย
วิธีการวดัโปรตีนท่ีเป็นท่ีนิยมใช้คือ Bradford protein assay ซึ่งใช้ Coomassie brilliant blue 250 โดย Coomassie 
brilliant blue 250 ในรูปเสรีและรูปท่ีจบักบัโปรตีน จะมีการจะดดูกลืนแสงสงูสดุท่ีความยาวคลื่นแสงต่างกนั โดยรูปท่ีจบั
กบัโปรตีนจะดดูกลืนแสงสงูสดุท่ีความยาว คลื่น 595 นาโนเมตร จึงสามารถใช้ค่าการดดูกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 595 นา
โนเมตรในการประเมิน ปริมาณโปรตีนได้ วิธีการนีท้ าได้ง่ายและมีความรวดเร็ว แต่มีข้อจ ากดัคือ โปรตีนแต่ละชนิดอาจจบั
กบั dye ด้วยความสมัพรรคท่ี ต่างกนั 

4. การวัดการดูดกลืนรังสี ultraviolet (UV absorption) การวิเคราะห์โปรตีนรวมวิธีนี ้อาศยัการดดูกลืนรังสี UV 
ของโปรตีนท่ีความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร ซึง่สว่นใหญ่เกิดจาก aromatic ring ของ tryptophan ตลอดจน tyrosine และ 
phenylalanine อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนด้วยวิธีนี  ้อาจมีความคลาดเคลื่อนไปได้ หากในพลาสมามี
โปรตีนท่ีผิดปกติ หรือมีอตัราสว่นของแอลบมูินตอ่โกลบลูิน ท่ีผิดปกติ 

5. การวิเคราะห์โดยการวัดดัชนีหักเห (Refractive index) การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนรวม โดยการวดัดชันีหกั
เหด้วยเคร่ือง Refractometer อาศยัคณุสมบตัิของแสงท่ีจะมีการหกัเหเม่ือเคลื่อนผ่าน รอยต่อระหว่างตวักลางโปร่งแสง
สองชนิด อนึ่งน า้บริสทุธ์ิท่ี 20 °ซ. จะมีค่าดชันีหกัเห 1.333 และค่าดชันีหกัเห จะมีค่าเพิ่มขึน้หากมีการเติมตวัถกูละลายลง
ไป โดยการเพิ่มขึน้ของค่าดชันีหกัเหจะเป็นสดัสว่นโดยตรงกบั ความเข้มข้นของตวัถกูละลายท่ีเติมลงไป ดงันัน้การวดัดชันี
หกัเหในพลาสมาจึงสามารถบอกถึงความเข้มข้น ของพลาสมาโปรตีนเน่ืองจากโปรตีนเป็นตวัถูกละลายหลกัในพลาสมา 
วิธีการนีเ้ป็นวิธีท่ีสะดวกรวดเร็ว และใช้ ตวัอย่างตรวจในปริมาณน้อย อย่างไรก็ตามพลาสมาท่ีน ามาใช้ตรวจด้วยวิธีนีต้้อง
ใส, ไม่มีสี และไม่ขุ่น จึงไม่ควรใช้กบัพลาสมาท่ีมี lipemia, มี bilirubin มากกว่าปกติ หรือตวัอย่างเลือดท่ีเกิด hemolysis 
ตลอดจน พลาสมามีตวัถกูละลายอ่ืนๆ นอกเหนือจากโปรตีนในปริมาณท่ีมากผิดปกติ เช่น ยเูรีย, น า้ตาล เป็นต้น เน่ืองจาก
จะท าให้เกิดความผิดพลาดของคา่ท่ีวดัได้ 

6. การวิเคราะห์โดยการวัดค่าความถ่วงจ าเพาะ ท าได้โดยการหยดซีร่ัม, พลาสมาหรือเลือดครบ ลงไปในน า้ยา 
CuSO4 ท่ีทราบความถ่วงจ าเพาะท่ีแน่นอน แล้วคะเนความถ่วงจ าเพาะของเลือดจากการสงัเกต การเคล่ือนท่ีของหยดเลือด
ว่าหยดเลือดนัน้ลอยขึน้, จมลงหรือลอยอยู่น่ิงๆ  โดยสามารถน าค่าความถ่วงจ าเพาะ ท่ีได้มาประมาณค่าโปรตีนรวมใน
ตวัอย่างตรวจโดยใช้ Nomogram ซึ่งเป็นกราฟส าเร็จรูป วิธีการนีเ้ป็นวิธีท่ีใช้ มานานแล้ว แต่มีข้อจ ากดัท่ีอาจมีความ
ผิดพลาดในการวิเคราะห์ตวัอยา่งตรวจท่ีมีปริมาณไขมนั, น า้ตาล หรือ ยเูรีย สงูกวา่ปกติมาก 
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การวิเคราะห์แยกส่วนของพลาสมาโปรตนี 
การแยกสว่นพลาสมาโปรตีนและการวิเคราะห์พลาสมาโปรตีนแตล่ะชนิด สามารถท าได้หลายวิธี เช่น 
1. การเติมเกลือในความเข้มข้นต่างๆกัน (salt fractionation, salting-out) เป็นการแยก globulin และ 

albumin ออกจากกนั ด้วยวิธี salting-out ซึง่เกลือท่ีใช้มีหลายชนิด เช่น NaCl, NH4SO4, Na2SO4 เป็นต้น   โดย globulin 
ในพลาสมาจะตกตะกอนเม่ือใช้ NH4SO4 คร่ึงอิ่มตวั, 21.5% Na2SO4 หรือ NaCl อิ่มตวั สว่น albumin จะยงัคงละลายอยู่
ในน า้ละลาย จากนัน้จงึน าโปรตีนแตล่ะสว่นไปวิเคราะห์หาปริมาณตอ่ไป 

2. วิธีของ Cohn (Cohn's fractionation) เป็นการแยกสว่นพลาสมาโปรตีนโดยใช้หลกัการตกตะกอน แยกโปรตีน
ชนิดต่างๆด้วย ethyl alcohol ซึ่งปรับให้มีความเข้มข้นไออ็อน และ pH ต่างๆกนัท่ีอณุหภูมิ 0°-5°ซ. ท าให้สามารถ
ตกตะกอนโปรตีนออกได้เป็น fraction ต่างๆ อนึ่ง albumin เป็นพลาสมาโปรตีนท่ีมี pI ต ่าท่ีสดุ และมีความสามารถในการ
ละลายสงู จึงเป็นโปรตีนชนิดสดุท้ายท่ีตกตะกอนได้จากวิธีนี ้ข้อดีของการแยกสว่น พลาสมาโปรตีนด้วยวิธีนีมี้ คือ โปรตีนท่ี
แยกได้ยงัคงมีคณุสมบตัิเหมือนโปรตีนธรรมชาติ 

3. การหมุนเหว่ียงด้วยความเร็วสูง (ultracentrifugation) เป็นการแยกส่วนโปรตีนโดยอาศยั ความแตกต่างของ
น า้หนกั, รูปร่าง และความหนาแน่นของอณ ูซึง่ท าให้โปรตีนแต่ละชนิดมีอตัราการนอนก้น (sedimentation rate) หรืออตัรา
ลอยตวั (floatation rate) แตกต่างกนัเม่ือถกูหมนุเหว่ียงด้วยความเร็วสงู จึงท าให้สามารถแยกโปรตีนต่างๆออกจากกนัได้ 
การแยกสว่นโปรตีนวิธีนีส้ว่นใหญ่นิยมใช้ในงานวิจยั เช่น การแยกชนิดของไลโปโปรตีน, การวิเคราะห์ macroglobulin เป็น
ต้น 

4. Dye binding methods เป็นวิธีท่ีนิยมใช้ในการวิเคราะห์ albumin โดยการเลือกใช้ dye ท่ีมีความจ าเพาะต่อ 
albumin และวดัการดดูกลืนแสงของ albumin-dye complex นอกจากนีย้งัสามารถ น าค่าท่ีได้ไปค านวณหาปริมาณ 
globulin ได้อีกด้วย โดยปริมาณ globulin จะมีค่าเท่ากบัผลต่างระหว่าง ปริมาณโปรตีนรวมกบัปริมาณ albumin ตวัอย่าง
ของ dye ท่ีมีความจ าเพาะใน การจบักบั albumin เช่น bromcresol purple (BCP) ส าหรับหลกัการในการวิเคราะห์
ปริมาณ โปรตีนด้วยวิธี dye binding นัน้ ได้กลา่วถงึไปแล้วในหวัข้อท่ีผ่านมา 

5. วิธี chromatography เป็นการแยกสว่นโปรตีนซึ่งอาศยัปฏิสมัพนัธ์ระหว่างโปรตีนกบั stationary phase และ 
mobile phase โดยความแตกตา่งในขนาด, รูปร่าง และประจขุองโปรตีนแต่ละชนิด จะมีผลต่อการเคลื่อนท่ีของโปรตีนผ่าน 
stationary phase อนึ่ง chromatography แต่ละประเภท จะแยกสว่นโปรตีนโดยอาศยัความแตกต่างของลกัษณะทาง
กายภาพหรือเคมีท่ีแตกต่างกนัไป เช่น size-exclusion chromatography จะแยกโปรตีนโดยใช้ความแตกต่างของขนาด
โมเลกลุ, ion-exchange chromatography ใช้ความแตกตา่งของประจ ุเป็นต้น 

6. วธีิอีเล็คโตรโฟรีสิส (electrophoresis) เป็นการแยกสว่นโปรตีนตามการเคลื่อนท่ีในสนามไฟฟ้า ของโปรตีนใน
น า้ละลาย โดยทิศทางการเคลื่อนท่ีของโปรตีนจะขึน้อยู่กบัประจสุทุธิ (net charge) ของโปรตีน นัน้ๆ เช่น โปรตีนท่ีอยู่ในน า้
ละลายท่ีมี pH สงูกว่า isoelectric pH (pI) จะมีประจสุทุธิเป็นลบ จึงเคลื่อนไปยงัขัว้บวกในสนามไฟฟ้า สว่นโปรตีนในน า้
ละลายท่ีมี pH ต ่ากว่า pI จะมีประจสุทุธิเป็นบวก และจะเคลื่อนท่ีไปยงัขัว้ลบ ส าหรับอตัราการเคลื่อนท่ีในสนามไฟฟ้าของ
โปรตีนจะขึน้อยูก่บัจ านวนประจุ, ขนาด และรูปร่างอณขูองโปรตีนนัน้ๆ อนึ่งในการท าอีเลค็โตรโฟรีสิสของซีร่ัมโปรตีนท่ี pH 
8.6 นัน้ จะสามารถแยก โปรตีนออกได้เป็น 5 แถบ (หากใช้พลาสมา จะพบแถบของ fibrinogen ด้วย) โดยโปรตีนจะ
เคลื่อนท่ีไปทาง ขัว้บวกตามท่ีได้กลา่วไปแล้ว อย่างไรก็ตาม γ-globulin อาจเคลื่อนท่ีไปทางขัว้ลบเน่ืองจาก γ-globulin มี
ประจลุบน้อย จึงถกูแรงจาก electroendosmosis หรือ water migration พาให้เคลื่อนท่ีไปทางขัว้ลบ (electroendosmosis 
เป็นผลจากการเคล่ือนท่ีของไอออ็นประจบุวก ในบฟัเฟอร์ท่ีอยู่รอบๆเจล หรือ supporting media ไปทางขัว้ลบ ซึง่ไออ็อนบ
วกดงักลา่วจะดงึโมเลกลุของน า้ตามไปด้วย) ภายหลงัการแยกโปรตีนด้วย สนามไฟฟ้าแล้ว จะน า supporting media ท่ีใช้
เพ่ือให้โปรตีนเคลื่อนท่ี มาย้อมสีเพ่ือดตู าแหน่งการเคลื่อนท่ี ของโปรตีน ตลอดจนวดัปริมาณโปรตีนในแต่ละแถบโดยการ
อา่นคา่ความทบึของแตล่ะแถบตอ่ไป ซึง่สามารถ ใช้รูปแบบการเคลื่อนท่ีของโปรตีนและปริมาณโปรตีนในแต่ละแถบในการ
ช่วยวินิจฉัยโรคต่างๆได้หลายโรค นอกจากการแยกโปรตีนด้วยวิธี อีเล็คโตรโฟรีสิสปกติแล้ว ยังมีวิธี high-resolution 
protein electrophoresis ท่ีสามารถแยกโปรตีนได้ละเอียดขึน้เป็น 12 แถบอีกด้วย 

7. วิธี Isoelectric focusing เป็นการแยกโปรตีนโดยการเคลื่อนท่ีของโปรตีนในสนามไฟฟ้า ผ่านไปบนเจลซึง่มี pH 
ตา่งๆกนั ซึง่โปรตีนจะเคลื่อนท่ีไปบนเจลจนหยดุท่ีต าแหน่งที่มี pH เทา่กบั pI ของ โปรตีนนัน้ๆ 

8. Immunochemical method เป็นวิธีการตรวจหาโปรตีนชนิดหนึง่ๆโดยใช้ antibody ท่ีจ าเพาะกบั โปรตีนชนิดนัน้ 
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ความผิดปกตขิองพลาสมาโปรตีน 
ความผิดปกติของพลาสมาโปรตีน อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ภาวะท่ีมีระดบัโปรตีน ในเลือดต ่า 

(hypoproteinemia) และภาวะที่มีระดบัโปรตีนในเลือดสงู (hyperproteinemia) สว่นความผิดปกติ ของพลาสมาโปรตีนแต่
ละชนิดนัน้ได้กลา่วถงึไปแล้วในหวัข้อของพลาสมาโปรตีนนัน้ๆ 

- ภาวะที่มีระดับโปรตีนในเลือดต ่า (hypoproteinemia) มกัร่วมกบัภาวะท่ีร่างกายมีดลุไนโตรเจน เป็นลบ ได้แก่ 
การได้รับโปรตีนน้อยกว่าปกติ (เช่น ภาวะทโุภชนาการ, ความผิดปกติในการดดูซึม), การสญูเสียโปรตีนออกจากร่างกาย
มากกว่าปกติ (เช่น การเสียโปรตีนทางปัสสาวะใน nephrotic syndrome), การสลายโปรตีนมากกว่าปกติ ตลอดจนการ
สงัเคราะห์โปรตีนท่ีน้อยกวา่ปกติ (เช่น ในโรคตบัแข็ง) เป็นต้น 

- ภาวะที่มีระดับโปรตีนในเลือดสูง (hyperproteinemia) โดยส่วนใหญ่ระดบัโปรตีนรวมในเลือดท่ี สงูกว่าปกติ 
มักเกิดจากการขาดน า้ ท าให้ความเข้มข้นของโปรตีนทุกชนิดในพลาสมาสูงขึน้ โดยท่ีปริมาณสุทธิ ของโปรตีนไม่
เปลี่ยนแปลง ส าหรับสาเหตท่ีุท าให้ระดบัโปรตีนในเลือดท่ีสงูขึน้ โดยท่ีปริมาณโปรตีนสทุธิเพิ่มขึน้ ด้วยนัน้ ได้กล่าวถึงไป
แล้ว 
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โครงสร้างและการจ าแนกประเภทไลโปโปรตนี 

โครงสร้างของไลโปโปรตนี 
ไลโปโปรตีน เป็นพลาสมาโปรตีนซึง่ประกอบด้วยไขมนั และสว่นท่ีเป็นโปรตีน ท่ีเรียกวา่ apolipoprotein ไลโป

โปรตีนมีหน้าท่ีหลกัในการขนสง่ไขมนัตามกระแสเลือดไปยงัอวยัวะตา่งๆในร่างกาย นอกจากการขนสง่ไขมนัแล้ว ไลไป
โปรตีนยงัท าหน้าท่ีในการขนสง่วิตามินท่ีละลายในไขมนับางชนิดอีกด้วย อนึง่ในการขนสง่ไขมนัในร่างกายนัน้ albumin จะ
ท าหน้าท่ีขนสง่กรดไขมนัเสรีสายสัน้ๆ สว่นกรดไขมนัเสรี สายยาวจะถกูน าไปสงัเคราะห์เป็น trigyceride และขนสง่ตาม
กระแสเลือดในรูปของไลโปโปรตีน   

ไลโปโปรตีนสว่นใหญ่ มีโครงสร้างเป็นทรงกลม (sphere) โดยสว่นนอกท่ีเป็นพืน้ผิว (surface) ของอณ ู เป็น 
monolayer ซึง่ประกอบด้วยโมเลกลุที่มีคณุสมบตัิ hydrophilic ได้แก่ cholesterol, phospholipid และ apolipoprotein ซึง่
เป็น amphipathic molecule ในขณะที่ด้านใน (core) ของอณ ูจะประกอบด้วย triglyceride และ choresteryl ester ซึง่มี
คณุสมบตัิ hydrophobic ดงันัน้การจดัเรียงโมเลกลุของไขมนัและโปรตีน ขึน้เป็นอณไูลโปโปรตีน จงึเป็นวิธีการท่ีร่างกายใช้
ในการขนสง่ triglyceride ซึง่เป็น hydrophobic molecule ไปตามกระแสเลือด นอกจากนีอ้ณขูองไลโปโปรตีนยงัประกอบ
ไปด้วยโปรตีนและเอนไซม์ท่ีเก่ียวข้องกบั เมแทบอลซิมึของไลโปโปรตีน ซึง่จะได้กลา่วถงึตอ่ไป 

ตารางที่ 3.1 คณุสมบตัิโดยทัว่ไปของไลโปโปรตีนแตล่ะชนิด 
 Chylomicron VLDL LDL HDL 
ความหนาแน่น (ก/.ดล.) 
ขนาด (นาโนเมตร) 
การเคล่ือนท่ีในสนามไฟฟ้า 
ปริมาณสดัสว่นของ 
   - ไขมนัรวม 
   - triglyceride 
   - total cholesterol 
(% โดยน า้หนกั) 
ปริมาณสดัสว่นของโปรตีน 
(% โดยน า้หนกั) 

<0.95 
80-1200 

origin 
 
98 
84 
7 
 
2 

0.95-1.006 
30-80 

pre-β-band 
 

89-96 
44-60 
16-22 

 
4-11 

1.019-1.063 
18-30 
β-band 

 
77 
11 
62 

 
23 

1.063-1.210 
5-12 

1-band 
 

50 
3 
19 

 
50 

ดัดแปลงจาก - Remaley AT, McNamara JR, Warnick GR. Lipids and lipoproteins. In: Bishop ML, Fody EP, Schoeff L, eds. Clinical 
chemistry principles, procedures, correlations. 5th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2005: 282-313. 

- Dominiczak MH. Lipoproteins and lipid transport. In: Baynes JW, Dominiczak MH, eds. Medical biochemistry. 3rd ed. 
Philadelphia: Mosby Elsevier, 2009: 219-236.   

 
อยา่งไรก็ตามไลโปโปรตีนท่ีพบในพลาสมามีความหลากหลายทัง้ในด้านขนาด, ความหนาแน่น, การเคลื่อนที่ใน

สนามไฟฟ้า ตลอดจนชนิดและสดัสว่นของไขมนัและโปรตีนท่ีเป็นสว่นประกอบ โดยพบวา่ ไลโปโปรตีนในพลาสมา จะมี
ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางของอณตูัง้แต ่10 ถงึ 1200 นาโนเมตร ด้วยเหตนีุจ้งึมีการจ าแนกไลโปโปรตีนในพลาสมาออกเป็น
กลุม่ๆตามความหนาแน่นของอณ ู ด้วยวิธี ultracentrifugation  ซึง่จะแยกไลโปโปรตีนตามอตัราการลอยตวัเม่ือถกูหมนุ
เหว่ียงด้วยความเร็วสงู โดยอณท่ีูมีความหนาแน่นน้อยจะลอยขึน้ไปอยูด้่านบน สว่นอณท่ีูมีความหนาแน่นสงูจะจมลงสู่
ด้านลา่ง การจ าแนกไลโปโปรตีนด้วยวิธีการนี ้ สามารถแยกไลโปโปรตีนออกได้เป็น 4 ชนิด คือ chylomicron, very low 
density lipoprotein (VLDL), low density lipoprotein (LDL) และ high density lipoprotein (HDL) (เรียงล าดบัจาก อณู
ท่ีมีความหนาแน่นต ่าสดุไปสูอ่ณท่ีูมีความหนาแน่นสงูสดุ) นอกจากนีย้งัอาจจ าแนกชนิด ของไลโปโปรตีนตามการเคลื่อนที่

บทที ่3 ไลโปโปรตนี                                 ภทัรบตุร มาศรัตน 
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ในสนามไฟฟ้าได้อีกด้วย โดยจะแบง่ออกได้เป็น chylomicron, alpha lipoprotein (ซึง่ได้แก่ HDL), beta lipoprotein 
(ได้แก่ LDL) และ pre-beta lipoprotein (ได้แก่ VLDL) 

อนึง่ปริมาณและสดัสว่นของ triglyceride ในอณขูองไลโปโปรตีน จะมีความสมัพนัธ์กบัความหนาแน่น และ ขนาด
ของไลโปโปรตีน กลา่วคือ ปริมาณ triglyceride ในอณขูองไลโปโปรตีนท่ีสงูขึน้ จะสง่ผลให้สว่น core ของไลโปโปรตีนใหญ่
ขึน้ ขนาดของอณไูลโปโปรตีนจงึเพิ่มขึน้ตามไปด้วย นอกจากนีไ้ลโปโปรตีนขนาดใหญ่ ซึง่มีปริมาณ triglyceride สงู จะมี
ปริมาณไขมนัในสดัสว่นมากกวา่โปรตีน จงึท าให้ไลโปโปรตีนนีมี้ ความหนาแน่นต ่า ในทางกลบักนัไลโปโปรตีนท่ีมีปริมาณ 
triglyceride ต ่า จะมีขนาดเลก็ และมีสดัสว่นของ ไขมนัตอ่โปรตีนต ่า ไลโปโปรตีนกลุม่นีจ้งึมีความหนาแน่นสงู ด้วยเหตนีุ ้
chylomicron จงึมีปริมาณ triglyceride สงูท่ีสดุ และมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ ตามมาด้วย VLDL และ LDL ตามล าดบั (โดย
สดัสว่นของ cholesterol จะเพิ่มขึน้ตามล าดบั) สว่น HDL จะมีปริมาณ triglyceride ต ่าท่ีสดุ, มีขนาดเลก็ท่ีสดุ และมีความ
หนาแน่น น้อยท่ีสดุ (ตารางท่ี 3.1) 

นอกเหนือจากลกัษณะทางกายภาพ ตลอดจนชนิดและสดัสว่นของไขมนัท่ีเป็นสว่นประกอบแล้ว ไลโปโปรตีนแต่ละ
ชนิดยงัมีชนิดของ apolipoprotein ท่ีเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีแตกต่างกนัอีกด้วย เช่น apolipoprotein A (apo A) เป็น 
apolipoprotein ชนิดหลกัของ HDL ในขณะที่ apolipoprotien B100 (apo B100) และ apolipoprotein B48 (apo B48) 
เป็น apolipoprotein ชนิดหลกัของ LDL และ chylomicron ตามล าดบั (ตารางท่ี 3.2)  
 
ตารางที่ 3.2 สว่นประกอบหลกัของไลโปโปรตีนแตล่ะชนิด 
 Chylomicron VLDL LDL HDL 
สว่นประกอบหลกัของอณ ู
 
apolipoprotien ชนิดหลกั 

triglyceride จาก
อาหาร 

B48 (A,C,E) 

triglyceride ท่ี
สงัเคราะห์ในร่างกาย 

B100 (A,C,E) 

cholesteryl ester 
 

B100 

โปรตีน 
 

AI, AII (C,E) 
  

บทบาทหน้าท่ีหลกัของ apolipoprotein ในอณขูองไลโปโปรตีนคือ การท าหน้าท่ีเป็นโครงของอณ ู ไลโปโปรตีน
เพ่ือให้โมเลกลุของไขมนัเข้ามาเติมในโครงสร้างของอณ ู โดยโมเลกลุของ apolipoprotein มีคณุสมบตัิเป็น amphipathic 
จงึสามารถใช้กรดอะมิโนที่เป็น hydrophobic ในการจบักบัไขมนั และจดัเรียงกรดอะมิโนชนิด hydrophilic ให้หนัออกสู่
ภายนอก อยา่งไรก็ตาม apolipoprotein แตล่ะชนิดอาจมี การจดัเรียงตวับนอณขูองไลโปโปรตีนท่ีตา่งกนัไป เช่น apo B จะ
ฝังอยูใ่นโครงสร้างอณ ู อยา่งแน่นหนา สว่น apo C จะจบัอยูก่บัโครงสร้างอณอูยา่งหลวมๆ ท าให้สามารถเกิดการ
แลกเปลี่ยน โมเลกลุของ apolipoprotein ชนิดดงักลา่วระหวา่งอณไูลโปโปรตีนได้ง่าย ด้วยเหตนีุจ้งึอาจสามารถแบง่ 
apolipoprotein ออกได้เป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ คือ apolipoprotein ท่ีไมส่ามารถถกูแลกเปลี่ยนระหวา่งอณไูด้ (เช่น apo B) 
และ apolipoprotein ท่ีสามารถถกูแลกเปลี่ยนไปมาระหวา่งอณขูองไลโปโปรตีนได้ (เช่น apo A, apo C, apo E) 

 นอกจากนี ้apolipoprotein ยงัมีบทบาทหน้าท่ีอ่ืนๆในอณไูลโปโปรตีนอีก กลา่วคือ 
 - มีบทบาทตอ่ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งอณไูลโปโปรตีนและ receptor ของไลโปโปรตีน โดยไลโปโปรตีนจะ อาศยั 

apolipoprotein ในการจบักบั receptor ท่ีมีความจ าเพาะ เช่น apo B100 มีความจ าเป็นตอ่ LDL receptor recognition, 
apo E มีบทบาทในการจบักบั receptor ของ remnant particle เป็นต้น  

 - การท าหน้าท่ีเป็นตวักระตุ้นหรือตวัยบัยัง้ของเอนไซม์ท่ีเก่ียวข้องในเมแทบอลิซมึของไลโปโปรตีน ซึง่ จะได้
กลา่วถงึในรายละเอียดต่อไปในหวัข้อ สรีรวิทยาและเมแทบอลิซมึของไลโปโปรตีน 

Chylomicron 
chylomicron เป็นไลโปโปรตีนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุและมีความหนาแน่นน้อยท่ีสดุ ถกูสงัเคราะห์ขึน้ท่ี ล าไส้เลก็ 

ภายในอณขูอง chylomicron สว่นใหญ่ประกอบไปด้วยโมเลกลุของไขมนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง triglyceride ท่ีได้มาจาก
อาหาร สว่น apolipoprotien ชนิดหลกัของไลโปโปรตีนชนิดนี ้คือ apo B48 บทบาทหน้าท่ีหลกัของ chylomicron คือ การ
ขนสง่ไขมนัจากอาหาร ไปยงัตบัและเนือ้เย่ือตา่งๆในร่างกาย อนึง่โดยปกติ chylomicron  จะมีเวลากึ่งชีพเพียง 10 นาที  
ดงันัน้จงึไมพ่บ chylomicron ในเลือดคนปกติภายหลงัการรับประทานอาหารมือ้สดุท้ายเกิน 12 ชม. 
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เน่ืองจาก chylomicron มีขนาดอณใูหญ่ จงึเกิดการสะท้อนแสง ท าให้พลาสมาท่ีมีปริมาณ chylomicron สงูมี
ลกัษณะขุ่นขาวได้ นอกจากนี ้chylomicron  ยงัมีน า้หนกัเบา ดงันัน้หากน าพลาสมาท่ีมี chylomicron ในปริมาณสงูไปเก็บ
ค้างคืนท่ี 4°ซ อณขูอง chylomicron  จะลอยไปอยูด้่านบนและกลายเป็นครีมท่ีผิวบนของ พลาสมาได้ 

Very-Low-Density Lipoprotein (VLDL) 
VLDL ถกูสงัเคราะห์โดยตบั เป็นไลโปโปรตีนท่ีมีปริมาณ triglyceride เป็นสว่นประกอบสงูซึง่ สว่นใหญ่จะเป็น 

triglyceride ท่ีได้จากภายในร่างกาย (endogenous) บทบาทหน้าท่ีหลกัของ VLDL จงึเป็นการขนสง่ endogenous 
triglyceride ไปยงัเน่ือเย่ือตา่งๆในร่างกาย โดย apolipoprotien ชนิดหลกัของไลโปโปรตีนชนิดนี ้ คือ apo B100 (apo 
B100 ถกูควบคมุการสงัเคราะห์ด้วยยีนเดียวกนักบั apo B48 แต ่apo B48 เป็นผลมาจาก tissue-specific mRNA editing 
ในล าไส้ ท าให้ mRNA ของ apo B48 ไมมี่ LDL receptor binding domain) 

อนึง่พลาสมาท่ีมี VLDL สงู จะมีลกัษณะขุ่นขาว จากการสะท้อนแสงของอณ ูVLDL เช่นเดียวกบั chylomicron แต่ 
VLDL จะไมก่ลายเป็นชัน้ครีมท่ีผิวบนของพลาสมา เน่ืองจากอณขูอง VLDL มีความหนาแน่นสงูกว่า chylomicron 

Low-Density Lipoprotein (LDL) 
LDL เป็นไลโปโปรตีนท่ีมี cholesteryl ester เป็นองค์ประกอบในสดัสว่นท่ีสงู ซึง่ LDL จะก าเนิดมาจาก VLDL ท่ีถกู

สลายไขมนัภายในอณอูอกไป อนึง่ apo B100 เป็น apolipoprotien ชนิดหลกัของ LDL เช่นเดียวกบั VLDL โดย apo 
B100 จะมีบทบาทส าคญัในการน าอณ ู LDL เข้าสูเ่ซลล์ทาง LDL receptor ซึง่จะ ได้กลา่วถงึต่อไป ดงันัน้บทบาทหน้าท่ี
หลกัของ LDL คือ การขนสง่ cholesterol ไปให้แก่เซลล์หรืออวยัวะตา่งๆ ท่ีมี LDL receptor ได้แก่ ตบั, ตอ่มหมวกไต, 
กล้ามเนือ้, ไต และ lymphocytes เป็นต้น อยา่งไรก็ตาม LDL ยงัมีสว่นเก่ียวข้องกบัการเกิดโรคหลอดเลือดแข็ง 
(atherosclerosis) ได้อีกด้วย 

High-Density Lipoprotein (HDL) 
HDL เป็นไลโปโปรตีนท่ีมีขนาดเลก็ท่ีสดุและมีความหนาแน่นมากท่ีสดุในกลุม่ไลโปโปรตีนทัง้หมด ทัง้ยงั เป็นไลโป

โปรตีนท่ีมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบในสดัส่วนท่ีสงูท่ีสดุ อนึ่ง HDL ถกูสงัเคราะห์ขึน้ท่ีตบัและล าไส้ โดย เม่ือแรกสงัเคราะห์ 
อณขูอง HDL จะมีรูปร่างแบน (disk-shaped) ซึง่เรียกว่า nascent HDL ต่อมาอณขูอง HDL จะได้รับโมเลกลุ cholesteryl 
ester จากเซลล์ต่างๆ ซึง่จะท าให้สว่นใน (core) ของอณ ูHDL ขยายขนาด ขึน้ จึงสง่ผลให้อณ ูHDL เปลี่ยนรูปร่างไปเป็น
ทรงกลม (spherical-shaped) (อ่านรายละเอียดในหวัข้อ Reverse cholesterol transport pathway) บทบาทหน้าท่ีท่ี
ส าคญัของ HDL คือ การขนสง่ cholesterol จากเซลล์ตา่งๆ กลบัเข้าสูต่บั  

Lipoprotein a  
Lipoprotein a หรือ Lp(a) เป็นกลุม่ไลโปโปรตีนท่ีมีความหลากหลายในขนาดและความหนาแน่น ซึง่สงัเคราะห์โดย

ตบั โดยทัว่ไปไลโปโปรตีนกลุม่นีจ้ะมีอณแูละสว่นประกอบคล้ายคลงึกบั LDL แต่จะมี apo (a) จบัอยู่กบั apo B100 ด้วย
พนัธะ disulfide ซึ่งบางส่วนของอณู Lp(a) จะมีลกัษณะคล้ายกับ plasminogen จึงเช่ือว่า Lp(a) อาจมีฤทธ์ิเป็น 
competitive inhibitor ของ plasminogen นอกจากนีย้งัพบว่าระดบัของ ไลโปโปรตีนชนิดนีย้งัมีความสมัพนัธ์กบัความ
เสี่ยงตอ่การเกิดโรคหลอดเลือดหวัใจและสมองอีกด้วย 

 

สรีรวิทยาและเมแทบอลิซมึของไลโปโปรตีน 
บทบาทหน้าท่ีหลกัของไลโปโปรตีน คือการขนส่งไขมันและ cholesterol ระหว่างล าไส้, ตับ และ เซลล์อ่ืนๆใน

ร่างกาย โดยอาศยั pathway ในการขนสง่ท่ีแตกต่างกนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์, ท่ีมาของไขมนั และอวยัวะท่ีเก่ียวข้อง 
ดงันี ้
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Exogenous pathway 
เป็นการขนสง่ไขมนัจากอาหารไปยงัเนือ้เย่ือไขมนัและกล้ามเนือ้ เพ่ือเก็บสะสมหรือสลายเป็นพลงังาน 
การขนส่งไขมนัด้วย pathway นี ้เร่ิมต้นท่ีการดดูซึมไขมนัในทางเดินอาหาร โดย triglyceride จะถกู ย่อยโดย 

pancreatic lipase ได้เป็น monoglyceride, diglyceride, free fatty acid และ glycerol ซึง่จะถกูดดูซมึเข้าสูเ่ซลล์เย่ือบุ
ล าไส้เลก็ในรูป micelle (โดยอาศยั bile acid) เม่ือถกูดดูซมึเข้าสูล่ าไส้แล้ว short-chain fatty acid จะผ่านเข้าสูก่ระแส
เลือดได้โดยตรง และจะถกูขนสง่ไปท่ีตบัโดย albumin สว่น long-chain fatty acid จะถกูเซลล์เย่ือบลุ าไส้เลก็สงัเคราะห์
กลบัไปเป็น triglyceride อีกครัง้ นอกจากนี ้retinol และ cholesterol ในอาหาร จะถกู esterify ท่ีล าไส้เลก็ได้เป็น retinyl 
ester และ cholesteryl ester ตามล าดบั triglyceride ในเซลล์เย่ือบลุ าไส้เล็ก จะรวมกบั phospholipid, cholesteryl 
ester และ apo B48 โดยการท างานของ microsomal triglyceride transfer protein (MTP) เกิดเป็นอณ ูchylomicron ซึง่
จะถกูสง่จากล าไส้เลก็ทางน า้เหลือง และเข้าสูก่ระแสเลือดท่ี thoracic duct โดย chylomicron จะได้รับ apo C และ apo E 
จาก HDL ในกระแสเลือด ซึง่ apo CII จะกระตุ้นการท างานของ lipoprotein lipase (LPL) ซึง่เกาะอยู่กบั proteoglycans 
บนผิวเซลล์ endothelium ของหลอดเลือดฝอยในอวยัวะต่างๆ เช่น  กล้ามเนือ้ลาย, หวัใจ และเนือ้เย่ือไขมนั ทัง้นี ้LPL จะ
สลาย triglyceride ท่ี core ของอณ ูchylomicron ได้เป็น free fatty acid ซึง่จะถกูน าเข้าสูเ่ซลล์กล้ามเนือ้และ adipocyte 

การท างานของ LPL ท าให้ chylomicron สญูเสีย triglyceride ท่ี core ของอณ ูนอกจากนี ้apo C ยงัถกูสง่จาก 
chylomicron กลบัคืนไปให้ HDL ผลท่ีเกิดขึน้ท าให้อณขูองไลโปโปรตีนมีขนาดเล็กลง โดยเรียก อณขูองไลโปโปรตีนใน
ระยะนีว้่า chylomicron remnant อย่างไรก็ตามจะยงัคงพบ apo E ท่ีอณขูอง chylomicron remnant อนึ่งการ
เปลี่ยนแปลงของอณไูลโปโปรตีนจาก chylomicron เป็น chylomicron remnant จะ expose apo E ท่ีผิวของอณ ู
chylomicron remnant ท าให้ chylomicron remnant ถกูน าเข้าสูเ่ซลล์ตบัทาง LDL receptor หรือ LDL receptor-related 
protein (LRP) ซึง่ต้องอาศยั apo E ในกระบวนการเหลา่นี ้

เน่ืองจาก chylomicron จะถกูสลายโดย LPL ได้เป็น chylomicron remnant ซึง่จะถกูน าเข้าสูเ่ซลล์ตบัอย่างรวดเร็ว 
chylomicron จึงมีค่าคร่ึงชีพสัน้กว่า 1 ชัว่โมง ด้วยเหตนีุจ้ะพบ chylomicron ในพลาสมา เฉพาะหลงัการรับประทาน
อาหารท่ีมีไขมนัสงู โดยพลาสมาจะมีลกัษณะขาวขุ่น คล้ายนม โดยทัว่ไปจะไม่พบ chylomicron ในพลาสมาหลงัจากอด
อาหารมากกวา่ 12 ชัว่โมง ยกเว้นในผู้ ป่วยท่ีมีความผิดปกติของเมแทบอลซิมึของ chylomicron 

Endogenous pathway 
เป็นกระบวนการในการขนส่ง triglyceride ท่ีเกิดขึน้ภายในร่างกาย (endogenous triglyceride) จากตบั ไปยงั

เซลล์ต่างๆในร่างกาย โดยแหล่งท่ีมาของ triglyceride ในกระบวนการนีจ้ะมาจาก 1) de novo lipogenesis (เช่น 
triglyceride ท่ีสงัเคราะห์จากคาร์โบไฮเดรตในอาหาร) 2) triglyceride ท่ีสะสมอยู่ใน cytosol ของเซลล์ตบั 3) fatty acid ท่ี
ได้มาจากไลโปโปรตีนท่ีถกูน าเข้าสูต่บั 4) free fatty acid ท่ีถกูน าเข้าสู่ตบั โดยสดัส่วนของ triglyceride ท่ีได้จากแหล่ง
ตา่งๆ อาจแตกต่างกนั ขึน้อยูก่บั metabolic state (fasting หรือ feeding state) ของร่างกายในขณะนัน้ 

ในกระบวนการนี ้triglyceride ในเซลล์ตับจะถูกน ามารวมกับ apo B100, phospholipid (เช่น 
phosphatidylcholine), cholesteryl ester และวิตามินอี โดยการท างานของ microsomal triglyceride transfer protein 
(MTP) เกิดเป็นอณ ูVLDL ขึน้ โดยตบัจะหลัง่ VLDL เข้าสูก่ระแสเลือด ซึง่ VLDL จะได้รับ apo C และ apo E มาจาก HDL 
หลงัจากนัน้ triglyceride ท่ี core ของอณ ูVLDL จะถกูสลายโดยฤทธ์ิของ LPL ซึง่ถกู กระตุ้นโดย apo CII ทัง้นีจ้ะเห็นได้ว่า 
เมแทบอลซิมึของ VLDL เกิดขึน้ในลกัษณะเดียวกนักบั chylomicron 

หลงัจาก VLDL สญูเสีย triglyceride ท่ีอยู่ใน core ของอณ ูจะมีการปลดปลอ่ย apo C และ phospholipid ให้กบั 
HDL หลงักระบวนการนีอ้ณขูอง VLDL จะมีขนาดเลก็ลง และมีสดัสว่นของ cholesterol เพิ่มขึน้ (กลา่วคือ มี cholesterol 
ในสดัสว่นใกล้เคียงกบั triglyceride) โดยจะเรียกอณไูลโปโปรตีนท่ีเกิดขึน้นีว้่า intermediate-density lipoprotein (IDL) 
ทัง้นีพ้บว่า ประมาณคร่ึงหนึ่งของ IDL ท่ีเกิดขึน้ จะถกูน าเข้าสู่เซลล์ตบัทาง LDL receptor โดยอาศยั apo E (แม้จะพบ 
apo E ท่ีอณ ูVLDL แต่ VLDL ไม่ถกูน าเข้าสูเ่ซลล์ทาง LDL receptor เน่ืองจาก apo E ท่ีอยู่ในไลโปโปรตีนชนิดนีไ้ม่อยู่ใน 
conformation ท่ีเอือ้ต่อการเกิดปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง apo E  และ LDL receptor) ส าหรับอณ ูIDL ท่ีเหลือจะถกู hepatic 
triglyceride lipase (HTGL) สลาย triglyceride เกือบทัง้หมดท่ีคงเหลืออยู่ในอณู นอกจากนี ้IDL ยงัปลดปล่อย 
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apolipoprotein ทกุชนิด นอกจาก apo B100 ออกจากอณอีูกด้วย ผลที่เกิดขึน้ ท าให้ IDL เปลี่ยนสภาพไปเป็น LDL ซึง่มี
ขนาดเลก็ลง, มีสดัสว่นของ cholesterol สงูขึน้ และประกอบด้วย apolipoprotein เพียงชนิดเดียว คือ apo B100  

LDL สว่นใหญ่จะถกูน าเข้าสูเ่ซลล์ตบัทาง LDL receptor หรือ LRP โดยอาศยั apo B100 นอกจากนี ้LDL ยงัอาจ
ถกูน าเข้าสูเ่ซลล์อ่ืนๆในร่างกายทาง LDL receptor หรือ scavenger receptor B type I (SR-BI) ได้อีกด้วย อนึ่งพบว่า 
LDL receptor มีความสมัพรรคต่อ LDL น้อยกว่า IDL เน่ืองจากอณขูอง IDL ประกอบด้วย apo E หลายชดุ และ apo 
B100 หนึ่งชดุ ในขณะท่ีอณ ูLDL มีเพียง apo B100 หนึ่งชดุเท่านัน้ ด้วยเหตนีุ ้LDL จึงคงอยู่ในพลาสมาเป็นเวลายาวนาน
กวา่ IDL  

เม่ือเข้าสูเ่ซลล์ LDL-LDL receptor complex จะถกูสลายโดยเอนไซม์ใน lysosome ได้ LDL receptor กลบัออกมา
ท าหน้าท่ีท่ีเย่ือหุ้มเซลล์ สว่น cholesterol จะถกู esterify โดยเอนไซม์ ACAT (acyl-Co A:cholesterol acyltransferase) 
ได้เป็น cholesteryl ester ส าหรับในเซลล์ตบั free cholesterol บางสว่นจะถกูน าไปสงัเคราะห์เป็น bile acid โดยตบัจะขบั 
bile acid และ free cholesterol ออกทางน า้ดี โดยอาศยัโปรตีน ABCG5 และ ABCG8 ทัง้นีพ้บว่าประมาณร้อยละ 50 
ของ free cholesterol และ bile acid เกือบทัง้หมดจะถกูดดูซมึกลบัเข้าสูร่่างกาย 

โดยทัว่ไปเซลล์ในร่างกายสามารถสงัเคราะห์ cholesterol ได้เอง แต่ในกรณีท่ีเซลล์มี cholesterol ไม่เพียงพอ ก็
สามารถน า cholesterol จากภายนอกเข้าสูเ่ซลล์ได้โดยอาศยัไลโปโปรตีน (ในบางต ารา อาจเรียกการน า cholesterol จาก 
IDL หรือ LDL เข้าสูเ่ซลล์อ่ืนๆนอกเหนือจากเซลล์ตบั ว่า overflow pathway) อนึ่งการสงัเคราะห์ cholesterol ของเซลล์จะ
ถกูควบคุมด้วยปริมาณ free cholesterol ท่ีถกูปลดปล่อยออกมาภายในเซลล์ โดยการควบคุมดงักล่าวอาศยั SREBPs 
(sterol regulatory element-binding proteins) ซึง่เป็น transcription factor ท่ีควบคมุการแสดงออกของยีนท่ีควบคมุการ
สงัเคราะห์ LDL receptor ตลอดจนเอนไซม์ในการสงัเคราะห์ cholesterol เช่น cholesterol 3-hydroxy-3-methyl glutaryl 
coenzyme A synthase และ HMG Co A reductase 

ทัง้นีจ้ะเห็นได้ว่า กระบวนการนีน้อกจากมีบทบาทในการขนส่งไขมนัจากตบัไปยงัเนือ้เย่ือต่างๆแล้ว ยังช่วยในการ
กระจายหรือขนถ่าย cholesterol ไปทัว่ร่างกาย เพ่ือให้เซลล์ใช้ในการสงัเคราะห์เย่ือหุ้มเซลล์หรือ steroid hormone ตอ่ไป 

Reverse cholesterol transport 
เป็นกระบวนการในการขนส่ง cholesterol ในทิศทางท่ีตรงข้ามกบั exogenous และ endogenous pathway 

กล่าวคือ จะขนส่ง cholesterol จากเนือ้เย่ือต่างๆมาท่ีตบั เพ่ือก าจดั cholesterol ท่ีสะสมอยู่ในร่างกาย ทัง้นีเ้น่ืองจาก
เนือ้เย่ือตา่งๆไมส่ามารถสลาย cholesterol ได้ 

ในกระบวนการนี ้ตบัและล าไส้จะสงัเคราะห์ apo AI ออกมา ซึ่งจะรวมกบั phospholipid (ส่วนใหญ่อยู่ในรูป 
lecithin) ท่ีปลดปลอ่ยออกมาจากอณ ูVLDL ระหว่างท่ีเกิด hydrolysis โดย LPL ได้เป็น nascent HDL (pre-β HDL) ท่ีมี
ลกัษณะเป็น discoid particle และมีปริมาณไขมนัต ่า เม่ือเข้าสู่กระแสเลือด nascent HDL และ HDL จะได้รับ 
cholesterol จากเซลล์อย่างรวดเร็วผ่านทางวิธีการต่างๆ กลา่วคือ 1) ABCA1 (ATP-binding cassette transporter A1) 
ซึง่จะส่ง cholesterol และ phospholipid จากเซลล์มายงั apo AI 2) รับ cholesterol ผ่านทาง SR-BI 3) aqueous 
diffusion โดยรับ free cholesterol ท่ีหลดุจากเซลล์ออกมาอยู่ใน  extracellular fluid ทัง้นีพ้บว่า ABCA1 จะส่งผ่าน 
cholesterol และ phospholipid แบบ unidirectional จากเซลล์ไปยงัไลโปโปรตีนท่ีมีไขมนัต ่า จงึนบัเป็นกลไกส าคญัในการ
สง่ cholesterol จากเซลล์ไปยงั nascent HDL สว่นการสง่ผ่าน cholesterol ผ่านกลไก diffusion หรือ SR-B1 เกิดขึน้แบบ 
bidirectional ระหว่างเซลล์และ phospholipid-containing acceptor โดยทิศทางสทุธิของการขนส่งจะขึน้อยู่กับ 
cholesterol gradient ซึง่อาจมีบทบาทในการสง่ cholesterol ให้กบัอณ ูHDL ท่ีเร่ิม mature แล้ว นอกจากนีพ้บว่า mature 
HDL ยงัสามารถรับ cholesterol จากเซลล์ตา่งๆทาง ABCG1 ได้อีกด้วย 

อนึ่งโมเลกลุ cholesterol ท่ี nascent HDL ได้รับมาจากเซลล์จะถกู esterify โดย LCAT (lecithin-cholesterol 
acyltransferase) โดยการกระตุ้นของ apo AI กลายเป็น cholesteryl ester ซึง่จะถกูเคลื่อนย้ายไปอยู่ใน core ของอณไูล
โปโปรตีน ท าให้ขนาดของอณใูหญ่ขึน้ และเปลี่ยนรูปร่างจาก discoidal shape เป็น spherical shape ซึ่งจะเรียกอณ ู
HDL ในระยะนีว้า่ HDL3  

บทบาทหน้าท่ีส าคญัอีกประการหนึ่งของ HDL ได้แก่ การแลกเปลี่ยนไขมนั และ apolipoprotein กบัไลโปโปรตีน
ชนิดอ่ืนๆ กลา่วคือ HDL3 จะสง่ cholesteryl ester ให้กบัไลโปโปรตีนท่ีมี triglyceride สงู (เช่น VLDL หรือ chylomicron 
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remnant) เพ่ือแลกเปลี่ยนกบั triglyceride จากอณไูลโปโปรตีนดงักล่าว ในอตัราส่วน 1:1 โดยการแลกเปลี่ยนดงักล่าว
อาศยัการท างานของโปรตีน CETP (cholesteryl ester transfer protein) ผลท่ีเกิดขึน้ท าให้ cholesterol ท่ี HDL ได้รับจาก
เซลล์ ถกูสง่เข้าสู ่VLDL-IDL-LDL pathway ซึง่ cholesterol สว่นใหญ่จะสง่ไปยงัตบัทาง LDL receptor เพ่ือก าจดัหรือขบั
ออกนอกร่างกายต่อไป ส าหรับ HDL3 นัน้ เม่ือได้รับ triglyceride เข้าสูอ่ณแูล้ว จะมีขนาดอณใูหญ่ขึน้ โดยเรียกอณ ูHDL 
ในระยะนีว้า่ HDL2  

