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วตัถุประสงค์  ผู้เรียนสามารถ 

• บอกประเภทระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย  

• อธิบายหลักการพื้นฐานของภูมิคุ้มกันวิทยา 

• อธิบายกลไกของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้  

• ระบุความผิดปกติของโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันใน
ร่างกายได้  

• จ าแนกโรคความผิดปกติของภูมคุ้มกันในแต่ละกลุ่มได้ 

 

 



ระบบภูมิต้านทานร่างกาย  (Immune System)  

• คือ ระบบภูมิคุ้มกันทั้งหมดของ ร่างกายที่ท าหน้าที่คอย

ป้องกัน ไม่ให้เชื้อโรค หรือสิ่งแปลกปลอม ที่เป็นอันตราย

เข้ามาท าอันตรายต่อร่างกายหรือเมื่อหลุดเข้ามาแล้ว 

ระบบภูมิคุ้มกันก็จะพยายามท าลาย ก าจัดสิ่งแปลกปลอม

ให้หมดไปจากร่างกายโดยเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพ 

 



ระบบภูมคุ้ิมกนัของร่างกาย  ม ี2 กลุ่ม ได้แก่ 

  1. ภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่ก าเนิดหรือภูมิคุ้มกันไม่จ าเพาะ (Innate 
หรือ natural immunity) หรือเป็นการป้องกัน ด่านแรก  และ
ด่านที่ 2  

         
   2. ภูมิคุ้มกันแบบจ าเพาะท่ีเกิดขึ้นหลังจากได้รับสิ่งแปลกปลอม 
(Adaptive หรือ Acquired Immunity) ได้แก่ เม็ดเลือดขาว
กลุ่ม Lymphocyte ระบบน้ าเหลือง วัคซีน เซรุ่ม   หรือ เป็นการ
ป้องกันด่านที่ 3 

 

         



1. ภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่ก าเนิดหรือภูมิคุ้มกันไม่จ าเพาะ 
(Innate หรือ natural immunity)   

•1.1   ด่านแรก ป้องกันที่ผิวหนังหรือเยื่อบุต่างๆ  ได้แก่  กลไกทาง
กายภาพ  กลไกทางเคมี และกลไกทางพันธุกรรม   เช่น ผิวหนัง   เยื่อบุผิว  
กระเพาะอาหาร  น้ าตา  น้ าลาย ระบบขับถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ และเหงื่อ 
เป็นต้น  

  1.2  ด่านที่สอง เป็นการป้องกันโดยปฏิกิริยาทางเคมีระดับเซลล์  เช่น เม็ด
เลือดขาวกลุ่ม Phagocyte มีการกระตุ้นให้เกิด กระบวนการจับกินเชื้อโรค 
(Phagocytosis) หรือ เกิดการเคลื่อนย้ายเม็ดเลือดขาวจ าพวก 
phagocyte   ได้แก่ Macrophage, Neutrophils, Eosinophils และ 
Monocyte ออกจากเส้นเลือดไปสู่บริเวณที่มีสิ่งแปลกปลอม ท าให้เกิดการ
อักเสบ (Inflammation) (ปวด บวม แดง ร้อน)        



• เป็นการก าจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายโดยวิธีการ
ง่ายๆ เกิดขึ้นเมื่อร่างกายได้รับสิ่งแปลกปลอมนั้นเป็นครั้ง
แรก  ร่างกายก็อาจใช้วิธีการนี้ก าจัดสิ่งแปลกปลอม ด้วย
เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ ซึ่งได้แก่  ผิวหนัง เยื่อเมือก 
ซึ่งบุตามอวัยวะต่างๆ ขนอ่อน (cilia) แต่ถ้าเมื่อสิ่ง
แปลกปลอมนั้นสามารถผ่าน barrier นี้เข้าไปได้จะถูก
ร่างกายก าจัดโดยใช้ inflammatory response และ 
phagocytosis ในด่านที่ 2 