นอกจากนี ้HDL ยงัจะได้รับ apo C, apo E จาก chylomicron, VLDL และ IDL (หลงัจาก triglyceride ภายใน
อณไูลโปโปรตีนเหลา่นีถ้กูสลายโดย lipase ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ว) ในระหว่างท่ีเกิดการ mature ของอณ ูHDL อีกด้วย โดย 
apo C และ apo E บางสว่นท่ี HDL ได้รับ จะถกูสง่ไปให้อณ ูchylomicron และ VLDL ท่ีถกูสงัเคราะห์ขึน้ใหม่ และหลัง่เข้า
สูก่ระแสเลือด 

ส าหรับอณ ูHDL2 ในกระแสเลือด จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทัง้สิน้ 3 วิธี คือ 1) triglyceride ในอณ ูHDL2 จะถกู
สลายโดย HTGL เม่ือ HDL2 สญูเสีย triglyceride ไป จะกลายสภาพเป็น nascent HDL กลบัเข้าสูก่ระแสเลือด เพ่ือรับ 
cholesterol จากเซลล์อีกครัง้ 2) HDL2 จะจบักบั SR-BI ท่ีตบั โดย cholesteryl ester ในอณขูอง HDL2 จะถกูสง่ผ่านเข้าสู่
ตบั และได้อณ ูnascent HDL กลบัเข้าสูก่ระแสเลือด 3) อณ ูจะถกูน าเข้าไปสลายในซลล์ตบัผ่านทาง LDL receptor และ/
หรือ LRP (ในกรณีท่ีอณ ูHDL มี apo E) หรือ receptor อ่ืนๆ ซึง่ยงัไมท่ราบแน่ชดั (ส าหรับอณ ูHDL ท่ีไมมี่ apo E) 

ดงันัน้ HDL และกลไก Reverse cholesterol transport จึงมีบทบาทส าคญัในการช่วยลดการสะสมของ 
cholesterol ในเซลล์และเนือ้เย่ือต่างๆของร่างกาย ทัง้ยงัมีสว่นช่วยป้องกนัหรือลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค หลอดเลือด
แข็ง (atherosclerosis) ซึง่จะได้กลา่วถงึตอ่ไป 

บทบาทของไลโปโปรตีนในการเกิดโรคหลอดเลือดหวัใจ 
โรคหลอดเลือดแข็ง (atherosclerosis) เป็นภาวะท่ีมีการสะสมของไขมนั, แคลเซียม และ fibrin ในผนงั ของหลอด

เลือดแดง ท าให้หลอดเลือดแดงแข็ง, เกิดการตีบแคบและอดุตนัในท่ีสดุ หากการตีบตนัเกิดขึน้กบั หลอดเลือดหวัใจอาจ
สง่ผลให้เกิดภาวะกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือด หรือภาวะกล้ามเนือ้หวัใจตาย (myocardial infarction) ซึ่งเป็นสาเหตใุห้เกิด
การเสียชีวิตได้ ความผิดปกติของไลโปโปรตีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดบั LDL ในเลือดท่ีสงูกว่าปกติ มีบทบาทส าคญัเป็น
อย่างมากต่อกลไกการเกิดโรคหลอดเลือดแข็ง โดยกลไกการเกิด ภาวะดงักล่าวเร่ิมต้นจากการ ท่ีเซลล์ endothelium ท่ีบุ
ผนงัหลอดเลือดได้รับความเสียหายจากผลของปัจจยั ต่างๆ เช่น การสบูบหุร่ี, โรคเบาหวาน, ความดนัโลหิตสงู ท าให้เซลล์
มี permeability เพิ่มขึน้ และส่งผลให้ ไลโปโปรตีนท่ีมีขนาดเล็ก เช่น LDL ผ่านจากกระแสเลือด เข้าไปสะสมอยู่ในชัน้ 
intima ของผนงัหลอดเลือด อณขูอง LDL ในผนงัหลอดเลือดจะถกูอ็อกซิไดส์โดยอนมุลูอิสระได้เป็น oxidized LDL ซึ่ง 
oxidized LDL ท่ีเกิดขึน้จะกระตุ้นให้  monocyte ในกระแสเลือดเคลื่อนย้ายเข้ามาสูผ่นงัหลอดเลือด และเปลี่ยนสภาพเป็น 
macrophage ทัง้นีเ้อนไซม์บางชนิดใน macrophage ยงัอาจส่งเสริมการเกิด   อ็อกซิเดชัน่ของ LDL ให้เกิดเพิ่มขึน้ 
นอกจากนี ้macrophage จะน า oxidized LDL ท่ีสะสมอยู่ในผนงัหลอดเลือดเข้าสูเ่ซลล์ทาง scavenger receptor อย่าง
ตอ่เน่ือง เน่ืองจาก scavenger receptor ไม่มีกลไก feedback inhibition และเซลล์ทัว่ไปไม่สามารถน า oxidized LDL เข้า
สูเ่ซลล์ทาง LDL receptor ได้ ส่งผลให้เกิดการสะสมของไขมนั จ านวนมากภายในเซลล์ ซึง่จะเรียก macrophage ท่ีมี
ไขมนัสะสมอยูใ่นเซลล์ในปริมาณมากนีว้า่ foam cell  

foam cell ท่ีเกิดขึน้ ตลอดจนเซลล์บหุลอดเลือด จะหลัง่ cytokine และ inflammatory mediator ออกมาหลายชนิด 
ซึ่งจะออกฤทธ์ิกระตุ้นให้เซลล์กล้ามเนือ้เรียบในผนงัหลอดเลือดเพิ่มจ านวน และสงัเคราะห์ ค็อลลาเจนเพิ่มขึน้ เกิดเป็น
โครงสร้าง cap ท่ีคลมุส่วนท่ีเป็นไขมนัเอาไว้ พยาธิสภาพท่ีเกิดขึน้ท าให้ เกิดการหนาตวัของผนงัหลอดเลือด และรูของ
หลอดเลือดตีบแคบลงในท่ีสดุ โดยจะเรียกส่วนของหลอดเลือดท่ีมี การหนาตวันีว้่า atheroma หรือ atherosclerotic 
plaque อนึ่งผลของการตีบแคบของรูหลอดเลือดอาจมีผลให้ มีการขาดเลือดของเนือ้เย่ือท่ีได้รับเลือดจากหลอดเลือดเส้น
นัน้ นอกจากนีห้าก atheroma เกิดการฉีกขาด จะเกิดการกระตุ้นการสร้างลิ่มเลือด ซึง่จะน าไปสูก่ารอดุตนัของหลอดเลือด
อยา่งเฉียบพลนัได้ในที่สดุ 
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ค่าปกตขิองระดบัไขมันในอณูไลโปโปรตนีในเลือด 
National Cholesterol Education Program (NCEP) โดย National Institute of Health (NIH) สหรัฐอเมริกา ได้

ออกข้อแนะน าเก่ียวกับการตรวจวดั, ประเมินและรักษาภาวะท่ีร่างกายมีระดบั cholesterol ในเลือดสูง โดยได้มีการ
ค าแนะน าล่าสดุคือ Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on 
National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection , Evaluation, and Treatment of High Blood 
Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) ในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งได้จ าแนกระดบั cholesterol รวม (total 
cholesterol), ระดบั cholesterol ท่ีเป็นส่วนประกอบในอณู ไลโปโปรตีนชนิดต่างๆ และระดบั triglyceride ในเลือด 
ออกเป็นกลุม่ๆ ดงัท่ีสรุปในตารางที่ 3.3  

 
ตารางที่ 3.3  การจ าแนกระดบั cholesterol และ ในเลือด ตามรายงานของ NCEP 

ระดบัในเลือด (mg/dL)  
Total cholesterol  

(ปริมาณ cholesterol ทัง้หมดในเลือด) 
<200 

200-239 
>240 

LDL cholesterol 
(ปริมาณ cholesterol ในอณ ูLDL) 

<100 
100-129 
130-159 
160-189 

≥190 
HDL cholesterol 

(ปริมาณ cholesterol ในอณ ูHDL) 
<40 
≥60 

Triglyceride 
<150 

150-199 
200-499 

≥500 

 
 

Desirable 
Borderline High 

High 
 
 

Optimal 
Above Optimal/Near Optimal 

Borderline High 
High 

Very High 
 
 

Low 
High 

 
Normal 

Borderline High 
High 

Very High 
ดัดแปลงจาก National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood 
Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on 
Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) final report. Circulation. 2002 
Dec 17;106(25):3143-421. 

 
ส าหรับระดบั cholesterol รวม (total cholesterol) ในเลือด เป็นปริมาณรวมของ cholesterol ในอณ ูLDL, HDL 

และ VLDL สว่นระดบั LDL cholesterol นัน้ นอกจากจะสามารถวิเคราะห์ค่าในเลือดได้โดยตรงแล้ว ยงัประมาณค่าได้โดย
ใช้ Friedewald formula ดงัท่ีแสดง 

                                                    
            

 
 

หมายเหตุ 
Triglyceride

5
  จะมีคา่ใกล้เคียงกบัระดบั VLDL cholesterol 

การใช้ Friedewald formula ในการค านวณระดบั LDL cholesterol จะไม่มีความถูกต้อง แม่นย า หากมีระดบั 
triglyceride ในเลือด มากกวา่ 400 mg/dL 
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ส าหรับแนวทางการรักษาผู้ ป่วยท่ีมีระดบั cholesterol หรือ triglyceride ในเลือดสงู ตลอดจน การประเมินความ
เสี่ยงของผู้ ป่วยตอ่การเกิดโรคหวัใจขาดเลือดนัน้ นกัศกึษาจะได้ศกึษาในชัน้คลินิกต่อไป 

ความผิดปกตขิองไลโปโปรตีนในเลือด 
กลไกการเกิดความผิดปกติของไลโปโปรตีนในเลือดอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ความผิดปกติใน การ

สงัเคราะห์, ขนสง่ หรือสลายไลโปโปรตีน เป็นต้น โดยทัว่ไปอาจจ าแนกความผิดปกติของไลโปโปรตีน ในเลือด ออกได้เป็น 
2 กลุม่ใหญ่ๆ ได้แก่ 

1. Hypolipoproteinemia คือ ภาวะท่ีร่างกายมีระดบัไลโปโปรตีนในเลือดต ่ากวา่ปกติ 
2. Hyperlipoproteinemia คือ ภาวะท่ีร่างกายมีระดบัไลโปโปรตีนในเลือดสงูกว่าปกติ ซึง่อาจแบ่งออก ได้

เป็น 2 กลุม่ย่อย คือ 
2.1 Primary hyperlipoproteinemia เป็นภาวะท่ีเป็นผลมาจากความผิดปกติของเมแทบอลิซึม 

ของไลโปโปรตีนโดยตรง ซึง่มกัเกิดจากความผิดปกติทางพนัธุกรรม 
2.2 Secondary hyperlipoproteinemia เป็นภาวะท่ีระดบัไลโปโปรตีนในเลือดสงูขึน้จากผลของ 

โรค, ภาวะความผิดปกติ หรือยา 
อนึ่งการเกิดความผิดปกติของระดบัไลโปโปรตีน จะสง่ผลให้ระดบัไขมนัในเลือดมีความผิดปกติตามไป ด้วย ซึง่จะ

เรียกภาวะท่ีร่างกายมีระดบัไขมนัในเลือดท่ีผิดปกตินีว้่า dyslipidemia โดยชนิดของไขมนัท่ีมีระดบั ท่ีผิดปกติ อาจเป็น 
cholesterol และ/หรือ triglyceride ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัชนิดของไลโปโปรตีนท่ีมีความผิดปกติใน ร่างกาย ซึ่งจะได้กล่าวถึง
โดยสงัเขปตอ่ไป อย่างไรก็ตาม จะกลา่วถึงเฉพาะ hyperlipoproteinemia เน่ืองจาก hypolipoproteinemia เป็นภาวะท่ีพบ
ไมบ่อ่ยและมีความส าคญัทางคลนิิกค่อนข้างน้อย 

Primary hyperlipoproteinemia 
Primary hyperlipoproteinemia ประกอบด้วยความผิดปกติต่างๆอีกหลายภาวะ ซึ่งอาจสามารถจ าแนก ได้โดย

หลายวิธี เช่น จ าแนกตาม ความผิดปกติท่ีเกิดขึน้ในระดบัโมเลกลุ, ชนิดของไขมนัท่ีมีระดบัผิดปกติใน เลือด, ลกัษณะทาง
คลินิก เป็นต้น ในท่ีนีจ้ะขอยกตวัอย่างของ primary hyperlipoproteinemia ตามชนิดของไขมนัท่ีมีระดบัผิดปกติ เน่ืองจาก
เป็นวิธีท่ีง่ายตอ่การท าความเข้าใจ โดยอาจจ าแนก primary hyperlipoproteinemia ออกเป็นกลุม่ๆได้ดงันี ้

- กลุม่ความผิดปกติท่ีสง่ผลให้ระดบั cholesterol ในเลือดสงูกวา่ปกติ 
- กลุม่ความผิดปกติท่ีสง่ผลให้ระดบั trigyceride ในเลือดสงูกวา่ปกติ  
- กลุม่ความผิดปกติท่ีสง่ผลให้ระดบั cholesterol และ trigyceride ในเลือดสงูกวา่ปกติ   

 

Hypercholesterolemia 
Hypercholesterolemia คือ ภาวะท่ีร่างกายมีระดับ cholesterol ในเลือดสูงกว่าปกติ โดย primary 

hyperlipoproteinemia ท่ีส่งผลให้เกิด hypercholesterolemia จะเป็นกลุม่ภาวะท่ีมีความผิดปกติของ เมแทบอลิซมึของ 
LDL (ซึง่มี cholesterol เป็นสว่นประกอบหลกั) เช่น  

- Familial hypercholesterolemia เกิดจากการกลายพนัธุ์ของยีนท่ีควบคมุการสงัเคราะห์ LDL receptor สง่ผลให้
ปริมาณ LDL receptor ท่ีผิวเซลล์ลดลง 

- Familial defective apo B100 เกิดจากการกลายพนัธุ์ของยีนท่ีควบคมุการสงัเคราะห์ apo B100 ส่งผลให้เกิด
ความผิดปกติของ LDL ในการจบักบั LDL receptor ท่ีผิวเซลล์  

- Autosomal recessive hypercholesterolemia เกิดจากการกลายพนัธุ์ของยีนท่ีส่งผลให้เกิดความ ผิดปกติใน
กระบวนการน า LDL receptor เข้าสูเ่ซลล์ (LDL receptor-mediated endocytosis)  

ทัง้นีจ้ะเห็นว่าความผิดปกติข้างต้น ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อการน าอณู LDL เข้าสู่เซลล์ ส่งผลให้ ร่างกายมีระดบั 
LDL ตลอดจน cholesterol ในเลือดสงูกว่าปกติ ตามมาในท่ีสดุ ซึง่หากร่างกายมีระดบั cholesterol สงูกว่าปกติเป็นอย่าง
มาก อาจมีการสะสมของไขมันท่ีบริเวณต่างๆของร่างกายจนสามารถสังเกต ด้วยตาเปล่าได้ เช่น ท่ีเปลือกตา 
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(xanthelasma), tendon (tendon xanthoma), กระจกตา (corneal arcus) เป็นต้น ในรายท่ีโรคมีความรุนแรง อาจสง่ผล
ให้เกิดโรคหลอดเลือดหวัใจก่อนวยัอนัควร โดยเฉพาะในผู้ ป่วย Familial hypercholesterolemia ซึง่อาจมีภาวะหวัใจ
ขาดเลือดตัง้แตช่่วงวยัรุ่นได้  
 
Hypertriglyceridemia 

Hypertriglyceridemia คือ ภาวะท่ีร่างกายมีระดับ triglyceride ในเลือดสูงกว่าปกติ โดย primary 
hyperlipoproteinemia ท่ีส่งผลให้เกิด hypertriglyceridemia จะเป็นกลุ่มภาวะท่ีมีความผิดปกติของ เมแทบอลิซึมของ 
chylomicron หรือ VLDL (ซึง่มี triglyceride เป็นสว่นประกอบหลกั) เช่น  

- Familial chylomicronemia เกิดจากภาวะพร่องเอนไซม์ lipoprotein lipase (Lipoprotein lipase deficiency) 
หรือโปรตีน apo  CII (Familial apolipoprotein C-II deficiency) สง่ผลให้เกิดความ บกพร่องในการสลาย triglyceride ใน
อณู chylomicron และ VLDL ท าให้ร่างกายมีระดบัของ ไลโปโปรตีนทัง้สองชนิด ตลอดจน triglyceride ในเลือดสงูกว่า
ปกติ ตามมาในที่สดุ 

- Familial hypertriglyceridemia เป็นภาวะท่ีมีระดับ VLDL และ triglyceride ในเลือดสูงกว่าปกติ ซึ่งมีการ
ถ่ายทอดทางพนัธุกรรมแบบ autosomal dominant โดยยงัไมท่ราบสาเหตกุารเกิด ความผิดปกติท่ีแน่ชดั แต่พบว่าในผู้ ป่วย
บางรายจะมีการสงัเคราะห์ VLDL เพิ่มขึน้ และ/หรือ มีความผิดปกติในการสลาย VLDL≥  
อนึ่งในภาวะท่ีร่างกายมีระดบั triglyceride ในเลือดสงูกว่าปกติเป็นอย่างมาก อาจเกิดการสะสมของ ไขมนัในชัน้ผิวหนงั 
เกิดเป็น eruptive xanthoma ในผู้ ป่วยบางรายอาจเกิดภาวะตบัอ่อนอกัเสบเฉียบพลนัได้ นอกจากนีร้ะดบั triglyceride ใน
เลือดท่ีสงูกว่าปกติเป็นอย่างมาก จะส่งผลให้ซีร่ัมหรือพลาสมาในระยะอดอาหาร ของผู้ ป่วยมีลกัษณะขุ่นขาวคล้ายนม 
(milky serum, lactescent serum หรือ lipemia) ซึ่งเป็นผลมาจาก ไลโปโปรตีนชนิดท่ีมี triglyceride เป็นส่วนประกอบ
หลกั ไม่ว่าจะเป็น chylomicron หรือ VLDL ก็ตาม ทัง้นีจ้ะสามารถระบชุนิดของไลโปโปรตีนท่ีเป็นสาเหตไุด้โดยการท า 
electrophoresis นอกจากนีย้งัอาจน า พลาสมาไปเก็บค้างคืนท่ี 4°ซ (standing plasma test) โดยพลาสมาท่ีมี 
chylomicron สงูผิดปกติ จะเกิดการแยกชัน้เป็นชัน้ครีมหนาอยู่ด้านบนและสว่นลา่งมีลกัษณะใสหลงัจากท่ีตัง้ทิง้ไว้ค้างคืน 
ในขณะที่ พลาสมาท่ีมี  VLDL สงูผิดปกติ จะยงัคงมีลกัษณะขุ่นขาวโดยไมเ่กิดการแยกชัน้เม่ือตัง้ทิง้ไว้ค้างคืน  
 
Combined hyperlipidemia 

Combined hyperlipidemia คือ ภาวะท่ีร่างกายมีระดบั triglyceride และ cholesterol  ในเลือดสงูกว่าปกติ โดย
ตวัอยา่งของ primary hyperlipoproteinemia ท่ีสง่ผลให้เกิด combined hyperlipidemia เช่น  

- Familial dysbetaipoproteinemia เกิดจากความแปรผันทางพันธุกรรมในล าดับเบสของยีนท่ี ควบคุมการ
สงัเคราะห์ apo E ท าให้เกิด isoform ของ apo E ท่ีมีความสมัพรรคต่อ LDL receptor ต ่า สง่ผลให้มีการคัง่ของ IDL และ 
chylomicron remnant ในเลือด เน่ืองจากไลโปโปรตีน ทัง้สองชนิดถกูน าเข้าสูเ่ซลล์ตบัได้น้อยลง ทัง้นีอ้ณขูอง IDL และ 
chylomicron remnant มี cholesterol และ triglyceride เป็นสว่นประกอบในสดัสว่นท่ีใกล้เคียงกนั จึงท าให้ผู้ ป่วยมีระดบั 
ไขมนัทัง้สองชนิดในเลือดสงูกวา่ปกติ 
 

การจ าแนกภาวะ primary hyperlipoproteinemia  
การจ าแนกภาวะ primary hyperlipoproteinemia ท่ีใช้กนัคอ่นข้างแพร่หลาย คือ Fredrickson classification ซึง่

จ าแนก primary hyperlipoproteinemia ออกเป็น ประเภท ดงัท่ีสรุปในตารางที่  3.4 
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ตารางที่ 3.4 การจ าแนกประเภท primary hyperlipoproteinemia ตาม Fredrickson classification 
 ประเภทของ primary hyperlipoproteinemia 

I IIa IIb III IV V 
ชนิดของไลโป
โปรตีนท่ีมีระดบั 
ผิดปกติ 
 
ระดบั cholesterol 
ในเลือด 
 
ระดบั triglyceride 
ในเลือด 
 
ความผิดปกติใน 
ระดบัโมเลกลุ 
 
 
ลกัษณะของ 
พลาสมา 
 

chylomicron 
 
 

ปกต/ิ 
 
 
 
 
 

LPL/ 
apo CII 

 
 

lactescent 
(คล้ายนม) 

LDL 
 
 
 
 
 

ปกติ 
 
 

LDL 
receptor/ 
apo B100 

 
ใส 
 

LDL, 
VLDL 

 
 
 
 


 
 

unknown 
 
 
 

ใส/ 
ขุ่นเลก็น้อย 

chylomicron 
remnant, IDL 

 
 
 
 


 
 

apo E 
 
 
 
ขุ่น 

 

VLDL 
 
 

ปกต/ิ 
 
 


 
 

unknown 
 
 
 
ขุ่น 

 

chylomicron, 
VLDL 

 


 
 


 
 

unknown 
 
 
 

lactescent 
(คล้ายนม) 

ดัดแปลงจาก - Rader DJ, Hobbs HH. Disorders of lipoprotein metabolism. In: Jameson JL, ed. Harrison’s endocrinology. New 
York: McGraw-Hill Professional, 2006: 333-354. 

- นีโลบล เน่ืองตนั. เคมีของเลือด. ใน: นีโลบล เน่ืองตนั, บรรณาธิการ, ชีวเคมี. ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล. ฉบบัพิมพ์ครัง้ที่ 5. กรุงเทพฯ: บริษัทธรรมสาร จ ากดั, 2542: 575-649.    

Secondary hyperlipoproteinemia 
โรคและภาวะความผิดปกติต่างๆของร่างกาย ตลอดจนฤทธ์ิของยาหรือฮอร์โมน อาจสง่ผลกระทบต่อ เมแทบอลิซมึ

ของไลโปโปรตีน และท าให้ระดบัไลโปโปรตีนบางชนิดในเลือดสงูขึน้ตามมาได้ ยกตวัอยา่งเช่น  
- ในผู้ ป่วยโรคอ้วน ร่างกายจะมีการสงัเคราะห์ triglyceride จากกรดไขมนัเสรีโดยตบัเพิ่มขึน้ และไขมนัท่ีสงัเคราะห์

ขึน้จะถกูขนสง่ออกมาในกระแสเลือดในรูป VLDL 
- ในโรคเบาหวาน เอนไซม์ lipoprotein lipase จะท างานลดลง ส่งผลให้ chylomicron และ VLDL ถูกสลายได้

น้อยลง นอกจากนีเ้นือ้เย่ือไขมนัจะมีการปลดปลอ่ยกรดไขมนัเสรีออกมาเพิ่มขึน้ เช่นเดียวกบัการสงัเคราะห์ VLDL ของตบั
ท่ีเพิ่มขึน้ 

- แอลกอฮอล์จะสง่ผลให้ตบัหลัง่ VLDL ออกมาในกระแสเลือดเพิ่มขึน้ 
- ฮอร์โมนหลายชนิด เช่น epinephrine, norepinephrine, growth hormone และ ACTH มีฤทธ์ิ กระตุ้น hormone-

sensitive lipase จงึท าให้ระดบั triglyceride ในเลือดสงูขึน้ 
ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกบัความผิดปกติของไลโปโปรตีนในเลือดในแง่ของอาการและอาการแสดงทางคลินิก, การ

วินิจฉยั และการรักษานัน้ นกัศกึษาจะได้เรียนต่อไปในชัน้คลินิก จึงไมข่อกลา่วถงึในที่นี ้
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98 % ของโปรตีนในเมด็เลือดแดง คือ  เฮโมโกลบิน (Hemoglobin หรือ Hb)  ซึง่มีหน้าท่ีส าคญั คือ การขนสง่  O2  

CO2   และควบคมุพีเอช็ของเลือด  Hb  เป็นโปรตีนท่ีท าให้เลือดมีสีแดง   โดยทัว่ไปในผู้ใหญ่ปกติจะมีคา่ (mean  SD) ดงันี ้
ในชาย  15.5  1.1   ก / ดล.  และ ในหญิง  13.5  1.0 ก / ดล.   

รายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัโครงสร้าง  หน้าท่ีในเลือด  และความผิดปกติของเฮโมโกลบินท่ีพบ  จะได้กลา่วตอ่ไป 

โครงสร้างของเฮโมโกลบนิ 
อณขูอง Hb เป็นคอนจเูกตโปรตีนของฮีม และโกลบิน ที่มีขนาดน า้หนกั 68,000 D อณมีูลกัษณะเป็น tetramer ท่ี

ประกอบด้วยสายโปลีย์เป็ปไทด์ 4 สาย ยดึติดกนัด้วย  salt bridge และในแต่ละสายจะมีฮีมอยู่ภายใน  ซึง่มีหน้าท่ีส าคญั
ในการจบั O2  ในคนปกติโปลีย์เป็ปไทด์ 2 คู่แรกจะเป็นชนิดแอลฟ่าเสมอ   สว่นคู่ท่ีสองจะเป็นชนิดบีต้า หรือแกมม่า หรือ 
เดลต้าก็ได้ (รูปท่ี 4.1)  เม่ือรวมกนัครบ 4 สายแล้ว จะพบชนิดของ Hb ในผู้ใหญ่ปกติได้ 3 แบบ คือ HbA (22) 97%, 
HbA2 (22) ไมเ่กิน 2.5% และ HbF (22) น้อยกวา่ 1% 

 
รูปที่ 4.1 อณขูอง HbA แสดงลกัษณะ tetramer มีสายแอลฟ่า 2 สาย  และ สายบีต้า 2 สาย ในแต่ละสายมีฮีมอยู่ภายใน (Sylvia S. Mader, 
Inquiry into life, 1997) 

ฮีม (heme) 
เป็นสารสีแดงท่ีอยู่ในอณขูอง Hb มีหน้าท่ีจบักบั O2   ฮีมมีช่ือเรียกทางเคมีว่า ferroprotoporphyrin IX เพราะมี

เหลก็รวมอยูก่บัprotoporphyrin 

  
  

บทที ่4 เฮโมโกลบนิ                                  นีโลบล   เนือ่งตนั 
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Fe2+ ในอณขูองฮีมจะมี coordinate bonds อยู่ 6 แขน  โดยท่ี 4 แขนแรกจะแยกไปจบักบัไนโตรเจนของ pyrrole 
rings ทัง้ 4  แขนท่ี 5 จะจบักบัไนโตรเจนของ imidazole ring ของ histidine ในสายโกลบิน สว่นแขนท่ี 6 จะจบักบั O2 (รูป
ท่ี 4.2) ถ้าหากวาเลนซีของเหลก็เปลี่ยนไปเป็น Fe3+ จะจบั O2 ไม่ได้  ซึง่อาจจะไปจบักบัหมู่ OH- ได้เป็น hematin หรือจบั
กบั Cl- ได้เป็น hemin เฮโมโกลบินท่ีเหลก็เปลี่ยนเป็น Fe3+ มีช่ือเรียกว่า methemoglobin ในภาวะปกติพบได้บ้างจ านวน
น้อยไมเ่กิน 1.5% ของเฮโมโกลบินทัง้หมด 

 

 
รูปที่ 4.2 heme หรือ  ferroprotoporphyrin IX  type III 

 
protoporphyrin เป็นสารพอร์ไฟรินชนิดหนึ่ง (พอร์ไฟริน คือ สารท่ีมี pyrrole rings 4 วงรวมอยู่ด้วยกนัด้วย 4 

methane bridge)  แต่มีสายข้างทัง้ 8 ท่ีเป็น  methyl  vinyl  และ propionyl เรียงเฉพาะในแต่ละท่ี จากต าแหน่งท่ี 1 ถึง 8  
ดงัในรูปท่ี 4.2 เท่านัน้  จึงจะเป็น protoporphyrin IX type III เพ่ือจะรวมกบั Fe2+ ได้เป็นฮีม  จากนัน้จึงรวมกบัโกลบิน  ได้
เป็น Hb ของคนปกติต่อไป  ถ้าสายข้างทัง้ 8 นีผ้ิดไปแม้เพียงแห่งหนึ่งแห่งใดจากท่ีก าหนด  จะได้เป็น isomer ชนิดต่างๆ 
ของพอร์ไฟรินซึง่น ามา สร้าง  Hb  ในคนไม่ได้  แต่อาจพบได้ในฮีมของพืชหรือสตัว์ ชนิดต่างๆ ข้อนีน้บัว่ามีประโยชน์ทาง
นิติเวชวิทยาในการใช้พิสจูน์เลือด วา่จะเป็นเลือดจากคนหรือสตัว์ได้ 
 
โกลบนิ (globin)    

เป็นสว่นโปรตีนของ  Hb ท่ีมีหน้าท่ีขนสง่ CO2 ในขณะท่ีสว่นฮีมช่วยขนสง่ O2 โกลบินประกอบด้วยโปลีย์เป็ปไทด์ 4 
สาย แตล่ะสายจะขดเป็นกระเปาะ ภายในมีฮีมเกาะอยู ่(รูปท่ี 4.2) ทัง้ 4 สายนีจ้ะยดึติดกนัโดย  noncovalent force 

สายโปลีย์เป็ปไทด์ท่ีพบใน  Hb  ของผู้ใหญ่ปกติ มีอยู่ 4 ชนิด คือ แอลฟ่า ()  บีต้า ()  แกมม่า () และเดลต้า 
()  ในแต่ละสายของโกลบินนี ้ประกอบ ด้วยกรดอะมิโนท่ีเรียงต่อกนัเป็นแถวยาว   โดยสายแอลฟ่ามีกรดอะมิโน 141 ตวั 
สว่นสายบีต้า  แกมมา่และเดลต้านัน้  แตล่ะสายมีกรดอะมิโน 146 ตวั   

การสงัเคราะห์สายโปลีย์เป็ปไทด์แต่ละชนิดเกิดขึน้ท่ี cytoplasmic ribosome  ของอวยัวะต่างๆกนัในช่วงเวลาของ
ชีวิตท่ีตา่งกนั  (รูปท่ี 4.3)  โดยเร่ิมต้นจากระยะที่เป็น embryo  ซึง่นบัตัง้แตเ่ม่ือไข่ฝังตวัในผนงัมดลกู จนอายคุรรภ์ได้ไม่เกิน 
8 สปัดาห์ ช่วงนี ้ yolk sac จะสร้างสายโปลีย์เป็ปไทด์ 2 ชนิด    คือ  ซีต้า () และ เอพซีลอน () แต่เม่ือครรภ์แก่ขึน้เข้าสู่
ช่วง fetus การสร้างส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ท่ีตบัและม้าม การสร้างสายเอพ ซีลอนจะเปลี่ยนเป็นสายแกมม่าและสายซีต้าจะ
เปลี่ยนเป็นสายแอลฟ่า ในทารกก่อนคลอดจะมีการสร้างสายโปลีย์เป็ปไทด์ทัง้  2 ชนิดหลงันีเ้ป็นส่วนใหญ่ ในขณะท่ีสาย
เดลต้าเร่ิมสร้างได้เล็กน้อยก่อนคลอด และมีปริมาณน้อยคงท่ีมาโดยตลอด ส่วนสายบีต้าแม้จะเร่ิมสร้างได้เล็กน้อยใน
ช่วงเวลาใกล้เคียงกบัสายแอลฟ่าและแกมม่า แต่ภายหลงัคลอดจะเพิ่มปริมาณขึน้อย่างรวดเร็ว และใกล้เคียงกบัปริมาณ
สายแอลฟ่า ภายในช่วงเวลา 6 เดือนหลงัคลอด โดยปริมาณของสายบีต้าจะผกผนักลบักบัปริมาณของสายแกมม่า  การ
สงัเคราะห์  Hb ทกุชนิดภายหลงัคลอดจะท าท่ีไขกระดกูเพียงแห่งเดียว ชนิดของ  Hb ท่ีสงัเคราะห์ขึน้ในคนปกติ แต่ละ
ช่วงเวลาของการเจริญเติบโต ได้แก่ 



 

55 
 

 
Hb ปกต ิ  % at birth   % in adult 

         Hb F (2 2)                          75 (50-9)        <1 หลงัอาย ุ2 ปี 

                      Hb A (2 2)   20    97 

                                    Hb A2 (2 2)      1    2.5 

การสังเคราะห์เฮโมโกลบนิ 
เกิดขึน้ในเม็ดเลือดแดงอ่อน (RBC precursor, immature erythrocyte) การสงัเคราะห์แบ่งเป็น 2 สว่น คือ  การ

สงัเคราะห์ฮีม  ซึ่งเกิดขึน้ส่วนใหญ่ในไมโตคอนเดรีย กบั การสงัเคราะห์โกลบิน  ซึ่งเกิดท่ีไรโบโซมท่ีอยู่ในซยัโตซอล  ทัง้นี ้
เร่ิมต้นจากการสงัเคราะห์ได้เป็น  protoporphyrin  ก่อน และเม่ือรวมกบัเหลก็ จะได้เป็น ฮีม จากนัน้ จึงรวมกบัโกลบิน ซึง่
ประกอบด้วยสายแอลฟ่า 2 สาย และสายบีต้า 2 สาย  ได้เป็น Hb ท่ีเป็นโปรตีนท่ีส าคญัยิ่งของเม็ดเลือดแดง  รายละเอียด
แตล่ะขัน้ตอนจะกลา่วตอ่ไป 

 
รูปที่ 4.3     แสดงชนิดของโกลบินท่ีสงัเคราะห์ขึน้ในระยะตา่งๆ ของการเจริญเติบโต  และ เป็นแหลง่ที่สร้างเม็ดเลือดแดง (ดดัแปลงจาก 
Weatheral DJ et al. The metabolic and molecular basis of inherited disease 1995.) 
 

การสังเคราะห์ฮีม 
เซลล์ทกุชนิดในร่างกายท่ีมีไมโตคอนเดรีย (ยกเว้นเม็ดเลือดแดงท่ีเจริญเต็มท่ีแล้ว) สามารถสงัเคราะห์ฮีมได้ทัง้นัน้ 

แต่ท่ีส าคญัท่ีสดุ คือ ราว 85% ของฮีมทัง้หมดสงัเคราะห์ได้จากเม็ดเลือดแดงอ่อนในไขกระดกูเพ่ือน ามาสร้าง Hb อีก 15% 
ท่ีเหลือสงัเคราะห์ท่ีตบั เพ่ือน าฮีมท่ีสร้างขึน้ไปใช้สงัเคราะห์เฮโมโปรตีนชนิดอ่ืนๆ  ขัน้ตอนในการสงัเคระห์ฮีมไม่ว่าจะเป็นใน
เซลล์ชนิดใดจะเหมือนกนัหมด โดยมีขัน้ตอนดงันี ้(รูปท่ี 4.4) 

1.  glycine รวมกบั succinyl CoA (ซึ่งมาจาก TCA cycle) ได้เป็น delta amino- levulinic acid (ALA) โดย
เอนไซม์  ALA synthase ท่ีมี pyridoxal phosphate เป็นโคแฟคเตอร์  ขัน้ตอนนีเ้กิดในไมโตคอนเดรีย ถือว่าเป็นขัน้จ ากดั
ความเร็วในการสงัเคราะห์ฮีม เพราะฮีมท่ีเป็นผลผลิตสดุท้าย จะกลบัมาควบคมุโดยยบัยั ง้เอนไซม์นี ้ดงันัน้การรักษาโดย
การฉีดฮีม หรือให้กลโูคสขนาดสงูในผู้ ป่วยบางรายจะยบัยัง้ขัน้ตอนนีไ้ด้ การให้  pyridoxine ใน ผู้ ป่วยsideroblastic 
anemia ท่ีมีความผิดปกติในการสงัเคราะห์ฮีม บางรายจึงได้ผลเช่นกนัมีสารหลายชนิดท่ีชกัน าให้มีการสงัเคราะห์  ALA 
synthase เพิ่มขึน้ เช่น ethanol barbiturate  steroid metabolites และ  allylisopropyl acetamide  การได้รับสารเหลา่นี ้
เป็นจ านวนมากอาจท าให้เกิดภาวะ porphyria ได้ 
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รูปที่ 4.4 แสดงขัน้ตอนการสงัเคระห์ Hb, ช่วงการเกิด d ALA, protoporphyrin และ heme อยู่ในไมโตคอนเดรีย ส่วนช่วงอ่ืนๆเกิดในซยัโตซอล 
(Bun HF. Harrison's principles of internal medicine, 2005.) 

2. ALA 2 อณู มารวมกนั เกิดเป็น porphobilinogen (PBG) โดยเอนไซม์ ALA dehydratase (porphobilinogen 
synthase) เอนไซม์ชนิดนีท้ างานได้โดยหมู่ sulfhydryl (-SH) ฉะนัน้จงึไวมากตอ่สารยบัยัง้  
-SH group  เช่น ตะกัว่  การตรวจหาปริมาณ ALA ในปัสสาวะ เป็นวิธีการท่ีดีวิธีหนึ่งท่ีใช้ตรวจหาความรุนแรงของพิษจาก
ตะกัว่ หรือดผูลการรักษาวา่ดีขึน้เพียงใด 

3.  PBG 4 อณู มารวมกนัได้เป็น hydroxylmethylbilane โดยเอนไซม์porphobilinogen deaminase  จากนัน้จะ
ถกูเปลี่ยนต่อโดยเอนไซม์ uroporphyrinogen III cosynthase ได้เป็นสาร porphyrin (มี tetrapyrrole ring) ชนิดแรกคือ 
uroporphyrinogen III ซึง่เกิดขึน้เป็นสว่นใหญ่สว่นน้อยได้เป็น uropor-phyrinogen I สารชนิดหลงันีร่้างกายใช้สงัเคราะห์
ฮีมไมไ่ด้ จะสลายตอ่เป็น copro- porphyrinogen I จากนัน้ทัง้ 2 ชนิดต่างเกิด auto-oxidation ได้เป็น uroporphyrin I และ 
coproporphyrin I  ถกูขบัทิง้ออกทางอจุจาระและปัสสาวะ  (porphyrin ทัง้ 2 ชนิดนีท่ี้เป็น type I จะต่างกบั type III ตรง
สายข้างท่ีเป็นหมู ่ 7 และ 8 ของวง pyrrole ท่ี 4 สลบัท่ีกนั)  

4. Uroporphyrinogen III เปลี่ยนเป็น coproporphyrinogen III โดยเอนไซม์ uroporphyrinogen decarboxylase 
ซึง่จะเปลี่ยนสายข้างท่ีเป็น acetyl ทัง้ 4 ต าแหน่ง ให้เป็น methyl  

5. Coproporphyrinogen III เกิด oxidative decarboxylation ต่อไปโดยเอนไซม์ copro- porphyrinogen III 
oxidase ให้เป็น protopor- phyrinogen III โดยมีการเปลี่ยนสายข้างจาก propionyl ได้เป็น vinyl 

6. Protoporphyrinogen III เกิด oxidation  ต่อ ไปเป็น  protoporphyrin IX type III  (ไอโซเมอร์ท่ี 9 ในจ านวน
ทัง้หมด 15 ไอโซเมอร์) โดยprotopor- phyrinogen oxidase  

ปัสสาวะของผู้ ป่วยท่ีมีสารพอร์ไฟรินคัง่มาก ๆ จะมีสีคล้ายน า้ปลา และเม่ือถกูกบัแสง UV จะมีสีส้มเรืองแสง  ท่ีมี
ลกัษณะพิเศษช่วยในการวินิจฉยัโรคได้ดียิ่ง 

7. ขัน้ตอนสดุท้ายมีการรวมอณขูอง Fe2+ เข้าในอณขูองโปรโตพอร์ไฟริน ได้เป็นฮีมขึน้ โดยเอนไซม์ ferrochelatase 
(heme synthase) และเป็นการเสร็จสิน้การสงัเคราะห์ฮีมโดยสมบรูณ์ 

การสงัเคราะห์  ALA   protoporphyrin  และฮีม  นัน้เกิดขึน้ในไมโตคอนเดรีย สว่นขัน้อ่ืนๆ ที่เหลือเกิดในซยัโตซอล  
โดยท่ีเม็ดเลือดแดงท่ีแก่เต็มท่ีแล้วไม่มีไมโตคอนเดรีย  จึงสงัเคราะห์ฮีมไม่ได้  ภาวะท่ีมีความผิดปกติในขัน้ตอนของการ
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สงัเคราะห์ฮีม จะพบสาร intermediate ต่างๆ คัง่ในร่างกาย ถ้ามีสารพอร์ไฟรินคั่ง ซึ่งได้แก่  uroporphyrin 
coproporphyrin และ proto prophyrin อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทัง้หมด เหล่านี ้ จะท าให้มีอาการแพ้แสงอย่างรุนแรง 
บริเวณผิวหนัง แต่จะไม่มีอาการเป็นพิษต่อเซลล์ประสาท แต่ในกรณีท่ีมีการคั่งของสารต้นของพอร์ไฟริน (porphyrin 
precursors) ได้แก่ PBG และ ALA คัง่  จะท าให้เป็นพิษต่อเซลล์ประสาท ท าให้เกิดอาการทางจิตและระบบประสาทต่างๆ  
เช่น  อาการปวดท้องอยา่งรุนแรงเฉียบพลนัได้  แตส่ารต้นเหลา่นีจ้ะไมท่ าให้มีอาการแพ้แสงบริเวณผิวหนงั 

พอร์ไฟเรีย (Porphyria) 
เป็นภาวะที่มีการบกพร่องของเอนไซม์ท่ีใช้ในการสงัเคราะห์ฮีม สว่นใหญ่เป็นโรคกรรม-พนัธุ์ท่ีเกิดจากความผิดปกติ

ของยีนท่ีควบคมุการสงัเคราะห์เอนไซม์เหล่านัน้ ส่วนน้อยอาจเกิดจากการได้รับพิษจากสารบางอย่าง เช่น พิษจากตะกัว่ซึ่ง
อาจท าให้มีสารพอร์ไฟรินหรือสารต้น (porphyrin precursor) คัง่ในร่างกาย และสารเหล่านีบ้างสว่นจะถกูขบัออกเพิ่มทาง
ปัสสาวะและอจุจาระ ส่วนท่ีคัง่อยู่จะไปสะสมในเนือ้เย่ือต่างๆท าให้เกิดอาการต่างๆ เช่น การแพ้แสงบริเวณผิวหนงัอย่าง
รุนแรง  หรือมีอาการเป็นพิษต่อระบบประสาทตัง้แต่ท าให้ปวดท้องรุนแรง และเฉียบพลนั ไปจนถึงแขนขาอ่อนแรงจนเป็น
อมัพาต หรือมีอาการโรคจิต โรคประวาทได้ เน่ืองจากภาวะเหลา่นีพ้บได้ไม่บ่อยนกั อีกทัง้อาการของโรคท่ีน ามาหาแพทย์มี
ได้ตา่งๆกนั และท่ีส าคญัก็คือโรคนีจ้ะมีอาการก าเริบชดัเจนขึน้เป็นครัง้คราวเทา่นัน้ ท าให้การวินิจฉยัโรคนีเ้ป็นไปได้ยาก ถ้า
ไม่นึกถึงไว้บ้างแล้วอาจจะพลาดไปได้ ส าหรับผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการจะช่วยสนบัสนนุการวินิจฉยั  และช่วยบอก
ชนิดของพอร์ไฟเรียได้ 

 

             
      ผ่ืนแพ้แสงของสาร porphyria คัง่                        แขนขาไมม่ีแรงจากการเป็นพิษที่ALA,PBG คัง่            สีเรืองแสงจาก porphyria สะสมท่ีฟัน 

                
   ปัสสาวะสีน า้ปลาท่ีแสงปกติ                            ปัสสาวะเร่ืองแสงเมื่อสอ่งกบัแสง UV 

 

การสังเคราะห์สายโกลบนิ 
สายโปลีย์เป็ปไทด์ชนิดต่างๆของโกลบิน ถูกสงัเคราะห์ขึน้ในซยัโตพลาสมของเม็ดเลือดแดงอ่อน จากขบวนการ

เดียวกนักบัการสงัเคราะห์โปรตีนชนิดอ่ืนๆ โดยมีปริมาณท่ีพอดีกบัการสงัเคราะห์ฮีม เพ่ือรวมกนัเข้าเป็นแต่ละหน่วยย่อย
ของเฮโมโกลบิน ถ้าอัตราการสังเคราะห์สายโปลีย์เป็ปไทด์ชนิดใดชนิดหนึ่งน้อยกว่าปกติ จะเกิดภาวะท่ีเรียกว่า 
thalassemia  กรณีท่ีอตัราการสงัเคราะห์ปกติแต่มีความผิดปกติเกิดขึน้ในสายโกลบิน จะท าให้เกิดเฮโมโกลบินผิดปกติท่ี
เรียกวา่ Hb variant หรือ abnormal Hb ขึน้ได้ 
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ชนิดของกรดอะมิโนที่มาตอ่กนัเป็นสายโปลีย์เป็ปไทด์นัน้จะต้องถกูต้องตัง้แต่ตวัแรกจนถงึตวัสดุท้าย เน่ืองจากมี
การก าหนดโดยยีนท่ีควบคมุ ดงันี ้

1.  สายแอลฟ่าและซีต้า ควบคมุโดยยีนบนโครโมโซมคู่ท่ี 16 แต่ละสายมีกรดอะมิโนรวม 141 ตวั และมีแตกต่างกนั
อยู ่57 ตวั บนสายทัง้สองนี ้

2.  สายบีต้า  เดลต้าและแกมม่า ควบคมุโดยยีนบนโครโมโซมคู่ท่ี 11  แต่ละสายแม้จะมีกรดอะมิโนรวม 146 ตวั
เทา่กนั แตมี่ชนิดแตกตา่งกนัออกไป โดยสายบีต้ามีกรดอะมิโนตา่งจากเดลต้า 10 ตวั และตา่งจากสายแกมม่า 31 ตวั  สว่น
สายแกมม่าเองต าแหน่งที่ 136 อาจเป็นกลยัซีนหรืออะลานีนได้ จึงเป็น G และ A 

ในการจบักนัระหว่างฮีมกบัโกลบินนัน้จะมีต าแหน่งท่ีจบักบักรดอะมิโนจ าเพาะเจาะจง เช่น บนสายแอลฟ่า ฮีมจะ
จบักบัฮีสติดีนท่ีต าแหน่ง 58 และ 87  ในขณะที่สายบีต้า ฮีมจะจบักบัฮีสติดีนท่ีต าแหน่ง 63 และ 92 ดงัรูปท่ี 4. 5 

 
รูปท่ี 4.5    แสดงต าแหน่งของ amino acid ท่ี heme เข้าไปจบักบั -globin chain ท่ี proximal92 และ  distal histidine63   (Bun HF.  
Harrison's principles of internal medicine, 1977.) 

การสลายของเฮโมโกลบนิ 
 เม็ดเลือดแดงท่ีแก่เต็มท่ีอายรุาว 120 วนั เช่ือว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงท่ีผนงัเซลล์ และเม่ือผ่านเข้าในหลอดเลือด

ฝอยของม้าม ผนงัเซลล์จะแตกออก Hb ท่ีออกมาจะรวมกบัแฮปโตโกลบินเพ่ือถกูพาไปยงัเซลล์ของ reticulo-endothelial 
system (RES) ท่ีส าคญัได้แก่ ตบั  ม้าม และไขกระดกู เป็นต้น Hb จะถกูสลายใน  RES ได้เป็นฮีมและโกลบิน  สว่นของ
โกลบินจะสลายต่อได้เป็นกรดอะมิโนเก็บรวมไว้ในร่างกายเพ่ือน ากลบัมาใช้ใหม่ สว่นฮีมจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อใน  RES   
โดย microsomal heme oxygenase จะสลาย pyrrole ring ของฮีมท่ีต าแหน่ง -methene bridge กลายเป็น biliverdin 
พร้อมกบัปลอ่ยเหลก็และ CO ออกมา   CO จะถกูขบัทางปอด สว่นเหลก็จะถกูขนสง่ต่อโดย transferrin เพ่ือให้เนือ้เย่ืออ่ืน
ใช้ หรือ สะสมไว้เพ่ือรอการใช้ต่อไป  สว่น biliverdin จะถกู    รีดิวซ์ต่อไปเป็น bilirubin และ ถกูขนสง่ไปท่ีตบัโดยรวมกบั
แอลบมูิน เพ่ือให้ตบัคอนจเูกต บิลิรูบิน และขบัทิง้ออกหมดในทางเดินน า้ดี ในรายท่ีมีการแตกของเม็ดเลือดแดงอย่างมาก
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ในหลอดเลือด (intravascular hemolysis) จะเกิด free Hb และเปลี่ยนเป็นฮีมมากขึน้ ร่างกายจะใช้โปรตีน haptoglobin 
ขนสง่ free Hb และใช้ hemopexin ขนสง่ฮีมไปยงั RES เพ่ือสลายและขบัทิง้ของเสียทางน า้ดี ดงันัน้ในภาวะดงักล่าวจะมี
ระดบัโปรตีนทัง้สองในสภาพเสรีลดลง (รูปท่ี 4.6) 

 
รูปท่ี 4.6 การสลายของ Hb 

 

หน้าที่ของเฮโมโกลบนิ 
1.   ขนสง่แก๊ส 

1.1 ฮีมน า O2 จากปอดไปให้เนือ้เย่ือ 
1.2 โกลบินน า CO2 จากเนือ้เย่ือมาขบัถ่ายทางปอด 

2.   รักษาดลุกรด-ดา่ง 
 

การขนส่งออกซเิจน 
โดยปกติ แก๊สจะแพร่กระจายจากท่ี ๆ มีความดนัสงูไปยงัท่ี ๆ มีความดนัต ่ากว่า ดงันัน้  O2 จะแพร่จากบรรยากาศ 

(pO2 159 มม.ปรอท) ไปสูอ่ากาศภายในถงุลม (alveolar air, pO2 108 มม.ปรอท) แล้วซมึซ่านเข้าสูเ่ลือดด าในหลอดเลือด
ฝอยของปอด (pulmonary capillary,  pO2 50 มม.ปรอท) เลือดด าเม่ือรับ  O2 มาแล้วจะเปลี่ยนเป็นเลือดแดง (arterial 
blood,  pO2 100 มม.ปรอท) เลือดแดงนีเ้ม่ือไหลเวียนไปสูเ่นือ้เย่ือต่างๆ ก็จะปลอ่ย O2ให้เแก่เนือ้เย่ือนัน้ ๆ (pO2 50 มม.
ปรอท) แล้วไหลกลบัไปรับ O2 ท่ีปอดใหม ่ วนเวียนกนัเช่นนีเ้ร่ือยไป 

1. สภาพที่ละลายน า้ (physically dissolved O2) ละลายอยู่ในส่วนน า้ของพลาสมาและเม็ดเลือดแดง ซึ่งส่วน
ใหญ่จะอยู่ในพลาสมา  ซึง่ O2 ในสภาพดงักลา่วนีมี้อยู่ไม่ถึง  2 % ของปริมาณ O2 ทัง้หมดท่ีมีในเม็ดเลือดแดง เพราะเลือด
แดง 1 ลิตรท่ี  pO2 100 มม.ปรอท   มี O2 ในสภาพละลายเช่นนีเ้พียง 3 มล.เท่านัน้ O2 จะละลายอยู่ในพลาสมาได้มากหรือ
น้อยขึน้กบั pO2 โดยสามารถละลายได้เต็มท่ี 0.003 มล.ต่อเลือด 100 มล./ 1 มม.ปรอทของ pO2  สว่นในเลือดด า ซึง่มี pO2 
ประมาณ 40 มม.ปรอท จะมี O2 ละลายอยูเ่พียง 1.2 มล./ลิตร พลาสมาเทา่นัน้ 
 ในขณะพกัคนเราต้องใช้ O2 250 มล./นาที ถ้า O2 ท่ีมีอยู่ในเลือดอยู่ในสภาพละลายอย่างเดียวแล้ว หวัใจจะต้อง
สง่เลือดออก นาทีละ 80 ลิตร จึงจะมี O2 เพียงพอกบัความต้องการ ปริมาณเลือดดงักลา่วนี ้เรียกว่า cardiac output ซึง่ใน
คนปกติจะมีเพียง 5-6 ลิตร/นาทีเท่านัน้ ยิ่งขณะออกก าลงักายด้วยแล้ว cardiac output คงต้องถึง 800 ลิตร/นาที และ
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หวัใจคงจะท างานไม่ไหว โชคดีท่ีในเม็ดเลือดแดงมี Hb  ซึง่จะจบั O2 ได้มากกว่า O2 ท่ีละลายใน พลาสมาถึง 60 เท่าจึงท า
ให้มี cardiac output ในระดบัปกติ (5-6 ลิตร/นาที) ได้ 

2. จับกับ Hb มากกวา่ 98 % ของ O2 ทัง้หมดในเลือดแดงจะจบัอยู่กบั Hb   ซึง่ 1  อณขูอง Hb จะจบั O2 ได้ 4 อณ ู
และ Hb 1 กรัมสามารถจบั O2 ได้เต็มท่ี 1.34 มล. (ค่าเฉลี่ยรวมเม่ือเหลก็ในอณขูอง Hb มีทัง้วาเลนซี 2 และ 3)  ดงันัน้คน
ปกติท่ีมี Hb 15 กรัม/ดล.  จะสามารถจบั O2  ได้เต็มท่ี 1.34 x 15  ซึง่เท่ากบั 20 มล./ดล.  นีคื้อ  ค่าความจุ O2 เต็มท่ี (O2 
capacity)  
 โดยทัว่ไปในเลือดคนปกติท่ี pO2 100 มม.ปรอท  Hb จะจบั O2 ได้เพียง 95-97 % ของ O2 capacity และปริมาณ 
O2 ท่ีมีอยู่จริงนี ้คือท่ีจบัอยู่กบั Hb รวมกบัท่ีละลายในพลาสมา 0.3 มล./ดล. ได้เป็นค่า O2 content   สว่นใหญ่มกัไม่นิยม
รายงานคา่ของ O2 ท่ีจบัอยูจ่ริงกบั Hb เป็นมล. แตม่กัใช้ ค่า O2 saturation แทน โดยค านวณจาก 
 

 
 

สรุปค าจ ากัดความ 
O2 capacity ( มล./ดล.) คือ ปริมาตร O2 มากท่ีสดุในเลือด 100 มล. ท่ี Hb สามารถจบัได้ คา่ปกติ 18-20 มล./ดล.  
O2 content ( มล./ดล.) คือ ปริมาตร O2 ท่ีมีอยู่จริงในเลือด100 มล. ท่ี O2 tension 100 มม.ปรอท ทัง้นีไ้ด้จากค่าท่ี 

O2  จบัอยูจ่ริงกบั Hb  รวมกบัสว่นท่ีละลายในพลาสมา 0.3 มล./ดล.  
O2 saturation (%) คือ สดัสว่นคิดเป็นร้อยละของปริมาตร O2  ท่ีจบัอยูจ่ริงกบั Hb  เทียบกบัปริมาตรเต็มที่ที่ Hb  

สามารถจบั O2 ได้   คา่ปกติในเลือดแดงได้ 95-97 %  สว่นในเลือดด ามีคา่ราว 70-80% 

 
การจับของเฮโมโกลบนิกับออกซเิจน 

คณุสมบตัิท่ีส าคญัประการหนึ่งของ Hb ก็คือ เหลก็ในฮีม ซึง่อยู่ในอณขูอง Hb มีความสามารถท่ีจะจบักบั O2 ได้
อยา่งหลวมๆ และปลอ่ยออกได้ง่าย โดยเหลก็ในฮีมยงัคงมีวาเลนซี 2 ตามเดิม เรียกการรวมแบบนีว้า่ Oxygenation 

นอกจากนีย้งัพบว่า O2  ของฮีมตวัท่ีหนึ่ง จะท าให้ความสมัพรรคต่อ O2 ของฮีมท่ีเหลืออยู่เพิ่มมากขึน้เรียกว่ามี 
‚Heme-Heme interaction‛ หรือ coope- rative interaction มีหลกัฐานทาง   x-ray crystallo- graphy แสดงว่าเม่ือ  Hb 
จบักับ O2 แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึน้ดงันี ้คือ  1 อะตอมของเหล็กในฮีมเม่ือจับกับ O2 จะท าให้ เกิด 
coordinate bond ครบทัง้6 เป็นผลให้เกิดการเคลื่อนท่ีของระนาบพอร์ไฟรินจากรูปโค้งเป็นโดม (เม่ือยงัไม่จบักบั O2) ได้
เป็นระนาบตรง ดงัรูปท่ี 4.7  

1. อะตอมของเหลก็ในฮีมเม่ือจบักบั O2 จะท าให้ เกิด coordinate bond ครบทัง้ 6 เป็นผลให้เกิดการเคลื่อนท่ีของ
ระนาบพอร์ไฟรินจากรูปโค้งเป็นโดม (เม่ือยงัไมจ่บักบั O2) ได้เป็นระนาบตรง ดงัรูปท่ี 4.6 

2.  Heme pocket มีรูปร่างเปลี่ยนไป คือ กระเปาะจะเปิดกว้างขึน้และลกึขึน้ 
3. เม่ือหน่วยย่อยของ Hb เคลื่อนไปจากต าแหน่งเดิม มีผลให้ salt bridges แตกออก 2,3-BPG 

(2,3,biphosphoglycerate) ซึง่เคยจบัอยู่กบัสายบีต้าหลดุออกด้วย ท าให้ความสมัพรรคของ  Hb  ต่อ O2 เพิ่มขึน้ O2 อณู
ถดัไปจะเข้ามาจบักบั  Hb ได้ง่ายขึน้ 
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รูปที่ 4.7 แสดงระนาบของพอร์ไฟรินเม่ือ Hb จบัและปล่อย O2  (Stryer L. Biochemistry, 1995.) 

 
กลา่วโดยสรุปก็คือ รูปร่างของ  Hb  ท่ีจบักบั O2  จะแตกต่างไปจากเฮโมโกลบินท่ีไม่มี O2 จบัอยู่  Hb ท่ีไม่มี O2 

รูปร่างจะตึง (tense    conformation) และมีความสมัพรรคต่อ O2 น้อย แต่เม่ือจบั O2 แล้วรูปร่างจะหย่อน (relax 
conformation) และมีความสมัพรรค ต่อ O2 เพิ่มมากขึน้ รูปร่างทัง้สองแบบนีเ้ปลี่ยนกลบัไปกลบัมาได้ ดงัรูปท่ี  4.8 และ 
4.9  

 

≥≥  
Deoxyhemoglobin (Tense structure)                         Oxyhemoglobin (Relaxed structure) 

รูปที่ 4.8    Heme pocket กว้างขึน้เม่ือ Hb จบักบั O2 (Stryer L. Biochemistry, 1995.) 

 

 
 

รูปที่ 4.9 การเปลี่ยนรูปกลบัไปมาของ Hb และ HbO2 (Voet D, Voet JD, biochemistry, 1995.) 

 
Heme-Heme interaction นีท้ าให้ HbO2 dissociation curve เป็นรูป sigmoid (รูปท่ี 4.10)เพราะการท่ี Hb จะ

จบั O2 อณแูรกไว้ได้นัน้ต้องใช้ pO2 ค่อนข้างสงู เม่ือ Hb จบัอณแูรกของ O2 ได้แล้วการจบักบั O2 ตวัต่อไปจะง่ายขึน้ท าให้ 
slope ของ dissociation curve ท่ีใกล้จดุเร่ิมต้นของกราฟจึงค่อนข้างชนัและเม่ือ pO2 ถึง 100 มม.ปรอท ทกุต าแหน่ง
ส าหรับจบั O2 ในอณขูอง Hb จะมี O2 อยูเ่ตม็ท่ีแล้วแม้วา่จะเพิ่ม pO2 ขึน้ไปมากเทา่ไร Hb ก็ไมส่ามารถจะจบั O2 เพิ่มขึน้ได้ 
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รูปที่ 4.10 Oxyhemoglobin dissociation curve (West JB. Best and Taylor ‘s Physiological basis of medical practice, 1991.) 
 
 ปัจจัยที่ท าให้ความสัมพรรคของ  Hb ต่อ O2 เปล่ียน แปลง ได้แก่ 

1. pO2 ถ้าค่าสงูขึน้ Hb จะจบั O2 ได้มากขึน้และกราฟแสดงความสมัพนัธ์ ระหว่าง  %saturation ของ  Hb กบั 
pO2 นีเ้รียกวา่ oxyhemoglobin dissociation curve ซึง่จะมีรูป sigmoid ตามเหตผุลท่ีได้กลา่วแล้วข้างต้น 

2. pCO2 ถ้าค่าสงูขึน้   Hb จะจบั O2 ได้น้อยลง สว่นกราฟยงัคงเป็นรูป sigmoid แต่มีการเลื่อนไปทางขวา (รูปท่ี 
4.11) 

3. pH ถ้าเป็นกรดเพิ่มขึน้ Hb จะจบั O2 ได้น้อย ลง กราฟเลื่อนไปทางขวาอีกเช่นกนั ปรากฏการณ์ เม่ือเลือดเป็น
กรดมากขึน้ คือมี พีเอ็ช ลดลง หรือ เม่ือมี pCO2 เพิ่มขึน้จะมีผลให้ความสมัพรรคของ Hb กบั O2 ลดลง เป็นผลให้ 
dissociation curve เลื่อนไปด้านขวา  (Hb ปลอ่ย O2 มากขึน้) นีเ้รียกวา่ ‚Bohr effect‛ 

 

 
รูปที่ 4.11    แสดง Oxyhemoglobin dissociation curve ปกติอนักลางและเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาได้ เป็นผลจากปัจจยัเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

เช่น   pCO2    pH    BPG และ   อุณหภมู ิ  (West JB. Best and Taylor’s physiological basis of medical practice, 1991.) 

 
โดยปกติ เม่ือ Hb เปลี่ยนไปเป็น oxy- hemoglobin รูปอณ ู Hb จะเปลี่ยนแปลงไปและมีโปรตอนถกูปลอ่ยจาก 

ionizable group ของเฮโมโกลบินดงันี ้
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จะเหน็ได้วา่ถ้ามี  H+ เพิ่มขึน้สมการจะกลบัมาทางซ้าย คือ HbO2  จะปลอ่ย O2 ท่ีจบัไว้ ดงันัน้ในภาวะท่ีต้องการใช้ 
O2 มากๆ เช่น  ออกก าลงัอย่างหนกั     หรือในภาวะท่ีมีระบบการไหลเวียนล้มเหลว และได้รับ  O2 ไม่พอกบัความต้องการ 
จะมีแลคเตตเกิดขึน้มาก ซึง่เป็นต้นตอของ H+ ท าให้ Hb จบั O2 ได้น้อยลง จึงปล่อย O2 ให้แก่เนือ้เย่ือท่ีต้องการใช้ได้
รวดเร็วขึน้ 

เนือ้เย่ือต่างๆของเราก็ใช้ประโยชน์จาก Bohr effect เช่นกนั เพราะในเนือ้เย่ือเหลา่นัน้มี pCO2 สงู  pO2 ต ่าและ pH 
ต ่ากวา่ของเลือด HbO2 ก็จะปลอ่ย O2ให้แก่เนือ้เย่ือได้ 

4.  อุณหภูม ิ ถ้าสงูขึน้ Hb จบั O2 ได้น้อยลง ในระหวา่งการออกก าลงักาย อณุหภมูิของเลือดจะเพิ่มขึน้ จากความ
ร้อนท่ีเกิดจากการท างานของกล้ามเนือ้ Hb ก็จะปลอ่ย O2 ให้แก่กล้ามเนือ้ท่ีก าลงัท างานอยูน่ัน้ 

5.  2,3-BPG (2,3-bisphosphoglycerate)  2,3-BPG เกิดจากขบวนการ glycolysis ในเม็ดเลือดแดง จากการ
สลายกลโูคสจะสลายได้เป็น 1,3 bisphosphoglycerate และเปลี่ยนเป็น 2,3 BPG จากนัน้ ทัง้ 1,3 BPG และ 2,3 BPG 
จะเปลี่ยนเป็น 3 phosphoglycerate และ เป็นแลคเตตในท่ีสดุ  (รูปท่ี 4.12)  ปริมาณ 2,3 BPG ในเม็ดเลือดแดง จะมี
ค่าคงท่ีในแต่ละคน และเป็นกลไกท่ีใช้ควบคมุ O2 affinity ในระยะยาว ต่างจากค่า pCO2 และ pH ของเลือดท่ีท าหน้าท่ี
ควบคมุชัว่ขณะเท่านัน้  ค่าปกติของ 2,3 BPG ในเลือดเท่ากบั 5 มิลลิโมล/ลิตร  ถ้าค่านีเ้พิ่มขึน้ท าให้ Hb จบั O2 ได้น้อยลง 
2,3 BPG ในเม็ดลือดแดงอาจเพิ่มจ านวนได้อย่างรวดเร็วได้ภายใน 1 วนั ซึง่เร็วกว่าการเพิ่มจ านวน Hb หรือการเพิ่มอตัรา
การหายใจในรายท่ีร่างกายต้องการใช้ O2 เพิ่มขึน้ เช่น ในคนท่ีอยู่บนท่ีสงูมาก หรือมีภาวะขาด O2 จากสาเหตตุ่างๆ เช่น 
โลหิตจางมาก หรือการท างานของหวัใจและปอดบกพร่อง เป็นต้น  

2,3 BPG จะอยู่ในช่องกลางของอณู deoxyHb โดยจบัอยู่กบัสายบีต้าทัง้สองด้วย electrostatic bond ดงันัน้อณู
ของ deoxyHb จึงถกูขดัไว้ไม่ให้ O2 เข้าไปจบัได้ ต่อเม่ือสายแอลฟ่าของ Hb จบั O2 ได้ จึงท าให้รูปร่างของ Hb 
เปลี่ยนแปลง electrostatic bond แตกออก 2,3 BPG จงึหลดุออกจากสายบีต้า ท าให้ O2 เข้าแทนที่ได้ 
อยา่งรวดเร็ว  (ดรููปท่ี 4.11) 
 

 
รูปที่ 4.12  การสงัเคราะห์ 2,3 BPG ในเม็ดเลือดแดง และต าแหน่งท่ีเกาะในอณขูอง Hb (Champe PC, West JB. Best and Taylor ‘s 
Physiological basis of medical practice, 1991.) 

 
พบวา่ทารกในครรภ์มี HbF อยู่มาก นบัวา่เป็นประโยชน์กบัทารก เพราะ HbF มีความสมัพรรคกบั O2 มากกวา่ 

HbA ของแม ่ท าให้รับO2 จากเลือดแมข่ณะไหลผ่านรกได้ดี ทัง้นีเ้น่ืองจากอณขูอง HbF โดยเฉพาะสว่นของสายแกมม่า จะ
มีประจบุวกน้อยกวา่ของสายบีต้าใน HbA ท าให้ 2,3 BPG ท่ีอยูใ่นอณขูอง HbF จบักนัได้ไม่แน่น    เป็นผลให้ O2 เข้า
แทนที่ได้ง่ายกวา่ HbA ท่ีมีอยูใ่นแมเ่ป็นสว่นใหญ่ 
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การขนส่งคาร์บอนไดออกไซด์  
CO2 ท่ีเกิดขึน้ในเนือ้เย่ือจะถกูน าไปในเลือด ใน 3 สภาพด้วยกนั รูปท่ี 4.13 

1. ในสภาพละลาย (Physically dissolved CO2) โดยละลายอยู่ในส่วนน า้ของพลาสมาและของเม็ดเลือดแดง
เกิดขึน้ประมาณ 10 %   CO2 ละลายน า้ได้ดีกว่า O2 ถึง 20 เท่า  การละลายได้มากน้อยขึน้อยู่กบั สมัประสิทธ์ิของการ
ละลาย  pCO2 และอณุหภมูิ ท่ีอณุหภมูิของร่างกาย (37ซ) CO2 สามารถละลายได้ 0.0301 มิลลิโมล/พลาสมา 1 ลิตร/1 
มม.ปรอท ของ pCO2      ดงันัน้ในเลือดแดงซึง่มี pCO2 40 มม.ปรอท จะมี CO2 ละลายอยู่ 1.2 มิลลิโมล/พลาสมา 1 ลิตร 
และในเลือดด าซึง่มี  pCO2 46 มม.ปรอท จะมีแก๊สนีล้ะลายอยู่ 1.38 มิลลโิมล/พลาสมา 1 ลิตร 

2. ในสภาพรวมเป็นสารประกอบของโปรตีน (Carbamino compound)  โดยท่ีCO2 ท าปฎิกิริยากบัหมู่อะมิโน
เสรีของโปรตีน และเกิดเป็นสารประกอบคาร์บามิโนขึน้ได้ดงันี ้

 

เน่ืองจาก Hb มีหมูอ่ะมิโนเสรีมากมาย  ทัง้ยงัท าหน้าท่ีบฟัเฟอร์ด้วย  ดงันัน้สว่นใหญ่ของสารประกอบคาร์บามิโน
จงึเกิดขึน้ในเมด็เลือดแดง เรียกว่า ‚carbamino hemoglobin‛ ซึง่จบั CO2 ได้ทัง้หมดรวม 25 % 

 

ในพลาสมา มีกลุม่อะมิโนในโปรตีนท่ีจะจบักบั CO2 อยู่น้อย เม่ือเทียบกบั Hb ในเม็ดเลือดแดง จึงมี carbamino 
compound เกิดขึน้ในพลาสมาน้อยมากไมถ่งึ 1 %  

เม่ือ Hb จบักบั O2  เป็น HbO2   สว่น CO2 จะหลดุออกจากคาร์บามิโนเฮโมโกลบิน เพราะเม่ือ Hb เปลี่ยนเป็น  
HbO2 นัน้ HbO2 เป็นกรดแรงกว่าสมการข้างบนจะเกิดย้อนกลบัมาทางซ้ายมือ กระบวนการนีเ้รียกว่า ‚Haldane effect‛  
ซึง่มีความส าคญัในการขบั CO2 ออกจากปอดทางลมหายใจออก 

 
รูปที่ 4.13 การขนสง่ CO2 จากเนือ้เย่ือ เข้ากระแสเลือด 

3. ในสภาพไบคาร์บอเนต ซึง่มีทัง้ในพลาสมา และในเม็ดเลือดแดง รวมกนัได้ราว 65% ของ CO2 ทัง้หมดท่ีเข้าสู่
เลือด  
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ส่วนใหญ่ของ CO2 จะผ่านเข้าสู่เมด็เลือดแดง เพราะ 
1. ในเม็ดเลือดแดงมีเอนไซม์คาร์บอนิค แอนไฮเดรส ซึง่จะช่วยเร่งปฏิกิริยาให้น า้รวมกบั CO2 เป็นกรดคาร์บอนิคได้

รวดเร็วมาก ดงัสมการ 

 

ส่วนน้อยของ CO2 ท่ีผ่านมาในพลาสมาจะรวมกบัน า้ เกิดเป็นกรดคาร์บอนิคได้เล็กน้อย ซึ่งจะแตกตวัออกเป็น 
HCO3

- และ H+  โดยปกติในพลาสมามี CO2 ในสภาพละลายสงูกว่าความเข้มข้นของกรดคาร์บอนิค ราว 1,000 เท่า และ
มีไบคาร์บอเนตเกิดขึน้ ในพลาสมาเองจริงๆ เพียง 5% เทา่นัน้ 

2. ในเม็ดเลือดแดงมี Hb อยู่มาก และมีอ านาจบฟัเฟอร์สงูกว่าพลาสมาโปรตีน เน่ืองจากปริมาณของ  Hb ในเลือด
เป็น 2 เท่าของพลาสมาโปรตีน (ความเข้มข้นเฮโมโกลบิน 15 กรัม/เลือด 1 ดล. สว่นความเข้มข้นของพลาสมาโปรตีน 7 
กรัม/เลือด 1 ดล.) และเม่ือเทียบกนัโดยน า้หนกั  Hb มีความสามารถในการบฟัเฟอร์เป็น 3 เท่าของพลาสมาโปรตีน ดงันัน้
ความ สามารถในการบฟัเฟอร์ของ  Hb  ในเมด็เลือดแดงจงึเป็น 6 เทา่ของพลาสมาโปรตีน 

3. คาร์บอนไดออ็กไซด์ ยงัสามารถรวมกบัหมูอ่ะมิโนเสรีของHbได้เป็น carbaminohemoglobin (CO2Hb ) ด้วย 
จะเห็นได้ว่า สว่นใหญ่ของ CO2 จากเนือ้เย่ือท่ีเข้ามาสูเ่ลือด จะท าให้มี HCO3

- เกิดขึน้ในเม็ดเลือดแดง  แต่จากนัน้
แล้ว  HCO3

-  จะซมึซา่นออกไปอยูใ่นพลาสมาเป็นสว่นใหญ่ ราว 5 ใน 6 สว่น คงเหลืออยู่เพียงเลก็น้อยในเม็ดเลือดแดงราว
1 ใน 6 สว่น 
 
การแลกเปล่ียน CO2 และ O2 ระหว่างหลอดเลือดฝอยกับเนือ้เยื่อ  มีปรากฏการณ์ดงันี ้

1.  เน่ืองจากเนือ้เย่ือมี pO2 ต ่า (10 มม.ปรอท)เม่ือเทียบกบัเลือดแดง (100มม.ปรอท)  HbO2 ปลอ่ย O2 ให้แก่
เนือ้เย่ือแล้วเปลี่ยนเป็น Hb ดงัสมการ 

 

2. Hb เป็นกรดอ่อนกว่า HbO2 จึงสามารถจบักบั H+ ได้ดีกว่า   H+ นีไ้ด้จากการแตกตวัของกรดคาร์บอนิค ซึง่เกิด
จากการรวมตวัของ CO2 กบัน า้ โดยการเร่งปฏิกิริยาของคาร์บอนิคแอนไฮเดรส ท่ีมีมากในเมด็เลือดแดง 

 

 จะเห็นว่าปฏิกิริยาจะด าเนินไปทางขวา เพราะมีเฮโมโกลบินคอยจบั H+ ท่ีเกิดขึน้ ท าให้ CO2 เข้ามาสูเ่ม็ดเลือดแดง
ได้อยา่งรวดเร็ว Hb ท่ีมีอยูจ่ะจบักบั CO2 เป็น คาร์บามิโนเฮโมโกลบิน ได้อยา่งดีเช่นกนั  
 3. HCO3

–  ท่ีเกิดขึน้มากภายในเมด็เลือด จะซมึซา่นออกมาสูพ่ลาสมา 
 4. เพ่ือท าให้เกิด electrical neutrality ขึน้ได้   Cl- จากพลาสมาต้องเคลื่อนเข้าแทนท่ี  HCO3

– ในเม็ดเลือดแดง ท า
ให้เกิดปรากฏการณ์ท่ีเรียกวา่ “Chloride shift” หรือ “Hamburger phenomenon” ขึน้ 
 
 
เคมีการหายใจ 
การแลกเปล่ียน CO2 และ O2 ระหว่างถุงลมปอด กับ หลอดเลือดฝอย (รูปที่ 4.14)  

1. เน่ืองจาก pO2 ในถงุลมของปอดสงู (108 มม.ปรอท) O2จากอากาศท่ีหายใจเข้าจงึซมึซา่นเข้ามาในหลอดเลือด
ฝอยของปอด (50 มม.ปรอท)  และเข้าจบักบั Hb ท าให้กลายเป็น HbO2  

 

HHbO2 เป็นกรดแรงกวา่ HHb จงึแตกตวัได้ดี เกิด H+ ขึน้มาก 
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รูปที่ 4.14 การแลกเปลี่ยน CO2และ  O2 ระหวา่งหลอดเลือดฝอยกบัเนือ้เย่ือ (บน) แล ระหวา่งถงุลมปอดกบัหลอดเลือดฝอย (ลา่ง) 

 
2.  H+ ท่ีเกิดขึน้มากในเมด็เลือดแดงนี ้ท าให้เกิด ผลตามมา 2 ประการ คือ 

2.1) ปฏิกิริยา ด าเนินมาทางซ้ายโดย H+ รวมกับ 
HCO3

–  ดงันัน้ HCO3
–  จากพลาสมาจึงต้องซมึซ่านเข้ามาสูเ่ม็ดเลือดแดงเพ่ือรวมกบั H+ เป็น H2CO3 ซึง่จะ

แตกตวัตอ่ไปเป็น CO2และ 
 H2O จากนัน้ CO2จะถกูขบัทางลมหายใจออก  

2.2) ปฏิกิริยา ด าเนินมาทางซ้ายท าให้ CO2 ถกูไล่ออกจาก
อณขูองคาร์บามิโนเฮโมโกลบินและถกูขบัทิง้ทางลมหายใจออก จากปฏิกิริยาข้างต้นนี ้จะเห็นได้ว่า ถ้า Hb รับ 
O2 เข้ามาและได้เป็น HbO2 จะมี H+ เพิ่มขึน้ ท าให้ CO2 ในอณูของคาร์บามิโนเฮโมโกลบินถูกขับออก 
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ปรากฏการณ์นีเ้รียกว่า Haldane effect และ ถ้า Hb รับ O2 หรือ H+ จากกรดอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ จะท าให้ HbO2 
ปลอ่ย O2 ได้ง่ายขึน้ ปรากฏการณ์นีเ้รียกวา่ Bohr effect 

3. เพ่ือท าให้เกิด electrical neutrality เม่ือ HCO3
– ซมึซา่นเข้ามาสูเ่มด็เลือดแดง  Cl–  ท่ีอยูภ่ายใน 

ก็ต้องซมึซา่นจากเมด็เลือดแดงออกมาสูพ่ลาสมาด้วย (reverse chloride shift) 
4. HCO3 ท่ีเข้ามาในเมด็เลือดแดง จะรวมตวักบั H+ เกิดเป็นกรดคาร์บอนิค จากนัน้จะสลายต่อโดยการเร่งปฏิกิริยา

ของเอนไซม์คาร์บอนิค แอนไฮเดรสได้ CO2 กบัน า้ เป็นผลให้ CO2 ถกูขบัออกทางปอด 
 
อนุพนัธ์ของเฮโมโกลบนิ (Hemoglobin derivatives) 

คือ เฮโมโกลบินท่ีภายในอณมีูการเปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากสาเหตใุดสาเหตหุนึ่ง ที่ไม่ใช่ความผิดปกติมาตัง้แต่เกิด 
ในคนปกติจะตรวจพบ hemoglobin derivatives เหลา่นีไ้ด้ในขนาดน้อย ตวัอยา่งท่ีพบได้บอ่ย ได้แก่ 

1. Methemoglobin (Hemiglobin, Hi, metHb) เป็นอนพุนัธ์ของเฮโมโกลบิน อณมีูสีน า้ตาลแดง ที่มีการดดูแสงท่ี
ความยาวคลื่นจ าเพาะท่ี  630 nm เกิดจากการท่ีเหลก็ในอณถูกูอ็อกซิไดส์จาก Fe2+ เป็น Fe3+ จึงไม่สามารถจบั O2 ได้  ใน
คนปกติเกิดขึน้ได้บ้างแต่จะพบไม่เกิน 1.5% ของเฮโมโกลบินทัง้หมด ถ้ามีถึง 10% ซึง่เท่ากบั มี 1.5 ก/ดล. จะท าให้เกิด 
cyanosis อยา่งชดัเจน (สาเหตอ่ืุนท่ีท าให้เกิด cyanosis  ขึน้ได้  เช่น  ภาวะเลือดจางท่ีมี Hb ต ่ากว่า 5 ก./ดล.  มี SHb มาก 
กว่า 0.5 ก./ดล. เป็นต้น) ถ้ามีระดบัของเมทเฮโมโกลบินในเลือดสงูถึง 35% จะเกิดอาการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย หายใจ
ล าบาก ถ้าสงูเกิน 70% จะท าให้ถงึตายได้อยา่งรวดเร็ว 

โดยปกติแล้ว  Fe3+ ในอณขูองเมทเฮโมโกลบินท่ีเกิดขึน้ จะเปลี่ยนกลบัเป็น Fe2+ ได้โดยอาศยัเอนไซม์ในเม็ดเลือด
แดง ที่ส าคญั คือ NAD-methemoglobin reductase (cytochrome b3 reductase) นอกจากนีย้งัมีสารอ่ืนท่ีคอยป้องกนั
ไมใ่ห้เกิดเมทเฮโมโกลบินได้ เช่น glutathione, วิตามินซี, วิตามินอี  NADH, NADPH เป็นต้น 

Methemoglobinemia     เป็นภาวะที่มีเมทเฮโม โกลบินในเลือดมากกว่าปกติ เกิดขึน้ได้จากมีการสงัเคราะห์เพิ่มขึน้ 
หรือมี NAD-reductase activity น้อยลง ซึง่ทัง้ 2 สาเหตนีุ ้อาจจะเกิดได้จาก   กรรมพนัธุ์หรือเป็นขึน้เองภายหลงัก็ได้ เช่น 
ในรายท่ีเป็น HbM  ซึง่มี mutation ของ his ซึ่งจบักบั ท าให้ FE2+ เปลี่ยนเป็น Fe3+ ได้ง่าย เช่น HbM(2 

58 histyr 2 , 
22 

63histyr ) 
เมทเฮโมโกลบินสามารถรวมกบัสารเคมีต่างๆ ได้หลายตวั เช่น cyanide sulphide peroxide    fluoride  และ  

azide  เน่ืองจากอณมีูความสมัพรรคกบั cyanide มาก จึงใช้ในการแก้พิษของ cyanideได้  โดยให้ nitrite แก่ผู้ ป่วยท่ีได้รับ
พิษจาก cyanide เพ่ือเปลี่ยนเฮโม โกลบิน ให้เป็น เมทเฮโมโกลบิน จากนัน้เมทเฮโมโกลบินจะไปแย่งจบั cyanide ซึง่จบัอยู่
กบั cytochrome oxidase ท าให้ cyanide หลดุออกมาเป็นอิสระ แล้วถกูขบัออกจากร่างกายภายหลงัท่ีให้ thiosulfate  
โดยจะไปรวมกบั  cyanide เป็น  thiocyanate   ซึง่เป็นสารท่ีไม่มีพิษ และ ร่างกายสามารถขบัทิง้ได้ง่ายทางปัสสาวะ ดงัรูป
ท่ี 4.15 

 

 
รูปที่ 4.15 การใช้เมทเฮโมโกลบิน และ thiosulfate แก้พิษจาก cyanide 
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2.  Carboxyhemoglobin (Carbon monoxide hemogobin, COHb ) มีสีแดงสด (cherry red) เกิดจากการรวมของ Hb กบั CO 
สามารถดดูแสงท่ีความยาวคลื่น 535 และ 572 nm  

คาร์บอนมอนออ็กไซด์ได้มาจาก 
1) เกิดขึน้เองภายในร่างกาย จากคาตะบอลิสมในเลือด ตามปกติจะพบ COHb ได้ประมาณ 0.5 % ของ Hb ท่ีมีอยู่

ทัง้สิน้ในเลือด 
2) การสบูบหุร่ี เกิดจากการเผาไหม้ไมส่มบรูณ์ของอินทรียสาร ในคนสบูบหุร่ี พบว่ามี COHb ได้ 0.7-6.5 % ยิ่งคนท่ี

สบูแบบอดัควนั ความเข้มในเลือดจะสงูกวา่นี ้
3) อากาศหายใจที่มีควนัจากทอ่ไอเสียรถยนต์  ควนัจากไฟไหม้ เป็นต้น 
CO จบักบัเหลก็ในอณขูอง Hb ได้เช่นเดียวกบั O2 แต่มีความสมัพรรคมากกว่าถึง 210 เท่า ดงันัน้อนัตรายท่ีเกิดขึน้

ก็คือ Hb ไม่สามารถขนสง่ O2 ไปให้เนือ้เย่ือต่างๆ ใช้ได้ เพราะมี CO มาจบัแทนท่ีอยู่ นอกจากนี ้CO ยงัขดัขวางการปลอ่ย 
O2 ของ HbO2 อีกด้วย ท าให้ pO2 ในเนือ้เย่ือต ่าลงอย่างมาก เป็นเหตใุห้ผู้ ป่วยขาดอ็อกซิเจนได้ เรียกภาวะนีว้่า  hypoxia 
ถ้ายงัได้รับแก๊สนี ้ต่อไปเร่ือยๆ นอกจากจะเป็นอนัตรายต่อ Hb แล้วยงัจะเกิดพิษต่อ myoglobin ได้ และถ้าความเข้มข้น
ของ CO สงูมากจริงๆ จะพิษตอ่ซยัโตโครม P450 ใน endoplasmic reticulum ด้วย 

แก๊ส CO ไม่มีสี  ไม่มีกลิ่น จึงเป็นพิษได้ง่ายเพราะรับเข้าไปโดยไม่รู้สกึตวั วิธีรักษาก็คือ การให้  O2 บริสทุธ์ิ เพ่ือไล ่
CO ออกจาก COHb จะช่วยให้เนือ้เย่ือได้รับ O2  เพิ่มมากขึน้ 
พษิคาร์บอนมอนออ็กไซด์ มีได้ 2 แบบ คือ 

1. แบบเฉียบพลัน เป็นสาเหตกุารตายโดยอบุตัิเหต ุหรือ เจตนาฆ่าตวัตายท่ีพบได้บ่อยพอควร เน่ืองจากการขาด  
O2 อาการพิษของ CO จะเร่ิมเกิดขึน้เม่ือความเข้มข้นถึง 5-10% แต่ถ้ามีมากเกิน 40% จะหมดสติและถึงตายได้ผู้ ท่ีตายจะ
มีผิวกายและเย่ือบเุมือกสีแดงสดจากสีของ COHb 

2. แบบเรือ้รัง ผู้ ป่วยได้รับ CO ในความเข้มต ่า เป็นเวลานานๆ เน่ืองจาก COHb ขดัขวางการปลอ่ย O2 ของ HbO2 
ผู้ ป่วยจะมีอาการของเนือ้เย่ือขาด O2 มากน้อยตามปริมาณของ COHb ท่ีเกิดขึน้ จะรู้สกึเหน่ือยง่ายเม่ือออกก าลงักาย หรือ 
เหน่ือยแม้ในขณะพกั  มีเหง่ือออกมาก  ไข้สงู  ตบัโต  เลือดออกง่าย  อาจพบโปรตีนและน า้ตาลในปัสสาวะ  หวัใจอ่อนแรง 
และอาจมีความดนัในสมองเพิ่ม เน่ืองจากหลอดเลือดฝอยท่ีขาด O2 ยอมให้น า้ซมึผ่านมากขึน้ 

3. Sulfhemoglobin (SHb) เกิดขึน้เม่ือสว่นของฮีมและ สายโปลีย์เป็ปไทด์ ในอณขูอง HbO2 ท าปฏิกิริยาโดยตรง
กบั H2S ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป จนไม่สามารถท าหน้าท่ีได้เหมือนเดิมได้ โดยปกติมีอนพุนัธ์ชนิดนีไ้ม่ถึง  1% ของ Hb 
ทัง้หมด แต่พบเพิ่มขึน้ในรายท่ีมี H2S เกิดขึน้มากในร่างกาย เช่น ผู้ ป่วยท่ีได้รับยาซลัโฟนะไมด์ (sulfonamide)  ฟีนาเซติน 
(phenacetin)  อะเซตานิลดิ (acetanilid)  ผู้ ท่ีท้องผกูอยา่งมาก และผู้ ท่ีติดเชือ้ Clostidium welchii อยา่งรุนแรง 

SHb มีสีเขียว  ดดูแสงท่ีความยาวคลื่น 620 nm ซึง่เม่ือเติม cyanide ลงไป Hb อ่ืนจะเปลี่ยนเป็น  
cyanmethemoglobin แต ่SHb จะไมเ่ปลี่ยนแปลง 

4. Cyanmethemoglobin (Hemiglobin cyanide, HiCN) คือ อนพุนัธ์ท่ี metHb จบักบั CN-  ในคนปกติจะไม่พบ
อนพุนัธ์ชนิดนี ้ ปฏิกิริยาท่ี Hb เปลี่ยนไปเป็น cyanmet-hemoglobin นีนิ้ยมใช้เป็นวิธีหาปริมาณ Hb ในเลือด โดยใช้เป็น
น า้ยามาตรฐานท่ีคา่คงท่ี และวดัการดดูแสงท่ี 540 nm 

5. Glycosylated hemoglobin (GHb หรือ HbA1C) คือ   การจบักนัระหว่างกลโูคส กบั เฮโมโกลบิน โดยไม่ต้อง
อาศยัเอนไซม์ ส่วนใหญ่กลโูคสจะเข้าไปจบักบัหมู่แอลฟ่าอะมิโนของวาลีนท่ี N-terminal ของสายบีต้าของโกลบิน (รูปท่ี 
4.16) ระดบัของ HbA1C จะเพิ่มขึน้อยา่งช้าๆ และด าเนินไปตลอดอายขุองเมด็เลือดแดง อตัราของการสงัเคราะห์นีข้ึน้อยู่กบั
ปริมาณของน า้ตาลในเลือด ดงันัน้ในผู้ ป่วยเบาหวานท่ีควบคมุได้ไม่ดีจะมีความเข้มข้นของ   HbA1C   ในเลือดสงูกว่าคน
ปกติประมาณ  2-3 เท่า ในคนไทยปกติจะมีค่า HbA1C ประมาณ 5% ของค่า Hb ทัง้หมด (จากค่าปกติ  3.9-5.7% ของ
ห้องปฏิบตัิการสาขาเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2539)  ประโยชน์ในการ
ตรวจหาค่า HbA1C เพ่ือใช้ในการควบคมุโรคเบาหวานในระยะยาว เน่ืองจากค่าจะบ่งถึงระดบัน า้ตาลในเลือดตัง้แต่1 - 2 
เดือนท่ีผ่านมาจนถึงวนัท่ีตรวจ HbA1C  โดยปกติการตรวจระดบักลโูคสในเลือดแต่ละครัง้ จะบ่งถึงค่าน า้ตาลเป็นช่วงๆ 
ในขณะท่ีเจาะเลือดเท่านัน้ บางระยะท่ีมีการปรับระดบัยารักษาเบาหวาน อาจต้องตรวจกลโูคสในเลือดทกุวนั หรือวนัละ
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หลายๆ ครัง้ได้ บางครัง้ถ้าค่ากลโูคสและ HbA1C ไม่เข้ากนั การแปลผลจากค่า HbA1C จะบอกถึงภาวะเบาหวานของผู้นัน้
ได้ดีกวา่ 
 

 
รูปที่ 4.16  HbA1C : แสดงการจบักนัระหว่างกลโูคส กบั วาลีนทาง N-terminal   ของสายบีต้า   ของ โกลบิน(ดดัแปลงจาก Champe  P, 
Harvy  RA. Lippincott’s illustrated review: biochemistry, 2005.) 
 
ความผิดปกตขิองเฮโมโกลบนิ (Hemoglobinopathy) 
แบง่เป็นพวกใหญ่ๆ ได้ 2 พวก คือ 

1. ความผิดปกติในการสงัเคราะห์ฮีม : พบได้น้อย 
2. ความผิดปกติในการสงัเคราะห์โกลบิน : พบได้สว่นใหญ่ 

ความผดิปกตใินการสังเคราะห์ฮีม 
อาจเกิดขึน้ได้จาก 
1. ขาดสารต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการสงัเคราะห์ฮีม เช่น ขาดเหลก็  ทองแดง  หรือขาดวิตามินบางชนิด เช่น วิตามิน บี6  

ท าให้สงัเคราะห์ฮีมได้น้อยลง เกิดอาการเลือดจางขึน้ 
2. ขาดเอนไซม์ท่ีใช้ในวิถีของการสงัเคราะห์ฮีม ท าให้เกิดโรคท่ีมีช่ือเรียกว่า  porphyria (ดรูายละเอียดในเร่ืองการ

สงัเคราะห์ฮีม) 

ความผดิปกตใินการสังเคราะห์สายโกลบนิ  
ความผิดปกติทางกรรมพนัธุ์ในการสงัเคราะห์โกลบิน มีได้ 2 แบบ คือ 
1. ความผิดปกติของโครงสร้างของสายเป็ปไทด์ ท าให้เกิด structural Hb variants ท่ีเรียกว่า เฮโมโกลบินผิดปกติ 

(abnormal Hb  หรือ Hb variant) 
2. ความผิดปกติในอตัราการสงัเคราะห์สายโกลบินลดลง โดยท่ีสายเป็ปไทด์ท่ีสร้างได้ยงัมีโครงสร้างเป็นปกติ เรียก

ภาวะนีว้า่ “thalassemia” 
 

เฮโมโกลบนิผิดปกต ิ(abnormal Hb, Hb variants) 
ในปัจจบุนันีพ้บมี Hb variants ในคนได้มากกว่า 400 ชนิด ความผิดปกตินัน้อาจเกิดขึน้ท่ีสายเป็ปไทด์ใดก็ได้ ไม่ว่า

จะเป็น        หรือ    สว่นสาเหตนุัน้ อาจเกิดขึน้ได้ เน่ืองจาก 

1. กรดอะมิโนเดมิถูกแทนที่ไป 1 แห่ง (point mutation)  เกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน DNA code triplet ท าให้
การเรียงตวัของกรดอะมิโนผิดไป ประมาณ 90 % ของ Hb variants ทัง้หมดเกิดจากสาเหตนีุ ้ได้แก่ 

1.1 Variants ของสายแอลฟ่า ตวัอยา่ง เช่น 
1.1.1 HbAnantharaj (2

11 Lys Glu 2)  ต าแหน่งที่ 11 กรดอะมิโนเปลี่ยนจาก Lys ไปเป็น Glu 
1.1.2 HbMBoston (2

58 His Tyr 2) Hb ชนิดนีมี้ความสมัพรรคตอ่ O2 น้อยลง 
1.1.3 HbGNorfolk (2

85 Asp  Asn 2) Hb ชนิดนีมี้ความสมัพรรคตอ่ O2 เพิ่มขึน้ 
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1.1.4 HbAnnarbor (2
80 Leu  Arg 2) เกิด unstable Hb 

1.2 Variants ของสายบีต้า ตวัอยา่งเช่น  
1.2.1 HbS 22

6 Glu  Val Deoxy- genated HbS มกัจะรวมตวักนัเข้าเป็น Heinz bodies  ภายใน
เม็ดเลือดแดง  ท าให้เม็ดเลือดแดงแตกง่าย เห็นเม็ดเลือดแดงท่ีย้อมบนสไลด์มีลกัษณะเป็นรูปเคียว 
(sickle) เกิด sickle cell anemia 

1.2.2  HbC 22
6 Glu  Lys 

1.2.3  HbE 22
26 Glu  Lys   

1.3  Variants ของสายเดลต้า  ตวัอยา่งเช่น  
1.3.1  HbA2 Melbourne 22 

43 Glu  Lys 

1.4 Variants ของสายแกมม่า ตวัอยา่งเช่น 
1.4.1  HbFTexas II 22 

6 Glu  Lys 

2. ท่อนหน่ึงของ DNA ขาดหายไป (deletion) ท าให้สายโกลบินสัน้ลงกว่าปกติ เช่น Hb Gun Hill สายบีต้ามี
กรดอะมิโนหายไป 5 ตวั 22 

91-95 (Leu-His-Cys-Asp-Lys)  O เป็น Hb ท่ีไมเ่สถียร มีความสมัพรรคต่อออ็กซิเจนเพิ่มขึน้ 
3. กรดอะมิโนเดิมถูกแทนที่ไป (substitution) อาจจะเกิด 2 แห่ง หรือ มากกว่าในโกลบินสายเดียวกัน 

ตวัอยา่งเช่น HbCHarlem 22
6 Glu  Val, 73 Asp  Asn ความสมัพรรคต่อออ็กซิเจนเป็นปกติ 

4. มี cross-over ระหว่างสายโกลบนิ ตวัอย่าง เช่น Hb Lepore มีเดลต้าและบีต้า crossover ทัง้นีเ้พราะยีน
เดลต้าและบีต้าอยู่ใกล้กนั บนโครโมโซมคู่ท่ี 11 จึงเกิดการเข้าคู่ผิดปกติได้ง่ายขณะเกิด meiosis เป็นผลให้สายแอลฟ่าปก
ติ แต่สายท่ีเหลือจะมีทัง้สว่นของสายเดลต้าและบีต้าปนกนั 

5. สายเป็ปไทด์ยาวกว่าปกติ (elongation) เกิดขึน้จากการมี base substitution ใน terminal codon 
ตวัอยา่งเช่น 

Hb Constant Spring สายแอลฟ่ามีกรดอะมิโนเพิ่มขึน้อีก 31 ตวั 
Hb Tak (เฮโมโกลบิน ตาก พบในประเทศไทย) ท่ีปลายสายบีต้ามีกรดอะมิโนเพิ่มอีก 11 ตวั เฮโมโกลบินชนิดนีมี้

ความสมัพรรคต่อออ็กซิเจนเพิ่มขึน้ 

6. Frameshift mutation มีการขาดหรือเพิ่มของจ านวนเบสใน DNA ท่ีหารด้วย 3 ไม่ลงตวั  ท าให้กรอบรหสัเลื่อน
ไป กรดอะมิโนจะแตกต่างจากเดิมอย่างสิน้เชิง ตวัอย่างเช่น Hb Wayne  มี codon 139 ของสายแอลฟ่าหายไป ล าดบั
กรดอะมิโนจากล าดบัท่ี 139 จะผิดต่อเน่ืองไปตลอด 
 
ธาลัสซีเมีย (Thalassemia) 

Whipple และ  Bradford เป็นผู้ตัง้ช่ือนี ้เม่ือ พ.ศ. 2475 จากค า thalass ซึง่เป็นภาษากรีก แปลว่า ทะเล รวมกบั 
anemia ซึง่แปลวา่ ซีด เพ่ือหมายถงึโรคซีดท่ีพบมากในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โรคนีเ้กิดจากความผิดปกติของยีนโดยมี
การถ่ายทอดแบบ   autosomal recessive ผู้ ป่วยมีเมด็เลือดแดงรูปร่างผิดปกติและอายสุัน้ท าให้มีอาการโลหิตจาง และมกั
มีตาเหลือง ตวัเหลืองด้วย ถ้าเป็นมากจะเติบโตช้า อ่อนเพลีย ใบหน้ามีลกัษณะเฉพาะของโรคนี ้ (thalassemic face) ตบั
ม้ามโต กระดกูบางและหกัง่าย ถ้าซีดมากและต้องให้เลือดบ่อย ก็จะมีเหล็กคัง่ในร่างกายท าให้เกิดพิษจากการท่ีมีเหล็ก
มากเกิน ไปสะสมในอวยัวะต่างๆ ท าให้อวยัวะเหล่านัน้เสื่อมหน้าท่ีลง และยงัมีโรคแทรกซ้อนอ่ืนๆ อีกมาก ปัจจบุนัยงัไม่มี
ยาหรือวิธีการรักษาให้โรคหายขาดได้ยกเว้น การปลกูถ่ายไขกระดกู พยาธิสรีระของโรคนี ้เกิดจากความผิดปกติของยีนท่ีท า
ให้กรสงัเคระห์โกลบินชนิดใดชนิดหนึ่ง (หรือทัง้สองชนิด) ลดลง หรือสร้างไม่ได้ ท าให้เหลือโกลบินอีกชนิดในปริมาณท่ีมาก
เกินไป โดยในเบต้าธาลัสซีเมีย ซึ่งมีความผิดปกติของเบต้ายีน การสร้างเบต้าโกลบินลดลง  ท าให้แอลฟาโกลบินท่ี
เหลือเกินจับกนัเอง ตกตะกอนในเม็ดเลือดแดงตวัอ่อน ส่งผลให้ผนังเม็ดเลือดแดงแตก เม็ดเลือดแดงตวัอ่อนถูกท าลาย
ตัง้แตอ่ยูใ่นไขกระดกู (ineffective erythropoiesis) สว่นเม็ดเลือดแดงท่ีรอดชีวิต เม่ือถกูปลอ่ยออกมาในกระแสเลือดก็จะมี
อายุสัน้ลง ท าให้ผู้ ป่วยมีอาการซีด เหลือง ในขณะท่ีร่างกายจะพยายามสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึน้เพ่ือชดเชยในอวยัวะ
ต่างๆ เช่น ตบั ม้าม ไขกระดกู ท าให้ตบัม้ามโต และโครงหน้าเปลี่ยนแปลง มีกระดกูหกัง่าย ในขณะท่ีอลัฟ่าธาลสัซีเมียซึ่ง
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เกิดจากความผิดปกติของอลัฟ่ายีน ท าให้การสร้างอลัฟ่าโกลบินลดลง แกมมารือเบต้าโกลบินท่ีเหลือมากเกินก็จะจบัตวั
กนัเองเกิดเป็นเฮโมโกลบินบาร์ต (4) หรือเฮโมโกลบินเอช (4) ซึ่งเป็นเฮโมโกลบินท่ีไม่เสถียร ตกตะกอนและสลายไปในเม็ด
เลือดแดง ท าให้เม็ดเลือดแดงบางสว่นถกูท าลายในไขกระดกู ส่วนเม็ดเลือดแดงส่วนใหญ่ท่ีมีชีวิตรอดออกมาอยู่ในกระแส
เลือด จะมีผนงัท่ีขาดความยืดหยุ่น เน่ืองจากการสลายเฮโมโกลบินดงักล่าว ท าให้เกิด free oxygen radicals เช่น 
superoxide และ hydroxyl radicals ท าให้เกิด lipid peroxidation ท่ีผนงัเม็ดเลือดแดง ดงันัน้เม็ดเลือดแดงเหล่านีจ้ึงมี
อายุสัน้ เน่ืองจากโดนม้ามจับท าลายได้ง่ายขึน้ นอกจากนีย้ังมีภาวะเหล็กเกินท่ีสะสมตามอวัยวะต่างๆ เช่น ตับ  ม้าม  
หวัใจ  ต่อมหมวกไต ฯลฯ และท าให้อวยัวะเหลา่นัน้เสื่อมหน้าท่ีไปดงัได้กลา่วมาแล้ว 

กลุม่โรคนีมี้อบุตัิการสงูมากในประเทศไทย  ประ มาณ 20-30%  ของประชากร มียีน   -Thalassemia   3-9%   มี
ยีนของ  -Thalassemia   และพบยีนของเฮโมโกลบินผิดปกติอีก 2 ชนิด คือ HbE โดยเฉลี่ยพบ 13% (ในคนอีสานพบมาก
ถึง 30-40% หรือบางจงัหวดัพบมากกว่านี)้ และ Hb Constant Spring  (HbCS)  พบราว 1-11%  โดยสรุปมีความ
ผิดปกตแิบบยีนแฝง หรือ heterozygousถงึ 40%  และเป็นโรค  หรือ  homozygous ถงึ 1%ของประชากรทัง้หมด  
จ านวนผู้ ป่วยธาลสัซีเมียในประเทศไทย ที่มีชีวิตอยู่ในขณะนี ้(ปี 2547) มีมากกว่า 500,000 คน มีผู้ประมาณว่าคู่แต่งงาน
ทกุๆ  1 ใน  5-6 คู่ เสี่ยงต่อการมีลกูเป็นโรคธาลสัซีเมีย และเด็กเกิดใหม่ท่ีเป็นโรคนี ้ในแต่ละปีมีจ านวนราว  10,000 คน 
ฉะนัน้จงึเป็นโรคท่ีเป็นปัญหาส าคญัทางสาธารณสขุของประเทศโรคหนึง่  
 
ธาลัสซีเมียที่มีความส าคัญแบ่งได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ คือ 

1. แอลฟ่า-ธาลัสซีเมีย มีการสงัเคราะห์สายแอลฟ่าน้อยกว่าปกติ หรือสงัเคราะห์ไม่ได้เลย สาเหตสุ่วนใหญ่เกิด
จาก -globin gene deletion ผลท่ีเกิดขึน้จะรุนแรงมากหรือน้อยขึน้อยู่กบัจ านวนของยีนท่ีขาดหายไป    เน่ืองจากยีน
ส าหรับการสงัเคราะห์สายแอลฟ่ามีอยู่ 4 ยีน (อยู่บนโครโมโซมคู่ท่ี 16 ข้างละ 2 ยีน ได้มาจากพ่อและแม่อย่างละคร่ึง) จึงมี
ความผิดปกติได้หลายแบบ  ดงันี ้ 

1.1 หายไป 1 ยีน (-/) เรียกว่า heterozygous -thal 2 หรือ -thal 2 trait หรือ +-thal เป็นชนิด 
heterozygous ไมพ่บวา่ท าให้มีอาการผิดปกติทางเลือดแต่อย่างใด แต่เป็นพาหะได้ (silent carrier) พบได้บ่อย
ในประเทศไทย การวินิจฉยัได้จากการพบ Hb Bart’s (4) 1-2%  ในเลือดจากสายสะดือ หรือ โดยการตรวจ
วิเคราะห์ยีน 

1.2   หายไป 2 ยีน มีได้ 2 แบบ คือ  
1.2.1  ยีนท่ีหายไป 2 ยีนนัน้อยู่บนโครโม โซมเดียวกนั (--/) เรียกว่า heterozygous -thal 1 

หรือ -thal 1 trait หรือ 0-thal พบได้บ่อย ในประเทศทางเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  เช่น  ประเทศไทย  
สว่นใหญ่มกัจะไมมี่อาการ   หรือ มีอาการซีดเพียงเลก็น้อย 

1.2.2 ยีนท่ีหาย 2 ยีนนัน้ไปอยู่บนโครโม โซมท่ีต่างกนั (-/-) เรียกว่า homozygous -thal 2 
ชนิดนีพ้บในอาฟริกา และประเทศแถบเมดิเตอเรเนียน พบน้อยในประเทศไทย ความรุนแรงใกล้เคียงกบั
ชนิด heterozygous -thal 1  

1.3 หายไป 3 ยีน (--/-) เรียกว่า -thal 1 / -thal 2 หรือหรือ 0/+thal  เป็น compound 
heterozygous -thal 1 & -thal 2 ท าให้เกิด HbH disease (4) เน่ืองจากสงัเคราะห์สายแอลฟ่าได้น้อยลง
มากหรือสงัเคราะห์ไมไ่ด้เลย  ฉะนัน้   จึงมีสายบีต้าหรือสายแกมม่าจบักนัเป็น tetramer ผู้ ป่วยกลุม่นีเ้ป็นชนิดท่ี
พบได้มากท่ีสดุ ถ้าตรวจในทารกในครรภ์ และในทารกแรกคลอดจะมี Hb Bart’s (4) ได้ถึง 1/3 ของ
เฮโมโกลบินในเลือด แตใ่นผู้ใหญ่จะพบ HbH (4) แทน โดยมีคา่ในเลือด 4-30%  

HbH เป็น เฮโมโกลบินท่ีไมเ่สถียร มกัตกตะกอนเป็น inclusion bodies ภายในเม็ดเลือดแดงท าให้เม็ดเลือด
แดงมีอายสุัน้ลง ผู้ ป่วยกลุ่มนีส้่วนหนึ่งอาการน้อยมาก อาจไม่เคยมาหาแพทย์ หรือ จะมีอาการเม่ือเป็นผู้ ใหญ่
แล้ว การศกึษาในผู้ ป่วยเดก็ของภาควิชากมุารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช พบว่า 80% ของผู้ ป่วยจะมีอาการ
น้อยมาก โดยมีคา่ Hct มากกวา่ 30% ปัญหาที่ส าคญัของผู้ ป่วยทัง้หมดเหลา่นี ้อยู่ท่ีการเกิดภาวะเม็ดเลือดแดง
แตกร้ายแรง (hemolytic crisis) ซึง่มกัเป็นภาวะแทรกซ้อนเกิดตามหลงัการติดเชือ้ต่างๆ ที่ท าให้มีไข้สงู หรือ ใน
ภาวะเครียด ผู้ ป่วยเหล่านีจ้ะซีดลงอย่างรวดเร็ว จนอาจเกิดภาวะสมองขาด  O2  ช็อคหรือ หวัใจวายได้ พบ 
HbH ได้บอ่ยในประเทศแถบตะวนัออกเฉียงใต้ 
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1.4 หายไปทัง้หมด 4 ยีน (--/--) เป็น homozygous -thal 1 ไม่มีแอลฟ่ายีนเลยจึงสงัเคราะห์ไม่ได้ทัง้ 
HBF, HbA และ HbA2 ทารกในครรภ์อาจมีชีวิตอยู่ได้ชัว่ระยะหนึ่งโดยสงัเคราะห์ embryonic Hb (22 และ 
22)  นอกจากนี ้สายแกมม่าท่ีมีอยู่มากเกินพอ จะจบักนัเป็น 4        ท่ีเรียกว่า Hb Bart’s ทารกในครรภ์ทกุ
รายจะตายหมด  โดยอาจจะตายก่อนคลอด หรือคลอดได้ไม่นานก็ตาย เรียกทารกท่ีมีความผิดปกติดงักล่าวนี ้
วา่ Hydrops fetalis    

จากการศึกษาย้อนหลงัท่ี ภาควิชาสตูิศาสตร์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช ระหว่างปี 2514-2523 พบ
ทารกเป็น Hb Bart’s hydrops fetalis 65 ราย ทกุรายตายหมดและที่ส าคญัยิ่ง คือ พบว่า 78% ของแม่ท่ีมีทารก
ในครรภ์ดงักล่าว จะมีอาการเป็นพิษจากการตัง้ครรภ์ และ  11% จะมีเลือดออกมากทัง้ก่อนและหลงัคลอด 
ในขณะที่อีก 48% จะมีการคลอดผิดปกติ  ดงันัน้ถ้าสามารถวินิจฉยัภาวะนีใ้นทารกได้แต่เน่ินๆตัง้แต่อยู่ในครรภ์
มารดา และท าการเร่งการคลอดให้สิน้สดุลงโดยเร็ว จะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนท่ีเป็นอนัตรายต่อแมไ่ด้ 

2. บีต้า-ธาลัสซีเมีย เกิดจากการสงัเคราะห์บีต้า-โกลบินได้น้อยหรือท าไม่ได้เลยเน่ืองจากยีนท่ีควบคุมผิดปกติ 
ความรุนแรงขึน้กบัวา่ จะยงัคงสงัเคราะห์บีต้าโกลบินได้เทา่ใด 

2.1 0-thal (Cooley’s anemia, -tha lassemia, homozygous -thal, 0/0) ผู้ ป่วยสงัเคราะห์บีต้า
โกลบินไม่ได้เลย การตรวจชนิดของ Hb จะพบ HbF(22) สงูมาก HbA2 (22)  เพิ่มกว่าปกติ  และจะไม่พบ 
HbA (22)  ผู้ ป่วยกลุ่มนีจ้ะมีอาการรุนแรงมาก จากรายงานการศึกษาของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. 2536  พบว่า 55% ของผู้ ป่วยกลุม่นีจ้ะมีความรุนแรงมาก 40% รุนแรงปานกลาง และ 
เพียง 5% ท่ีมีอาการน้อย ผู้ ป่วยสว่นมากจะมีอาการ ซีด เหลือง ตบัม้ามโต ต้องให้เลือดบ่อย สว่นใหญ่ 50% จะ
เสียชีวิตภายในอาย ุ12 ปี  อีก 65% ภายใน 15 ปี สาเหตกุารตายเกิดจากภาวะซีดอย่างรุนแรงร่วมกบัหวัใจวาย 
หรือ มีการติดเชือ้ร่วมกบัภาวะเหลก็เกิน และอวยัวะล้มเหลว 

2.2  +-thal (+/ +)   ผู้ ป่วยสงัเคราะห์บีต้าโกลบินได้บ้าง อาการในแต่ละรายแตกต่างกนั ตัง้แต่ปกติไป
จนถงึปานกลาง   สว่นใหญ่จะมีความรุนแรงน้อยกว่า 0-thal หรือ +-thal/HbE  ลกัษณะของ Hb จะพบ HbF 
และ HbA2 เพิ่มขึน้ (แตไ่มส่งูมากเทา่กลุม่แรก) และยงัพบ HbA ได้ 

ทัง้หมดที่กล่าวมานีเ้ป็นโรคธาลสัซีเมียที่มีการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมแบบ  autosomal recessive ท่ีความ
ผิดปกติของยีนจะเกิดขึน้ท่ีต าแหน่ง (locus) เดียวกนับนโครโมโซมหนึ่งคู่เท่านัน้โดยท่ีความผิดปกติอาจเกิดเพียง  1 ข้าง 
เรียก heterozygous และถ้าผิดปกติทัง้ 2 ข้าง เรียก homozygous  

ยงัมีผู้ ป่วยอีกกลุม่หนึ่ง ที่มีความผิดปกตแิบบผสม ระหว่างธาลสัซีเมีย กบักลุม่ Hb variant โดยท่ีมียีนผิดปกติ
ชนิดต่างกนั แต่อยู่บนต าแหน่งเดียวกนับนโครโมโซมท่ีคู่กนั เรียก compound heterozygote   เช่น   -thal/HbE  (+/E,  
0/E)  และ  -thal 1/Hb CS      (--/cs) จะก่อให้เกิดอาการของโรคธาลสัซีเมียได้ เพราะมีปฏิสมัพนัธ์ของยีน
ดงักล่าว   แต่ถ้ามียีนผิดปกติต่างชนิดกัน และแต่ละยีนอยู่บนโครโมโซมท่ีต าแหน่งต่างกัน เรียกความผิดปกติชนิดนีว้่า 
double heterozygote  ตวัอย่าง เช่น มีทัง้  และ  -thalassemia  ซึง่เป็นภาวะแฝงของธาลสัซีเมียทัง้  2 ชนิด ร่วมกนั 
จงึไมเ่กิดอาการของโรคขึน้   รายละเอียดดรููปท่ี 4.17 
 
 
การตรวจกรองเพื่อวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย หรือ เฮโมโกลบนิปกต ิ 

1. การตรวจกรองอย่างง่าย (screening method) 
1.1  การทดสอบความเปราะของเมด็เลือดแดง (osmotic fragility test) เม็ดเลือดแดงของคนปกติเม่ือใสใ่นน า้เกลือ

โซเดียมคลอไรด์  0.36%  เมด็เลือดจะแตกหมด  โดยจะให้ผลบวก 90% ในผู้ ป่วย -thalassemia  และ 93% ในผู้ ป่วย -
thal 1  รวมทัง้ผลบวกเท็จ 5%  ในคนปกต ิ

1.2   การทดสอบความไม่เสถียรของ Hb    โดยใช้การตกตะกอนด้วยสี   dichlorophenol-indolphenol (DCIP)  สี
นีจ้ะท าให้ Hb ท่ีไม่เสถียร สลายตวัและตกตะกอนลงมาได้ เช่น HbE และ HbH จึงใช้ตรวจกรองพาหะของเฮโมโกลบิน
ผิดปกติชนิดต่างๆ ได้  เช่น ให้ผลบวกมากกวา่ 95% ส าหรับ HbE 
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2. การตรวจกรองมาตรฐาน (standard technique) 
2.1  ค่าดชันีเม็ดเลือดแดง  ค่าท่ีนิยมและมีประ โยชน์มาก คือ  MCV(mean corpuscular volume)  ค่าจะต ่ากว่า 

80 fl และ MCH (mean corpuscular hemo- globin) ค่าต ่ากว่า 27 pg  ข้อจ ากดัของการตรวจนี ้ก็คือ พาหะของ -thal2  
จะได้คา่ปกติ   และคา่ทัง้ 2 นีจ้ะมีคา่ต ่ากวา่ปกติได้  ในคนท่ีเป็น โรคโลหิตจางจากการขาดเหลก็ 

2.2 การตรวจชนิดของ Hb (Hb electro- phoresis) จะช่วยยืนยนัการวินิจฉยัโรคธาลสัซีเมีย และเฮโมโกลบิน
ผิดปกติได้เกือบทกุชนิด และบอก genotype ของผู้ ป่วยบางชนิดได้ 

2.3  การวดัปริมาณ HbA2 และ HbE (โดยการท าcellulose acetate electrophoresis หรือ micro column 
chromatography ร่วมกบั elution technique) จะช่วยวินิจฉยัผู้ ท่ีเป็นพาหะได้โดยง่าย ทัง้นีผู้้ ท่ีเป็นพาหะจะมีค่า  HbA2 

มากกวา่ 3.5%  สว่น HbE จะมีคา่ระหวา่ง 25-35% 
2.4 การตรวจพบ anti  globin antibody โดยใช้ monochlonal antibody ต่อโปรตีนดงักลา่ว จะช่วยวินิจฉยัได้

จ าเพาะส าหรับ -thal1 

2.5 การวิเคราะห์โดยวิธี HPLC (High Performance Liquid Chromatography)  เป็นวิธีมาตร ฐานท่ีใช้ในการ
ตรวจ Hb typing ในปัจจบุนัท่ีสามารถแยกชนิดและปริมาณของ Hb ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะชนิดท่ีมีปริมาณน้อยเช่น  HbA2, 
HbE และ HbF  ได้อยา่งแมน่ย าและรวดเร็ว แตมี่ขีดจ ากดัท่ีเคร่ืองมือราคาแพง และการใช้เทคนิคพิเศษ ต้องการผู้วิเคราะห์
ท่ีมีความช านาญ  

2.6 การวิเคราะห์โดยอาศยัเทคนิคทางอณชีูว วิทยา ท่ีสามารถน ามาประยกุต์ช่วยในการ วินิจฉยัยีนท่ีผิดปกติ ใน
รายท่ีเป็นธาลสัซีเมีย และเฮโมโกลบินผิดปกติได้อย่างถกูต้องแม่นย าสามารถตรวจได้ทัง้ในผู้ ป่วยและผู้ ท่ีเป็นพาหะ รวมทัง้
ตรวจทารกในครรภ์ เพ่ือเป็นแนว ทางให้ค าแนะน า และการดแูลรักษาท่ีเหมาะสมทัง้แก่แม่และลกูได้ต่อไป  เทคนิคท่ีนิยม
ตรวจได้แก่ gene amplification (ทัง้โดยวิธี gene cloning และ  polymerase chain reaction), DNA mapping และ 
nucleotide sequencing เป็นต้น  การศึกษาในผู้ ป่วยและผู้ ท่ีเป็นพาหะ นิยมตรวจในเลือดโดยการสกดั  DNA จากเม็ด
เลือดขาว แต่ในทารกการเจาะเลือดจากรกจ าเป็นต้องสอดกล้อง fetoscope ผ่านผนงัมดลกูเข้าไปเจาะหลอดเลือดท่ีทอด
ผ่านรก เพ่ือน ามาศกึษา DNAของลกู  วิธีท่ีเสี่ยงน้อยกว่า คือ การตรวจ  DNA จาก amniotic cell ซึง่ทัง้ 2 วิธีนีค้วรท าขณะ
ครรภ์ 16-18 สปัดาห์   นอกจากนีใ้นปัจจบุนัยงัสามารถสกดั DNA ได้จาก chorionic villi ขณะตัง้ครรภ์ได้ 8-14 สปัดาห์  
ดงันีจ้ะสามารถวินิจฉยัทารกได้ตัง้แต่ในระยะเร่ิมแรกของการตัง้ครรภ์  ซึง่จะท าให้การท าแท้งปลอดภยัมากขึน้  อย่างไรก็ดี
การศกึษาทางอณชีูววิทยา แม้จะมีความแม่นย าสงู แต่ต้องอาศยัผู้ เช่ียวชาญ ประกอบกบัวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ศกึษามีราคาสงู  
จงึมีข้อจ ากดัในการทดสอบท าให้ไมส่ามารถบริการได้อยา่งแพร่หลาย 
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รูปที่ 4.17    แสดงยีนบนโครโมโซมคูท่ี่ 16 และ 11 ท่ีควบคมุการสร้างสายโกลบิน      รูป ก. คนปกติมีสดัส่วนของสาย  และ  เท่ากนั,  รูป 
ข. -thalassemia ยีนของ  ขาดไปท าให้สาย ลดลง, รูป ค. -thalassemia  ยีนของ  ขาดไปท าให้สาย  ลดลง   ทัง้ข.และค.จะมีสาย
โกลบินที่เหลือเกิน รวมตวักนัหรือตกตะกอน (สทุศัน์ ฟู่ เจริญ, ต าราโลหิตวิทยา 2529.) 
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การไหลเวียนของเลือดภายในระบบหวัใจและหลอดเลือดมีความส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับการขนสง่แก๊ส สารอาหาร 

เกลือแร่ ผลผลิตของกระบวนการเมแทบอลิซึม และ ฮอร์โมน ระหว่างอวยัวะต่างๆ ซึ่งในการท าหน้าท่ีดงักล่าว มี ความ
จ าเป็นท่ีจะต้องมีกลไกการควบคมุไม่ให้เกิดการร่ัวหรือเสียเลือดมากเกินไปเม่ือมีการฉีกขาดของหลอดเลือด ซึง่อาจจะเกิด
ได้ตลอดเวลาในชีวิตประจ าวนั ดงันัน้ ในสตัว์ต่างๆจึงได้มีการวิวฒันาการของกลไกการห้ามเลือด  หรือ Hemostasis ท่ี
ท างานผ่านทางเซลล์และวิถีชีวเคมีท่ีซบัซ้อนแต่มีประสิทธิภาพสงูในการป้องกนัไม่ให้ร่างกายสญูเสียเลือดออกจากระบบ
ไหลเวียนเม่ือมีการฉีกขาดของหลอดเลือด (1, 2) การห้ามเลือดจะประกอบด้วยกลไกท่ีส าคญั 2 ระบบ ได้แก่  

1. ระบบการแข็งตัวเป็นลิ่มของเลือด (blood coagulation system)  เป็นระบบท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างลิ่ม
เลือดเพ่ือป้องกนัการสญูเสียเลือดจากระบบไหลเวียนเม่ือเกิดมีการฉีกขาดของหลอดเลือด ในระบบนีจ้ะมี 2 กระบวนการท่ี
ท าหน้าท่ีตรงข้ามเพ่ือรักษาสมดลุของการเกิดลิ่มเลือด ได้แก่  

1.1 กระบวนการสร้างลิม่เลือด (coagulation process)  
1.2 กระบวนการยบัยัง้การสร้างลิม่เลือด (anticoagulation process) 

2. ระบบการสลายลิ่มเลือด (blood clot dissolution or  fibrinolytic system) ซึง่เก่ียวข้องกบัการสลายลิ่ม
เลือดท่ีอาจจะเกิดมากเกินไปหรือผิดต าแหน่ง เพ่ือช่วยป้องกนัไม่ให้เกิดลิ่มเลือดมากจนเกิดการอดุตนัของระบบไหลเวียน
เลือด ในระบบนีจ้ะมี 2 กระบวนการท่ีท าหน้าท่ีตรงข้ามเพ่ือรักษาสมดลุของการสลายลิม่เลือดคล้ายระบบข้างต้น ได้แก่  

2.1 กระบวนการสลายลิ่มเลือด  (fibrinolytic process)   
2.2 กระบวนการยบัยัง้การสลายลิ่มเลือด (antifibrinolytic process) 

ทัง้ 2 ระบบจะท างานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพผ่านทางปฏิกิริยาเก่ียวโยงและสมัพนัธ์กนั เพ่ือให้การห้ามเลือด
ของร่างกายอยู่ในภาวะท่ีปกติ การเสียสมดลุของระบบดงักล่าวอาจท าให้เกิดความผิดปกติของการแข็งตวัของเลือดและ
พยาธิสภาพตา่งๆทางการแพทย์  เช่น ท าให้มีเลือดออกง่าย (bleeding หรือ hemorrhage) หรือภาวะเลือดแข็งตวัในหลอด
เลือดง่าย (thrombosis หรือ  hypercoagulable state) ดงันัน้ความเข้าใจเก่ียวกบักลไกของการห้ามเลือดจะท าให้เกิด
ความเข้าใจในกลไกทางพยาธิสรีรวิทยาและแนวทางการรักษาของโรคต่างๆท่ีเกิดจากความผิดปกติของการห้ามเลือดได้ 
ซึง่ในบทเรียนนีจ้ะได้อธิบายถงึการท างานและกลไกของแตล่ะกระบวนการท่ีได้กลา่วแล้วข้างต้นดงันี ้

กระบวนการสร้างลิ่มเลือด (Coagulation process) 
เลือดเป็นสารน า้ชนิดหนึง่ของร่างกายท่ีอยูใ่นสภาวะของเหลวและไหลเวียนอยูภ่ายในหลอดเลือดซึง่มีโครงสร้างท่ี

ประกอบด้วยเซลล์ท่ีบผุนงัหลอดเลือดหรือ  endothelial cell ท่ีอยู่ชัน้ในสดุและสมัผสักบัเลือด ถดัออกมาจะเป็นชัน้ท่ีเรียก
รวมๆว่า subendothelial layer ท่ีประกอบด้วยสว่นท่ีเป็นเนือ้พืน้ (ground substance หรือ extracellular matrix )เช่น 
คอลลาเจน (collagen), โปรตีนยดึเหน่ียวระหว่างเซลล์ (cell adhesion protein) และสว่นท่ีเป็นเซลล์ เช่น กล้ามเนือ้เรียบ, 
เซลล์สร้างเส้นใย (fibroblast) ดงัแสดงในรูปท่ี 5.1 ในภาวะปกติ เลือดจะไม่มีการเกิดเป็นลิ่มเลือดทัง้ๆท่ีมีองค์ประกอบของ
การเกิดลิ่มเลือดอยูพ่ร้อมเน่ืองจาก endothelial cell มีฤทธ์ิในการยบัยัง้การสร้างลิม่เลือด (ผ่านทางกลไกหลายอย่าง ดงัจะ
ได้กลา่วต่อไป) แต่เม่ือมีการฉีกขาดของหลอดเลือด จะมีการท างานของการห้ามเลือดในระยะแรกเกิดขึน้ เรียกว่า primary 
hemostasis  ซึ่งอาศัยการท างานร่วมกันของหลอดเลือดและเกล็ดเลือด โดยหลอดเลือดจะมีการหดตัวโดยอัตโนมัติ 
(reflex vasoconstriction) จากการท างานของกล้ามเนือ้เรียบท่ีอยู่รอบหลอดเลือดผ่านกลไกทางระบบประสาทท่ียงัไม่
ทราบชดัเจน ท าให้เลือดไหลมาบริเวณนัน้น้อยลงเพ่ือลดการเสียเลือดจากระบบไหลเวียน  
 

บทที ่5 การหา้มเลอืด                                        ชชัวาลย์ ศรีสวสัด์ิ 
กลุ 
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รูปที่ 5.1 โครงสร้างของหลอดเลือด 

สว่นเกลด็เลือด (platelet หรือ thrombocyte) ซึง่มีบทบาทใน primary hemostasis เช่นกนั เป็นองค์ประกอบของ
เลือดท่ีมีรูปร่างคล้ายจาน (disc shape) ขนาด 2-4 m ถกูสร้างมาจากในไขกระดกูโดยเป็นส่วน cytoplasm ของเซลล์ 
megakaryocyte ท่ีหลดุออกมา ดงันัน้ เกล็ดเลือดจึงเป็นชิน้ส่วนของเซลล์ท่ีไม่มีนิวเคลียส แต่มี secretory vesicle หรือ 
granule ท่ีสะสมสารท่ีส าคญัในกระบวนการห้ามเลือด ซึง่จะหลัง่ออกมาเม่ือถกูกระตุ้น (รูปท่ี 5.2)  
 

 
รูปท่ี 5.2   เกลด็เลือดและโครงสร้างของเกล็ดเลือด. ในกล้องจลุทรรศน์อิเล็กตรอน โครงสร้างของเกล็ดเลือดสามารถแบ่งออกเป็นสาม

ส่วนคือ: 1. peripheral zone ประกอบด้วย membrane หรือ exterior coat ท่ีมี glycoprotein เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญั โดยท าหน้าที่เป็น 
platelet receptor ต่างๆ เช่น GP Ia/IIa, GP Ib/IX, GP IIb/IIIa; 2. sol-gel zone เป็น cytoplasm ของเกล็ดเลือด ประกอบไปด้วย cellular 
filament เช่น microtubule, microfilament และ dense tubular system ท่ีมี ADP และแคลเซียมประกอบอยู่ รวมทัง้มี thrombosthenin ท่ี
สามารถเกิดการยืดหดตวัได้ จึงท าหน้าที่ส าคญั ในการเกิด shape change, pseudopod extension, internal contraction และ secretion 
ของเกล็ดเลือด; และ 3. organelle zone ท่ีประกอบไปด้วย dense granules,  granules,ไมโทคอนเดรีย, ไลโซโซม, เพอร์ออกซิโซม และ 
เซลล์ออร์แกเนลล์อ่ืนๆ เป็นแหลง่เก็บสารและเอนไซม์ต่างๆ รวมทัง้เป็นแหลง่ที่มีเมแทบอลิซมึของสารต่างๆ ซึง่จะถกูปล่อยออกมาทาง surface-
connecting tubule เม่ือมีการกระตุ้นของเกลด็เลือด 
 

เกล็ดเลือดโดยทัว่ไปจะมีอายุขัยในเลือดประมาณ 10 วนั และในคนปกติจะมีเกล็ดเลือดประมาณ 100,000-
400,000 ตวัต่อเลือด 1 mm3 ในภาวะปกติ เกล็ดเลือดจะไม่เกาะกบัผนงัหลอดเลือดหรือเกาะกนัเอง แต่เม่ือมีการฉีกขาด
ของหลอดเลือด บริเวณนัน้จะไม่มี endothelial cell ท่ีจะยบัยัง้กระบวนการสร้างลิ่มเลือด รวมทัง้เกิด exposure ของ 
subendothelial layer กบัเลือด ท าให้เกล็ดเลือดเร่ิมเข้ามายึดเกาะบริเวณดงักล่าว น าไปสูก่ารกระตุ้นและการเกาะกลุ่ม
ของเกลด็เลือดเป็น platelet plug ท าหน้าท่ีอดุบริเวณท่ีมีการฉีกขาด ท าให้เกิดการห้ามเลือดขึน้ในระยะแรก  (3) โดยกลไก
การเกิด platelet plug สามารถแบง่เป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. Platelet adhesion เป็นขัน้ตอนท่ีเกลด็เลือดจะเข้ามายดึเกาะกบัชัน้ subendothelial ของหลอดเลือดท่ีจะถกู
เปิดเผยขึน้มาสมัผสักบัเลือดเม่ือมีการฉีกขาด เพ่ือท าหน้าท่ีในการห้ามเลือด ขัน้ตอนนีจ้ะเกิดขึน้ในระยะแรกและมีส าคญั
มากส าหรับการท าหน้าท่ีห้ามเลือดของเกลด็เลือดโดยเฉพาะใน artery ซึง่มีการไหลของเลือดสงู โดย platelet adhesion 
จะเกิดขึน้ผ่านทาง glycoprotein (GP) receptor ท่ีอยู่บนผิวของเกล็ดเลือดยึดจบักบั cell adhesion molecule ของ 
subendothelial layer ซึง่ GP receptor ของเกลด็เลือดมีหลายชนิด โดยมีท่ีส าคญั เช่น GP Ia/IIa ซึง่จบักบัคอลลาเจน 
และ GP Ib/IX จบักบั von Willebrand factor (vWF) โดยในหลอดเลือดท่ีมีแรงเสียดทานของเลือดต ่า เช่น ในระบบ
ไหลเวียนของเลือดด า เกล็ดเลือดจะยึดเกาะกับโปรตีนคอลลาเจน , fibronectin, laminin ซึ่งเป็นโปรตีนของ 
subendothelial extraceullar matrix  แต่ในหลอดเลือดท่ีมีการไหลของเลือดด้วยความเร็วสงู (high-shear) เช่น ในระบบ
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ไหลเวียนของเลือดแดง การยึดเกาะของเกล็ดเลือดกบัผนงัหลอดเลือดท่ีฉีกขาดจะอาศยัโปรตีน vWF ของเลือดมาช่วย 
vWF เป็น multimeric protein ท่ีสร้างจาก endothelial cell และเกลด็เลือด ท าหน้าท่ีเป็น cell adhesion molecule โดย 
vWF ในเลือดจะท าหน้าท่ีเป็นสะพานเช่ือมระหว่าง GPIb/IX บนผิวของเกล็ดเลือดกบัคอลลาเจนของ subendothelial 
layer (รูปท่ี 5.3)  ท าให้ช่วยยึดเกล็ดเลือดให้เกาะติดบริเวณท่ีมีการฉีกขาดของหลอดเลือดได้ดีขึน้  ดงันัน้ในผู้ ท่ีมีความ
บกพร่องของ GPIb/IX แตก่ าเนิด (Bernard-Soulier syndrome)  หรือขาด  vWF จะท าให้เกิดภาวะมีเลือดออกง่ายผิดปกติ
ได้ 

 

 
รูปที่ 5.3 การยดึเกาะของเกลด็เลือดกบัชัน้ subendothelial ผ่านทาง glycoprotein receptor 

2. Platelet activation  เป็นขัน้ตอนท่ีเกล็ดเลือดจะถกูกระตุ้นจากเกล็ดเลือดปกติท่ีอยู่ในภาวะพกัให้อยู่ในรูปท่ี
ถกูกระตุ้นให้ท าหน้าท่ีในการห้ามเลือด ขัน้ตอนนีเ้กิดขึน้หลงัจากมีการจบักนัระหว่างเกล็ดเลือดกบัคอลลาเจน หรือ vWF 
ผ่านทาง GP receptor Ia/IIa หรือ Ib/IX ซึ่งผลของการจบักนัของโมเลกลุผ่าน GP receptor เหล่านี ้จะท าให้เกิดการส่ง
ทอดสญัญานภายในเกลด็เลือด (intracellular signaling cascades) ผ่านทางเอนไซม์ phospholipase  C2 ซึง่ท าหน้าท่ี
เปลี่ยน phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate ให้เป็น Inositol 1,4,5-trisphosphate และ 1,2-diacylglycerol โดยสาร
ตวัแรกจะท าให้มีการปลอ่ย calcium จาก dense tubular system ของเกลด็เลือด ท าให้ระดบั calcium ภายในเกลด็เลือด
เพิ่มสงูขึน้ สว่นสารตวัหลงัจะกระตุ้น protein kinase C ซึง่สามารถกระตุ้น effector molecule ตวัอ่ืนๆภายในเกลด็เลือด
ตอ่ไป (4, 5) ผลท่ีได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตา่งๆของเกลด็เลือดในขณะท่ีถกูกระตุ้นดงันี ้ (รูปท่ี 5.4)  

 
รูปที่ 5.4 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดกบัเกลด็เลือดเม่ือถกูกระตุ้น 

2.1 เกิดการเปลี่ยนรูปร่างของเกล็ดเลือดจากปกติท่ีมีรูปจานกลมไปเป็นเซลล์ท่ีมี projection ย่ืนออกไปท่ี  
เรียกวา่ pseudopod ท าให้พืน้ท่ีผิวของเกลด็เลือดเพิ่มขึน้ การเกาะกลุม่ของเกลด็เลือดจึงดีขึน้ 

2.2 เกิดการหลัง่สารท่ีเก็บสะสมใน granule ภายในเกลด็เลือด เช่น fibrinogen, fibronectin, และ vWF ถกู
หลัง่มาจาก -granule ส่วน Ca2+, serotonin, ADP ถกูหลัง่มาจาก dense granule สารเหล่านีมี้
บทบาทในการเกาะกลุม่ของเกลด็เลือดและกระบวนการสร้างลิ่มเลือด 
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2.3 เกิดการสงัเคราะห์ thromboxane A2(TXA2) จาก phospholipid membrane ของเกลด็เลือดซึง่เป็น
สารท่ีมีฤทธ์ิกระตุ้นเกล็ดเลือดและท าให้เกิดการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด (platelet aggregation) 
เช่นเดียวกับ ADP ท่ีหลัง่จาก -granule รวมทัง้มีฤทธ์ิท าให้หลอดเลือดหดตวัด้วย เพ่ือช่วยลดการเสีย
เลือดจากบริเวณที่มีการฉีกขาดของหลอดเลือด 

2.4 เพิ่มการแสดงออกของของ phosphatidylserine ซึง่เป็น phospholipid ท่ีมีประจสุทุธิเป็นลบท่ีผิวของ
เกล็ดเลือด (รูปท่ี 5.5) ปกติ phospholipid ชนิดนีจ้ะอยู่ด้านในของ platelet membrane ท่ีสมัผสักบั 
cytosol เม่ือมีการกระตุ้ น จะมีการพลิกกลับมาอยู่ด้านนอก การเปลี่ยนแปลงนีมี้ความส าคัญใน
กระบวนการสร้างลิม่เลือดท่ีจะเกิดตามมา (ดกูารสร้างลิ่มเลือดและบทบาทของ vitamin K ต่อการสร้าง
ลิ่มเลือด) 

 
รูปที่ 5.5 การแสดงออกชอง phosphatidylserine บนผิวด้านนอก lipid membrane เม่ือมีการกระตุ้นของเกลด็เลือด 

2.5 เกิดการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของ GPIIb/IIIa ซึ่งเป็น GP receptor ท่ีมีมากท่ีสดุ
บนผิวของเกล็ดเลือดให้เปลี่ยนคุณสมบัติจาก inactive ไปเป็น active receptor ซึ่งสามารถจับกับ 
fibrinogen และ vWF ได้อยา่งแข็งแรง ท าให้มีบทบาทส าคญัในการเกาะกลุม่ของเกลด็เลือด 

3.  Platelet aggregation หลงัจาก GPIIb/IIIa ถกูกระตุ้นให้เปลี่ยนเป็นรูปท่ี active แล้ว fibrinogen และ vWF 
ในเลือดจะจบักบั GPIIb/IIIa บนเกลด็เลือดและท าหน้าท่ีเช่ือมโยงเกลด็เลือดเข้าด้วยกนั ท าให้เกิดการเกาะกลุม่ของเกล็ด
เลือดเกิดเป็น platelet plug มาอุดบริเวณท่ีมีการฉีกขาดของหลอดเลือด (รูปท่ี 5.6)  ซึ่งเป็นหน้าท่ีของเกล็ดเลือดใน 
primary hemostasis ท่ีจะเกิดขึน้ภายในเวลาเป็นวินาทีเม่ือมีการเสียหายของหลอดเลือด  กระบวนการนีมี้ความส าคญัใน
การห้ามเลือดโดยเฉพาะในหลอดเลือดขนาดเล็ก เช่น capillary, small arteriole และ venule ผู้ ท่ีมีความบกพร่องแต่
ก าเนิดของ GPIIb/IIIa จะท าให้เกิดโรค Glanzmann's thrombasthenia ซึ่งจะท าให้เกิดภาวะเลือดออกผิดปกติอย่าง
รุนแรง 

 
รูปที่ 5.6 การเกาะกลุม่เกลด็เลือดท่ีเกิดจากการจบักนัระหวา่ง GP IIb/IIIa กบั fibrinogen/ vWF 

อย่างไรก็ตาม การห้ามเลือดโดย platelet plug นี ้อาจเพียงพอส าหรับการฉีกขาดของหลอดเลือดขนาดเลก็ แต่
ถ้าการฉีกขาดเกิดท่ีหลอดเลือดขนาดใหญ่ platelet plug จะไมแ่ข็งแรงเพียงพอ และอาจจะหลดุออกจากบริเวณ 
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ดงักลา่วได้  ดงันัน้ การสร้างลิ่มเลือด (blood clot formation)  ซึง่เกิดจากการเปลี่ยน fibrinogen เป็น fibrin  ท าให้เกิดลิ่ม
เลือดท่ีมีความแข็งแรงและสามารถห้ามเลือดได้ดีกว่า platelet plug จึงเข้ามามีบทบาทในระยะถดัมา เรียกการห้ามเลือด
ในระยะนีว้า่ secondary hemostasis โดยมีกลไกดงัอธิบายตอ่ไปนี ้

การสร้างลิ่มเลือด (Blood clot formation or secondary hemostasis) 
การสร้างลิ่มเลือดหรือ fibrin เกิดจากการท างานของปัจจยัการแข็งตวัของเลือด หรือ coagulation factor ท าให้

ได้  fibrin ท่ีจะตกตะกอนลงมาร่วมกบัเม็ดเลือดแดงกลายเป็นลิ่มเลือด (blood clot หรือ fibrin clot) ท่ีมีความแข็งแรงและ
ห้ามเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  coagulation factor ในการสร้างลิ่มเลือดมีอยู่หลายชนิด ซึง่จะถกูก าหนดโดยเลขโรมนั
ดงัแสดงในตารางที่ 5.1 และสามารถแบง่ออกได้ตามหน้าท่ีเป็น 3 กลุม่ดงันี ้

- กลุ่มที่ 1  ท าหน้าท่ีเป็นเอนไซม์ โดย FII (prothrombin), FVII (proconvertin), FIX (Christmas factor), FX 
(Stuart-Prower factor), FXI (plasma thromboplastin antecedent), FXII (Hageman factor) และ 
prekallikrein (Fletcher factor) เป็น serine protease ส่วน FXIII (fibrin stabilizing factor) เป็นเอ็นไซม์ท่ีมี 
transglutaminase activity 
- กลุ่มที่ 2  ท าหน้าท่ีเป็น cofactor ได้แก่ FIII (tissue factor), Ca2+ (ซึ่งเคยเรียกว่า FIV), FV (proaccelerin), 
FVIII (antihemophilic factor) และ high molecular weight kininogen (HMWK หรือ Fitzgerald factor) 

 -  กลุ่มที่ 3  ท าหน้าท่ีเป็น substrate ได้แก่ FI (fibrinogen) 
 

ตารางที่ 5.1 ปัจจยัการแข็งตวัของเลือด (6) 
Factor ช่ือพ้องอ่ืนๆ และ/หรือ ช่ือเดมิ 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 

 
VIII 

 
IX 
 

X 
XI 
XII 
XIII 

Fibrinogen 
Prothrombin 
Thromboplastin, tissue extract, tissue factor 
Calcium 
Proaccelerin, labile factor, accelerator globulin (AcG) 
Accelerin แตปั่จจบุนัทราบวา่เป็น activated form ของ factor V (Va) จงึไมมี่การใช้อีกต่อไป 

Proconvertin, serum prothrombin conversion accelerator (SPCA), stable factor, 
autoprothrombin I 
Antihaemophilic factor (AHF), antihaemophilic globulin (AHG), platelet cofactor I, 
antihaemophilic factor A 
Plasma thromboplastin component (PTC), Christmas factor, antihaemophilic factor B, 
platelet cofactor II, autoprothrombin II 
Stuart–Prower factor 
Plasma thromboplastin antecedent (PTA) 
Hageman factor 
Fibrin stabilizing factor (FSF), Laki–Lorand factor (LLF), fibrinase 
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Coagulation factor ถกูสร้างในรูป inactive form (zymogen) เม่ือมีการกระตุ้นการสร้างลิ่มเลือด coagulation 
factor เหล่านีจ้ะเกิด proteolytic cleavage โดยพนัธะ peptide ภายในโมเลกลุบางต าแหน่งจะถกูตดั ท าให้เกิดเป็น 
active form ท่ีมีฤทธ์ิเป็น protease ซึง่จะไปท าให้เกิดการกระตุ้น coagulation factor ตวัต่อๆไปใน pathway ในท านอง
เดียวกนั  นอกจากนัน้ coagulation factors บางชนิด เช่น FIII, FV และ FVIII จะท าหน้าท่ีเป็น cofactor ส าหรับ FVII, FX 
และ FIX ตามล าดบั ท าให้ protease activity ของ coagulation factor ดงักลา่วเพิ่มสงูมากขึน้ โดย cofactor เหลา่นีบ้าง
ตวั เช่น FV และ FVIII จะถกูสร้างออกมาในรูปของ procofactor ซึง่จะต้องถกูเปลี่ยนเป็นรูป active cofactor FVa และ F 
VIIIa ก่อน (factor  ท่ีถกูกระตุ้นฤทธ์ิแล้วจะถกูก ากบัด้วยอกัษร a ท้ายช่ือ)  คล้ายกบัการกระตุ้นฤทธ์ิของ coagulation 
factor อ่ืนๆท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ท้ายท่ีสดุ ผลของการกระตุ้น coagulation factor เหล่านีจ้ะท าให้เกิด proteolytic 
cleavage ของ  FI หรือ fibrinogen ท่ีท าหน้าท่ีเป็น precursor ของการสร้างลิ่มเลือด ให้เกิดเป็น fibrin และลิ่มเลือด
ตามล าดบั  (7-9)  โดยมีกลไกการท างานที่อาจแบง่ออกได้เป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

 1. ขัน้ตอนการกระตุ้น Factor X (Factor X activation)  
การกระตุ้นฤทธ์ิของ FX สามารถเกิดจาก coagulation factor ท่ีมาจาก intrinsic หรือ extrinsic pathway ได้ดงันี ้ 

 Intrinsic pathway  เร่ิมต้นเม่ือ contact factor ในเลือดซึ่งได้แก่  FXII, prekallikrein, high molecular 
weight kininogen (HMK) ถกูต้องกบัพืน้ผิวสมัผสัของ extracellular matrix (หรือ ผิวสมัผสัที่มีประจลุบ เช่น kaolin หรือ
ผิวแก้วในหลอดทดลอง) ท าให้ FXII ถูก activate เป็น FXIIa โดยกลไกการกระตุ้นท่ียงัไม่ทราบชัดเจน (10) นอกจากนี ้
FXIIa ท่ีเกิดขึน้ สามารถเปลี่ยน prekallikrein ให้เป็น kallikrein ซึ่งสามารถย้อนกลบัไปกระตุ้น FXII  ให้เป็น FXIIa เพิ่ม
มากขึน้ได้อีกด้วย  จากนัน้ FXIIa จะไปเปลี่ยน FXI ให้เป็น FXIa ซึ่งจะไปเปลี่ยน FIX (โปรตีนขนาด 55 kDa ท่ีมี -
carboxyglutamate หรือ Gla เป็นองค์ประกอบ)  ให้เป็น active serine protease   FIXa ท่ีเกิดขึน้จะรวมกบั FVIIIa, FX, 
และ Ca2+ บนผิวเกลด็เลือดท่ีมีประจลุบ เป็น Tenase complex โดย FIXa ใน complex ร่วมท างานกบั FVIIIa ตดั FX  ท่ี
พนัธะระหวา่ง Arg และ Ile ให้เป็น active protease (FXa) ดงัรูปท่ี 5.7  
  

 
รูปที่ 5.7 การกระตุ้นฤทธ์ิของ Factor X ผ่านทาง intrinsic pathway 

Extrinsic pathway เร่ิมจาก FVII ภายในเลือดซึ่งในภาวะปกติจะอยู่ในรูปของ active form หรือ FVIIa 
ประมาณ 1-2 % ของ FVII ทัง้หมด เม่ือมีการฉีกขาดของหลอดเลือด FVII และ FVIIa จะมีโอกาสเข้ามาจบักบั FIII หรือ 
tissue factor ซึง่เป็น coagulation factor ท่ีอยู่บนผิวของเซลล์ภายนอกระบบเลือด (ดงันัน้ การกระตุ้นผ่านกระบวนการนี ้
จึงเรียกว่า extrinsic pathway) FIII มีฤทธ์ิเป็น cofactor ของ FVIIa ท าให้ FVIIa สามารถเปลี่ยน FX เป็น FXa ได้ 
นอกจากนัน้ FVIIa/III ยงัสามารถย้อนกลบัมาเปลี่ยน VII/III มาเป็น VIIa/III ให้มากขึน้ (autoactivation) ท าให้การกระตุ้น 
FX เป็นไปได้ดีขึน้ (รูปท่ี 5.8) 
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รูปที่ 5.8 การกระตุ้นฤทธ์ิของ Factor X  ผ่านทาง extrinsic pathway 

2. ขัน้ตอนการสร้าง thrombin (Thrombin generation) 
FXa ท่ีเกิดขึน้จะประกอบกนัเข้ากบั FVa (ซึง่เป็น cofactor ของ FXa) Ca2+ และ prothrombin (FII) บนผิวเกล็ด

เลือดท่ีมีประจลุบ เป็น prothrombinase complex  ซึง่จะเร่งการเปลี่ยน FII หรือ prothrombin ให้เป็น FIIa หรือ thrombin 
ดงัรูปท่ี 5.9   

  
รูปที่ 5.9 การกระตุ้นฤทธ์ิของ Factor X  ผ่านทาง extrinsic pathway 

FV เป็นไกลโคโปรตีนขนาด 330 KDa ซึง่มีความคลงึกบั FVIII และ ceruloplasmin สร้างจากตบั ม้าม และไต 
พบอยู่ในพลาสมาและเกล็ดเลือด เม่ือถกูกระตุ้นฤทธ์ิโดย thrombin เป็น FVa จะท าหน้าท่ีเป็น cofactor  ของ FXa ส่วน 
prothrombin เป็นไกลโคโปรตีนท่ีสร้างจากตบั บริเวณปลาย amino ของโปรตีนมี Gla อยู่ 10 ตวั (ดรููปท่ี 5.10) สว่นบริเวณ
ปลาย carboxyl จะเป็นส่วนท่ีมีฤทธ์ิ serine protease เม่ือ prothrombin จบักบั FXa และ FVa ใน prothrombinase 
complex มนัจะถกูตดัออกเป็นสองสาย (สาย A และ B) ซึง่ยดึกนัด้วยพนัธะ disulfide ซึง่เป็นรูปท่ี active (11)  

 
รูปที่ 5.10 แผนภาพแสดงโครงสร้างของ prothrombin ซึง่ประกอบด้วย Gla residue ท่ีปลาย amino และ catalytic domain ท่ีมีฤทธ์ิ serine 
protease ท่ีปลาย carboxyl ต าแหน่งท่ีถกูตดัด้วย FXa 2 แห่งแสดงโดยลกูศร ท าให้ได้ thrombin ในรูปท่ี active 
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3. ขัน้ตอนการสร้าง fibrin จาก fibrinogen (Fibrin formation) 
Fibrinogen หรือ FI เป็นไกลโคโปรตีนขนาด 340 kDa ท่ีสร้างจากตบั และสามารถละลายได้ในพลาสมา 

โครงสร้างของ fibrinogen ประกอบด้วยสายโปลีย์เปปไทด์ 3 สายคือ A, B,  ท่ีสร้างมาจากยีนท่ีแตกต่างกนั  และมา
เข้าคูแ่ละยดึกนัด้วยพนัธะ disulfide เป็นโครงสร้าง A2B22 ดงัแสดงในรูปท่ี 5.11 ทางปลาย amino ของทัง้ 6 สายจดั
ตวัในรูปแบบที่ชิดกนั ผา่นทางพนัธะ disulfide จ านวนมาก สว่นปลาย carboxyl จะแยกออกจากกนั ท าให้โมเลกลุมีรูปร่าง
ท่ีเรียวยาว โดยมีโครงสร้าง globular domain อยู่ 3 แห่ง คือท่ีบริเวณปลายทัง้สองด้าน และบริเวณกึ่งกลาง (central 
globular domain) ท่ีซึ่งเป็นต าแหน่งท่ีสายต่างๆ มารวมกนั   ซึง่ globular domain เหลา่นีจ้ะแยกจากกนัด้วย rod-like 
domain     

ท่ีปลาย amino ของสาย A และ B ท่ีมีจ านวนกรดอะมิโน 16 และ 14 ตวั เรียกว่า fibrinopeptide A (FPA) 
และ fibrinopeptide B (FPB) ตามล าดบั  ซึ่งมีประจุลบสงูมากเน่ืองจากมีกรดอะมิโน aspartate glutamate และ 
tyrosine-O-sulfate อยู่มาก ท าให้ fibrinogen สามารถละลายในพลาสมาได้และไม่จบัตวักนัตกตะกอนเน่ืองจากมีการ
ผลกักนัจากแรงไฟฟ้าสถิตย์ระหวา่งโมเลกลุของ fibrinogen 

 

 
รูปที่ 5.11 แผนภาพแสดงโครงสร้างของ fibrinogen ซึง่ประกอบด้วยสาย  A, B,  ท่ีมาเข้าคู่และยึดกนัด้วยพนัธะ disulfide (S-S) เป็น
โครงสร้าง  A2B22 (บน) ท าให้ fibrinogen มีรูปร่างท่ีประกอบด้วย globular domain ท่ีปลายทัง้สองข้างและ central globular domain 
ท่ีอยู่ตรงกลาง ซึง่แยกจากกนัด้วย rod-like domain (FPA และ FPB คือ fibrinopeptide A และ  fibrinopeptide B ตามล าดบั ลกูศรแสดง
ต าแหน่งท่ีถกูตดัโดย thrombin) 

 
thrombin ท่ีเกิดขึน้จะสลายพนัธะระหว่าง arginine และ glycine ของ fibrinogen ท าให้มี FPA และ FPA หลดุ

ออกไป ท าให้ fibrinogen ถกูเปลี่ยนเป็น fibrin monomer  ซึ่งมีโครงสร้าง 222  การเสีย FPA และ FPB ไป ท าให้ 
fibrin  สญูเสียคณุสมบตัิในการละลายในพลาสมา นอกจากนี ้peptide ท่ีปลาย amino ท่ีมีล าดบักรดอะมิโน Gly-Pro-Arg 
และ Gly-His-Arg ท่ีเกิดจาก thrombin cleavage ของสาย A และ B ตามล าดบั จะถกูเปิดเผยออกมา  peptide 
sequence เหลา่นี ้สามารถจบักบั globular domain ของสาย  และ  ตามล าดบั  ท าให้ fibrin monomer สามารถเข้า
มาจบัตวักนัเองเป็น fibrin polymer ซึ่งจะตกตะกอนลงมาโดยมีเม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด รวมทัง้องค์ประกอบอ่ืนๆของ
เลือดติดมาด้วย เกิดเป็น soft fibrin clot  (รูปท่ี 5.12) (12) 
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รูปที่ 5.12  การเกิด soft fibrin clot  

 
fibrin clot ท่ีเกิดขึน้ในระยะแรกนีย้งัไม่มีความแข็งแรงเน่ืองจากเกิดจากการจบักนัระหว่าง fibrin monomer ด้วย

พนัธะ non-covalent  แต่ FXIII ท่ีถกูกระตุ้นฤทธ์ิด้วย thrombin ให้เป็น FXIIIa เป็นเอนไซม์ท่ีมี transglutaminase activity 
(รูปท่ี 5.13) จะท าให้เกิด covalent crosslink ระหวา่ง fibrin monomer ท าให้ได้ hard fibrin clot ซึง่จะมีความแข็งแรงมาก
ขึน้และสามารถห้ามเลือดได้อยา่งมีประสทิธิภาพ   

 
รูปที่ 5.13  กลไกการเกิด covalent crosslink ระหวา่งสายของ fibrinจากการท างานของ FXIIIa 

 ในปัจจบุนั ได้มีการศกึษาทบทวนเก่ียวกบักลไกของการกระตุ้นการเกิดลิ่มเลือดท่ีน่าจะเกิดขึน้จริงภายในร่างกาย 
เน่ืองจากพบว่า ผู้ ท่ีขาด contact factor แต่ก าเนิดไม่พบว่ามีภาวะเลือดออกผิดปกติซึง่ cascade hyptothesis ท่ีอธิบาย
ข้างต้น ไมส่ามารถอธิบายได้ ดงันัน้ จึงได้มีการเสนอสมมตุิฐานของกลไกดงักลา่วขึน้ใหม่ เรียกว่า cell-based model (13) 
ซึง่อธิบายการเกิดลิ่มเลือดท่ีประกอบด้วย 3 ระยะ ดงันี ้(รูปท่ี 5.14)  
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รูปที่ 5.14 Cell-based model ของกลไกการสร้างลิ่มเลือด 

 ระยะเร่ิมต้นของการสร้างล่ิมเลือด (Initiation phase) – การสร้างลิ่มเลือดเร่ิมต้นขึน้ผ่านทางการกระตุ้นของ 
extrinsic pathway ท าให้ได้  VIIa/III ท่ีสามารถกระตุ้นฤทธ์ิของ FX ให้เป็น FXa จากนัน้ FXa ท่ีเกิดขึน้ จะกระตุ้นการ
เปลี่ยน prothrombin ให้เป็น thrombin ได้ แต่ด้วย activity ท่ีต ่ามาก เน่ืองจากในระยะเร่ิมต้นนีย้งัไม่มี active form ของ 
FV ท่ีเป็น cofactor ส าหรับ FXa  ซึง่การท่ีมี FVa เป็น cofactor ร่วมในการท างานด้วย จะท าให้ activity ของ Xa เพิ่มสงูขึน้
มากกวา่ 104-105 เทา่ นอกจากนี ้ยงัพบวา่ VIIa/III ในระยะนี ้ยงัสามารถกระตุ้นฤทธ์ิ FIX ใน intrinsic pathway ได้เช่นกนั 

ระยะทีมี่การขยายสญัญานของการสร้างล่ิมเลือด (Amplification phase) – thrombin ปริมาณต ่าๆ ที่เกิดขึน้ใน
ระยะเร่ิมต้น จะไปกระตุ้นให้ coagulation factor หลายชนิดเปลี่ยนเป็น active form ได้แก่ FXI, FVIII, FV และ FXIII  
ผลลพัธ์ท่ีได้คือจะมี  FXIa เกิดขึน้ โดยท่ีไม่จ าเป็นต้องถกูกระตุ้นผ่านทาง contact factor และ FXIa ท่ีได้จะไปเปลี่ยน FIX 
ให้เป็น FIXa รวมทัง้มีการสร้าง active form ของ FV และ FVIII เกิดมากขึน้อีกด้วย  

ระยะที่มีการแพร่ขยายของการการสร้างล่ิมเลือด (Propagation phase) – FIXa ท่ีเกิดขึน้จะท างานร่วมกับ 
FVIIIa ซึง่เกิดจากการถกูกระตุ้นฤทธ์ิจาก thrombin ข้างต้น ไปกระตุ้น FX ให้เป็น FXa ซึ่งการท างานของ IXa/VIIIa จะมี 
activity สงูกวา่ของ VIIa/III ~50 เทา่ ท าให้การกระตุ้นฤทธ์ิของ FX เป็นไปได้ดียิ่งขึน้กว่าในระยะเร่ิมต้น ท าให้ IXa/VIIIa จะ
ถกูใช้เป็นหลกัในการกระตุ้น FX แทน VIIa/III ใน propagation phase นี ้ยิ่งไปกว่านัน้ FXa ท่ีเกิดขึน้ในระยะนีส้ามารถ
เปลี่ยน prothrombin ให้เป็น thrombin ได้ดีขึน้ไปอีก เน่ืองจากมี FVa ท่ีเกิดขึน้ใน amplification phase มาช่วยกระตุ้น
การท างาน  สง่ผลให้กระบวนการสร้างลิม่เลือดเป็นไปได้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ดงันัน้ จากค าอธิบายของการสร้างลิ่มเลือดโดยใช้ cell-based model ข้างต้น จะเห็นว่า การกระตุ้นการสร้างลิ่ม
เลือดผ่านทาง contact factor ไม่มีความจ าเป็นภายในร่างกาย ท าให้สามารถอธิบายได้ว่า เหตใุดผู้ ท่ีขาด contact factor 
จึงไม่มีอาการเลือดออกผิดปกติ และสามารถอธิบายได้ว่า เหตใุด ผู้ ป่วย hemophilia ท่ีขาด FVIII หรือ FIX จึงมีปัญหา
เลือดออกง่ายผิดปกติ ซึง่ใน model เก่าท่ีอธิบายโดย cascade hypothesis ผู้ ป่วยเหลา่นีไ้ม่น่าจะเกิดปัญหาเน่ืองจากยงัมี
การกระตุ้นผ่านทาง extrinsic pathway ท่ียงัปกติอยู ่
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4. การหดตัวของลิ่มเลือด (Clot retraction) 
 ประมาณ 1-2 ชัว่โมงหลงัจากเลือดแข็งตวัในหลอดแก้ว ลิ่มเลือดจะหดตวับีบ serum ออกมาในกระบวนการท่ี
เรียกว่า syneresis การหดตวัของลิ่มเลือดนีเ้กิดจาก contractile protein ในเกลด็เลือด คือ  thrombosthenin หดตวัโดย
อาศยัพลงังานจาก ATP (เช่นเดียวกบั actin-myosin ในกล้ามเนือ้) ดงึให้ fibrinในลิ่มเลือดหดตวัตามเป็นผลให้ลิ่มเลือดถกู
บีบให้มีขนาดเลก็ลง ถ้ามีเกลด็เลือดต ่ากวา่ 5,000 ตวั/mm3 มกัจะไมมี่การหดตวัของลิม่เลือด 

นอกจากนี ้ vitamin K และ calcium ก็มีบทบาทท่ีส าคญัในการสร้างลิ่มเลือดด้วย เน่ืองจาก coagulation factor 
หลายตวั เช่น FII, FVII, FIX และ FX (รวมทัง้ protein C และ protein S ในกระบวนการยบัยัง้การสร้างลิ่มเลือด) จะต้องถกู
ดดัแปลงโดยกระบวนการ post-translational modification เพ่ือท าให้สายข้างของ glutamate residue (Glu) บางตวัถกู
เปลี่ยนเป็น -carboxyglutamate (Gla) ซึง่การดดัแปลงนี ้ต้องอาศยัเอนไซม์ carboxylase ท่ีต้องพึง่ reduced form ของ 
vitamin K (KH2) เป็น cofactor ในการท างาน (รูปท่ี 5.15 ซ้าย) ผลของการดดัแปลงนี ้ท าให้ Gla สามารถจบั Ca2+ ซึง่จะ
ส่งผลต่อการ folding ท่ีถูกต้องของโปรตีน และท าให้เกิดการจับของ Gla-containing coagulation factor กับ 
phosphatidylserine บนผิวของเกลด็เลือดโดยผา่นทาง Ca2+ (รูปท่ี 5.15 ขวา) ช่วยให้ coagulation factor หลายๆชนิดมา
กระจกุตวัหนาแน่นอยู่บนผิวของเกลด็เลือด ท าให้ effective concentration และ enzymatic activity ของ coagulation 
factor เหล่านีเ้พิ่มสงูขึน้ ปฏิกิริยาของกระบวนการสร้างลิ่มเลือดจึงเกิดขึน้ได้เร็วและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนัน้ การมา
เกาะท่ีผิวของเกลด็เลือดยงัช่วยป้องกนั coagulation factor  จากตวัยบัยัง้ท่ีอยู่ในเลือดได้อีกด้วย ทัง้หมดนี ้เป็นผลให้การ
เกิดลิ่มเลือดจะเกิดได้ดีบริเวณท่ีมี platelet aggregation หรือ บริเวณท่ีมีหลอดเลือดมีการฉีกขาด ไม่ใช่บริเวณหลอดเลือด
ปกต ิ 

 

 
รูปที่ 5.15 การดดัแปลง Glutamate (Glu) ให้เป็น -carboxyglutamate (Gla) โดยอาศยั vitamin K (ซ้าย) และการยึดจบัของ Gla-containing 
coagulation factor กบั phosphatidyl serine บนผิวของเกลด็เลือดผ่านทาง Ca2+ (ขวา) 

 
 จากบทบาทของ vitamin K และ Ca2+ ตอ่กระบวนการสร้างลิ่มเลือดดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ว ได้มีการน าความรู้นีม้า
ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์หลายประการ เช่น มีการพฒันายาท่ีเป็น analog ของ vitamin K (เช่น dicumarol) ซึง่จะท า
ให้การดดัแปลงของ coagulation factor ท่ีต้องใช้ vitamin K ถกูยบัยัง้ อนัเป็นผลจากการรบกวนการท างานของ vitamin K 
โดยสารดงักลา่ว เลือดจึงแข็งตวัเป็นลิ่มได้ยากขึน้ ท าให้เกิดผลทางการรักษาหรือป้องกนัภาวะที่เลือดแข็งตวัได้ง่าย  หรือ 
การเติมสารบางชนิดลงไปในเลือด เช่น ethylenediamine-tetraacetic acid (EDTA) หรือ citrate จะท าให้เลือดไมแ่ข็งตวั
เน่ืองจาก สารดงักลา่วสามารถ chelate Ca2+ ออกจากเลือด ป้องกนัไมใ่ห้ Ca2+ มีบทบาทต่อการสร้างลิ่มเลือดได้  ดงันัน้ 
สารดงักลา่วจงึถกูน ามาใช้เป็นสารกนัเลือดแข็งอยา่งแพร่หลาย 
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กระบวนการยับยัง้การสร้างลิ่มเลือด (Anticoagulation process) 
 กระบวนการยบัยัง้การสร้างลิ่มเลือด จะท าหน้าท่ีถ่วงดลุการท างานของกระบวนการสร้างลิ่มเลือด เพ่ือไม่ให้เกิด
การสร้างลิ่มเลือดมากเกินไป ซึง่อาจจะท าให้เกิด thrombus อดุตนัระบบไหลเวียนจนเป็นอนัตรายได้ (7, 8, 14) healthy 
endothelial cell มีบทบาทส าคญัในกระบวนการนี ้โดยจะท าหน้าท่ีสร้างหรือท างานร่วมกบัตวัยบัยัง้ปัจจยัการแข็งตวัของ
เลือด ซึง่ตวัยบัยัง้ท่ีส าคญัในกระบวนการนีไ้ด้แก่ 

1. Tissue factor pathway inhibitor (TFPI) เป็นโปรตีนท่ีสร้างจาก endothelial cell  โดย TFPI จะจบัรวมเป็น 
complex กบั FXa และ VIIa/III เพ่ือท าหน้าท่ียบัยัง้ enzymatic activity ของ FXa ท่ีเกิดจาก extrinsic pathway ช่วย
ป้องกนัไมใ่ห้เกิด continuous activation ของกระบวนการสร้างลิม่เลือด  

2.  Antithrombin III  (ATIII) เป็น  glycoprotein ท่ีสร้างจากตบั และ endothelial cell ATIII ท างานร่วมกบั 
heparan sulfate หรือ heparin ซึง่เป็น glycosaminoglycan ท่ีพบได้ท่ีผิวของ endothelial cell  โดยมนัจะอาศยัประจลุบ
ของโมเลกลุเข้าจบักบัประจบุวกของ ATIII และเหน่ียวน าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ ATIII  เป็นผลให้ ATIII 
สามารถจบัและ ยบัยัง้ coagulation factor ได้รวดเร็วและดียิ่งขึน้  โดย ATIII สามารถยบัยัง้ thrombin รวมทัง้ FIXa, FXa, 
FXIa และ FXIIa (รูปท่ี 5.16) 

 
รูปที่ 5.16 การท างานของ ATIII ร่วมกบั heparin ในการยบัยัง้ฤทธ์ิของ thrombin 

 ในทางการแพทย์ ได้มีการน า heparin มาใช้เป็นสารกนัเลือดแข็ง เน่ืองจาก heparin เป็น glycosaminoglycan 
ท่ีมีโครงสร้างคล้ายคลงึกบั heparan sulfate แต่มีหมู่ sulfate มากกว่า ท าให้สามารถเร่งปฏิกิริยาการท างานของ ATIII ได้
มากกวา่  2000 เทา่ เม่ือเทียบกบั activity ของ ATIII เม่ือไมมี่ heparin  

 3.  Protein C inhibitor pathway  -  การยบัยัง้กระบวนการแข็งตวัของเลือดโดย protein C มีขัน้ตอนดงันี ้  
- การจบักนัระหว่าง thrombomodulin กบั thrombin thrombomodulin เป็นโปรตีนท่ีสร้างจาก endothelial cell 

และพบอยูท่ี่ surface สามารถเข้าจบักบั thrombin และยบัยัง้ฤทธ์ิในการเปล่ียน fibrinogen ไปเป็น fibrin 
 - การกระตุ้นฤทธ์ิของ protein C  thrombin ท่ีถกูจบัโดย thrombomodulin จะมี substrate specificity 
เปลี่ยนไป โดยมนัจะท าให้เกิด proteolytic cleavage ของ protein C ได้เป็น activated protein C (APC) 
 - Inactivation ของ Factor Va และ VIIIa APC ท่ีเกิดขึน้มีฤทธ์ิเป็น protease จะท าหน้าท่ีร่วมกบั protein S ซึง่
เป็น cofactor ท าหน้าท่ียอ่ยสลายของ FVa และ FVIIIa ท าให้ปฏิกิริยาในการเกิดลิ่มเลือดลดลง (รูปท่ี 5.17)  



 

89 
 

 
รูปที่ 5.17 การท างานของ TFPI, ATIII, และ Protein C inhibitor ในการยบัยัง้ปัจจยัการแข็งตวัของเลือดท่ีต าแหน่งต่างๆ 

กระบวนการสลายลิ่มเลือด  (Fibrinolytic process) 
กระบวนการสลายลิ่มเลือดมีความส าคญัต่อการห้ามเลือด ไม่น้อยไปกว่ากระบวนการสร้างลิ่มเลือด เน่ืองจาก

เป็นการก าจดัลิ่มเลือดออกไปในกรณีท่ีมีการสร้างลิม่เลือดมากเกินไป หรือ ลิ่มเลือดเกิดหลดุจากบริเวณท่ีมีการฉีกขาดของ
หลอดเลือด ไปท าให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดปลายทาง  กระบวนการนีอ้าศัยการท างานของ เอนไซม์ท่ีมีฤทธ์ิ 
protease ช่ือว่า plasmin  ท่ีสามารถย่อยสลาย fibrin ได้ fibrin degradation product  (15) ตบัเป็นอวยัวะท่ีสร้าง 
plasmin และปล่อยออกมาในกระแสเลือดในรูป inactive form เรียกว่า plasminogen  ซึ่งจะถกูเปลี่ยนเป็น active 
plasmin ได้ 2 วิธี  (รูปท่ี 5.18) คือ       

1 . ผ่านทางการกระตุ้นด้วย plasminogen activator ซึง่มีหลายชนิด เช่น   
- Tissue-type plasminogen activator (t-PA) สงัเคราะห์จาก vascular endothelial cell t-PA ท าหน้าท่ีตดั  

Arg-Val peptide bond ในโมเลกลุของ plasminogen ท าให้ได้ plasmin การกระตุ้นผ่าน t-PA นีเ้ป็นกลไกท่ีส าคญัท่ีสดุท่ี
ท าให้เกิด plasmin ในหลอดเลือด  และพบว่า t-PA จะท าหน้าท่ีกระตุ้น plasminogen ได้ดี เม่ือทัง้คู่จบัอยู่กบั fibrin clot  
ด้วยเหตนีุ ้กระบวนการสลายลิ่มเลือดจะเกิดขึน้ได้ดี บริเวณที่มี fibrin clot   

- Urokinase หรือ urokinase-type plasminogen activator (u-PA) เป็น serine protease พบครัง้แรกใน
ปัสสาวะจงึได้ช่ือนี ้ต่อมาจึงทราบวา่สงัเคราะห์จากเนือ้เย่ือหลายชนิด เช่น ปอด และ ไต เป็นต้น 

นอกจาก plasminogen activator ท่ีพบในร่างกายดงักล่าวแล้ว ยงัมี activator อีกหลายตวัท่ีเป็นสารท่ีอยู่
ภายนอกร่างกายท่ีสามารถกระตุ้นฤทธ์ิของ plasminogen ได้เช่นกนั เช่น streptokinase ซึง่สงัเคราะห์มาจาก - hemolytic 
streptococci เป็นต้น ท าให้มีการประยกุต์น า streptokinase มาใช้ในการสลายลิ่มเลือด ในกรณีเกิดภาวะท่ีมีการสร้างลิ่ม
เลือดผิดปกติและท าให้เกิดการอดุตนัของระบบไหลเวียน 

2. ผ่านทาง Intrinsic pathway ของกระบวนการสร้างลิม่เลือด การกระตุ้นจะเกิดผ่านทาง contact factors (FXII, 
prekallikrein, HMK) ท าให้ได้ kallikrein ซึง่สามารถกระตุ้นฤทธ์ิของ plasminogen ได้อีกทางหนึง่ 
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รูปที่ 5.18 การกระตุ้น plasminogen และการท างานของ plasmin 

กระบวนการยับยัง้การสลายลิ่มเลือด (Antifibrinolytic process) 
 กระบวนการนีจ้ะช่วยควบคมุไม่ให้ลิ่มเลือดถกูสลายมากเกินไปโดย plasmin จนท าหน้าท่ีในการห้ามเลือดไม่ได้ 
รวมทัง้ยงัช่วยยบัยัง้ฤทธ์ิของ plasmin ท่ีอาจจะหลดุออกไปจากต าแหน่งท่ีต้องท าหน้าท่ี กระบวนการยบัยัง้การสลายลิ่ม
เลือดเกิดขึน้โดยใช้กลไกหลายวิธี (รูปท่ี 5.19)  เช่น   
 1. Plasminogen activator inhibitor (PAI) PAI-1 และ PAI-2 สงัเคราะห์จากเกลด็เลือด โดยท่ีPAI-1 จะถกูหลัง่
ออกมาจาก  granule ของเกลด็เลือด ในขณะท่ีมีการเกิด platelet activation และเข้าจบักบั t-PA เพ่ือยบัยัง้ฤทธ์ิของ t-
PA ไมใ่ห้กระตุ้น plasminogen และกระบวนการสลายลิ่มเลือด    

2. Antiplasmin (AP) ท่ีส าคญัได้แก่ 2-antiplasmin  จะเข้าจบักบั plasmin ท าให้เกิดการยบัยัง้ฤทธ์ิ 
 

 
รูปที่ 5.19 การท างานของ PAI และ antiplasmin ในกระบวนการยบัยัง้การสลายล่ิมเลือด 
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บทบาทของเกล็ดเลือด, endothelial cell และ ตับในการห้ามเลือด 
เกล็ดเลือด มีบทบาทส าคญัในการควบคมุสมดลุของการห้ามเลือด โดยจะท าหน้าท่ีส่งเสริมการสร้างลิ่มเลือด 

(coagulation) และ ยบัยัง้การสลายของลิม่เลือด (antifibrinolysis) ดงันี ้
บทบาทของเกล็ดเลือดในการส่งเสริมการสร้างล่ิมเลือด 

- หลัง่ vasoconstricting agents เช่น serotonin และ TXA2 ซึ่งสารเหล่านี ้จะท าให้การไหลของเลือด
ลดลง ท าให้ active coagulation factor อยู่บริเวณหลอดเลือดท่ีมีการฉีกขาดได้นานขึน้ ท าให้เกิดการ
สร้างลิม่เลือดได้ดี 

- หลัง่ coagulation factors บางชนิด (FV, FVIII, FXIII) 
- เพิ่มการแสดงออกของ phosphatidylserine บนผิวของเกลด็เลือด หรือ platelet factor 3 
- หลัง่ platelet factor 4 - neutralize ฤทธ์ิ anticoagulant ของ heparin 

บทบาทของเกล็ดเลือดในการยบัยัง้การสลายของล่ิมเลือด 
- หลัง่ plasminogen activator inhibitor (PAI) 

Endothelial cell  ในภาวะปกติ healthy endothelial cell จะช่วยป้องกนัและรักษาหลอดเลือดจากการอดุตนั
ของลิ่มเลือด โดยจะท าหน้าท่ียบัยัง้การสร้างลิ่มเลือด (anticoagulation) และ สง่เสริมการสลายของลิ่มเลือด (fibrinolysis) 
ดงันี ้

บทบาทของ endothelial cell ในการการยบัยัง้การสร้างล่ิมเลือด 
- ยบัยัง้การเกาะกลุม่ของเกลด็เลอืดโดย: 

 หลัง่สารท่ีมีฤทธ์ิขยายหลอดเลือด (vasodilation) และ ยบัยัง้การเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดได้แก่  nitric 
oxide (NO) ซึ่งมีสารต้นคือ กรดอะมิโน L-arginine , O2 และ NADPH และ prostacyclin (PGI2) ซึ่ง
สงัเคราะห์จากสารต้นคือ membrane phospholipid และ กรดไขมนั arachidonic acid เช่นเดียวกบัการ
สงัเคราะห์ TXA2 ในเกล็ดเลือด (รูปท่ี 5.20) เพียงแต่ขัน้ตอนท้ายๆจะแตกต่างกนัท าให้สารคนละชนิดท่ีท า
หน้าท่ีตรงข้ามกนั 

 
รูปที่ 5.20 การสงัเคราะห์ และฤทธ์ิของ TXA2 และ PGI2 

- สร้างเอนไซม์ ectoADPase (CD39) บนผิวเซลล์ ท าหน้าท่ีสลาย ADP ป้องการเกาะกลุม่ของกนัเกลด็เลือด  
- สร้าง tissue factor pathway inhibitors 
- สร้าง antithrombin III และ heparin-rich surface 
- สร้าง thrombomodulin และ protein S (ใน protein C inhibitor pathway) 
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บทบาทของ endothelial cell ในการการยบัยัง้การสร้างล่ิมเลือด 
- สร้าง tissue plasminogen activator 

 
โดยทัว่ไปในหลอดเลือดท่ีปกติ healthy endothelial cell จะมีหน้าท่ีป้องกนัไม่ให้เกิดลิ่มเลือดภายในหลอดเลือด 

เพ่ือท าให้หลอดเลือดปลอดโปร่งปราสจากการอดุตนัด้วยกลไกท่ีได้กล่าวแล้วข้างต้น  แต่ ในบางภาวะ เช่น เม่ือมีบาดเจ็บ 
หรือ มีการอกัเสบของหลอดเลือด endothelial cell บริเวณนัน้จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว โดยกลายเป็น 
activated endothelial cell ท่ีมี procoagulant และ prothrombotic activity สามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างลิ่มเลือดได้ 
โดยอาศยักลไกหลายอย่าง เข่น หลัง่สารกระตุ้นกระบวนการสร้างลิ่มเลือด ได้แก่ tissue factor (ซึง่ตามปกติจะสร้างจาก
เซลล์ท่ีอยู่นอกหลอดเลือด), vWF, FV, platelet-activating factor  รวมทัง้หลัง่สารท่ียบัยัง้การสลายลิ่มเลือด เช่น plasmin 
activator inhibitor (PAI) ท าให้การห้ามเลือดบริเวณหลอดเลือดท่ีมีการเสียหายหรือมีการอกัเสบเกิดได้ดีขึน้ 

ตับ เป็นอวยัวะท่ีไม่ได้มีสว่นร่วมโดยตรงในกระบวนการห้ามเลือดเหมือนเกลด็เลือดหรือ endothelial cell แต่ก็มี
บทบาทส าคญัไมน้่อยในการห้ามเลือด โดยมีหน้าท่ีส าคญัดงันี ้

1. ตบัท าหน้าท่ีสงัเคราะห์โปรตีนหลายชนิดท่ีเก่ียวข้องกบัการห้ามเลือดดงันี ้
- สงัเคราะห์ coagulation factor ในเลือดทกุตวั ยกเว้น vWF 
- สงัเคราะห์ anticoagulation, fibrinolytic, และ antifibrinolytic factor เช่น protein C, protein S, 

antithrombin III, plasminogen, antiplasmin 
 2. ตบัช่วยดดูซมึ vitamin K ซึง่เป็น fat-soluble vitamin และมีความส าคญัในกระบวนการ metabolism ของ 
vitamin K ท่ีถกูน าไปใช้ในการดดัแปลง  coagulation factor ท่ีใช้ในการห้ามเลือด (ได้แก่ FII, VII, IX, X, protein C และ 
protein S) 
 3.  ตบัท าหน้าท่ีก าจดั active factor ท่ีเกิดจากกระบวนการห้ามเลือด ที่อาจหลดุรอดมาสู ่systemic circulation 
เพ่ือท าลายทิง้ไป ป้องกนัไมใ่ห้เกิดการท าหน้าท่ีผิดต าแหน่ง 
 ดงันัน้ ในภาวะท่ีตบัสญูเสียหน้าท่ีจากโรคต่างๆ สมดลุของการห้ามเลือดอาจผิดปกติไป โดยท่ีผู้ ป่วยอาจจะเกิด
ภาวะท่ีเลือดออกง่าย (bleeding) หรือ เลือดแข็งตวัง่ายผิดปกติ (thrombosis) ขึน้กบัว่าสมดลุเสียไปทางด้านใด (16) เช่น  
ในผู้ ป่วยโรคตับท่ีมีการสงัเคราะห์ anticoagulation และ fibrinolytic factor จากตับลดลง หรือ การก าจัด active 
coagulation factor บกพร่อง ซึง่จะท าให้เกิดการกระตุ้นการท างานของ coagulation process มากขึน้ ผู้ ป่วยเหลา่นี ้อาจ
เสี่ยงต่อภาวะท่ีเกิดลิ่มเลือดได้ง่าย (abnormal thrombosis) ส่วนในผู้ ป่วยโรคตบัท่ีมีการสงัเคราะห์ coagulation factor 
หลายชนิดลดลงเน่ืองจากตบัท าหน้าท่ีได้น้อยและการดดูซมึ vitamin K บกพร่อง ร่วมกบัการท่ี active coagulation factor 
ไม่ถกูก าจดัออกไปจากกระแสเลือดซึ่งจะท าให้เกิดการกระตุ้นการท างานของกระบวนการสร้างลิ่มเลือด และมีการใช้ไป
ของ coagulation factor ต่างๆอย่างต่อเน่ืองจนระดบัในเลือดลดน้อยลง จนไม่สามาถท าหน้าท่ีสร้างลิ่มเลือดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (เรียกภาวะนีว้่า consumption coagulopathy) ผู้ ป่วยเหล่านี ้อาจเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายผิดปกติ 
(abnormal bleeding) นอกจากนี ้การท่ีตับท าหน้าท่ีบกพร่องในการก าจัด plasminogen activator และ สร้าง 
antiplasmin ได้น้อยลง จะท าให้ fibrinolytic activity สงูขึน้ ลิ่มเลือดถกูสลายไปได้ง่าย ผู้ ป่วยเหลา่นีก้็สามารถเกิดภาวะ
เลือดออกได้ง่ายผิดปกติเช่นกนั  
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บทสรุป 
การห้ามเลือด หรือ hemostasis เป็นกลไกท่ีมีความส าคญัท่ีอาศยัการท างานของกระบวนการท่ีท างานตรงกนั

ข้ามกัน  คือ กระบวนการสร้างลิ่มเลือด (coagulation process) และ กระบวนการยับยัง้การสลายลิ่มเลือด 
(antifibrinolytic process) จะสง่เสริมให้เกิดลิ่มเลือดมากขึน้และป้องกนัลิ่มเลือดท่ีเกิดแล้วไม่ให้ถกูท าลายไป โดยมีเกล็ด
เลือดเป็นตัวท่ีบทบาทส าคัญในกระบวนการเหล่านี  ้ ในทางตรงกันข้าม กระบวนการยับยัง้การสร้างลิ่มเลือด 
(anticoagulation process) และ กระบวนการสลายลิ่มเลือด (fibrinolytic process) จะยบัยัง้ไม่ให้เกิดลิ่มเลือด และท าให้
เกิดการท าลายลิ่มเลือดท่ีเกิดแล้ว โดยมี healthy endothelial cell เป็นตวัท่ีบทบาทส าคญั (รูปท่ี 5.21) ดงันัน้ การห้าม
เลือดท่ีปกติจะต้องมีการท างานของกระบวนการทัง้ 4 อยู่ในสมดลุซึง่กนัและกนั การเสียสมดลุเน่ืองจากความผิดปกติของ
กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง อาจท าให้เกิดความผิดปกติต่างๆ เช่น เลือดออกง่าย หรือ เลือดแข็งตัวง่าย ซึ่งเป็น
ภาวะการห้ามเลือดท่ีผิดปกติและท าให้เกิดโรคตา่งๆทางการแพทย์ 

 
 

 
 

รูปที่ 5.21 สมดลุของการห้ามเลือดปกติท่ีเกิดจากการท างานท่ีเหมาะสมระหวา่งเกลด็เลือดและ healthy endothelial cell 
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บทน าและความส าคัญทางคลินิก 

ตบัเป็นอวยัวะท่ีใหญ่ท่ีสดุในร่างกาย มีน า้หนกัโดยเฉลีย่ 1.5 กิโลกรัมในผู้ใหญ่ หรือประมาณร้อยละ 
5 หรือร้อยละ 2 ของน า้หนกัตวัในเดก็แรกเกิด และผู้ใหญ่ ตามล าดบั ตบัสร้าง และขบัสารท่ีสงัเคราะห์ได้ซึง่
มีความส าคญัตอ่ร่างกายมากมายหลายชนิดเข้าสูก่ระแสเลือด มีทัง้ท่ีเป็นโปรตีน เช่น coagulation 
factors, fibrinolytic enzymes สารอาหาร เชน่ น า้ตาลกลโูคส และของเสีย เชน่ บลิรูิบิน เป็นต้น 
นอกจากนี ้ตบัยงัท าหน้าท่ีควบคมุระดบัสารอาหารตา่ง ๆ ในเลือด โดยอาศยั metabolic pathway ตา่ง ๆ 
ท่ีเกิดขึน้ในตวัตบัเอง เชน่ glycolysis, lipogenesis เป็นต้น อีกทัง้ตบัยงัมีหน้าท่ีในการต้านทานโรค การ
ยอ่ยอาหาร การก าจดัพิษ การสะสมวิตามิน เป็นต้น ดงันัน้ ตบัจงึมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัเกือบทกุระบบใน
ร่างกาย และเป็นเสมือนศนูย์กลางในการควบคมุรักษาเคมีของเลือดให้เป็นปกติ หากหน้าท่ีใดหน้าท่ีหนึง่
ของตบับกพร่องไปจึงท าให้เกิดพยาธิสภาพได้มากมาย 
 
ลักษณะทางกายวิภาคของตบั 

ต าแหน่งของตบัคือตัง้แตช่่องซี่โครงท่ี 4 ขวาในแนว midclavicular line ถึงใต้ costal margin มี 
peritoneum คลมุเนือ้ตบัอยู ่ เรียกว่า Glisson’s capsule โดยคลมุทัว่ไปหมดทัง้ตบัยกเว้นต าแหนง่ใต้ 
diaphragm ทาง posterosuperior surface ใกล้กบั inferior vena cava และ hepatic vein ท่ีเป็น bare 
area จากนัน้ peritoneum จะวกไปเกาะกบั abdominal wall, diaphragm และ abdominal viscera โดย
มีการรวมเป็น ligaments ท่ีส าคญัคือ 

1. The falciform ligament : ยดึตบักบั anterior abdominal wall ตัง้แต ่ diaphragm จนถึง 
umbilicus ทางขอบลา่งของ ligament นีมี้ ligamentum teres hepaticus ซึง่เป็น obliterate left umbilical 
vein 

2. The anterior และ posterior right และ left coronary ligaments : เป็น peritoneum ท่ี
เช่ือมตอ่จาก falciform ligament ทางด้าน lateral ของ coronary ligaments จะ fuse เป็น right และ left 
triangular ligaments 

3. The gastrohepatic และ hepatoduodenal ligaments : เป็น anterior layer ของ lesser 
omentum ภายใน hepatoduodenal ligament ประกอบด้วย hepatic arteries, portal vein และ 
extrahepatic bile ducts และเป็น anterior boundary ของ epiploic foramen of Winslow 

ในทางกายวิภาคแบง่ตบัออกเป็น right lobe และ left lobe โดยใช้ falciform ligament เป็นแนวแบง่ 
แตใ่นทางคลนิิคจะแยกตบัออกเป็น right lobe และ left lobe โดยใช้แนวแบง่ท่ีเรียกว่า portal fissure หรือ 

บทที ่6 หนา้ทีข่องตบั                           วรพรรณ ศิริวฒันอกัษร 
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Cantlie’s line ซึง่เป็นเส้นท่ีลากผา่นทางด้านซ้ายของ gallbladder fossa ไปยงัด้านซ้ายของ inferior vena 
cava ตบัแตล่ะ lobe ยงัแบง่ออกเป็น segment ตา่ง ๆ ทัง้หมด 8 segment โดย left lobe ประกอบด้วย 
medial segment (segment IV) อยูท่างด้านขวาตอ่ falciform ligament และ umbilical fissure และ 
lateral segment ซึง่อยูท่างด้านซ้ายตอ่ falciform ligament มี left hepatic vein มาแบง่ออกเป็น 
segment II ทางด้าน superoposterior และ segment III ทางด้าน inferoanterior สว่น right lobe มี right 
hepatic vein มาแบง่ออกเป็น 2 sectors คือ anterior sector และ posterior sector แตล่ะ sector ถกูแบง่
อีกโดยแนวของ portal vein (ตามขวาง) เป็น superior segment (segment VIII-anterior sector; 
segment VII-posterior sector) กบั inferior segment (segment V-anterior sector; segment VI-
posterior sector) สว่น segment สดุท้ายเป็น segment I ซึง่หมายถึง caudate lobe [1] (รูปท่ี 6.1)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.1 การแบง่ segment ของตบั 

ระบบไหลเวียนของเลือดในตบั 

ตบัเป็นอวยัวะท่ีมีลกัษณะจ าเพาะคือมี dual blood supply หมายถึงมีเลือดมาเลีย้งจากทัง้ artery 
และ portal vein (รูปท่ี 6.2) โดยร้อยละ 25 มาจาก hepatic artery และร้อยละ 75 มาจาก portal vein มี 
hepatic blood flow เฉลี่ย 1500 มิลลลิติรตอ่นาที ซึง่ประมาณเท่ากบัร้อยละ 25 ของ cardiac output 
portal vein รวมเลือดมาจาก superior mesenteric vein และ splenic vein ปริมาณเลือดท่ีเข้าตบั
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hepatic vein 

inferior vena 

heart 

liver 

abdominal aorta 

hepatic 
artery 

tributaries from stomach, 
pancreas, small intestine and 
large intestine 

hepatic portal vein 

ประมาณ 2/3 มาจาก portal vein portal vein แยกออกเป็น right branch และ left branch ท่ีต าแหน่ง 
porta hepatis hepatic artery เป็นแขนงมาจาก coeliac axis ให้เลอืดประมาณ 1/3 แก่ตบั อยา่งไรก็ตาม
ปริมาณ oxygen supply จะได้จาก portal vein และ hepatic artery อยา่งละเท่า ๆ กนั hepatic artery 
แยกออกเป็น right branch และ left branch ใน hepatoduodenal ligament variations ของ hepatic 
arterial system ท่ีส าคญัคือ right hepatic artery และ/หรือ common hepatic artery มาจาก superior 
mesenteric trunk นอกจากนี ้left hepatic artery อาจเป็นแขนงมาจาก left gastric artery เลือดจากตบัจะ
เทกลบัเข้าสู ่systemic circulation ผา่นทาง hepatic veins ซึง่แบง่ออกเป็น right vein, middle vein และ 
left vein right hepatic vein ซึง่มีขนาดใหญ่ท่ีสดุ รับเลือดสว่นใหญ่จาก right lobe แนวของ right hepatic 
vein แบง่เนือ้ตบัขวาออกเป็น anterior sector และ posterior sector middle hepatic vein อยู ่ และรับ
เลือดระหวา่ง anterior sector ของตบัขวากบั left lobe สว่น left hepatic vein นัน้รับเลือดจาก left lateral 
segment เลือดจาก caudate lobe จะเทเข้าสู ่inferior vena cava โดยตรงผ่านทาง veins เส้นเลก็ๆ [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 6.2 dual blood supply ของตบั 

Biliary system เร่ิมต้นตัง้แตใ่นตบั โดยท่อน า้ดีเลก็ ๆ ท่ีเรียกวา่ bile canaliculi เทเข้าสู ่intrahepatic 
ducts ซึง่แยกออกตาม segmental anatomy คูก่บัแขนงของ vascular supply (คือ hepatic artery และ 
portal vein) Left intrahepatic duct ซึง่มาจากท่อน า้ดีของตบักลีบซ้าย (segment II, III และ IV) รวมกบั 
right intrahepatic duct ซึง่รับรวมท่อน า้ดีของตบักลีบขวา (segment V, VI, VII และ VIII) เป็น common 
hepatic duct (CHD) ซึง่อยูท่างด้านหน้าตอ่ portal vein และด้านขวาตอ่ hepatic artery ใน 
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hepatoduodenal ligament CHD เช่ือมตอ่กบั cystic duct กลายเป็น common bile duct (CBD) 
โดยทัว่ไปเส้นผ่าศนูย์กลางของ CBD จะมีขนาดประมาณ 6 ถึง 8 มิลลเิมตร CBD วางตวัทางด้านหลงัของ 
first part ของ duodenum ผา่นใน head of pancreas และ รวมกบั main pancreatic duct form 
กลายเป็น common duct และ ampulla of Vater เทเข้าสู ่duodenum ท่ีผนงัทาง medial ของ 2nd part 
ของ duodenum และ บริเวณ ampulla of Vater จะมี circular smooth muscle เรียกวา่ Sphincter of 
Oddi (รูปท่ี 6.3) ช่วยควบคมุการไหลของน า้ดีจากตบัสู ่duodenum ท่อน า้ดีมีเส้นเลือดท่ีมาเลีย้ง วางตวัอยู่
ทางด้านข้างทัง้สองข้าง (3 และ 6 นาฬิกา) [2] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.3 Biliary system 
ถงุน า้ดี (gallbladder) แบ่งออกเป็นส่วน fundus, body และ neck และเช่ือมต่อกบั common 

hepatic duct ทาง cystic duct โดยปกติจะจนุ า้ดีได้ประมาณ 30 ถึง 50 มิลลิลิตร ใน cystic duct จะมี 
spiral valves of Heister คอยควบคมุการไหลของน า้ดี ต าแหน่งบริเวณใกล้ neck อาจจะโตขึน้เป็น
กระเปาะ เรียกว่า Hartmann’s pouch ถงุน า้ดีได้รับเลือดจาก cystic artery ซึง่สว่นใหญ่เป็นแขนงมาจาก 
right hepatic artery โดย cystic artery มกัจะอยู่ใน Calot’s triangle ซึง่มีขอบเขตเป็น cystic duct, 
common hepatic duct และ inferior border ของตบั 
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โครงสร้างภายในตับ 
ตบัมีลกัษณะเป็น glandular tissue ท าหน้าท่ีเป็นทัง้ exocrine gland และ endocrine gland ตบั

จึงมีส่วนประกอบหลายอย่างท่ีจ าเป็นต่อการท าหน้าท่ี รวมทัง้มีสว่นประกอบท่ีท าหน้าท่ีน าอาหารมาเลีย้ง 
และควบคมุการท างานของตบั สว่นประกอบท่ีส าคญัของตบั ได้แก่ เซลล์ตบั เซลล์เนือ้เยื่อเก่ียวพนั หลอด
เลือด หลอดน า้เหลือง เส้นประสาท และท่อน า้ดี สว่นประกอบเหลา่นีมี้การรวมกนัเป็นโครงสร้างท่ีมีรูปแบบ 
และลกัษณะท่ีสมัพนัธ์กบัการท าหน้าท่ี เรียกว่า hepatic lobule ซึง่มีลกัษณะเป็นรูป 6 เหลี่ยม โดยมีแขนง
ของ portal vein, hepatic artery และ bile duct อยู่ท่ีมมุ รวมเรียกว่า portal triad และมี central vein อยู่
ตรงกลาง (รูปท่ี 6.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 6.4 Hepatic lobule  

หลอดเลือดฝอยท่ีท าหน้าท่ีแลกเปลี่ยนสารระหว่างเลือดกับเซลล์ตบั เรียกว่า sinusoid เลือดใน 
sinusoid เป็นเลือดท่ีมาจากทัง้ portal vein และ hepatic artery และถึงแม้เส้นเลือดทัง้สองจะแตกแขนง
ออกเป็น sinusoid และมีการเช่ือมต่อกนั (anastomosis) ในหลายแห่ง แต่การไหลของเลือดใน sinusoid 
จะไหลไปในทางเดียว ไม่สวนทางกนั เน่ืองจากมี inlet sphincter อยู่ภายใน เลือดจาก sinusoid จะไหล
รวมกนัเข้าสู่ central vein และออกจากตบัทาง hepatic vein ไปยงั inferior vena cava ต่อไป ใน 
sinusoid บางแห่ง มีเซลล์ท่ีเรียกว่า Kupffer cell อยู่ภายในหลอดเลือด ท าหน้าท่ีเป็น phagocyte จบัเม็ด
เลือดแดงท่ีหมดอาย ุหรือมีความผิดปกติท่ีเลด็ลอดจากการสลายท่ีม้าม 

ผนงัของ sinusoid ในตบัมีลกัษณะพิเศษ โดย liver sinusoidal endothelial cells (LSECs) ซึง่พบ
ประมาณ ร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 20 ของเซลล์ตบันี ้จะมีโครงสร้างเป็นแบบ discontinuous มี basement 
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membrane เฉพาะบางแห่ง มี endothelial cell ท าหน้าท่ีเป็นผนงัหลอดเลือด แตไ่ม่ได้เช่ือมตอ่กนัตลอด มี
ช่องว่างระหว่างเซลล์เป็นช่วง ๆ LSECs มีคณุสมบตัิเป็น permeable barrier พราะมีช่องทะลผุ่านเซลล์
จากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งท่ีเรียกว่า fenestrae ชนิดท่ีไม่มี diaphram กัน้ (รูปท่ี 6.5) ลกัษณะพิเศษ
เหล่านีข้อง sinusoid ช่วยให้การแลกเปลี่ยนสารระหว่างเลือดกับเซลล์ตบัเป็นไปได้โดยสะดวก และ 
LSECs ช่วยควบคมุ hepatic vascular tone ท าให้ร่างกายสามารถรักษาระดบั low portal pressure ไว้ได้
แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของ hepatic blood flow เกิดขึน้มากมายในช่วง digestion ก็ตาม นอกจากนี ้
LSECs ยงัช่วยควบคมุ hepatic stellate cell ให้อยู่ในภาวะ quiescence มีผลยบัยัง้ vasoconstriction 
และ fibrosis development ถ้าตบัมี fibrogenesis เช่นในผู้ ป่วยโรคตบัแข็ง LSECs จะสญูเสียหน้าท่ีไป 
กลายเป็น capillarized LSECs ไปกระตุ้น hepatic stellate cell (HSC) สง่เสริมให้เกิด angiogenesis 
และ vasoconstriction ทัง้ยงัมี vascular growth factor (VEGF) หลัง่ออกมาจากเซลล์ตบัมากขึน้ ซึง่จะมี
ฤทธ์ิ profibrogenic action ท าให้มี liver angiogenesis เพิ่มมากขึน้ fenestrae ของ LSECs จะหายไป 
เนือ้ตบัมี extracellular matrix เพิ่มขึน้ basement membrane รอบ ๆ sinusoid จะหนาขึน้ และมี
สว่นประกอบเปลี่ยนไปจากปกต ิท าให้การแลกเปลี่ยนสารระหวา่งเลือดกบัเซลล์ตบัเกิดได้ไม่ดี [3] 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 6.5 liver sinusoidal endothelial cells (LSECs) 
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เซลล์ตับ 
 เซลล์ตบัเป็นเซลล์ประเภท epithelial มีประมาณร้อยละ 80 ของปริมาตรตบั อยูเ่รียงตอ่กนัเป็นแถว 
และซ้อนกนัเป็นแผน่เรียกวา่ liver cell plate และมีลกัษณะพิเศษดงัท่ีกลา่วมาแล้ววา่จะมี basement 
membrane น้อยมาก เซลล์ตบับางแห่งอยูต่ิดกบั sinusoid ทัง้สองด้าน โดยมีเพียง space of Disse 
คัน่กลาง (รูปท่ี 6.6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.6 hepatocyte 
 
ขนาด และลกัษณะของเซลล์ตบัอาจมีความแตกต่างกนัได้บ้าง ขึน้อยู่กบัต าแหน่งท่ีเซลล์ท าหน้าท่ี 

แตท่กุเซลล์จะมี cell surface แบง่ตามการท าหน้าท่ีเป็น 3 domain คือ 
1. Sinusoidal domain เป็นด้านท่ีติดกบั sinusoid มีพืน้ท่ีประมาณร้อยละ 37 ของ cell surface 

มีลกัษณะเป็น microvilli ยื่นไปใน space of Disse ซึง่เป็นช่องว่างคัน่ระหว่างเซลล์ตบักบั sinusoid 
ผิวหน้าของเซลล์ด้านนีป้ระกอบด้วยโปรตีนท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวข้องกบั intercellular communication ซึง่ได้แก่ 
receptor ส าหรับจบัฮอร์โมน และ growth factor, โปรตีนขนสง่ส าหรับน าสารจากเลือดเข้าเซลล์ซึง่อาจเป็น
แบบ facilitated transport, Na+-cotransport หรือแบบ receptor-mediated endocytosis เป็นต้น 
เอนไซม์ Na+, K+-ATPase ซึ่งท าหน้าท่ีน า Na+ ออกจากเซลล์จะอยู่ทางด้านนี ้เซลล์ตบัส่วนใหญ่จะมี
ผิวหน้า 2 ด้านท่ีติดกบั sinusoid 

2. Apical domain มีพืน้ท่ีผิวประมาณร้อยละ 13 ของ cell surface ท าหน้าท่ี 2 อย่าง คือ ขบั
สว่นประกอบของน า้ดีออกจากตบัเข้าสู่ bile canaliculus และท าหน้าท่ีเป็นผนงัของ bile canaliculus 
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ผิวหน้าของเซลล์ส่วนนีจ้ะมีลกัษณะเป็นร่องอยู่รอบเซลล์ น า้ดีท่ีขบัออกจากเซลล์ตบัจะถกูกัน้ไม่ให้ปนกบั
พลาสมาโดย tight junction 

3. Lateral domain เป็นด้านท่ีติดกบัเซลล์อ่ืน มีพืน้ท่ีผิวประมาณร้อยละ 50 ของ cell surface มี 
cell adhesion molecule ซึง่เป็นสว่นประกอบของ intercellular junction ท าหน้าท่ีจบัเซลล์ตบัให้อยูต่ิดกนั
เป็น liver cell plate นอกจากนี ้intercellular junction ยงัท าหน้าท่ีกัน้โปรตีนของ cell membrane ให้อยู่
ในบริเวณท่ีต้องท าหน้าท่ี ไม่กระจายไปทัว่ทัง้ cell surface และเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างเซลล์ของตบั 
เช่น gap junction 

 
หน้าที่ของเซลล์ตับ [4] 

เซลล์ตบัมีหน้าท่ีหลายอยา่งซึง่อาจแบง่ได้เป็น 4 ประเภท คือ 

1. การสังเคราะห์ (synthetic function) เช่น การสงัเคราะห์พลาสมาโปรตีน และสารท่ีจ าเป็น
ส าหรับการท างานของเนือ้เย่ืออ่ืน ท่ีส าคญัคือ albumin และ clotting factor  

 ตบัผลิต albumin ประมาณ 10 กรัมต่อวนั โดย albumin มี half-life อยู่ท่ี                  
15 – 20 วนั 

 ตบัผลิต clotting factor เกือบทัง้หมด (ยกเว้น factor VIII) ดงันัน้เม่ือ synthetic 
function ของตบัเสียไปจะเกิด PT (prothrombin time) และ INR (international normalized ratio) 
prolong (clotting factor เหลา่นีจ้ะถกู monitor ผ่าน PT และ INR) สว่นในภาวะ vitamin K deficiency 
หรือได้รับ warfarin therapy จะพบ PT prolong ได้เช่นกนัเน่ืองจาก factor II, VII, IX และ X เป็น vitamin 
K dependent factor 

2. การควบคุมเมแทบอลิซึม (metabolic regulation) เช่น การควบคุมความเข้มข้นของ 
สารอาหารชนิดต่าง ๆ ในเลือดให้อยู่ในระดบัท่ีคงท่ีโดย metabolic pathway ในตบั เช่น การควบคมุ 
glucose metabolism ทัง้ gluconeogenesis และ glycogenolysis และควบคมุ lipid metabolism ใน
การผลิต cholesterol และ fatty acid อีกทัง้ควบคมุโดยการผลิต bile เพื่อใช้ในการย่อย lipid ในทางเดิน
อาหารอีกด้วย ในสว่นของ protein metabolism นัน้ ตบัสร้าง amino acid หลายชนิด ผ่าน amino acid 
deamination ท าให้เกิด ammonia production เปลี่ยนแปลงตามปริมาณ amino acid ท่ีถกูสร้างขึน้ 

3. การก าจัดพษิ (inactivation และ detoxification) ท าให้สารบางอยา่งหมดฤทธ์ิ หรือมีพิษ
น้อยลง เชน่ การสลายฮอร์โมน การก าจดัสารพิษ หรือสารแปลกปลอมออกจากกระแสเลอืด การ
เปลี่ยนแปลงยาท่ีร่างกายได้รับ และการขบัถ่ายของเสียออกนอกร่างกายทางน า้ดี ตบัเป็นอวยัวะส าคญัท่ี
ท าหน้าท่ีในการก าจดัสิง่แปลกปลอม ทัง้จากในร่างกายท่ีผลิตขึน้ หรือท่ีได้รับจากภายนอกโดยใช้ 2 
กระบวนการหลกั คือ phase 1 reaction ผา่น oxidation, reduction และ hydrolysis ซึง่ เอนไซม์หลกัท่ีใช้
คือ cytochrome P450 enzyme และ phase II reaction ผา่น conjugation reaction การสร้าง 
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conjugated molecule นัน้มีหลาย subgroup ด้วยกนั เช่น glucuronate, acetate, glutathione, glycine, 
sulfate และ methyl group เพื่อให้เกิด reaction และก าจดัของเสียออกไปจากร่างกาย 

4. การส่งสารออกจากเซลล์ตับ (secretion) มี 2 ทาง คือ การสง่ออกจากตบัเข้าสูก่ระแส
เลือด และการสง่ออกจากตบัเข้าสูท่างเดนิน า้ดี การผลติน า้ดีเข้าสูท่างเดนิอาหารเป็นอีกหน้าท่ีหนึง่ของตบั 
โดยสว่นประกอบหลกัของน า้ดีเป็นน า้ electrolyte และ organic molecule ตา่งๆ เช่น bile pigment, bile 
acid และ phospholipid (e.g. lecithin) ซึง่จะผลติประมาณ 1 ลติรตอ่วนั 
 
การสังเคราะห์ (synthetic function) 

ตบัสงัเคราะห์สารหลายชนิดเพื่อสง่ออกไปให้อวยัวะอ่ืนใช้ ท่ีส าคญัคือ พลาสมาโปรตีน กลโูคส 
สารคีโตน ไขมนั โคเลสเตอรอล และเกลือน า้ด ี เป็นต้น เราจงึสามารถวดัปริมาณ หรือ activity ของ 
พลาสมา่โปรตนีท่ีตบัสงัเคราะห์ได้ เพ่ือเป็นการประเมิน synthetic function ของตบั 

พลาสมาโปรตีนเกือบทกุชนิดสงัเคราะห์จากตบั ตวัอยา่งเช่น albumin, fibrinogens และ 
apolipoproteins รวมถึง factors ท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการ hemostasis และ fibrinolysis เช่น 
coagulation factors, anti-trypsin และ plasminogen นอกจากนัน้ยงัมีพวก carrier proteins เช่น 
transferrin และ retinol binding เป็นต้น มียกเว้นเพียงบางชนิดท่ีไม่ได้สร้างจากตบั เชน่ 
immunoglobulins สงัเคราะห์จาก plasma cells, erythropoietin และ renin สงัเคราะห์จากไต, cytokines 
สงัเคราะห์จากเซลล์เม็ดเลอืดขาว เป็นต้น พลาสมา่โปรตีนเหลา่นีมี้หน้าท่ีตา่งๆ ดงันี ้[5] 

 ล าเลียงสารท่ีไมล่ะลายน า้ไปในกระแสเลือด เช่น ไลปิด เกลือแร่ วิตามิน สเตียรอยด์ ฮอร์โมน 
และ ของเสียตา่ง ๆ ท่ีไม่ละลายน า้ 

 ป้องกนัอนัตรายตอ่เนือ้เยื่อและอวยัวะ เช่น coagulation factors ป้องกนัการเสยีเลือด ออก
จากหลอดเลือด, fibrinolytic enzymes ป้องกนัหลอดเลือดอดุตนั และ proteinase inhibitors ป้องกนั
อนัตรายจากเอนไซม์ proteinase เป็นต้น 

 เป็น prohormone เช่น angiotensinogen 
ตบัสงัเคราะห์ albumin ประมาณวนัละ 14 กรัม การสงัเคราะห์ albumin (รูปท่ี 6.7) เร่ิมต้นท่ี 

nucleus ของ hepatocyte genes จะถกู transcribed ได้ messenger ribonucleic acid (mRNA) mRNA 
นีจ้ะถกูปลอ่ยออกสู ่ cytoplasm ไปจบักบั ribosomes เป็น polysomes ท่ีสงัเคราะห์ preproalbumin 
preproalbumin นีเ้ป็น albumin molecule ท่ีมี amino acid 24 ตวัอยูท่าง N terminus ท าหน้าท่ีพา 
preproalbumin ผา่น cisternae ท่ี membrane ของ rough endoplasmic reticulum เม่ือเข้าไปอยูใ่น 
endoplasmic reticulum แล้ว leading part ท่ีประกอบด้วย amino acid 18 ตวัจะถกูตดัออกโดยเอนไซม์ 
signal peptidase เหลือเป็น proalbumin ซึง่เป็น intracellular form ของ albumin proalbumin นีจ้ะถกู
สง่ไปท่ี Golgi apparatus จากนัน้ amino acid 6 ตวั (hexapeptide) ได้แก่ Arg-Gly-Val-Phe-Arg-Arg จะ
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ถกูตดัออกโดยเอนไซม์ furin ได้เป็น albumin ซึง่ hepatocyte จะสง่ออกนอกตบัทนัทีโดยไม่มีการเก็บสะสม 
albumin ไว้ในตบั [6] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 6.7 The biosynthesis of albumin 
 
การควบคุมเมแทบอลิซึม (metabolic regulation) 

ตบัสามารถควบคมุระดบัสารอาหารในเลือดโดยอาศยั metabolic pathway ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ใน ตบั 
ทัง้การสงัเคราะห์ เก็บสะสม และการสลาย ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัชนิดของสารอาหาร และปริมาณของสาร อาหาร
ท่ีตบัได้รับจากการดดูซมึท่ีล าไส้ ซึง่จะแตกตา่งกนัระหวา่งระยะอดอาหาร (fasting state) กบั ระยะหลงั
รับประทานอาหาร (absorptive state) 

 
1. คาร์โบไฮเดรต 

ตบัเป็นอวยัวะส าคญัท่ีควบคมุระดบักลโูคสในเลือด 

 ระยะหลงัรับประทานอาหาร กลโูคสในเลอืดเพิ่มมากขึน้จากการยอ่ย และการดดูซมึ ตบัจะ
พยายามท าให้น า้ตาลในเลอืดลดลงทัง้โดยทางตรง และทางอ้อม (รูปท่ี 6.8) ทางตรงคือการสงัเคราะห์
เป็นกลยัโคเจนเก็บสะสมไว้ (glycogenesis) มีการเปลี่ยนกลโูคสเป็น glucose-6-phosphate และเป็นก
ลยัโคเจนในท่ีสดุ โดยเอนไซม์ glucokinase (GCK) และ glycogen synthase สว่นทางอ้อมคอืการยบัยัง้
เอนไซม์ glycogen phosphorylase และกระตุ้นเอนไซม์ glycogen synthase ผลลพัธ์คือมีการเพิ่ม 



 

105 
 

glucose-6-
phosphate 

glucose 

glucose 

GCK 

Direct 
pathway 

glycogen 

Glycogen 

synthase 

glycogen 
phosphorylase 

Indirect 
pathway 

GLUT2 

GCGR 
Insulin receptor 

hepatic glycogen synthesis และยงัมีการลดการสงัเคราะห์กลโูคส (gluconeogenesis) โดยมีการยบัยัง้ 
lipolysis ใน white adipose tissue (WAT) ท าให้ nonesterified fatty acids (NEFA) และ glycerol ถกู
สง่ไปท่ีตบัน้อยลง กระบวนการ acetyl-CoA-dependent activation ของ pyruvate carboxylase (PC) จงึ
ลดลง และมี gluconeogenesis จาก glycerol ลดลงอีกด้วย [7] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.8 Regulation of carbohydrate metabolism 

absorptive state : glycogen synthesis  glycogenolysis 
 

 ระยะอดอาหาร (รูปท่ี 6.9) กลโูคสในเลือดลดลง ตบัจะสลายกลยัโคเจนให้เป็นกลโูคส 
(glycogenolysis) หรือสงัเคราะห์กลโูคสขึน้มาใหม ่ (gluconeogenesis) นอกจากนีย้งัมีการกดการสร้างก
ลยัโคเจน (glycogen synthesis) โดยเม่ือ glucagon receptor (GCGR) ถกูกระตุ้น จะท าให้ความเข้มข้น
ของ cyclic AMP ภายในเซลล์ตบัเพิ่มขึน้ จงึไปกระตุ้น protein kinase A (PKA) ให้ยบัยัง้ transcription 
ของยีน glucokinase (GCK) ท าให้เอนไซม์ glycogen synthase ถกูยบัยัง้ในท่ีสดุ 
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รูปท่ี 6.9 Regulation of carbohydrate metabolism 

fasting state : glycogenolysis  glycogen synthesis 
 
 
2. ไขมัน 

ตบัท าหน้าท่ีสงัเคราะห์ apolipoprotein ท่ีช่วยล าเลียงไขมนัไปในกระแสเลือด และควบคมุ          เม
แทบอลิซมึของไขมนั ท่ีส าคญั 2 ชนิด คือ โคเลสเตอรอล และ triglycerides [8] 

 ระยะหลงัรับประทานอาหาร ระดบัโคเลสเตอรอลในเลือดเพิ่มมากขึน้ ตบัจะลดปริมาณ การ
สงัเคราะห์โคเลสเตอรอลลง หรือ เปลี่ยนโคเลสเตอรอลเป็นกรดน า้ดี (bile acid) หรือขบั โคเลสเตอรอล
ออกทางน า้ด ี ท าให้ระดบัโคเลสเตอรอลในเลือดไม่เพิม่สงูมาก นอกจากนี ้ ตบัยงัท าหน้าท่ี ลดระดบั 
triglycerides ในเลือดซึง่มากบั chylomicron โดยจบั chylomicron remnants เข้าไปสลาย ในเซลล์ 

 ระยะอดอาหาร หรือออกก าลงักาย triglyceride ในเนือ้เย่ือไขมนัจะถกูสลายเป็น กรดไขมนั 
และปลอ่ยออกสูก่ระแสเลือดเพ่ือให้เนือ้เย่ือตา่งๆใช้สลายเป็นพลงังานทดแทนการใช้กลโูคส ซึ่งมีระดบั
ลดลง กรดไขมนัเป็นสารท่ีไม่ละลายน า้ จะถกูพาไปในกระแสเลือดโดยรวมกบั albumin ซึง่สงัเคราะห์จาก
ตบั ตบัจะสลายกรดไขมนัได้พลงังาน และ acetyl Co A เพื่อน าไปสงัเคราะห์ เป็นสารคีโตน (ketogenesis) 
เนือ้เย่ือนอกตบัสว่นใหญ่สามารถสลายสารคีโตนให้เป็นพลงังาน (ketolysis) ได้ โดยเปลี่ยนสารคโีตนกลบั
เป็น acetyl CoA แล้วสลายตอ่ไปในวงจรเคร็บส์ได้ สมองใช้ สารคีโตนนีเ้ป็นพลงังานแทนกลโูคสได้ 

ตบัสามารถสงัเคราะห์ endogenous triglycerides (lipogenesis) โดยการสงัเคราะห์กรดไขมนั 
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ขึน้มาใหมจ่าก acetyl CoA ซึง่ได้จากสารอาหาร เช่น กลโูคส และกรดอะมิโนท่ีได้รับมากเกิน ความ
ต้องการของร่างกาย ไขมนัท่ีตบัสงัเคราะห์ได้จะน ามารวมกบั apolioprotein B-100 และสง่เข้าสู ่ กระแส
เลือดในรูป VLDL เพื่อสง่ไขมนัไปเก็บไว้เป็นพลงังานส ารองท่ี adipose tissue ดงันัน้ ตบัท า หน้าท่ี
สงัเคราะห์ไขมนัแตจ่ะไมเ่ก็บไขมนัไว้ในตบั ถ้าตบัสงัเคราะห์ไขมนัมากหรือสง่ออกไมไ่ด้ จะมีไขมนั สะสม
มากในเซลล์ตบั ซึง่อาจท าให้เกิดภาวะตบัคัง่ไขมนั หรือตบัอ้วน (fatty liver) มีผลท าให้ตบัท า หน้าท่ีไม่ได้
ตามปกต ิภาวะ fatty liver นี ้พบมากในผู้ ท่ีดื่มสรุาจดัโดยเฉพาะท่ีดืม่มากเป็นเวลานาน ๆ ซึง่มกัจะเกิดการ
ขาดสารอาหารท่ีจ าเป็นส าหรับการขนสง่ไขมนัร่วมด้วย [9] 

 
3. กรดอะมิโน 

ตบัท าหน้าท่ีส าคญัเก่ียวกบัการสลายโปรตีนและเมแทบอลิซมึของกรดอะมิโน โดยได้รับกรดอะมิโน
จากโปรตีนตา่ง ๆ ทัง้ในกระแสเลือด และในเนือ้เย่ือท่ีหมดอายกุารใช้งานแล้วถกูน ามาสลายท่ีตบั รวมทัง้
จากอาหารท่ีผา่นการยอ่ย และการดดูซมึจากล าไส้ โดยตบัจะสลายกรดอะมิโนสว่นเกิน แล้วน าไป 
สงัเคราะห์เป็นน า้ตาลหรือไขมนั และกรดอะมิโนชนิด nonessential เพื่อใช้ในร่างกายตอ่ไป 

เอนไซม์ท่ีใช้ในเมแทบอลซิมึของกรดอะมิโนจงึมีอยูม่ากในเซลล์ตบั เช่น เอนไซม์ aspartate 
aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT) และ glutamate dehydrogenase เป็นต้น 
เม่ือตบัได้รับอนัตรายจงึมีการปลอ่ยเอนไซม์ท่ีมีอยูใ่นเซลล์เข้าสูก่ระแสเลือด ดงันัน้ การวิเคราะห์ activity 
ของเอนไซม์เหลา่นีจ้งึสามารถช่วยบง่บอกถึงอนัตรายตอ่ตบัได้ [10] 

เมแทบอลซิมึของกรดอะมิโนบางชนิดเกิดเฉพาะในตบั เช่น การสงัเคราะห์ tyrosine จาก 
phenylalanine และ การสลาย aromatic amino acid (phenylalanine, tyrosine และ tryptophan) เป็น
ต้น ถ้าตบัไม่สามารถท าหน้าท่ีได้ จะท าให้กรดอะมิโนเหลา่นีมี้ระดบัสงูขึน้ในเลือด มากกวา่กรดอะมิโนชนิด
อ่ืน กรดอะมโินท่ีเพิ่มสงูขึน้นีจ้ะแยง่ (compete) กบักรดอะมิโนชนิดอ่ืนท่ีใช้ โปรตีนขนสง่ (transport 
protein) ชนิดเดียวกนัในการเข้าสูเ่ซลล์ตา่งๆ โดยเฉพาะเซลล์สมอง ท าให้ เซลล์ได้รับ aromatic amino 
acid มาก แตข่าดกรดอะมิโนชนิดอ่ืนท่ีต้องการ ซึง่อาจเป็น สาเหตอุยา่งหนึง่ของการท าหน้าท่ีของสมอง
ผิดปกติในโรคตบั (hepatic encephalopathy) [11] 

 
4. เกลือแร่ 

เกลือแร่ท่ีเก็บสะสมในตบั คือ เหลก็ และทองแดง สารเหลา่นีถ้กูเก็บไว้ในตบัโดยจบัอยูก่บัโปรตีน 
เน่ืองจาก free intracellular iron นัน้เป็นพษิตอ่เซลล์ ดงันัน้สว่นใหญ่ของเหลก็จะถกูเก็บสะสมในรูปของ 
ferritin ซึง่จะถกูน าออกจากเซลล์มาใช้เม่ือร่างกายต้องการ ในภาวะปกติเหลก็สว่นใหญ่ในกระแสเลือดจะ
อยูใ่นรูป transferrin ในภาวะท่ีร่างกายขาดเหลก็ (รูปท่ี 6.10) iron regulatory protein (IRP) จะจบักบัทัง้ 
iron responsive element (IRE) ของ transferrin receptor 1 (TfR1) mRNA และ ferritin เพื่อไมใ่ห้มีการ
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สงัเคราะห์โปรตีน ท าให้ปริมาณ ferritin ท่ีสงัเคราะห์ได้ลดลง อีกทัง้ยงัมีการเพิ่มการสงัเคราะห์โปรตีน 
transferrin receptor ท าให้ปริมาณเหลก็ในเซลล์สงูขึน้จากการน าเข้าเหลก็จากกระแสเลือดท่ีเพิ่มขึน้และ
การเก็บกกัเหลก็ใน ferritin ท่ีลดลง ในทางกลบักนั หากเกิดภาวะท่ีเซลล์มีเหลก็มากเกินความต้องการ IRP 
จะไมจ่บักบั IRE ท าให้การสงัเคราะห์ ferritin ไมถ่กูยบัยัง้ สว่นการสงัเคราะห์ transferrin receptor ลดลง 
จากการท่ี mRNA ถกูสลายโดยเอนไซม์ ท าให้เซลล์สามารถควบคมุปริมาณเหลก็ได้ทัง้โดยลดปริมาณการ
น าเข้าเหลก็ และสะสมเหลก็ท่ีมีมากเกินไว้ในโมเลกลุ ferritin และหากเกิดภาวะ severe iron overload ตบั
จะเก็บสะสมเหลก็เพิ่มในรูปของ hemosiderin ซึง่เป็นสารไม่ละลายน า้ เกิดจาก degraded ferritin รวมกบั 
ferric hydroxide chains hemosiderin นีจ้ะถกูน าออกมาใช้ได้ยากกวา่ ferritin [12] 

 
รูปท่ี 6.10 regulation of iron homeostasis in hepatocytes 

 

 ส าหรับทองแดงนัน้ จับกับ albumin หรือ histidine มาในกระแสเลือด และเข้าสู่ตับทาง portal 
vein แล้วเข้าสูเ่ซลล์ตบัทาง sinusoidal plasma membrane (รูปท่ี 6.11) ทองแดงท่ีจบักบั transporter มา
นี ้เป็น Cu(II) ซึ่งต้องถูกรีดิวซ์ให้เป็น Cu(I) โดยเอนไซม์ reductase ก่อนท่ีจะเข้าสู่เซลล์ตับโดยอาศัย 

hCTR1 ซึง่เป็น plasma membrane copper transporter มีลกัษณะเป็น trimer ท่ีมี copper-binding 
domains เป็นพวก methionine cluster motif (MXXM) และ cysteine cluster (CXXC) เม่ือสะสมอยู่ใน
เซลล์ตบั ทองแดงไม่ได้อยู่ในรูป ionic form แต่จะจบัอยู่กบั low-molecular-weight proteins ท่ีเรียกว่า 
metallochaperones เป็น copper-metallochaperones จากนัน้ metallochaperones จะพาทองแดงไป
จบักบั Wilson ATPase ซึง่มี CXXC copper-binding domain เม่ือทองแดงในเซลล์ตบัอยู่ในระดบัต ่า หรือ
ระดบัปกติ Wilson ATPase จะท าให้มีการสร้าง ceruloplasmin ขึน้ภายใน Golgi apparatus จากนัน้ 
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ceruloplasmin จะถกูปล่อยเข้าสู่กระแสเลือด แต่เม่ือทองแดงในเซลล์ตบัมีระดบัสงู Wilson ATPase จะ
กระตุ้นให้มีการสง่ทองแดงออกทางน า้ดีโดยอาศยั MRP2 transporter [13] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.11 Regulation of copper homeostasis in hepatocytes 
 

5. วิตามิน 
ตบัเป็นท่ีเก็บสะสมวิตามินเกือบทกุชนิด ท่ีมีมากคือ วิตามินท่ีละลายในไขมนั A, D, E, K และ

วิตามินท่ีละลายในน า้ B12 [14] 

 วิตามิน A จะถกูเก็บไว้ท่ี stellate cells ในรูปของ retinyl ester และจะถกูเปลี่ยนเป็น retinol 
palmitate ซึง่เป็น active form โดยเอนไซม์ lecithin:retinol acyltransferase วิตามิน A นีจ้ะถกูเก็บ และ
น าออกมาใช้วนัละหลายๆครัง้เป็นวงจรท่ีเรียกวา่ retinol recycling 

 วิตามิน D จะต้องถกู hydroxylate ท่ีตบัให้เป็น 25(OH)vitamin D ก่อนท่ีจะส่งต่อไป 
hydroxylate อีกครัง้ท่ีไต 

 วิตามิน E ซึง่เป็น anti-oxidants จะถกูเก็บไว้ท่ีตบั หรือท่ี adipose tissue โดยหลงัจากมีการ
ดูดซึม และขนส่งวิตามิน E มาในกระแสเลือดในรูปของ alpha-tocopherol จับกับ chylomicrons แล้ว 
alpha-tocopherol ส่วนใหญ่จะถกูส่งไปเก็บท่ี parenchymal cells ของตบั มีเพียงสว่นน้อยท่ีถกูเก็บไว้ท่ี 
non-parenchymal cells (endothelial, stellate และ Kupffer cells) เม่ือร่างกายต้องการใช้วิตามิน E 
alpha-Tocopherol จะถกูสง่ออกจากตบัพร้อมกนักบั very low density lipoprotein (VLDL) 
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 วิตามิน K จะถกูรีดิวซ์ท่ีตบัให้อยู่ในรูป phylloquinone โดยเอนไซม์ท่ีมีฤทธ์ิ quinone 
reductase เช่น NADPH dehydrogenase ปริมาณวิตามิน K เฉลี่ยท่ีสะสมในตบัคือประมาณ           200 
– 300 นาโนโมล 

 วิตามิน B12 จะถกูเก็บสะสมไว้ท่ีตบัประมาณ 2-5 มิลลกิรัม ในรูปของ adenosylcobalamin 
เม่ือร่างกายต้องการใช้วิตามิน B12 adenosyl group จะแยกตวัออกมา แล้ว cobalamin จะไปรวมกบั 
methyl หรือ hydroxyl group ได้เป็น methylcobalamin หรือ hydroxocobalamin ตามล าดบั ระดบัของ 
methylcobalamin จะต า่กวา่ระดบัของ hydroxocobalamin ไม่ใชเ่พราะเป็นท่ีต้องการมากกวา่ แตเ่ป็น
เพราะวา่ methylcobalamin จะถกูใช้หมดไปทนัทีหลงัจากถกูสร้างขึน้มา ในขณะท่ี hydroxocobalamin 
จะสามารถอยูใ่นร่างกายได้ระยะหนึง่ 
 
การก าจัดพษิ (inactivation และ detoxification) 

สารท่ีถกูสลายและก าจดัในตบัมีหลายชนิด เช่น ฮอร์โมน สารท่ีร่างกายไม่ต้องการจาก metabolism 
ต่างๆ, สารพิษจากทางเดินอาหาร, xenobiotics (สารเคมี และสิ่งแปลกปลอม) และยาบางชนิด ตบัมีวิธี
ก าจดัสารแตล่ะชนิดต่างกนั โดยมีหลกัการคือการใช้เอนไซม์เปลี่ยนสารท่ีละลายในไขมนัเป็นสารท่ีละลาย
น า้ได้ เช่น เปลี่ยนแอมโมเนียท่ีเกิดจากการสลายโปรตีนเป็นยเูรียโดย urea cycle หรือเปลี่ยนเป็นกลตูามีน 
โดยเอนไซม์ glutamine synthetase เป็นต้น การก าจดัสารท่ีไม่ชอบน า้จะ ประกอบด้วย 2 ขัน้ตอน [15] คือ 

Phase 1 : เป็นการเปล่ียนแปลงสารเพ่ือให้มีฤทธ์ิท าปฏิกิริยาให้ว่องไวมากขึน้ เอนไซม์ส าคญัท่ี ท า
หน้าท่ีในขัน้ตอนนี ้คือ cytochrome P-450 ซึง่เป็น hemeproteinoxidoreductases ส าคญัท่ีท าหน้าท่ีใน 
metabolism ของยา และ xenobiotics ตา่ง ๆ  

cytochrome P-450 นีท้ างานโดยใช้ electrons จาก nicotinamide adenine dinucleotide 
phosphate (NADPH) ผ่านทาง flavoprotein reductase เพื่อรีดิวซ์โมเลกลุท่ีประกอบด้วย C, N, O, S, P, 
halogens และ heteroatoms อ่ืน ๆ นอกจากนี ้cytochrome P-450 ยงัสามารถ catalyze กระบวนการ 
reduction ของ nitro groups และ carbon–halogen bonds ได้ด้วย ความสามารถของตบัในการ 
metabolize สาร xenobiotic นีอ้าจเรียกได้ว่าเป็น mixed-function oxidase เพราะว่ามีการใช้ทัง้ NADPH 
และ oxygen ในการ hydroxylate สารตา่ง ๆ ขัน้ตอนของ electron transfer ใน cytochrome P450-
dependent mixed-function oxidase system (รูปท่ี 6.12) คือ flavoprotein NADPH–cytochrome P450 
reductase รับ electrons จาก NADPH แล้วส่งต่อไปให้ ferric cytochrome P450 กลายเป็น ferrous 
cytochrome P450 ไปจบักบัโมเลกลุออกซิเจน และ substrate จากนัน้มีการสง่ electron ตวัท่ีสองซึง่จะไป
กระตุ้น heme-bound oxygen ท าให้ substrate ถกู hydroxylate ในท่ีสดุ 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/oxidoreductase
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/nicotinamide
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/flavoprotein
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/halogen
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/oxidase
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/electron-transfer
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/reduced-nicotinamide-adenine-dinucleotide-phosphate
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รูปท่ี 6.12 ขัน้ตอนของ electron transfer ใน cytochrome P450-dependent mixed-function 

oxidase system 
Phase 2 : conjugation เพื่อท าให้สารจาก phase 1 ละลายน า้ได้ดีขึน้จนสามารถ ขบัถ่ายทาง

ปัสสาวะ หรือน า้ดีได้ เอนไซม์ส าคญัท่ีใช้ในขัน้ตอนนี ้ ได้แก่ เอนไซม์ hydrolase และ conjugative 
enzymes เช่น glucuronyltransferases, glutathione transferases, N-acetyltransferase และ 
sulfotransferase เอนไซม์เหลา่นีท้ าหน้าท่ีเติมสว่นท่ีเป็น hydrophilic เชน่ sulfate, glucuronide หรือ 
acetate สารท่ีถกูท าให้หมดฤทธ์ิโดยวิธีนีมี้หลายชนิด เช่น steroid hormones, CCl4, acetaminophen 
และยาอีกหลายชนิด อยา่งไรก็ตาม การท่ีตบัต้อง conjugate สารตา่ง ๆ มากมายเกินจ าเป็นจะมีผลท าให้
เกิด reactive electrophilic species ซึง่เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogens) ได้ 

 
การส่งสารออกจากเซลล์ตับ (secretory function) 

ตบัสง่สารท่ีสงัเคราะห์ได้ออกทางกระแสเลือดและทางน า้ดี สารท่ีตบัสง่ออกมีหลายประเภท มีทัง้ ท่ี
เป็นโปรตีน สารอาหาร และของเสีย ในท่ีนีจ้ะกล่าวถึงเฉพาะการส่งออกเกลือน า้ดี และบิลิรูบิน ซึ่งเป็น 
สว่นประกอบส าคญัของน า้ดี (bile) สารทัง้สองชนิดขบัออกทางเดียวกนั แตห่น้าท่ี และความส าคญั ตา่งกนั
มาก เกลือน า้ดีเป็นสารท่ีจ าเป็นส าหรับการยอ่ย และการดดูซมึอาหารไขมนั และเป็นสารท่ี ร่างกายต้องการ
น ากลบัมาใช้ใหม ่สว่นบลิรูิบนิหรือสีน า้ดีเป็นของเสียท่ีร่างกาย ต้องการขบัทิง้ 

 
1. กรดน า้ด ี(bile acid) 

กรดน า้ดีเป็นสารท่ีไม่มีสี ละลายน า้ได้ดี และมีรสขม การสังเคราะห์กรดน า้ดีนี เ้ป็นวิถีหลักของ 
กระบวนการสลายโคเลสเตอรอลในคน แต่การสลายโคเลสเตอรอลด้วยวิธีนีก็้ยังไม่สามารถก าจัด 
โคเลสเตอรอลท่ีมีมากเกินในร่างกายได้ทัง้หมด ถึงแม้วา่เอนไซม์ท่ีใช้ในการสงัเคราะห์กรดน า้ดีมีอยู่ในเซลล์
ชนิดอ่ืน ๆ ด้วย แต่ตบัเป็นอวยัวะเดียวท่ีจะเกิดการสงัเคราะห์กรดน า้ดีได้ ขัน้ตอนการสงัเคราะห์กรดน า้ดี
ต้องใช้เอนไซม์ถึง 17 ชนิด แต่ละขัน้เกิดขึน้ในส่วนต่าง ๆ ภายในเซลล์ เช่น cytosol, endoplasmic 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/electron-transfer
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reticulum (ER), mitochondria และ peroxisomes กรดน า้ดีมี 2 ชนิดท่ีส าคญั คือ primary bile acid และ 
secondary bile acid ตบัสงัเคราะห์กรดน า้ดีชนิด primary bile acids (cholic acid และ 
chenodeoxycholic acid) จากโคเลสเตอรอล สว่น secondary bile acids (deoxycholic acid และ 
lithocholic acid) นัน้ถกูเปลี่ยนมาจาก primary bile acids โดยแบคทีเรียในล าไส้ 

 
1.1 การสังเคราะห์กรดน า้ด ี

การสงัเคราะห์ primary bile acid จากโคเลสเตอรอลนัน้ต้องใช้เอนไซม์หลายขัน้ตอน (รูปท่ี 

6.13) ขัน้ตอนหลกัคือ hydroxylation โคเลสเตอรอลจะถูกอ็อกซิไดส์ท่ีต าแหน่งท่ี 7 โดยเอนไซม์ 7-

hydroxylase (CYP7A1) ให้เป็น 7-hydroxycholesterol เอนไซม์ CYP7A1 นีอ้ยู่ท่ี endoplasmic 
reticulum เป็น metabolic enzyme ท่ีอยูใ่น cytochrome P450 family และท าหน้าท่ีควบคมุ rate limiting 
step ของการสงัเคราะห์กรดน า้ดีด้วย วิถีท่ีใช้เอนไซม์ CYP7A1 นีเ้รียกว่าเป็นวิถี "classic" หรือ "neutral" 

ในการสงัเคราะห์กรดน า้ดี จากนัน้ 7-hydroxycholesterol ท่ีได้จะถกูเปลี่ยนแปลงต่อ ไปเป็น cholic 
acid (CA) และ chenodeoxycholic acid (CDCA) สดัสว่นของกรดน า้ดีทัง้สองชนิดนีข้ึน้อยู่กบัการท างาน

ของเอนไซม์ sterol 12-hydroxylase (CYP8B1) โดย 7-hydroxycholesterol จะถกู CYP8B1 เปลี่ยน

ให้เป็น cholic acid แต ่7-hydroxycholesterol ท่ีเล็ดรอดจากการท าปฎิกิริยากบั CYP8B1 มาได้ จะถกู
เปลี่ยนเป็น chenodeoxycholic acid อาจกล่าวได้ว่าการท างานของ CYP8B1 gene เป็นตวัก าหนด
อตัราสว่นของ cholic acid : chenodeoxycholic acid ซึง่ตามปกตจิะอยูท่ี่ประมาณ 3:4 

การสงัเคราะห์กรดน า้ดีอีกวิถีหนึ่งคือการ hydroxylation ของ cholesterol ท่ีต าแหน่งท่ี 27 
ก่อนโดยเอนไซม์ sterol 27-hydroxylase (CYP27A1) ซึง่เป็น mitochondrial enzyme จากนัน้จะถกู 

hydroxylate ตอ่ท่ีต าแหน่งท่ี 7 โดยเอนไซม์ oxysterol 7-hydroxylase (CYP7B1) แล้วถกูเปลี่ยนเป็น 
chenodeoxycholic acid ในท่ีสดุ วิถีท่ีใช้เอนไซม์ CYP27A1 นีเ้รียกว่าเป็นวิถี "acidic" ซึ่งพบได้ไม่เกิน 
ร้อยละ 6 ในคน แต่ถึงแม้ว่าวิถี "acidic" นีไ้ม่ใช่วิถีหลกัในการสงัเคราะห์กรดน า้ดี แต่มีความส าคญัทาง
คลินิกโดยพบวา่ทารกแรกเกิดท่ีมี mutation ของ CYP7B1 gene จะมี severe cholestasis, ตบัแข็ง และ มี
การท างานของตบับกพร่อง  
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รูปท่ี 6.13 ขัน้ตอนการสงัเคราะห์กรดน า้ดี 
 

ทัง้ cholic acid และ chenodeoxycholic acid (unconjugated bile acids) นี ้มีคณุสมบตัิไม่
ละลายในน า้ จงึต้องท าปฏกิิริยา conjugation ด้วย amide bond ทางด้าน terminal carboxyl group กบั
กรดอะมิโน glycine หรือ taurine ได้เป็น conjugated bile acids โดย cholic acid conjugate กบั glycine 
ได้เป็น glycocholate, cholic acid conjugate กบั taurine ได้เป็น taurocholate (รูปท่ี 6.14), 
chenodeoxycholic acid conjugate กบั glycine ได้เป็น glycochenodeoxycholate และ 
chenodeoxycholic acid conjugate กบั taurine ได้เป็น taurochenodeoxycholate (รูปท่ี 6.15) เพื่อให้
ละลายน า้ได้ดขีึน้ ป้องกนัการตกตะกอนในสารละลาย ท่ีเป็นกรด และในสารละลายท่ีมีแคลเซียม 
conjugated bile acids นีเ้ป็น solutes หลกัของน า้ดี 

ตบัสง่กรดน า้ดี (conjugated bile acids) ออกจากเซลล์เข้าสู ่bile canaliculi โดยอาศยั bile 
salt export protein (BSEP; ATP-binding cassette B11, ABCB11) เป็น active transport ซึง่ต้องใช้
พลงังานจาก ATP การสง่ออกกรดน า้ดนีีย้งัเป็นการกระตุ้นการหลัง่น า้ดีอีกทางหนึง่ด้วย พร้อมกนันีย้งัมีการ
สง่ฟอสโฟไลปิดออกจากเซลล์เข้าสู ่ bile canaliculi ด้วย โดยอาศยั transporter ABCB4 (adenosine 
triphosphate—binding cassette, subfamily B, member 4) หรืออีกช่ือหนึ่งคือ multi-drug resistance 
protein 3 (MDR3) ซึง่อยูใ่นกลุม่ P-glycoprotein family of transporters นอกจากนีย้งัมีโคเลสเตอรอลเสรี
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ถกูสง่ออกมาจากเซลล์ตบัเข้าสู ่bile canaliculi โดยอาศยั obligate heterodimeric transporter ABCG5 
(ATP Binding Cassette Subfamily G Member 5)/ABCG8 (ATP Binding Cassette Subfamily G 
Member 8) และ ABCB4 ซึง่ hepatic lipid transporters เหลา่นีมี้ความส าคญัในการท าหน้าท่ีของระบบ
ตบัและทางเดนิน า้ดี หากมี mutations ของยีนใดยีนหนึง่ท่ี encode ส าหรับ transporters เหลา่นี ้จะท าให้
เกิด cholestatic liver diseases ได้ และยงัท าให้เกิดการคัง่ของ bile acids ในเซลล์ตบัจนถึงระดบัท่ีเป็น
พิษท าให้เกิด liver failure ได้ในท่ีสดุ 

ดงัท่ีกลา่วมาแล้ว กรดน า้ด ี ฟอสโฟไลปิด และโคเลสเตอรอลเสรี ถกูสง่ออกมาด้วยกนัจาก
เซลล์ตบัผ่านมาทาง bile canaliculi ลงสูถ่งุน า้ดี มารวมกบัสารอ่ืน ๆ และถกูท าให้เข้มข้นมากขึน้เป็นน า้ดี 
เม่ือกรดน า้ดถีกูขบัลงสูล่ าไส้เพื่อช่วยในการยอ่ยและดดูซมึอาหารไขมนั (emulsification) แล้ว แบคทีเรียใน
ล าไส้ และ colon จะสลายพนัธะระหวา่งกรดน า้ดี กบั glycine และ taurine (deconjugate) ได้เป็น 
unconjugated primary bile acids กลบัมาดงัเดมิ และสว่นหนึ่งจะ ถกูรีดิวส์ให้เป็น secondary bile 
acids ซึง่สว่นใหญ่จะถกูขบัทิง้ไปทางอจุจาระ [16] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 6.14 cholic acid conjugate กบั glycine ได้เป็น glycocholate และ cholic acid conjugate 

กบั taurine ได้เป็น taurocholate 
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รูปท่ี 6.15 chenodeoxycholic acid conjugate กบั glycine ได้เป็น glycochenodeoxycholate 

chenodeoxycholic acid conjugate กบั taurine ได้เป็น taurochenodeoxycholate 
 

1.2 Enterohepatic circulation ของกรดน า้ด ี
กรดน า้ดีในล าไส้สว่นใหญ่ (ประมาณร้อยละ 95) จะถกูดดูกลบัท่ี distal ileum โดย 

sodium/bile acid cotransporter ซึง่เป็น integral membrane glycoproteins ช่ือ apical sodium–
dependent bile transporter (ASBT) หรือ ileal bile acid transporter (IBAT) อยูท่ี่ apical membrane 
(brush border membrane) ของเซลล์เยื่อบลุ าไส้ จากนัน้ Ileal bile acid-binding protein (IBABP; หรือ
อีกช่ือหนึ่งคือ fatty acid-binding protein subclass 6: FABP6) จะช่วยพา bile acid เดินทางใน cytosol 
ของเซลล์เยื่อบลุ าไส้ไปยงั basolateral membrane แล้วจะ efflux ผา่นเยื่อบลุ าไส้โดยอาศยั 

heterodimeric transporter OST/OST (organic solute transporters) กลบัเข้าสูร่ะบบไหลเวียนทาง 
portal vein โดยจบักบัแอลบมูิน กรดน า้ดกีลบัเข้าสูต่บั โดย sodium/bile acid cotransporter ช่ือ liver bile 

acid transporter (LBAT) อยูท่ี่ sinusoidal membrane ของเซลล์ตบั  
มีเพียงบางสว่นของ bile acid ท่ีไมถ่กูดดูกลบั แตจ่ะถกู deconjugation โดยแบคทีเรียในล าไส้

ก่อนท่ีจะถกูดดูกลบั หรือถกูเปลี่ยนเป็น secondary bile acids ในล าไส้ใหญ่มี anaerobic bacteria ท่ีจะ
เปลี่ยน primary bile acids ให้เป็น secondary bile acids คือ deoxycholate และ ursodeoxycholate 
(DCA และ UDCA, จาก cholate) และ lithocholate (LCA, จาก chenodeoxycholate) secondary bile 
acids เหลา่นีอ้าจถกู absorb แบบ passive กลบัจากล าไส้ใหญ่ หรืออาจถกูขบัถ่ายออกทางอจุจาระ 

กรดน า้ดีชนิด primary และ secondary ท่ีถกูดดูกลบันี ้ จะถกูสง่ไปท่ีตบั และเข้าสูเ่ซลล์ตบั
แบบ active transport โดยอาศยั sodium (Na+)-taurocholate cotransporting polypeptide 
(NTCP/SLC10A1) และ organic anion transporters (OATP) เช่น OAT1B2 เป็นต้น ท่ีเซลล์ตบันีก้รดน า้ดี

https://en.wikipedia.org/wiki/Liver
https://en.wikipedia.org/wiki/Bile_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Bile_acid
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จะถกู conjugate อีกครัง้หนึง่ และจะถกูสง่ออกมาจากเซลล์ตบัเข้าสู ่bile canaliculi พร้อมกนักบักรดน า้ดีท่ี
เซลล์ตบัสร้างขึน้มาใหม ่ กระบวนการเป็นวฏัจกัรทัง้หมดนีเ้รียกวา่ enterohepatic circulation เม่ือ 
lithocholate เข้ามาในเซลล์ตบั จะถกูท าปฏิกิริยา sulfation reaction แล้วถกูขบัออกทางอจุจาระ  

 
รูปท่ี 6.16 enterohepatic circulation ของกรดน า้ด ี

กรดน า้ดีทัง้หมดในร่างกายมีประมาณ 2-4 กรัม แตจ่ะมีการหมนุเวียนระหวา่งตบัและล าไส้ 
ประมาณวนัละ 6-10 ครัง้ตอ่วนั คือ ประมาณ 2-3 รอบตอ่มือ้อาหาร ท าให้มีกรดน า้ดีผา่นล าไส้มากกวา่ วนั
ละ 30 กรัม แตใ่นคนปกตจิะมีกรดน า้ดีถกูขบัออกทางอจุจาระเพียงประมาณวนัละ 0.2-0.6 กรัม เท่านัน้ 
แสดงถึงความสามารถในการดดูกลบักรดน า้ดีของล าไส้ และความส าคญัของ enterohepatic circulation 
ท่ีท าให้น ากรดน า้ดีกลบัมาใช้ได้ใหม ่ ในคนไข้บางรายท่ีมีอาการท้องเดนิโดยไมท่ราบสาเหต ุ พบว่ามี 
mutation ของโปรตีนนี ้ท าให้การดดูกลบักรดน า้ดีเสีย จงึมีกรดน า้ดค้ีางอยูใ่น distal intestine มาก ซึง่อาจ
เป็นสาเหตขุองการท้องเดนิ 

ตบัท าหน้าท่ีสงัเคราะห์กรดน า้ดีขึน้มาชดเชยปริมาณท่ีเสียไปทางอจุจาระ ถ้าร่างกายเสีย กรด
น า้ดีไปมาก เช่น การดดูกลบัท่ีล าไส้น้อยลง กรดน า้ดีกลบัเข้าสูต่บัน้อย เสียไปทางอจุจาระมาก ตบัจะสลาย
โคเลสเตอรอลเพ่ือสงัเคราะห์เป็นกรดน า้ดีมากขึน้ ดงันัน้ จงึได้มีน าวิธีการนีม้าใช้ลดระดบั โคเลสเตอรอล 
ในเลือดโดยการให้สารบางอย่างท่ีขดัขวางการดดูกลบัของกรดน า้ดี เช่น choles-tyramine ซึง่เป็น anion-
exchange resin ชนิดหนึง่ สามารถจบักรดน า้ดีไว้ และถกูขบัทิง้ทางอจุจาระ สารในธรรมชาตท่ีิออกฤทธ์ิ
ท านองเดยีวกนั คือ dietary fiber ท าให้เกลือน า้ดีไมถ่กูดดูกลบั ซึง่ถ้ามีมาก ในอาหารจะช่วยลดระดบั
โคเลสเตอรอลในเลือดได้ [17] 
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1.3 การควบคุม homeostasis ของกรดน า้ด ี

กรดน า้ดี โดยเฉพาะ chenodeoxycholic acid (CDCA) and cholic acid (CA) สามารถ
ควบคมุการแสดงออกของยีนท่ีเก่ียวข้องในการสงัเคราะห์ตวักรดน า้ดีเองได้ จดัเป็น feed-back loop ใน
การท่ีจะอธิบาย feed-back loop นี ้ ต้องกลา่วถึง farnesoid X receptors (FXRs) ก่อน FXRs นีอ้ยูใ่น 
superfamily nuclear receptors เชน่เดียวกนักบักลุม่ steroid/thyroid hormone receptor family, liver X 
receptors (LXRs), retinoid X receptors (RXRs) และ peroxisome proliferator-activated receptors 

(PPARs) มียีน 2 ยีน ท่ี encode FXRs คือ FXR และ FXR ในคนจะมี isoforms ของ FXR อยู ่ 4 

isoforms จาก FXR gene (ตา่งกนัตรงท่ีมี promoters ตา่งกนั และ alternative splicing ตา่งกนั) คือ 

FXR1, FXR2, FXR3 และ FXR4 FXR gene นีมี้อีกช่ือหนึ่งคอื NR1H4 gene (nuclear receptor 
subfamily 1, group H, member 4) และมี expression สงูสดุท่ีล าไส้ และตบั [18] 

ภายหลงัจากท่ี ligand จบักบั FXRs ท่ี cytoplasm แล้วจะเคลื่อนเข้าสู ่nucleus แล้วจบัเป็น 
heterodimer กบั สมาชิกในกลุม่ RXR family จากนัน้จะไปจบักบั specific sequences ใน target genes 
ท่ีเรียกว่า FXR response elements (FXREs) ท าให้เกิดการควบคมุการแสดงออกของยีน target หลกัของ
ยีน FXR นี ้ คอื small heterodimer partner (SHP) gene การท่ี FXR กระตุ้นให้มีการแสดงออกของยีน 

SHP นัน้ท าให้เกิดการยบัยัง้ transcription ของยีนตา่ง ๆ หนึง่ในนัน้คือ cholesterol 7-hydroxylase 
gene (CYP7A1) ซึง่เป็น rate-limiting enzyme ของกระบวนการสงัเคราะห์กรดน า้ดี จาก cholesterol ใน 
classic pathway 

FXR ยงัท าหน้าท่ีควบคมุการแสดงออกของยีนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการสงัเคราะห์
กรดน า้ดีอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นหรือการยบัยัง้ ยีนท่ีถกูยบัยัง้นอกจาก CYP7A1 แล้ว ยงัมี sterol 

12-hydroxylase (CYP8B1) และ solute carrier family 10 (sodium/bile acid cotransporter family), 
member 1 (SLC10A1) หรือ Na+-taurocholate cotransporting polypeptide (NTCP) ซึง่ท าหน้าท่ี
เก่ียวกบัการน ากรดน า้ดีเข้าไปในเซลล์ตบัผ่าน sinusoidal/basolateral membrane ดงันัน้จึงกล่าวได้ว่า
กรดน า้ดีท าหน้าท่ียบัยัง้การแสดงออกของ NTCP gene ท าให้ลดการการน ากรดน า้ดีกลบัเข้าไปในเซลล์ตบั 
ซึง่เป็นการป้องกนัเซลล์ตบัจากการเกิดพิษหากมีกรดน า้ดีสะสมมากเกินในตบั นอกจากนัน้กรดน า้ดียงัท า
หน้าท่ียบัยัง้การแสดงออกของ bile acid transporter ท่ี sinusoidal/basolateral membrane ซึง่คือ 
organic anion transporting polypeptide 1B1 (OATP1B1) อีกด้วย [19] 

นอกเหนือจาก SHP แล้ว ยีนท่ีสามารถถกูกระตุ้นได้โดย FXR คือ liver bile salt export 
pump (BSEP), multidrug resistance protein 3 (MDR3) และ multidrug resistance associated 
protein 2 (MRP2) ซึง่ MDR3 และ MRP2 ท าหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการสง่ organic compounds ออกนอก
เซลล์ MDR3 หรือ ABCB4 ซึง่อยูใ่นกลุม่ ATP-binding cassette (ABC) family of transporters นัน้ ท า

https://themedicalbiochemistrypage.org/fxr.php
https://themedicalbiochemistrypage.org/signal-transduction.php#inside
https://themedicalbiochemistrypage.org/steroid-hormones.php
https://themedicalbiochemistrypage.org/lxr.php
https://themedicalbiochemistrypage.org/lxr.php
https://themedicalbiochemistrypage.org/membranes.php
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หน้าท่ีเคลื่อนย้าย phospholipids ผา่น canalicular membrane ของเซลล์ตบั ดงันัน้อาจกลา่วได้วา่ การ
กรดน า้ดีกระตุ้นการแสดงออกของยีน MDR3 นัน้ จ าเป็นอยา่งยิง่ในการช่วยให้เซลล์ตบัตอบสนองตอ่การ
เกิดพิษจากกรดน า้ดีมากเกินผ่านทางการสร้างโคเลสเตอรอล, ฟอสโฟไลปิด และ micelles ในกรดน า้ด ี
BSEP นีย้งัอยูใ่นกลุม่ ABC family of transporters (ABCB) ท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการสง่กรด
น า้ดีออกจากเซลล์ตบั จงึสามารถช่วยลดพิษจากการมีกรดน า้ดีมากเกินได้อีกทางหนึง่ด้วย 

ยีน FXR มีความส าคญัทางคลินิกในโรคทางพนัธุกรรมจ าพวก cholestatic liver disorders 
มากมายหลายโรค mutation ของยีน BSEP เก่ียวข้องกบัการเกิดโรค familial intrahepatic cholestasis 
type 2 และ mutation ของยีน MDR3 เก่ียวข้องกบัการเกิดโรค familial intrahepatic cholestasis type 3 
mutation ของยีน MRP2 เก่ียวข้องกบัการเกิดโรค Dubin-Johnson syndrome โดยผู้ ป่วยโรคนีจ้ะมี 
inherited hyperbilirubinemia 

 
1.4 กรดน า้ด ีและ FGF19 

fibroblast growth factor family ของ growth factors และ hormones ในคนมีอยู ่18 ชนิด 
ท าหน้าท่ีโดยไปจบักบัโปรตีนของ FGF receptor family โปรตีนเหลา่นีแ้บง่ออกเป็น 6 subfamily โดย 
subfamily ท่ี 6 มี FGF19, FGF21 และ FGF23 จงึมกัเรียกกนัวา่ FGF19 subfamily สมาชิกทัง้ 3 ของ 
FGF19 subfamily นีท้ าหน้าท่ีเหมือน endocrine hormones เน่ืองจากมี weak affinity ตอ่ heparan 
sulfate proteoglycans (HSPGs) ท าให้สามารถหลดุออกจาก extracellular compartment เข้าสูก่ระแส
เลือดเพ่ือท าหน้าท่ีเป็น endocrine hormones ได้ สว่นสมาชิกอ่ืน ๆ ของ FGF family ท าปฏกิิริยากบั 
HSPGs ให้มี high affinity ตอ่ FGF receptors (FGFRs) อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสมาชิกในกลุม่ FGF19 
subfamily มี low affinity ตอ่ HSPGs จงึต้องไปจบักบั single-transmembrane ท่ีมี Klotho proteins 

เสียก่อน เพื่อช่วยให้มี interaction กบั FGFRs ได้ดีขึน้ Klotho proteins นีมี้อยูส่องชนิด คือ Klotho และ 

Klotho ซึง่ FGF19 สามารถ interact ได้กบั Klotho co-receptor proteins ทัง้สองชนิด FGF19 นีช้อบท่ี
จะจบักบั FGF receptor 4 (FGFR4) แตถ้่าจบักบั receptor ผา่น Klotho interactions จะสามารถกระตุ้น 

FGFR1 ได้ด้วย สว่น FGF21 เลือกใช้ Klotho เป็น co-receptor ขณะท่ี FGF23 เลือกใช้ Klotho เป็น 
co-receptor การแสดงออกของยีน FGF19 เกิดได้ในเนือ้เย่ือหลายชนิด แตพ่บวา่มีระดบัสงูสดุท่ีล าไส้เลก็, 
ถงุน า้ดี และสมอง 

อาจกลา่วได้วา่ ยีน FGF19 นี ้ควบคมุการสงัเคราะห์กรดน า้ด ีและถกูควบคมุการแสดง ออกโดย
กรดน า้ด ี FGF19 ท่ีล าไส้เลก็ (intestinal FGF19) มีสว่นส าคญัในการควบคมุ entrohepatic circulation 
ทัง้หมด โดยการควบคมุการสงัเคราะห์กรดน า้ดท่ีีเซลล์ตบั และควบคมุการสง่กรดน า้ดจีากเซลล์ตบัไปเก็บท่ีถงุ
น า้ด ี การแสดงออกของยีน FGF19 ท่ีถงุน า้ดีนีมี้ความส าคญัในการควบคมุการท างานทัง้หมดของถงุน า้ดี 
ความสามารถของ intestinal FGF19 ในการควบคมุ homeostasis ของกรดน า้ดนีีถ้กูควบคมุอีกทีหนึง่โดยตวั

https://themedicalbiochemistrypage.org/growth-factors.php#fgf
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กรดน า้ดเีอง จะเห็นได้วา่กระบวนการ feedback regulation ของกรดน า้ดีนีส้ลบัซบัซ้อนมาก อาศยัการสื่อสาร
ระหวา่งล าไส้เลก็กบัตบัผา่นทางการท างานของ FGF19 เม่ือกรดน า้ดถีกูสง่ออกมาจากถงุน า้ด ีมนัจะถกูดดูซมึ
กลบัเข้าไปในเซลล์ล าไส้เลก็ (ileal enterocytes) จากนัน้กรดน า้ดจีะจบักบั nuclear receptor คือ farnesoid 
X receptor (FXR) และกระตุ้นการท างานของ FXR ผลจากการกระตุ้นการท างานของ FXR นี ้ ท าให้เกิดการ
แสดงออกของยีนมากมายหลายชนิดภายในเซลล์ล าไส้เลก็ (ซึง่ยีน FGF19 เป็นหนึง่ใน targets ของ FXR ด้วย 
เพราะมี FXR-binding sites อยา่งน้อย 4 ต าแหน่งบน promoter region ของยีน FGF19) มีผลท าให้เกิดการ
สง่โปรตนีเข้าสู ่enterohepatic circulation [20]  

เม่ือ FGF19 มาท่ีเซลล์ตบั จะมา interact กบั Klotho/FGFR4 complex แล้วจากนัน้ไปกระตุ้น 
signal transduction cascade จนในท่ีสดุน าไปสูก่ารกระตุ้นให้มีการแสดงออกของหลาย ๆ ยีน ผลลพัธ์ของ 
FGF19 signaling ในเซลล์ตบั คือ transcriptional repression ของ CYP7A1 gene ซึง่ encode ให้ rate-limiting 
enzyme (CYP7A1) ใน classic pathway ของการสงัเคราะห์กรดน า้ดี (รูปท่ี 16.17) 

 
รูปท่ี 6.17 เม่ือ FGF19 มาท่ีเซลล์ตบั จะมาจบักบั Klotho/FGFR4 complex ท าให้มีการกดการแสดง 

ออกของยีน CYP7A1 จงึมีการสงัเคราะห์กรดน า้ดีลดลง 
 

นอกจากการควบคมุการสงัเคราะห์กรดน า้ดีผา่นทางการ repression of CYP7A1 แล้ว FGF19 ยงั
สง่สญัญาณให้ตบัมี metabolic pathways ตา่ง ๆ เปลี่ยนแปลงไปได้มากมาย เช่น metabolism ของ
โคเลสเตอรอล, ไลปิด, กลโูคส, กรดอะมิโน และ นิวคลีโอไทด์ และ รวมไปถึง RNA metabolism และ 
inflammatory processes ท าให้ป้องกนัการสะสมของไขมนั และกลโูคสภายในตบัโดยชกัน าให้เกิด fatty 
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acid oxidation สว่นหนึง่ และ ลดการแสดงออกของยีน acetyl-CoA carboxylase 2 (ACC2) โปรตีน 
ACC2 นีมี้ความสมัพนัธ์ใกล้ชิดและยบัยัง้ outer mitochondrial membrane associated enzyme ช่ือ 
carnitine palmitoyl transferase 1 (CPT1) ซึง่เก่ียวข้องในกระบวนการ long-chain fatty acid oxidation 
ส าหรับ hepatic lipid homeostasis นัน้ FGF19 ยบัยัง้ lipid synthesis โดยไป counteracting กบัยีน 
insulin-induced increase of sterol regulatory element-binding protein-1c (SREBP-1c) ซึง่ยีน 
SREBP-1c นีเ้ป็นสมาชิกในกลุม่ SREBP family of transcription factors และเป็นตวักระตุ้นหลกัของการ 
transcription ของยีนมากมายหลายชนิดท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการ lipogenesis ส าหรับการควบคมุ 
hepatic glucose homeostasis นัน้ FGF19 จะสง่สญัญาณเพ่ือกระตุ้นให้เกิด glycogen synthesis และ
ยบัยัง้ gluconeogenesis ผา่นทางการ inactivation ของ transcription factor ช่ือ cAMP response 
element-binding protein (CREB) ท่ี encode โดยยีน CREB1 ดงันัน้ การท่ียีน CREB มีการแสดงออก
ลดลงจะท าให้ key transcriptional co-activator ช่ือ peroxisome proliferator-activated receptor 

gamma (PPAR) coactivator-1 alpha (PGC-1) มี expression ลดลงตามไปด้วย ผลของ FGF19 ตอ่ 
hepatic carbohydrate homeostasis นัน้ มีความส าคญัทางคลินิกในการควบคมุ glucose homeostasis 
และ insulin sensitivity ในผู้ ป่วยโรคอ้วน และ type 2 diabetes 

 
1.5 กรดน า้ดที าหน้าที่เป็น Metabolic Regulator 

แตเ่ดิมนัน้ นกัวิทยาศาสตร์คดิวา่กรดน า้ดมีีหน้าท่ีหลกัเพียง 4 อยา่ง คือ 

 การท่ีกรดน า้ดถีกูสงัเคราะห์ขึน้ และถกูขบัถ่ายออกทางอจุจาระนัน้ เป็นกลไกของ
ร่างกายในการก าจดัโคเลสเตอรอลท่ีมีมากเกิน 

 กรดน า้ด ี และฟอสโฟไลปิดเป็นตวัท าละลายโคเลสเตอรอลท่ีอยูใ่นน า้ดี จงึช่วย
ป้องกนัการตกตะกอนของโคเลสเตอรอลเป็นนิ่วโคเลสเตอรอลในถงุน า้ดี 

 กรดน า้ดีช่วยในการยอ่ย triacylglycerols โดยชว่ย emulsify ไขมนั ท าให้ 
pancreatic lipases ท างานได้ดีขึน้ 

 กรดน า้ดีช่วยล าไส้ในการดดูซมึวิตามินท่ีละลายในไขมนั 
อยา่งไรก็ตามมีการศกึษาเพิ่มเติมในแง่ biological activities ของกรดน า้ดี พบวา่กรดน า้ดีมี

หน้าท่ีในการควบคมุตวัเอง ทัง้ในด้าน metabolism และ enterohepatic circulation, ควบคมุ lipid 
metabolism, ควบคมุ glucose metabolism, ควบคมุ liver regeneration และยงัช่วยควบคมุการใช้
พลงังานของร่างกายอีกด้วย [18, 19, 20] 

ทัง้นีจ้ากการค้นพบ farnesoid X receptor (FXR) ซึง่มีกรดน า้ดีเป็น ligand จงึท าให้
นกัวิทยาศาสตร์เข้าใจหน้าท่ีของกรดน า้ดเีพิ่มขึน้ในด้านการควบคมุ lipid และ glucose homeostasis จาก
ท่ีกลา่วมาแล้วว่า การท่ีกรดน า้ดีจบักบั FXR นัน้ ท าให้ยีนหลายชนิดท่ีควบคมุ homeostasis ของกรดน า้ดี
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ถกูกระตุ้น (เชน่ FGF19) และยงัท าให้ยีนอ่ืน ๆ ถกูกระตุ้นด้วย รวมไปถึงยีนท่ีควบคมุ lipid metabolism 
(เช่น SREBP-1c), lipoprotein metabolism (เช่น apoC-II), glucose metabolism (เช่น PEPCK) และ 
hepatoprotection (เช่น CYP3A4) 

นอกจากหน้าท่ีในการช่วย emulsify ไขมนั ท่ีล าไส้ และหน้าท่ีในการจบักบั FXR แล้ว กรดน า้ดี
ยงัเก่ียวข้องในกระบวนการ signal transduction มากมายผา่นทาง c-JUN N-terminal kinase (JNK) และ 
mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathways โดยกรดน า้ดีสามารถจบักบั pregnane X 
receptor (PXR), constitutive androstane receptor (CAR) และ the vitamin D receptor (VDR) ซึง่เป็น 
nuclear receptor ได้อีกด้วย receptor อีกตวัหนึง่ท่ีถกูกระตุ้นด้วยกรดน า้ดีคือ G-protein coupled bile 
acid receptor 1 (GPBAR1) ซึง่บง่ชีถ้ึงการควบคมุเร่ือง obesity โดยหาก GPBAR1 ใน brown adipose 
tissue ถกูกระตุ้น จะท าให้มีการท างานของ uncoupling protein 1 (UCP1 หรือ thermogenin) ซึง่จะ
น าไปสูค่วบคมุการใช้พลงังานของร่างกาย 

 
1.6 ความผิดปกตทิางพันธุกรรมในการสังเคราะห์กรดน า้ดี 

ความผิดปกติทางพนัธุกรรมในการสงัเคราะห์กรดน า้ดีนีเ้ป็นโรคทางพนัธุกรรมท่ีพบได้ไมม่าก 
ผู้ ป่วยมกัมีอาการตัง้แตแ่รกเกิด เช่น neonatal cholestasis, neurologic disease หรือ fat-soluble-vitamin 

deficiencies ความผิดปกติของการสงัเคราะห์กรดน า้ดีท่ีพบมีอยู ่ 9 ชนิด คือ oxysterol 7-hydroxylase 

deficiency, 4-3-oxosteroid-5-reductase deficiency, 3-hydroxy-5-C27-steroid dehydrogenase 

deficiency, cerebrotendinous xanthomatosis (sterol 27-hydroxylase deficiency), -methylacyl-CoA 
racemase deficiency และ Zellweger syndrome (cerebrohepatorenal syndrome) ความผิดปกติท่ี
เกิดขึน้มีตัง้แตไ่มส่ามารถสงัเคราะห์กรดน า้ดีได้เลย ไปจนถึง มีการสะสมของกรดน า้ดีท่ีผิดปกติ และมีการ
สะสมของ intermediates ในกระบวนการสงัเคราะห์กรดน า้ดี ทารกท่ีเป็นโรคเหลา่นีม้กัมีความเข้มข้นของ

กรดน า้ดีในซีร่ัมปกติ หรือต ่ากวา่ปกติ, ความเข้มข้นของ -glutamyl transpeptidase ในซีร่ัมปกติ และ ไมมี่
อาการคนั (pruritus) ซึง่หากไมส่ามารถวินิจฉยัได้จะท าให้เกิด liver failure หรือ progressive chronic liver 
disease ได้ และหากสามารถวินิจฉยัได้ทนัเวลา ผู้ ป่วยสว่นมากจะมีอาการดีขึน้จากการรักษาด้วย oral bile 
acid therapy [21] 

 
2. บลิิรูบนิ (bilirubin) 

บลิรูิบนิเป็นสารสีเหลือง (reddish yellow) ไม่ละลายน า้ เป็นผลผลติของการยอ่ยสลาย heme บลิรูิ
บนิมีคณุสมบตัิไม่ละลายในน า้ จงึต้องผา่นกระบวนการ conjugation ท่ีตบั ขบัออกทางน า้ดี แล้วถกู ขบัทิง้
ทางอจุจาระเป็นสว่นใหญ่ 
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2.1 การสังเคราะห์บลิิรูบนิ  
ในคนปกต ิ มีการสงัเคราะห์บลิรูิบนิประมาณวนัละ 250-350 มิลลกิรัม. ประมาณร้อยละ 85 

เป็น erythropoietic bilirubin ได้จากสลายเม็ดเลอืดแดงท่ีหมดอาย ุ (หลงัจากอยูใ่นกระแสเลือดได้
ประมาณ 120 วนั เม็ดเลือดแดงจะถกูท าลายโดย reticuloendothelial โดยเฉพาะท่ีตบั และม้าม) และ การ
สลายเม็ดเลือดแดงท่ีผิดปกติในไขกระดกู ตบั และม้าม บลิรูิบนิอีกประมาณร้อยละ 15 เป็น non-
erythropoietic bilirubin ได้มาจากหลายทาง ได้แก่ จากการสลาย hemoprotein ท่ีไม่ใช ่hemoglobin เช่น 
myoglobin, catalase, peroxidase และ cytochrome และจาก heme pool ท่ียงัไมไ่ด้รวมกบัโปรตีนชนิด
ใด 

การสลาย heme เป็นบลิรูิบนิเกิดได้ในเนือ้เย่ือทกุชนิดในร่างกาย เม่ือมีการสลายโปรตีน ท่ีมี 
heme เป็นสว่นประกอบ (hemoprotein) heme ท่ีถกูปลอ่ยออกมาจะถกู oxidized โดยเอนไซม์ heme 
oxygenase ซึง่เป็น endoplasmic reticulum enzyme เม่ือมี NADPH และ O2 heme oxygenase จะเตมิ
กลุม่ hydroxyl เข้าท่ี methenyl bridge ท่ีอยูร่ะหวา่ง pyrrole rings สองวง พร้อม ๆ กบัมีการ oxidation 

ของ ferrous iron ไปเป็น Fe3+ ท าให้ porphyrin ring แตกออกท่ี -methene bridge ได้ biliverdin ท่ีเป็น 
linear tetrapyrrole ซึง่มีสีเขียว พร้อมกบัมี ferric iron (Fe3+) และ carbon monoxide (CO) ถกูปลอ่ย
ออกมาด้วย [22] ปฏิกิริยานีเ้ป็นปฏิกิริยาเดียวในร่างกายท่ีผลิต CO ซึง่จะถกูขบัออกทางปอด ดงันัน้ การ
วดัการท างานของเอนไซม์ heme oxygenase จงึท าได้โดยการวดัปริมาณ CO ในลมหายใจออก ยีนของ
เอนไซม์ heme oxygenase มี 2 ตวั คือ HMOX1 และ HMOX2 heme oxygenase จาก HMOX1 จะเป็น 
rate-limiting enzyme ในกระบวนการ heme catabolism ซึง่จะถกูกระตุ้นได้โดย heme, โลหะหนกั และ
ภาวะท่ีท าให้ร่างกายเกิด stress เช่น hypoxia ยีน HMOX1 อยูบ่นโครโมโซม 22q12.3 ประกอบด้วย 5 
exons ท่ีจะ translate ได้โปรตีนท่ีมี amino acids 288 ตวั สว่น ยีน HMOX2 อยูบ่นโครโมโซม 16p13.3 
ประกอบด้วย 12 exons ท่ีจะ translate ได้โปรตีน 3 isoforms คือ isoform a (370 amino acids), isoform 
b (316 amino acids) และ isoform c (287 amino acids) 

biliverdin ถกูรีดิวซ์ตอ่ไปตรงต าแหน่ง second bridging methylene (ระหวา่ง rings ท่ี III 
และ IV) โดยเอนไซม์ biliverdin reductase ได้บลิรูิบนิ หรือ indirect bilirubin ซึง่มีสีเหลือง(รูปท่ี 16.18)
ยีน biliverdin reductase มี 2 ตวั คือ BLVRA และ BLVRB ซึง่เอนไซม์จากยีน BLVRA เป็นตวัหลกัใน
กระบวนการ catabolism ของ biliverdin สว่นเอนไซม์จากยีน BLVRB สามารถ catalyzes ปฏิกิริยา 
reduction ได้ทัง้ของ biliverdin, methemoglobin และ flavins เชน่ riboflavin, FAD หรือ FMN เป็นต้น 
เอนไซม์จากยีน BLVRB นีจ้งึเรียกมีช่ือเรียกอีกช่ือวา่ NADPH-dependent flavin reductase ยีน BLVRA 
อยูบ่นโครโมโซม 7p13 ประกอบด้วย 11 exons ท่ีจะ translate ได้โปรตีนท่ีมี amino acids 296 ตวั สว่น 
ยีน BLVRB อยูบ่นโครโมโซม 19q13.2 ประกอบด้วย 5 exons ท่ีจะ translate ได้โปรตีนท่ีมี amino acids 
206 ตวั [23] 
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รูปที่ 6.18 Pathway ในการสลาย heme ให้เป็นบิลิรูบิน 

 
บิลิรูบินที่เกิดขึน้จากการสลาย heme ในเนื้อเยื่อต่าง ๆ นี้ เป็น unconjugated bilirubin ซึ่งไม่

ละลายน้้า และเป็นพิษต่อเนื้อเยื่อต่าง ๆ จึงต้องจับกับแอลบูมินแบบ noncovalently ได้เป็น albumin-
bilirubin complex เข้าสู่กระแสเลือดเพื่อส่งไปยังตับ แอลบูมิน 4 กรัม ในเลือดสามารถ จับกับบิลิรูบินได้
ประมาณ 85 มิลลิกรัม มีสารหลายอย่างที่จับกับแอลบมูินที่ binding site เดียวกันกับ บิลิรูบิน เช่น พวก 
anionic drugs (sulfonamide, salicylate), และ bromsulfophthalein (BSP) ดังนั้นถ้ามีสารเหล่าน้ีมากใน
เลือด จะไปแย่งจับกับแอลบูมิน ท้าให้บลิิรูบินจับกับแอลบูมินได้น้อยลง จึงผ่านเข้าสู่ central nervous 
system ได้ และไปท้าลายเซลล์ประสาทในทารก 
 

2.2 การเปล่ียนแปลงบลิิรูบนิที่ตบั  
ตบัท าหน้าท่ีก าจดับิลิรูบนิออกจากกระแสเลือด (hepatic clearance) แล้วน าไปขบัออก นอก

ร่างกายทางน า้ดี วิธีการท่ีตบัใช้ในการก าจดับิลิรูบนิประกอบด้วยขัน้ตอนท่ีส าคญั 3 ขัน้ตอน คือ 
hepatocellular uptake of bilirubin, conjugation และ canalicular secretion (รูปท่ี 16.19) [24] 
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รูปท่ี 6.19 การเปลี่ยนแปลงบิลรูิบนิท่ีตบั 

 
2.2.1 Hepatocellular uptake of bilirubin 

บลิรูิบนิเข้าสูต่บัทางด้าน sinusoid เม่ือ albumin-bilirubin complex เดินทางใน 
กระแสเลือดมาถึงตบัแล้ว albumin-bilirubin bond จะถกูท าลาย จากนัน้บลิรูิบนิจะเข้าสูเ่ซลล์ตบั อยา่ง
รวดเร็ว โดยอาศยั membrane-associated organic anion transport proteins (OATPs) สง่บิลิรูบนิผา่น 
plasma membrane หลงัจากเข้าไปในเซลล์แล้ว บลิรูิบนิจะถกูจบัโดยโปรตีนใน ซยัโตซอล คือ ligandin ซึง่
อยูใ่น glutathione-S-transferases (GST) family ligandin นีมี้ความสามารถท่ีจะจบับลิรูิบนิได้ดีกวา่แอลบู
มิน จงึช่วยในการจบับลิรูิบนิไว้ในเซลล์ตบัได้ดี ท าให้บลิรูิบนิไมก่ลบัเข้าสูก่ระแสเลอืด 

2.2.2 Conjugation 
ligandins ท าหน้าท่ีพาบลิรูิบนิมาท่ี smooth endoplasmic reticulum เพื่อมา 

conjugate กบั uridine diphosphate glucuronic acid โดยใช้เอนไซม์ uridine diphosphate glucuronosyl 
transferase 1A1 (UGT1A1) ได้เป็น conjugated bilirubin หรือ direct bilirubin คือ bilirubin 
diglucuronide (BDG) ประมาณร้อยละ 80 และ bilirubin monoglucuronide (BMG) ประมาณร้อยละ 20 
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(รูปท่ี 16.20) ทัง้ 2 ชนิดละลายน า้ได้ดี ยีน bilirubin UDP-glucuronosyltransferase (UGT1A) นี ้ อยูบ่น
โครโมโซม 2q37.1 เอนไซม์ UGT1A หลายตวัรวมทัง้ bilirubin-UGT (UGT1A1) เป็นผลผลติจาก UGT1A 
gene ซึง่ประกอบด้วย 5 exons โดย 5' region ของ UGT1A complex นี ้เป็น exon 1 ซึง่ประกอบด้วย 13 
tandemly arrayed เรียก tandemly arrayed exons เหลา่นีว้า่ 1A1, 1A2, 1A3 เป็นต้น สว่น exon ท่ี 2, 3, 4 
และ 5 อยูท่างด้าน UGT1A 3' region UGT isoforms ทัง้หมดนีมี้ C-terminal domain ท่ี encode โดย 
exons 2 ถึง 5 isoform ของ exon 1 แตล่ะตวัมี promoter element ของตวัเองซึง่จะถกู spliced แบบ 
independent ไปตอ่กบั exon 2 ถึง 5 เพื่อผลติ UGT1A transcripts ท่ีมี 5' end แตกตา่งกนั แตมี่ 3' end 
เหมือนกนั N-terminal region ของ exon 1 แตล่ะตวัจะบง่บอกถึง substrate specificity ในขณะท่ี C-
terminal region ท่ีมี amino acid 246 ตวั ได้มาจาก common exons ทัง้ 4 จะบง่บอกถึงการท าปฏิกิริยากบั 
common donor substrate ซึง่ในท่ีนีค้ือ UDP-glucuronic acid bilirubin-UGT (UGT1A1) ประกอบด้วย 
amino acids 533 ตวั 

2.2.3 Canalicular secretion 
     เม่ือ bilirubin glucuronide จาก ER มาท่ี cytoplasm แล้ว จะถกูขบัออกสู ่bile canaliculi โดย 

active transport โปรตีนท่ีท าหน้าท่ีขนสง่ bilirubin glucuronide ออกจากตบั เข้าสูท่างเดินน า้ดีคือ 
multidrug resistance-associated protein MRP2/cMOAT การขนสง่อาศยัพลงังานจาก ATP 

 
รูปท่ี 6.20 conjugation ของบลิรูิบนิ 
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2.3 Enterohepatic circulation ของบลิิรูบนิ 
conjugated bilirubin ท่ีถกูขบัออกทางน า้ดีจะไหลตามทางเดนิน า้ดีจาก canaliculi ไปสู ่bile 

ductules และ interlobular (portal) bile ducts แล้วไปเก็บไว้ท่ีถงุน า้ดี เม่ือมีอาหาร จะถกูบบีออกมา
พร้อมกบัน า้ดลีงสูล่ าไส้ท่ี duodenum แต ่conjugated bilirubin นีไ้มมี่หน้าท่ีเก่ียวกบั การยอ่ย หรือการดดู
ซมึใดๆ conjugated bilirubin จะเคลื่อนท่ีไปตามทางเดินอาหารจนถึงไอเลียม สว่นปลาย หรือล าไส้ใหญ่ 

แล้วจะถกูแบคทีเรียสลาย bilirubin glucuronide ให้เป็นบลิรูิบนิโดยเอนไซม์ β-glucuronidase และรีดิวส์
บลิรูิบนิให้เป็น urobilinogen ซึง่ไมมี่ส ี

urobilinogen สว่นใหญ่จะถกูอ็อกซไิดส์ได้เป็น stercobilin ซึง่มีสีน า้ตาล และขบัออกทาง 
อจุจาระ เป็นสว่นหนึง่ท่ีท าให้อจุจาระมีสตีามปกต ิ บลิรูิบนิ และ urobilinogen บางสว่นจะถกูดดูซมึ 
กลบัไปยงัตบั ขบัออกมาในน า้ด ี และกลบัเข้ามาในล าไส้อีก urobilinogen บางสว่นผา่นจากตบัเข้า ระบบ
ไหลเวียน และขบัออกมาในปัสสาวะประมาณวนัละ 0-4 มก. เม่ือถกูอ็อกซไิดส์จะได้เป็น urobilin ซึง่มีสี
เหลือง (รูปท่ี 16.21) 

 

 
 

รูปท่ี 6.21 Enterohepatic circulation ของบิลิรูบนิ 
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ค่าปกตขิองบลิิรูบนิ   
ผู้ใหญ่ บลิรูิบนิรวม (total bilirubin) 0.1 - 1.1 มิลลกิรัม/เดซิลิตร 
 conjugated bilirubin 0.1 - 0.4 มิลลกิรัม/เดซิลิตร 
 unconjugated bilirubin 0.2 - 0.7 มิลลกิรัม/เดซิลิตร 
เดก็แรกเกิด บลิรูิบนิรวม 0.4 - 4.0 มิลลกิรัม/เดซิลิตร 
เดก็อายุ 1 เดือน บลิรูิบนิรวม 0.3 - 1.0 มิลลกิรัม/เดซิลิตร 

 
 

2.4 ความส าคัญทางการแพทย์ (Clinical significance)  
การมีบลิรูิบนิสงูขึน้ในกระแสเลือดเพียงเลก็น้อย ระดบั mild หรือ moderate นัน้เป็นผลดีตอ่

ร่างกาย เน่ืองจากบลิรูิบนิมีคณุสมบตัิเป็นตวั antioxidant ท่ีดี มีผลป้องกนั atherogenesis และ 
cancerogenesis ได้ แตห่ากมี unconjugated bilirubin สงูขึน้มากในกระแสเลือด จะเสี่ยงตอ่การเกิด 
bilirubin encephalopathy (kernicterus) ได้ เน่ืองจากบลิรูิบนิไป uncouple ปฏิกิริยา oxidative 
phosphorylation และยบัยัง้การท างานของเอนไซม์ adenosine triphosphatase (ATPase) ท่ีไมโตคอนเด
รียของเซลล์สมอง [25] 

ภาวะท่ีมีบลิรูิบนิสงูขึน้ในกระแสเลือด (hyperbilirubinemia) คือ ภาวะท่ีมีการคัง่ของ         บิ
ลรูิบนิจนระดบับลิรูิบนิรวม (total bilirubin) ในเลือดมีคา่มากกวา่ 2.0 - 3.0 มิลลกิรัม/เดซิลิตร หากมีการ
คัง่จนกระทัง่ระดบั total bilirubin ในเลือดมีคา่มากกวา่ 2.0 - 3.0 มิลลกิรัม/เดซลิติร จะท าให้เกิดภาวะดี
ซา่น (jaundice หรือ icterus) เน่ืองจากบลิรูิบนิเป็นรงควตัถท่ีุมีสีเหลือง เม่ือไป สะสมในเนือ้เยื่อต่าง ๆ เชน่ 
ผิวหนงั เล็บ เยื่อบตุาขาว หรือเย่ือบอ่ืุน ๆ ก็จะท าให้บริเวณนัน้มี สีเหลืองไปโดยปริยาย 

อาจกลา่วได้วา่ภาวะตาตวัเหลือง (jaundice) นี ้ คือภาวะท่ีมีการคัง่ของ bilirubin ในเลือด 
สามารถตรวจได้ชดัเจนจากการตรวจร่างกาย คือพบตวัเหลือง และตาเหลือง (icteric sclera) ซึง่แยกจาก
ภาวะ hypercaroteinemia ซึง่จะมีเพียงผวิสีเหลืองขึน้อย่างเดียว แตจ่ะตรวจไม่พบตาเหลือง การสง่ตรวจ
ทางห้องปฏิบตัิการสามารถยืนยนัภาวะตาตวัเหลือง โดยจะตรวจพบคา่ total bilirubin สงูกวา่ 2 มิลลกิรัม/
เดซิลิตร โดยท่ีการสง่ตรวจทางห้องปฏิบตัิการจะมีความไวกวา่การตรวจร่างกายในกรณีท่ีเหลืองไมม่าก 
(total bilirubin ไม่เกิน 5 มิลลกิรัม/เดซิลติร) อาจตรวจไม่พบ jaundice จากการตรวจร่างกาย 
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ภาวะดีซา่น (jaundice) แบง่ได้เป็น 3 ประเภท ดงันี ้
2.4.1 Hemolytic jaundice 

ตบัมีความสามารถท่ีจะ conjugate และสง่ออกบลิรูิบนิประมาณมากกวา่ 3,000 
มิลลกิรัมตอ่วนั หากมี heme degradation เพิ่มขึน้จากสาเหตใุดก็ตาม ตบัจะสามารถเพิม่การ 
conjugation และการสง่ออก bilirubin diglucuronide แตอ่ยา่งไรก็ตาม หากเกิดการท าลายเม็ดเลือดแดง
อยา่งมากมาย เชน่ ในผู้ ป่วยโรค sickle cell anemia, glucose 6-phosphate dehydrogenase 
deficiency และ ภาวะท่ีมีการสลายเมด็เลือดแดงก่อนก าหนดเน่ืองจากเม็ดเลือดมีความผิดปกติ 
(ineffective erythropoiesis) จะมีการแตกท าลายของเม็ดเลือดแดง (hemolysis) ท าให้มีการสร้าง บลิรูิ
บนิเพิม่ขึน้จนเกินความสามารถของตบัท่ีจะก าจดั และ conjugate ได้หมด ระดบั unconjugated bilirubin 
ในเลือดจะเพิ่มสงูขึน้ ท าให้เกิดภาวะ jaundice นอกจากนีย้งัมี conjugated bilirubin ถกูขบัออกเพิ่มขึน้ใน
น า้ดี (รูปท่ี 16.22 และ 16.23) ปริมาณ urobilinogen ท่ีเข้าสู ่ enterohepatic circulation เพิ่มขึน้ และ
ปริมาณ urobilinogen ในปัสสาวะก็จะเพิม่ขึน้ด้วย 
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รูปท่ี 6.22 unconjugated และ conjugated bilirubin ในภาวะปกต ิ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 6.23 ภาวะท่ีมีการสร้างบลิรูิบนิเพิ่มขึน้จนเกินความสามารถของตบัท่ีจะก าจดั และ conjugate ได้

หมด ระดบั unconjugated bilirubin ในเลือดจะเพิ่มสงูขึน้ และมี conjugated bilirubin ถกูขบัออกเพิ่มขึน้
ในน า้ดี  
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2.4.2 Hepatocellular jaundice 
เม่ือเซลล์ตบัถกูท าลายด้วยสาเหตตุา่งๆ เชน่ โรคตบัแขง็, ไวรัสตบัอกัเสบ A, B, C, ได้รับ

สารพิษ เชน่ Carbon tetrachloride, เห็ดพิษ, ยาชนิดตา่งๆ เชน่ paracetamol overdose, ดื่มแอลกอฮอล์มาก 
และเป็นเวลานานจนตบัเสยี ท าให้ unconjugated bilirubin ในเลอืดเพิ่มสงูขึน้ (unconjugated 
hyperbilirubinemia) อนัเป็นผลมาจากตบัมีความสามารถในการ conjugation ลดลง ปริมาณ urobilinogen 
ในปัสสาวะเพิ่มขึน้เน่ืองจากตบัเสีย จงึไมส่ามารถเข้าสู ่ enterohepatic circulation ได้ จงึยงัคงอยูใ่นกระแส
เลือด และถกูขบัออกทางปัสสาวะ ปัสสาวะจงึมีสีเข้มขึน้ ขณะท่ีอจุจาระมีสีซีดลง ระดบัเอนไซม์ AST และ 
ALT ในเลอืดจะเพิ่มสงูขึน้ด้วย และหากตบัเสียมากจนไมส่ามารถขบั conjugated bilirubin จากเซลล์ตบัเข้าสู่
น า้ดีได้ (intrahepatic cholestasis) conjugated bilirubin จะ diffuse หรือร่ัว ย้อนกลบัสูร่ะบบไหลเวียนเลือด 
ท าให้เกิด conjugated hyper-bilirubinemia ได้ด้วย 

ในบางภาวะร่างกายจะมีความสามารถในการก าจดับลิรูิบนิลดลง เช่น โรค Crigler-
Najjar syndrome และ Gilbert's syndrome ส าหรับโรค Crigler-Najjar นัน้ เป็นโรคท่ีมีความผดิปกต ิ ทาง
พนัธกุรรมท่ีมีการขาดหรือลดลงของเอนไซม์ UTG1A1 ท่ีใช้ส าหรับ conjugation แบง่ได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
ชนิดท่ี 1 (Crigler-Najjar Type I) เป็นชนิดท่ีผู้ ป่วยไมส่ามารถสร้างเอนไซม์ UTG1A1 ได้เลย (รูปท่ี 16.24) 
อาการของผู้ ป่วยจงึหนกัมาก และเสีย่งตอ่ภาวะสมองเสียหายจากบลิรูิบนิ (kernicterus) สว่นชนิดท่ี 2 
(Crigler-Najjar Type II) นัน้ ผู้ ป่วยสามารถสร้างเอนไซม์ UTG1A1 ได้บ้าง แตค่วามสามารถ (activity) ลดลง 
ท าให้ไมส่ามารถเปลี่ยน unconjugated bilirubin เป็น conjugated bilirubin ได้หมด (รูปท่ี 16.25) ส าหรับ 
Gilbert syndrome เป็นโรคผิดปกตทิางพนัธกุรรมท่ีมี activity ของเอนไซม์ UTG1A1 ลดลงเชน่กนั แตล่ดลง
เพียงร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 30 ซึง่น้อยกวา่ผู้ ป่วย Crigler-Najjar Type II [26] 

 
รูปท่ี 6.24 Crigler-Najjar Syndrome Type I  
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รูปท่ี 6.25 Crigler-Najjar Syndrome Type II 
 
Inherited conjugated hyperbilirubinemia เกิดจากความผิดปกตทิางพนัธุกรรม แต่

พบได้น้อย ท่ีพบคือ Dubin-Johnson syndrome โรคนีเ้ป็นความผดิปกติทางพนัธุกรรมแบบ autosomal 
recessive มีความผิดปกตขิองโปรตีน canalicular multispecific organic anion transporter MRP2/
cMOAT ซึง่ท าหน้าท่ีขนสง่ conjugated bilirubin จากตบัออกทางน า้ด ี ท าให้ตบัไมส่ามารถขบั 
conjugated bilirubin ออกได้ (รูปท่ี 16.26) [27] 

ภาวะ transient neonatal hyperbilirubinemia พบในเดก็ทารกแรกเกิด โดยเฉพาะ
ทารกท่ีคลอดก่อนก าหนด ซึง่ยงัมีระดบัของเอนไซม์ bilirubin glucuronyltransferase ท่ีใช้ในการ 
conjugate บลิรูิบนิต ่ากวา่ปกต ิ (เอนไซม์นีจ้ะมีระดบัปกติในเลือดเม่ือทารกมีอายปุระมาณ 4 สปัดาห์) 
ภาวะนีถื้อเป็น physiological jaundice หรือดีซา่นในเดก็แรกเกิดท่ีไม่เก่ียวกบัพยาธิสภาพ แตบ่ลิรูิบนิท่ี
เพิ่มขึน้สงูนีจ้ะสามาถ diffuse เข้าสู ่basal ganglia ท าให้เกิด toxic encephalopathy (kernicterus) ได้ 
ดงันัน้ทารกแรกเกิดท่ีมีระดบับลิรูิบนิสงู จะต้องได้รับการรักษาด้วย blue fluorescent light เพื่อเปลีย่นบลิรูิ
บนิให้เป็น isomers ท่ีละลายน า้ได้ (photoisomers) เพื่อให้ขบัออกทางน า้ดีได้โดยไมต้่องอาศยั
กระบวนการ conjugation 
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รูปท่ี 6.26 Dubin-Johnson syndrome 
 
2.4.3 Obstructive jaundice 

เป็นภาวะท่ีมี conjugated bilirubin สงูขึน้ในเลือด เน่ืองจากมีการอดุกัน้ของ ทางเดนิ
น า้ดี ท าให้ conjugated bilirubin ไม่สามารถขบัออกมาได้ จงึเออ่ล้นออกมาจากตบัเข้าสู ่กระแสเลือด (รูป
ท่ี 16.27) หากมีการอดุกัน้โดยสมบรูณ์จะไม่มีน า้ดีออกมาในอจุจาระ ท าให้อจุจาระสีซีด       และตรวจ ไม่
พบ urobili-nogen ในปัสสาวะ ภาวะตาตวัเหลืองท่ีเกิดจากการอดุตนัของท่อน า้ดขีนาดใหญ่ (obstructive 
jaundice) นี ้ เรียกอีกช่ือได้วา่ surgical jaundice เพราะเป็นกลุม่โรคท่ีต้องให้การรักษาด้วยการผา่ตดัหรือ
ท าหตัถการ โรคท่ีพบบอ่ยท่ีเป็นสาเหตสุ าคญัของ obstructive jaundice ท่ีควรทราบ มีดงันี ้

 Benign causes: จากก้อนน่ิว, cyst ในท่อน า้ดี (choledochal cyst) หรือการตีบ
ตนัของ ทางเดนิน า้ดีจากสาเหตตุา่ง ๆ เช่น พยาธิใบไม้ในตบั 

 Malignant causes: จากมะเร็งตบัอ่อน, มะเร็งท่อน า้ดี, มะเร็งถงุน า้ด ีหรือมะเร็ง
ตบั 
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รูปท่ี 6.27 Obstructive jaundice 
 

3. น า้ด ี(bile) 
น า้ดีประกอบด้วยน า้ประมาณร้อยละ 95 มีสารประกอบอ่ืนท่ีรวมเรียกว่าของแข็ง (solid) ประมาณ

ร้อยละ 5 น า้ดท่ีีถกูเก็บไว้ในถงุน า้ดีจะมีความเข้มข้น และความหนืดมากกวา่น า้ดท่ีีขบัออกจาก ตบั 
เน่ืองจากมีการดดูน า้ และ electrolyte บางสว่นกลบั อีกทัง้มีสารบางชนิด เช่น mucin ถกูขบั ออกมาจาก
ถงุน า้ดี ท าให้น า้ดีข้นขึน้ ของแข็งในน า้ดท่ีีส าคญั ได้แก่ กรดน า้ดี, บลิรูิบนิ, ฟอสโฟไลปิด, โคเลสเตอรอล, 
กรดอะมิโน, สเตียรอยด์ฮอร์โมน, เอนไซม์, พอร์ไฟริน, วิตามิน, โลหะหนกัตา่งๆ รวมถึงยาท่ีรับประทานเข้า
ไป และ toxins จากสิง่แวดล้อมอีกด้วย 

การสร้างน า้ดีเป็น osmotic secretory process เม่ือกรดน า้ดี บิลิรูบิน และ organic anions    ตา่ง 
ๆ ถกูสง่ออกจากเซลล์เข้าไปในท่อน า้ดีฝอย โดย active transport จะท าให้ cation และน า้ ตามออกมา
ผ่านทาง aquaporin (AQP) water channels เพื่อรักษาสมดลุของประจไุฟฟ้า และ osmolarity ของ
สารละลาย ส่วนประกอบของน า้ดีแต่ละอย่างถ้าอยู่อย่างเป็นอิสระจะท าให้น า้ดีมี osmolarity มากกว่า
เลือด แตเ่น่ืองจากสว่นประกอบหลายอย่างอยู่รวมกนัเป็น micelle น า้ดีจึงมี osmotic activity เท่ากนักบั
เลือด ปกติตบัมีการสร้างน า้ดีตลอดเวลา ประมาณเกือบ 1 ลิตรต่อวนั (ขึน้กบัขนาดร่างกาย) โดยการ 
secrete ออกจากเซลล์ตบัทางด้าน bile canaliculi หลงัจากนัน้ เซลล์เยื่อบทุ่อน า้ดี (cholangiocyte) จะ
หลัง่สารละลายซึ่งประกอบด้วยไบคาร์บอเนตเพื่อเจือจาง และเพิ่ม ความเป็นเบสแก่น า้ดี จากนัน้น า้ดีจะ
ไหลผ่าน common hepatic duct ซึง่จะมาเช่ือมรวมกบั cystic duct จากถงุน า้ดี เป็น common bile duct 
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แล้วไปรวมกบั pancreatic duct เปิดเข้าสูล่ าไส้เล็กสว่นต้น ซึง่มีหรููดเรียกว่า sphincter of Oddi หากหรููด
นีปิ้ด น า้ดีจะถกูกัน้ไม่ให้ไหลเข้าไปยงัล าไส้แตจ่ะไหลเข้าไปในถงุน า้ดี ซึง่เป็นอวยัวะท่ีท าหน้าท่ีเก็บและท า
ให้น า้ดีเข้มข้นมากถึง 5 เท่าในระหว่างมือ้อาหาร กระบวนการท่ีท าให้น า้ดีเข้มข้นนัน้เกิดขึน้จากการดดูซมึ
น า้และอิเล็กโตรไลต์ขนาดเลก็โดยเซลล์เยื่อบทุ่อน า้ดี เม่ืออาหารถกูปลอ่ยออกมาจากกระเพาะอาหารเข้าสู่
ล าไส้เลก็สว่นต้น ถงุน า้ดีจะปลอ่ยน า้ดีท่ีเข้มข้นนัน้เพื่อช่วยในการยอ่ยไขมนั [28] 

3.1 Signal Transduction Pathways ในการควบคมุการหลัง่น า้ดี 
ทัง้ในเซลล์ตบั และเซลล์เยื่อบทุ่อน า้ดี มี posttranscriptional regulatory pathways เกิดขึน้

มากมายก่อนท่ีจะได้เป็นน า้ดีสง่ออกมาเก็บในถงุน า้ดี ยกตวัอยา่งเชน่ signal transduction second 
messenger pathways ท่ีถกูควบคมุโดยฮอร์โมน ผา่นทาง receptors, calcium ผา่นทาง inositol 
triphosphate receptors, nucleotides ผา่นทาง purigenic receptors และ cytokines ผา่นทาง cytokine 
receptors เป็นต้น เม่ือฮอร์โมนท่ีมีฤทธ์ิกระตุ้นการหลัง่น า้ดีจบักบั receptor จะท าให้เอนไซม์ adenyl 
cyclase ท างาน ผลิต cAMP (cyclic adenosine monophosphate) ออกมา และสง่สญัญาณให้มีการเพิ่ม
การหลัง่น า้ดี ในทางตรงกนัข้าม หากเอนไซม์ protein kinase C (PKC) ถกูกระตุ้นโดย Ca2+ จะท าให้มีการ
ลดการหลัง่น า้ดี ฮอร์โมนท่ีท าให้มีแคลเซียมเพิ่มขึน้ในเซลล์ตบัมีหลายชนิด เช่น vasopressin, 
noradrenaline และ angiotensin ซึง่ Ca2+ จะกระตุ้นเอนไซม์ PKC โดยการ hydrolysis PIP2 
(Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate) ได้เป็น IP3 (Inositol trisphosphate)และ diacylglycerol และ
สง่สญัญาณให้มีการลดการหลัง่น า้ดี 

เซลล์ตบัมี P1 และ P2 nucleotide (purigenic) receptors อยูท่ี่ plasma membrane ซึง่หาก 
receptors นีถ้กูกระตุ้น จะท าหน้าท่ีควบคมุการท างานหลายอยา่งของเซลล์ตบั รวมถึงการหลัง่น า้ดีด้วย 
เอนไซม์ ectonucleotidases (NTPDases, ecto 5≥nucleotidase) อยูท่ี่ plasma membrane เช่นเดียวกนั 
ท าหน้าท่ีควบคมุ extracellular nucleotides รวมทัง้ nucleotides ในน า้ดีด้วย NTPDase8 มีอยูใ่น bile 
canaliculus เท่านัน้ ท าหน้าท่ีเปลี่ยน ATP ให้เป็น AMP และเป็น adenosine ในท่ีสดุ เซลล์ตบัปลอ่ย ATP, 

ADP และ AMP ออกมาในน า้ดีในปริมาณท่ีเพียงพอ (ประมาณ 5 μmol/L) ท่ีจะกระตุ้น receptors ตา่ง ๆ 
ท่ีกลา่วมาข้างต้น ท าให้มีการเพิ่มขึน้ของแคลเซียม หรือ cAMP ภายในเซลล์ [28] 

สว่นเซลล์เยื่อบทุ่อน า้ดีมี P2Y receptor ท่ีตอบสนองตอ่ ATP ท่ีถกูสง่จากตบัมาอยูใ่นน า้ดี ตบั
สง่ ATP ออกมาในปริมาณมากพอท่ีจะกระตุ้น P2Y receptor, เพิ่มแคลเซียมภายในเซลล์ และเพิ่มความเป็น
ดา่งของน า้ดี การหลัง่ไบคาร์บอเนตของเซลล์เยื่อบทุ่อน า้ดี (cAMP-induced ductular bicarbonate 
secretion) ถกูควบคมุโดย autocrine signaling pathway เช่น CFTR (cystic fibrosis transmembrane 
conductance regulator), ATP, apical nucleotide receptors และ IP3R (Inositol trisphosphate 
receptor) เม่ือฮอร์โมน secretin มาจบักบั CFTR จะมีการกระตุ้น chloride channel และมีการ
แลกเปลี่ยนไบคาร์บอเนตกบัคลอไรด์ ขณะท่ีฮอร์โมน somatostatin มีฤทธ์ิยบัยัง้การสร้าง cAMP ในเซลล์

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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เยื่อบทุ่อน า้ดี ท าให้เกิดผลในทางตรงกนัข้าม ดงันัน้ อาจกลา่วได้วา่อีกหน้าท่ีหนึง่ของ CFTR ในการสง่สาร
ออกจากเซลล์เยื่อบทุ่อน า้ดคีือการควบคมุการหลัง่ ATP, คลอไรด์ และ ไบคาร์บอเนต  

bombesin, vasoactive intestinal polypeptide, acetylcholine และ secretin มีฤทธ์ิเพิม่
การหลัง่น า้ด ี สว่น somatostatin, gastrin, insulin และ endothelin มีฤทธ์ิยบัยัง้การหลัง่น า้ดี 
taurodeoxycholic acid และ deoxycholic acid ก็มีฤทธ์ิเพิม่การหลัง่น า้ดีได้เชน่กนั โดยการกระตุ้นให้
เซลล์ตบัปลอ่ย ATP ลงในน า้ดี ไปกระตุ้น Ca2+

 signaling pathway ของเซลล์เยื่อบทุ่อน า้ดีให้มีการหลัง่น า้
และอิเลคโตรลยัต์ออกมามากขึน้ จดัเป็น paracrine mechanism อยา่งหนึง่ 

 
3.2 หน้าท่ีของน า้ดี 

 ช่วยให้กระบวนการยอ่ย และดดูซมึสารอาหารไขมนั และวิตามินท่ีละลายในไขมนัม ี
ประสิทธิภาพมากขึน้ โดยอาศยัการท าหน้าท่ีของกรดน า้ดี ซึง่มี amphipathic property ประกอบด้วยสว่น
ชอบน า้ (hydrophilic side) และสว่นไม่ชอบน า้ (hydrophobic side) ท าให้โมเลกลุมีแนวโน้มท่ีจะรวมตวั
กนัเป็น micelles ซึง่เป็นโครงสร้างท่ีหนัสว่นไม่ชอบน า้ (monoglycerides, lysolecithin, fatty acids) เข้าสู่
ตรงกลาง และหนัด้านชอบน า้ออกด้านนอก ตรงกลางของ micelles เหลา่นีเ้ป็นไตรกลีเซอไรด์ซึง่แตกตวั
ออกมาจากไขมนั จากนัน้น า้ยอ่ยไลเปสจากตบัอ่อนสามารถเข้าไปยอ่ยโมเลกลุของไตรกลีเซอไรด์โดยผา่น
ช่องวา่งระหวา่งกรดน า้ดีซึง่กระบวนการดงักลา่วจะชว่ยเพิ่มพืน้ท่ีผิวในการยอ่ยให้มากขึน้ (emulsification) 

 เป็นทางขบัถ่ายสารบางชนิดออกนอกร่างกาย เช่น บลิรูิบนิ, โคเลสเตอรอล, ฮอร์โมน, 
alkaline phosphatase, metabolites หลายอยา่ง และยาบางชนิด การขบัโคเลสเตอรอลซึง่ เป็นสารท่ีไม่
ละลายน า้ออกทางน า้ดีอาศยักรดน า้ดี และฟอสโฟไลปิดเป็นตวัช่วย ท าให้โคเลสเตอรอล ละลายอยูใ่นรูป 
micelle ช่วยรักษา cholesterol homeostasis และป้องกนัการเกิดนิ่วโคเลสเตอรอล ในทางเดินน า้ดี 

3.3 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การหลัง่น า้ด ี

สารท่ีมีฤทธ์ิกระตุ้นการหลัง่น า้ดี มี 2 ชนิด คือ choleretics และ cholecystagogues [29, 30] 
Choleretics คือสารท่ีกระตุ้นให้มีการสร้าง และขบัน า้ดเีพิ่มขึน้ ท่ีส าคญัได้แก่ 
1. กรดน า้ด ี ซึง่เป็นสว่นประกอบของน า้ด ี ถกูขบัออกมาเพื่อช่วยในการยอ่ย และดดูซมึ

อาหาร การท่ีมีกรดน า้ดีอยูใ่นล าไส้ขณะยอ่ยอาหาร จะช่วยกระตุ้นให้น า้ดีหลัง่จากตบัเพิ่มมาก ขึน้กวา่
ล าพงัอาหารอยา่งเดียว ทัง้นีเ้พราะคณุสมบตัิพิเศษของกรดน า้ดีท่ีไปกระตุ้นเซลล์ตบั โดยเม่ือกรดน า้ดีท่ีมี
อยูใ่นล าไส้เลก็ถกูดดูซมึเข้าผนงัล าไส้เลก็แล้วเข้าสู่กระแสเลือดตาม portal circulation เข้าสูต่บั มนัจะไป
กระตุ้นเซลล์ตบัให้มีการขบัน า้ดีเพิ่มขึน้ 

2. ซีครีติน (secretin) เป็นฮอร์โมนท่ีหลัง่จาก duodenum เม่ือมีอาหารมาถึง จะกระตุ้น
ผนงัเย่ือเมือกของล าไส้เลก็ให้หลัง่ secretin เพิ่มขึน้ แล้ว secretin จงึไปกระตุ้นตบัอ่อน ให้หลัง่น า้ยอ่ย 
และกระตุ้นตบัให้ขบัน า้ดีเพิ่มขึน้ 
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3. bombesin, vasoactive intestinal polypeptide, และ acetylcholine 
4. ยาบางชนิด เช่น phenobarbital 
Cholecystagogues คือสารท่ีกระตุ้นการบีบตวัของถงุน า้ด ีท าให้น า้ดีท่ีเก็บไว้ถกูขบั ลงมาใน

ล าไส้ ท่ีส าคญั ได้แก่ 
1. Cholecystokinin-pancreozymin (CCK-PZ) เป็นฮอร์โมนจากล าไส้เลก็สว่น 

duodenum และเป็นตวัส าคญัท่ีควบคมุการหดตวัของถงุน า้ดี ท าให้ขบัน า้ดีออกมามากขึน้ 
2. MgSO4 กระตุ้นให้มีการหลัง่ CCK-PZ เพิ่มขึน้ 
3. Ceruletide เป็นเป็ปไทด์ท่ีสกดัได้จากกบ มีกรดอะมิโน 10 ตวั มีฤทธ์ิแรงกวา่ CCK-PZ 

ประมาณ 10 เท่า 
4. การกระตุ้นระบบประสาท parasympathetic ท าให้ถงุน า้ดีหดตวั ขณะเดียวกนัก็ ท าให้

กล้ามเนือ้หรููด Oddi คลายตวั บีบน า้ดีออกจากถงุเข้าล าไส้เลก็ 
3.4 นิ่วน า้ด ี

นิ่วน า้ดีแบง่ออกเป็นนิ่วท่ีเกิดในถงุน า้ดี หรือท่อน า้ดีชว่งท่ีอยูใ่นตบั (intrahepatic bile duct) 
(gallstone) กบันิ่วในท่อน า้ดี (common bile duct stone) เกิดจากสารเคมีท่ีเป็นองค์ประกอบ ของน า้ดีมี
สดัสว่นท่ีไม่สมดลุกนั เป็นเหตใุห้ตกผลกึจนจบัตวักนัเป็นก้อนนิ่วขึน้ นิ่วน า้ดีอาจมีขนาดตัง้แต ่ เท่าเม็ด
ทรายไปจนถึงเท่าลกูปิงปอง อาจมีเพียงก้อนเดียวหรือหลายก้อนก็ได้ แบง่ชนิดของนิ่วน า้ดีได้ตาม
สว่นประกอบหลกัได้เป็น นิ่วโคเลสเตอรอล (cholesterol stone) หากมีปริมาณโคเลสเตอรอลในน า้ด ีมาก
ผิดปกติ พบได้ประมาณร้อยละ 75 ถึงร้อยละ 90 ของนิ่วน า้ดีทัง้หมด, นิ่วชนิดเม็ดส ี(pigment stone) หาก
มี ปริมาณบลิรูิบนิในน า้ดมีากผิดปกต ิ และน่ิวชนิดผสม (mixed stone) คือมีบลิรูิบนิจบักนัเป็นผลึกกบั 
โคเลสเตอรอล [31] 

นิ่วชนิดเม็ดสมีี calcium bilirubinate เป็นสว่นประกอบหลกั แบง่ได้เป็นสองชนิด คือ black 
pigment stone และ brown pigment stone 

black pigment stone มกัมีสาเหตจุาก physiological conditions ของร่างกาย เช่น ภาวะ 
hemolysis หรือ ภาวะท่ีมีการผลติ unconjugated bilirubin เพิ่มขึน้ เช่น cirrhosis, spherocytosis, sickle 
cell disease, thalassemia และ malaria เป็นต้น สว่น brown pigment stone มกัพบใน hepatic ducts 
เกิดจากการท่ีมี biliary stasis และ cholangitis จากการติดเชือ้แบคทีเรียแบบ anaerobic และ aerobic 
หรือพยาธิใบไม้ในตบั brown pigment stone นีจ้ะมีสดัสว่นของโคเลสเตอรอล และ fatty acids มากกวา่ 
black pigment stone 

นิ่วโคเลสเตอรอลมีสาเหตหุลายอยา่ง เช่น การท่ีมีโคเลสเตอรอลปริมาณมากเป็นสว่น 
ประกอบของน า้ด ี (supersaturation), การบีบตวัผิดปกติของถงุน า้ด ี (gallbladder dysmotility), การท่ีมี
อาหารค้างอยูใ่นล าไส้เป็นเวลานานกวา่ปกต ิ (delayed emptying time) ท าให้โคเลสเตอรอลเกิดจบัตวักนั
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ตกผลกึลงมา (nucleation and crystallization), การอกัเสบ, การท่ีมี mucin gel ปริมาณมากเกินอยูใ่นถงุ
น า้ด,ี การท่ีล าไส้ใหญ่มีการบีบตวัช้า และการเพิ่มการดดูซมึโคเลสเตอรอลท่ีล าไส้เลก็ เป็นต้น นอกจากนี ้
นิ่วโคเลสเตอรอลอาจเป็นผลมาจากความผิดปกติในระดบัยีน มียีน 2 ยีนท่ีควบคมุการสะสมของ mucin, 
การตกผลกึของโคเลสเตอรอล และการเกิดน่ิว คือยีน lithogenic actions of gallstone (LITH) และยีน 
biliary mucin gene (Glycam) 

กรดน า้ดีสร้าง micelles หรือรวมกบัสารอ่ืนเป็น mixed micelles ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 4–
8 นาโนเมตร mixed micellesนีป้ระกอบด้วยกรดน า้ดี, โคเลสเตอรอล และฟอสโฟไลปิด การท่ีตบัสง่ออก
โคเลสเตอรอลมากเกินไปเป็นสาเหตหุลกัของการเกิดนิ่วน า้ดี การท่ีตบัผลิตและสง่ออกกรดน า้ด ี หรือฟอส
โฟไลปิดลดลงมีสว่นท าให้น า้ดีเข้มข้นขึน้ (supersaturation) mucin gel ท่ีผลติและหลัง่จากถงุน า้ดีใน
ปริมาณท่ีเพิ่มขึน้จะเป็นตวันิวเคลียสของนิ่ว และเม่ือมี supersaturation ของน า้ดีร่วมด้วยจะท าให้เกิดการ
ฟอร์มเป็นคริสตลัและกลายเป็นนิ่วในท่ีสดุ 

ผู้ ท่ีเป็นโรคอ้วน (obesity) จะมี biliary cholesterol secretion เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะในเพศหญิง
ท่ีมี insulin resistant เน่ืองจากจะมี insulin มากเกินในกระแสเลือด และ insulin นีมี้ฤทธ์ิกระตุ้นการสร้าง

โคเลสเตอรอล และยบัยัง้เอนไซม์ cholesterol-7  hydroxylase ตบัจงึดงึ free fatty acids เข้าไปสร้าง
โคเลสเตอรอลเพิ่มขึน้ 

การบีบตวั และการคลายตวัของถงุน า้ดีถกูควบคมุโดยปัจจยัหลายด้าน ทัง้ neuronal, 
hormonal และ paracrine factors การท่ีถงุน า้ดีบีบตวัปลอ่ยน า้ดีออกมา (มากถึงร้อยละ80 ของปริมาตร
ของถงุน า้ดี) หลงัอาหารนัน้จะถกูควบคมุโดย cholecystokinin (CCK) ดงันัน้ หากหลงัอาหารถงุน า้ดีบีบ
ตวัน้อยอาจเกิดจากถงุน า้ดมีีการตอบสนองตอ่ CCK น้อยกว่าปกต ิ หรืออาจมีจ านวน CCK receptor ท่ี 
smooth muscle cell ของถงุน า้ดีน้อยกว่าปกต ิส าหรับในระยะอดอาหารนัน้ การบีบตวั และการคลายตวั
ของถงุน า้ดี (ประมาณร้อยละ 30 ของปริมาตรของถงุน า้ดี) ขึน้อยูก่บัการท างานของ intestinal migrating 
motor complex (MMC) หรือการบีบตวัระหวา่งมือ้อาหาร และการท่ีมีฮอร์โมน motilin เพิ่มสงูขึน้ใน 
พลาสมา่ ผู้ ท่ีเป็นนิ่วในถงุน า้ดีจะมีความถ่ีของ MMC cycles น้อยลง ถงุน า้ดีจงึแทบจะไมมี่การบีบตวั น า้ดี
ถกูขงัอยูน่ิ่ง ๆ ในถงุน า้ด ี ท าให้โคเลสเตอรอลในน า้ดีเกิดตกผลกึ (crystallization) และรวมตวักนั 
(aggregation) ในท่ีสดุ  

นอกจาก CCK แล้ว fibroblast growth factor (FGF19) ท่ีถกูสร้างขึน้ภายใต้การควบคมุของ 
FXR เม่ือกรดน า้ดีถกูสง่มาถึง ileum ก็มีสว่นส าคญัในการบีบตวั และการคลายตวัของถงุน า้ดีเชน่กนัผู้ ป่วย
ท่ีมีภาวะ hypertriglyceridemia จะมกีารบีบตวั และการคลายตวัของถงุน า้ดีท่ีไม่สมบรูณ์ (impaired 
gallbladder motility) เม่ือเทียบกบัคนปกติท่ีมีดชันีมวลกาย (BMI, body mass index) เท่ากนั นอกจากนี ้
ถงุน า้ดีของผู้ ป่วยท่ีมีภาวะ hypertriglyceridemia จะตอบสนองตอ่ CCK ได้น้อยลง อาจเน่ืองมาจากการท่ี 
lipoprotein ท่ีมี triglyceride เป็นสว่นประกอบอยูเ่ป็นจ านวนมาก (TG-enriched lipoprotein) ไปขดัขวาง
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การจบัของ CCK กบั CCK-receptor ผู้ ท่ีมีน า้ดีเข้มข้นมาก ๆ (supersaturated) โคเลสเตอรอลจะ
ตกตะกอนไปจบัอยูท่ี่ชัน้ muscularis propria ของถงุน า้ด ีท าให้การบีบตวั และการคลายตวัของถงุน า้ดีไม่
สมบรูณ์ได้เช่นกนั [32] 

นิ่วในท่อน า้ดี (Common bile duct stone) พบได้ประมาณร้อยละ 6-12 ของผู้ ป่วยท่ีมีนิ่วใน
ถงุน า้ดี นิ่วในท่อน า้ดีสว่นใหญ่ (ร้อยละ 90) จะมาจากนิ่วในถงุน า้ด ี จงึสามารถเรียกได้วา่เป็น secondary 
CBD stone สว่นนิ่วในท่อน า้ดีท่ีเกิดภายในท่อน า้ดีเอง (ร้อยละ 10) เรียกวา่ primary CBD stone สว่นใหญ่
เป็นนิ่วชนิด brown pigment stone ซึง่จะประกอบไปด้วย calcium bilirubinate และมีการติดเชือ้
แบคทีเรียร่วมด้วย ท าให้นิ่วชนิดนีจ้ะไมแ่ข็ง รูปร่างรี และแตกได้ง่าย พบได้บอ่ยในผู้ ป่วยท่ีมีความผิดปกติ
ของท่อน า้ดี เช่น ท่อน า้ดีตีบ หรือมีความผิดปกติท่อน า้ดีแตก่ าเนิด เป็นต้น 

นิ่วในถงุน า้ดีอาจจะไมก่่อให้เกิดอาการใดๆ หรือท าให้เกิดการอดุตนัของทางเดนิน า้ดี ซึง่จะ
แสดงอาการเป็นภาวะเหลืองซึง่มกัเป็น ๆ หาย ๆ (intermittent obstructive jaundice) อาจมีการตดิเชือ้ใน
ทางเดนิน า้ดีร่วมด้วย (cholangitis) หรือท าให้เกิดภาวะตบัอ่อนอกัเสบ (pancreatitis) ได้ อาการปวดของ
นิ่วในท่อน า้ดจีะคล้ายกบัอาการปวดจากน่ิวในถงุน า้ดี แตม่กัจะมีอาการร้าวไปหลงัได้มากกวา่ และมี
คลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยได้ การตรวจร่างกายจะตรวจพบภาวะเหลือง และกดเจ็บเลก็น้อยบริเวณ 
epigastrium และ right upper quadrant ได้ หรือบางครัง้อาจตรวจไมพ่บความผิดปกตใิด ๆ ก็ได้ การ
ตรวจทางห้องปฏิบตัิการจะพบ serum bilirubin, alkaline phosphatase และ transaminase enzymes ท่ี
สงูขึน้ โดยเฉพาะในภาวะท่อน า้ดีอดุตนัเฉียบพลนัจะพบ transaminase สงูขึน้ได้ประมาณ 5-10 เท่า ใน
ผู้ ป่วยท่ีมีภาวะ cholangitis ร่วมด้วย จะตรวจพบเม็ดเลอืดขาวสงูขึน้ได้ 

ลกัษณะส าคญัของนิ่วในทอ่น า้ดี คือ อาการจะเป็น ๆ หาย ๆ ทัง้อาการปวด และภาวะเหลือง 
เน่ืองจากนิ่วในท่อน า้ดท่ีีอดุตนัอยูส่ามารถท่ีจะขยบัลอยขึน้ไป ท าให้ภาวะท่อน า้ดีอดุตนัดีขึน้ ภาวะเหลืองดี
ขึน้ พอนิ่วลงมาอดุท่ีท่อน า้ดีสว่นปลายใหมก็่จะเกิดภาวะเหลืองอีก ในท่ีสดุเม่ือนิ่วลงมาอดุตนัจนแน่นแล้ว
ไม่หลดุกลบัขึน้ไป ภาวะเหลืองก็จะเป็นมากขึน้ 

Liver regeneration 
เน่ืองจากตบัมีหน้าท่ีหลายอยา่งมากมายดงัท่ีได้กลา่วมาแล้วทัง้หมดนี ้ หากตบัได้รับอนัตรายท าให้ 

เซลล์ตาย เนือ้ตบัถกูตดัออกไป หรือได้รับอนัตรายจากสารเคมี อาจท าให้ตบัสญูเสียการท างานจนเกิดเป็นโรค
ตา่ง ๆ ได้ แตต่บัเป็นอวยัวะภายในเพียงชนิดเดียวท่ีสามารถงอกใหม ่ (regenerate) ขึน้มาชดเชย หรือทดแทน
สว่นท่ีเสียหายไปได้ หากยงัมีเนือ้ตบัท่ีดีอยูอ่ยา่งน้อยร้อยละ 25 เซลล์ตบัจะสามารถแบง่ตวั ท าให้ตบักลบัมามี
ขนาดเท่าเดิมได้ โดยจะเร่ิมภายใน 3 วนัหลงัเซลล์ตบัได้รับอนัตราย มีการแบง่ตวัของ hepatocytes เป็นหลกั 
ตามด้วยเซลล์ชนิดอ่ืน ๆ เชน่ biliary epithelial cells และ sinusoidal endothelial cells เป็นต้น การท่ีเซลล์
เหลา่นีจ้ะแบง่ตวั ต้องได้รับ signal จาก signaling pathways ตา่งๆ เช่น cytokines, growth factors, 
hormones และ nuclear receptors จากเลือด หรือจากเซลล์ใกล้เคียง เม่ือเซลล์แบง่ตวัเสร็จแล้ว จะมี 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hepatocyte
https://en.wikipedia.org/wiki/Cholangiocyte
https://en.wikipedia.org/wiki/Sinusoidal_endothelial_cells
https://en.wikipedia.org/wiki/Signaling_pathway
https://en.wikipedia.org/wiki/Cytokine
https://en.wikipedia.org/wiki/Growth_factor
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_receptor
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restructuring, angiogenesis และ reformation of extracellular matrix เกิดขึน้ตอ่ไป จนกระทัง่มี liver function 
เป็นปกติภายใน 2-3 สปัดาห์ และมีขนาดเท่าเดิมภายใน 6 เดือน [33] 

กระบวนการ liver regeneration นีมี้ 3 ขัน้ตอนตามล าดบัดงันี ้
1. priming phase เป็นการเตรียมเซลล์ตบัให้ตอบสนองตอ่ growth factors ตา่ง ๆ ในขัน้ตอนนีจ้ะ

มียีนมากกวา่ 100 ถกูกระตุ้นภายในไม่ก่ีนาทีหลงัเนือ้ตบัถกูตดัออกไป 
2. หลงัจาก growth factor receptors ถกูกระตุ้น epidermal growth factor receptor (EGFR) และ c-

Met จะท างานร่วมกนั ซึง่หากสองตวันีถ้กูยบัยัง้จะท าให้เกิด ascites และ hyperammonemia 
3. termination phase คือการท่ีเซลล์ตบัมี proliferation ซึง่จะถกูยบัยัง้ได้โดย transforming 

growth factor- และ integrin signaling 
ในแง่ของ metabolism นัน้ มีการแบง่ functional unit ของตบัท่ีเรียกวา่ metabolic zonation ซึง่คือ 

lobule เซลล์ตบัท่ีอยูใ่น periportal zone (โซน 1) มีหน้าท่ีหลกัคือ gluconeogenesis และ -oxidation 
ในขณะท่ีเซลล์ตบัท่ีอยูร่อบ ๆ central vein (โซน 3) มีหน้าท่ีหลกัคือ glycolysis, lipogenesis และ 
detoxification (รูปท่ี 16.28) ดงันัน้ อาจกลา่วได้วา่เซลล์ตบัในแตล่ะโซนนัน้มีหน้าท่ีแตกตา่งกนั 
(heterogeneous) และมีการแสดงออกของยีนท่ีแตกตา่งกนัออกไปตามท่ีอยูใ่น hepatic lobule ตามแนว 
portocentral axis ท าให้ตบัสามารถตอบสนองตอ่สารอาหาร หรือสารพิษตา่ง ๆ ได้ จะพบเซลล์ตบัท่ีก าลงั
แบง่ตวัทัง้แบบ proliferating และ self-renewing ได้ท่ี centrilobular โซน 3 ติดกบั central vein ของแตล่ะ 

lobule โดย liver progenitor markers ท่ีจะแสดงออกในช่วงแรก ๆ คือ ยีน Tbx3 และ ยีน Axin2 Wnt/-
catenin เซลล์ตบักลุม่นีจ้ะแบง่ตวัได้เร็วเป็นสองเท่าของเซลล์ตบัอ่ืน ๆ และแบง่ตวัได้ถึง 1 ใน 3 ของ lobule 
รอบ ๆ central vein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 6.28 Functional Zonation และการท าหน้าท่ีตา่ง ๆ ของเซลล์ตบั 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Angiogenesis
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ในโซน 1 ใกล้ ๆ portal triad จะมีกลุม่ของเซลล์ตบัท่ีมีความสามารถในการแบง่ตวัสงูกวา่เซลล์ตบัท่ี
อยู ่ noncentrilobular เรียกเซลล์ตบัท่ีอยูบ่ริเวณรอบ ๆ portal vein นีว้า่ hybrid hepatocyte เพราะวา่
นอกจากจะมีการแสดงออกของยีนในกลุม่ progenitor markers เชน่ ยีน Sox9 แลว้ เซลล์กลุ่มนีย้งัมีการ
แสดงออกของยีนในกลุม่ bile duct–specific genes และ hepatocyte-specific transcription factors 

เช่น Hnf4 อีกดว้ย hybrid hepatocyte เหลา่นีมี้ความสามารถท่ีจะแบง่ตวัจนตบัมีน า้หนกัเท่าเดมิได้
แม้วา่ตบัจะได้รับอนัตรายก่ีครัง้ก็ตาม เซลล์ตบัท่ีอยูบ่ริเวณรอบ ๆ portal vein นีมี้การแสดงออกของยีน 
major facilitator superfamily domain containing 2a (Mfsd2a) เป็นส าคญั ซึง่ท าให้สามารถท าให้ตบั
กลบัมามีขนาดเท่าเดมิได้ภายหลงัจากได้รับการผา่ตดัตบั หรือในภาวะท่ีตบัได้รับสารพิษเรือ้รัง และเซลล์
ตบัท่ีอยูใ่กล้ endothelial cell จะแบง่ตวัได้เร็วกวา่เซลล์ตบัท่ีอยูไ่กลออกไป 

นอกจาก metabolic zonation แล้ว ปริมาณของเนือ้ตบัท่ีถกูตดัออกไปก็มีผลตอ่กระบวนการ liver 
regeneration หากเนือ้ตบัถกูตดัออกไปประมาณสองในสาม จะเกิด hypertrophy ของเซลล์ตบัท่ีเหลืออยา่ง
รวดเร็ว ตามด้วย hyperplasia โดยท่ีเซลล์ตบัเกือบทกุเซลล์เข้าสู ่cell cycle ระยะ S phase จากนัน้เซลล์ตบั
จะมีสองนิวเคลียส แล้วเกิดการแบง่เซลล์ออกเป็นเซลล์ลกูสองเซลล์ ในทางตรงกนัข้าม หากเนือ้ตบัถกูตดั
ออกไปประมาณหนึง่ในสาม เซลล์ตบัท่ีเหลือจะเกิด hypertrophy เพียงอยา่งเดียวเป็นสว่นใหญ่มีการแบง่
เซลล์เกิดขึน้เพียงเลก็น้อยเท่านัน้ และหากเนือ้ตบัถกูตดัออกไปมากเกินสองในสาม ความสามารถในการ
แบง่ตวัของเซลล์ตบัจะลดลง เซลล์ตบัเข้าสูภ่าวะ senescence หรือ apoptosis จากนัน้ progenitor cells 
ของเซลล์เยื่อบทุางเดินน า้ดจีะถกูเปลี่ยนให้เป็นเซลล์ตบั อาจกลา่วโดยสรุปได้วา่ เม่ือตบัได้รับอนัตรายหรือ
บางสว่นของตบัถกูตดัออกไป จะมีการกระตุ้นให้เกิด regenerative responses ได้หลายแบบ เช่น 
hypertrophy, hyperplasia หรือมีการ reprogramming ของ progenitor cells ของเซลล์เยื่อบทุางเดินน า้ดี
ให้เป็นเซลล์ตบัได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัปริมาณของเนือ้ตบัท่ียงัเหลืออยู่ 

Molecular Signaling Pathways ของกระบวนการ liver regeneration 
ในกระบวนการ liver regeneration นี ้ มี molecular pathways ท่ีเก่ียวข้องอยู ่3 pathways 

ด้วยกนั คือ Wnt/-catenin signaling pathway, Hippo/Yes-associated protein1 (Yap) pathway และ 
Hedgehog signaling pathway 

ในระยะ priming phase หรือภายใน 5 นาทีแรกหลงัจาก hepatectomy -catenin จะ
เคลื่อนท่ีไปอยูใ่นนิวเคลียสของเซลล์ตบั และจะพบการแสดงออกของยีนนีเ้พิ่มขึน้มากในระยะ 24 ชัว่โมง 

การท่ีมี -catenin เพิ่มขึน้มากมายภายในนิวเคลียสของเซลล์ตบันีช้่วยเหน่ียวน าการท างานของยีนท่ีมี

หน้าท่ีเก่ียวกบั proliferation เช่น cyclin D1 หากไม่มี -catenin transcription หลงั hepatectomy จะท า
ให้กระบวนการ liver regeneration เกิดขึน้ลา่ช้ากวา่ปกต ิ[34] มี growth factor receptor pathways อยู ่

2 pathways ท่ีจ าเป็นใน กระบวนการ liver regeneration เชน่กนั และท างานประสานเก่ียวข้องกบั -
catenin pathway คือ c-Met และ EGFR เม่ือ hepatocyte growth factor จบักบั receptor c-Met จะท า
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ให้เกิด -catenin phosphorylation และเคลื่อนเข้าไปอยูใ่นนิวเคลียสของเซลล์ตบั สว่น EGFR นัน้เป็น 

transcriptional target ของ Wnt/-catenin signaling ท่ีมีหน้าท่ีช่วยประวิงระยะเวลาของ mitogenic 

effects ให้นานขึน้ R-spondin ligands ช่วยเสริมการท างานของ Wnt/-catenin signaling ในการจบักบั 
leucine-rich repeat–containing G-protein–coupled 4/5 (Lgr4/5) receptor และช่วยก าจดั E3 
ubiquitin ligases, zinc และ ring finger 33 (ZNRF) และ ring finger 43 (RNF43) ท่ีมีฤทธ์ิสลาย Wnt 
receptor ดงันัน้การฉีด R-spondin ให้ผู้ ป่วย จะช่วยเร่งกระบวนการ liver regeneration และหากผู้ ป่วยมี
การขาดหายไปของยีน Lgr4/5 จะท าให้เกิด hypoplastic liver ได้ อาจกลา่วได้วา่ R-spondin–leucine-
rich repeat–containing G-protein–coupled 4/5–ZNRF3/RNF43 นีไ้ม่ใช่เพียงแคจ่ าเป็นส าหรับการ

ท างานของ Wnt/-catenin signaling เท่านัน้ แตย่งัช่วยควบคมุการเจริญเติบโต, ขนาด และการ 
regeneration ของตบัอีกด้วย 

Hippo/Yes-associated protein1 (Yap) pathway ช่วยควบคมุ homeostasis ของตบั และก าหนด
ความเป็นไปของเซลล์ตบั [35] Yap ไมมี่ DNA binding domain จงึท าหน้าท่ีเป็น transcriptional 
coactivator ของ transcriptional enhancer-associated domain ซึง่หลงัจาก hepatectomy จะมี 
overexpression ของ Yap ท าให้เซลล์ตบัมี proliferation เพิ่มขึน้ และท าให้ตบัมีขนาดใหญ่ขึน้ จงึแทบจะไม่
พบ Yap ในตบัปกติเลย การท่ีตบัมีขนาดใหญ่ขึน้อย่างรวดเร็วขณะมี overexpression ของ Yap เป็นสิง่
ยืนยนัได้วา่ Yap pathway นีจ้ าเป็นส าหรับ homeostasis ของตบั หลงัจากหมดหน้าท่ีของ Yap แล้ว Yap 
และ paralog WW domain ท่ีมี transcription regulator 1 (alias TAZ) นีจ้ะท างานตอ่เน่ืองจาก Hippo 
pathway โดย serine/threonine kinases และ Mst1/2 (Hippo homologs) จะ phosphorylate Lats1/2 
kinases เพื่อท่ีจะไป phosphorylate Yap ท่ีต าแหน่ง serine 127 อีกทอดหนึง่ ท าให้เกิด degradation ของ 
Yap ในท่ีสดุ  

Yap และ Wnt/-catenin pathways มีปฏิสมัพนัธ์ในแบบตา่ง  ๆกนั ณ ต าแหน่งตา่ง  ๆกนัในเซลล์ โดย 

Yap จะท างานร่วมกนักบั β-catenin เม่ืออยูใ่นนิวเคลียส และ Yap จะยบัยัง้การท างานของ Wnt/β-catenin เม่ือ

อยูใ่น cytosol การสญูเสียหน้าท่ีของ Mst1/2 จะกระตุ้นให้เกิดการท างานของ Yap และ Wnt/-catenin 
signaling ในตบัอีกด้วย นอกจากนี ้ ในขณะท่ีตบัมีการ regeneration Yap จะท างานตอ่เน่ืองจาก Hedgehog 
pathway [36] โดยจะพบวา่ทัง้ Hegdehog and Yap มีการท างานเพิ่มขึน้ในเซลล์ตบั และ hepatic stellate cells 
Hedgehog signaling นีมี้ความส าคญัในกระบวนการ liver regeneration ท่ีเกิดหลงัจาก partial hepatectomy 
โดย Hedgehog signaling pathway จะกระตุ้นยีน Gli ให้เคลื่อนท่ีไปอยูใ่นนิวเคลียสของเซลล์ตบั เพื่อควบคมุ 
proliferation, survival และ differentiation ของเซลล์ ความส าคญัของ stromal cells ในกระบวนการ liver 
regeneration คือ หาก Hedgehog signaling pathway ถกูยบัยัง้ใน hepatic stellate cells (HSCs) จะไมมี่ Yap 
เพิ่มขึน้ในนิวเคลียสของเซลล์ตบั ท าให้ไมมี่ proliferation เกิดขึน้  
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ดชัน ี- Index 
กรดไขมนัไมอ่ิ่มตวั 16  น่ิวน า้ดี 136 

กรดไขมนัอิ่มตวั 16  เบาหวาน 12-3 

กรดน า้ดี 111  ปัจจยัการแข็งตวัของเลือด 81-82 

กรดยริูก 7-9  โปรตีนของเลือด/พลาสมา 28-9 

กรดอะมิโน 7  - การวิเคราะห์ 36-8 

กลโูคส 11-4  ไพรูเวต 14-5 

กายวิภาคของตบั 95  ฟอสโฟไลปิด 80 

การเจาะเลือด 2-3  ยเูรีย 5-7 

การห้ามเลือด 77  ระบบไหลเวียนเลือดของตบั 96 

- กลไก 77  ลิ่มเลือด 77, 81-6 

- ปฐมภมูิ 77  - การยบัยัง้การสร้าง 88-9 

- ทตุิยภมูิ 81  - การยบัยัง้การสลาย 90 

เกลด็เลือด 78  - การสร้าง 81-6 

- การกระตุ้น 79  - การสลาย 89-90 

- การเกาะกลุม่ 80-1  - การหดตวั 87 

- การเปลี่ยนรูปร่าง 79  เลือดจาง 55, 70 

- การยดึจบั 78-9  แลคเตต 14-5 

- ตวัรับ 78  ไลโปโปรตีน 41-3 

- บทบาทในกระบวนการห้ามเลือด 77-8  วิตามิน เค 87 

- หน้าท่ีและโครงสร้าง 78  - กลไกการท างาน 87 

แก๊สในเลือด 18- 9  - ตวัยบัยัง้ 87 

ไกลโคไลซิส 15  วิถีการแข็งตวัของเลือด 86 

ครีอาตินีน 9-10  สารประกอบไนโตรเจนท่ีไมใ่ช่โปรตีน 5 

ครีอาตีน 10-1  หลอดเลือด  77 

คอลลาเจน 78-9  - การหดตวั 77 

คา่ปกติของสว่นประกอบของเลือด 21-5  - หน้าท่ีและโครงสร้าง 77 

คีโตน 17-8  แอมโมเนีย 11 

แคลเซียม 81, 87  เฮโมโกลบิน 53 

โครงสร้างภายในตบั 99  - การตรวจกรอง 73-4 
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- GP Ia/IIa 78  - หน้าท่ีขนสง่ O2 – CO2 59-67 

- GP Ib/IX 78-9    

- GP Iib/III 80    

ไตรกลีย์เซอไรด์  17, 42 -5    

น า้ดี 133    

     

ADP 78-9  - Thyroxin-binding protein 31 

Alanine aminotransferase (ALT) 107  - Transferrin 33-4, 58 

Amino acid 7  Calcium 81,87 

Ammonia 11  Cell adhesion molecule 78 

Anemia 55, 70  CO2 combining power 19 

Anticoagulation 88-9  CO2 tension 18 

Antifibrinolysis 90  Coagulation factor 81-82 

Antiplasmin 90  - Fibrin 84 

Antithrombin III 88  - Fibrinogen 84-5 

Arachidonic acid 91  - Prothrombin 83 

Aspartate aminotransferase (AST) 107  - Thrombin 83 

Atherosclerosis 46  - Tissue Factor 82,86 

Biliary system 97  Coagulation pathway 86 

Blood clot 77, 81-6  - Cell-based model 86 

- Formation 81-6  - Extrinsic 82 

- Lysis 89-90  - Intrinsic 82 

- Retraction 87  Collagen 78-9 

Blood gases 18-9  Combined hyperlipidemia 49 

Blood urea nitrogen (BUN) 5-7  Consumption coagulopathy  92 

Blood vessel 77  Contact factor 82, 89 

- Injuries 77  Copper-metallochaperones 108 

- Stucture and functions 77  Creatine 9-10 

- Vasoconstriction 77  Creatinine 10-1 

Blood/ plasma protein 28-9  Cryoglobulin 35 

- 1-globulin 30  Diabetes mellitus 12-3 

- 1-antitrypsin 31  EctoADPase (CD39) 91 

- 1-fetoprotein 31  EDTA 3 

- 2-macroglobulin 33  Electrophoresis 37-8 

- -globulin 33  Endothelial cell 77 
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- -globulin 34-5  - Activated 93 

- Albumin 29-30  - Healthy 77, 93 

- Ceruloplasmin 32-3  Ethylenediamine-tetraacetic acid  3 

- C-reactive protein 34  Ferritin 107 

- Haptoglobin 32, 59  Fibrinolysis 89-90 

- Hemopexin 34, 59  Gamma carboxyglutamate 87 

- Immunoglobulin 34-5  Glucose 11-4 

- Orosomucoid 30-1  Glucose tolerance test (GTT) 11-3 

- Prealbumin 29  Glutamate dehydrogenase 107 

- Retinol-binding protein 32  Glycolysis 16 

     

Granules 78  LDL receptor 43-9 

- Alpha 79  Linoleic acid 16-7 

- Dense 79  Lipoprotein 41-3 

Hemoglobin 53  - Apoprotein 29 

- Degradation 58  - Apoprotein B 42-5 

- O2 – CO2 transport 59-67  - Apoprotein E 44-50 

- Screening 73-4  - Chylomicron 42 

- Structure 54-5  - Chylomicron remnant 44 

Hemoglobin derivatives 67-9  - Hihg-denstiy lipoprotein (HDL) 43 

- Carboxyhemoglobin 67-9  
- Intermediate-density lipoprotein 
(IDL) 

43 

- Cyanmethemoglobin  68  - Lipoprotein a 43 

- Glycosylated hemoglobin  69  - Low-density lipoprotein (LDL) 43 

- Hb A1c 69  
- Very-low-density lipoprotein 
(VLDL) 

43 

- Methemoglobin 67  Lipoprotein lipase 44, 49 

- Sulfhemoglobin  68  Lipoprotein metabolism 43-6 

Hemoglobinopathy 69  - Endogenous pathway 44-5 

Hemostasis 77  - Exogenous pathway 44 

- Functions 77  - Reverse cholesterol transport 45-6 

- Primary 77  Liver, roles in hemostasis 92 

- Secondary 81  Liver regeneration 138 

Heparin 88  Megakaryocyte 78 

Hepatic triglyceride lipase  44  Metabolic regulation, liver 104 
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Hypercholesterolemia 48-9  Myeloma protein 35 

Hyperglycemia 11-3  Nitric oxide (NO) 91 

Hyperlipoproteinemia 48-50  
Nonprotein nitrogenous compound 
(NPN) 

5 

- Primary hyperlipoproteinemia 48-50  Phosphatidylserine 80, 87 

- Secondary hyperlipoproteinemia 50  Phospholipid 80 

Hypertriglyceridemia 49  Plasma protein 28-9 

Hyperuricemia 8-9  Plasmin 89-90 

Inactivation and detoxification, liver 110  Plasminogen 89-90 

Iron regulatory protein (IRP) 107  Plasminogen activator inhibitor 89 

Iron responsive element (IRE) 107  Plasminogen activator, tissue-type (t-PA) 90 

Jaundice 128-132  Platelet 78 

- Hemolytic 128  - Activation 79 

- Hepatocellular 130  - Adhesion 78-9 

- Obstructive 132  - Aggregation 80-1 
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