ด่านแรก  หรือ ด่านที่ 1   



ด่านท่ี 1(ด่านแรก)  ป้องกันท่ีผิวหนังหรือเยื่อบุต่างๆ  

โดยอาศัย  กลไก
ทางกายภาพ  กลไก
ทางเคมี และกลไก
ทางพันธุกรรม  



• เมื่อด่านที่ 1 ไม่สามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคได้ ก็
จะท าให้เกิด Inflammatory response เป็นการเคลื่อนย้าย
ของ phagocytic cell (neutrophilic granulocyte และ 
macrophage) มายังบริเวณที่มีสิ่งแปลกปลอม บริเวณนั้นจะ
มีลักษณะจ าเพาะคือ ปวด บวม แดง ร้อน และจะพบว่า
ประมาณ 30-60 นาที หลังจากที่สิ่ง แปลกปลอมเข้าไป เม็ด
เลือดขาว จ าพวก neutrophilic granulocyte จะเป็นพวก
แรกที่มาถึงบริเวณนี้ ท าให้เกิด การอักเสบ (Phagocytosis) 
หรือ มีอาการแสดง ปวด บวม แดง ร้อน เป็นต้น 

 ด่านที่ 2   



ด่านท่ี 2 เป็นการป้องกันโดยปฏิกิริยาทางเคมีระดับเซลล ์

กระบวนการจับ
กินเชื้อโรค 
(Phagocytosis) 
หรือ เกิดการ
เคลื่อนย้ายเม็ด
เลือดขาวจ าพวก 
Neutrophilic 
granulocyte 
(phagocyte)   



• 1. Lymphocyte  

• 2. Neutrophil  

• 3. Monocyte/Macrophage  

• 4. Eosinophil  

• 5. Basophil  

  เซลล์เม็ดเลือดขาว (WBC) ที่มี
ความส าคัญในการท าหน้าทีภู่มิคุ้มกัน ได้แก่  



• Lymphocyte เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวขนาดเล็ก มีบทบาท
ส าคัญมากในการก าจัดเชื้อโรคที่มารุกราน รวมทั้งเซลล์ของ
ร่างกายที่มีการกลายพันธุ์และก่อตัวเป็นเซลล์มะเร็ง 
Lymphocyte อาจแบ่งย่อยได้เป็น 3 ชนิดคือ 

•   1) B-Cell 

•   2) T-Cell ประกอบด้วย Helper T-Cell และ Killer T-Cell 

•   3) Natural Killer Cell หรือ NK Cell 

   1. Lymphocyte  



   2. Neutrophil  
• Neutrophil  สร้างในไขกระดูก  มีหน้าที่หลักคือ 

ล้อมจับกินจุลินทรีย ์ด้วยกระบวนการกลืนกิน 
(Phagocytosis) กล่าวคือ ด้วยการฆ่าโดยวิธี 
‘ฮุบเหยื่อ’ แล้วค่อยๆ ย่อยสลายเชื้อโรคที่รุกราน
เข้าสู่ร่างกาย    ได้แก่ แบคทีเรีย เชื้อรา และ
พยาธิ ก่อนที่ตัวมันเองจะตายไปด้วย  



•Macrophage เป็น WBC ที่มีขนาดใหญ่
ที่สุด กาเนิดจากไขกระดูก เมื่อเติบโตเต็มที่
แล้วจะเข้าสู่กระแสเลือด มีหน้าที่หลักคล้าย 
Neutrophil คือ กาจัดเซลล์มะเร็ง และจุล
ชีพก่อโรคโดยกระบวนการ Phagocytosis 

  3. Monocyte/Macrophage  



• Eosinophil มีหน้าที่ท าลายสารที่ท าให้
เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้จะ
ก่อให้เกิดการอักเสบ เช่น สารจากตัวอ่อน
(larva) ของพยาธิตัวกลม สารก่อภูมิแพ้จาก
มะเร็งบางชนิด  สารอาหารและ สารจากยา
บางอย่าง เมื่อตรวจเลือดจะพบค่านี้สูงขึ้น 

 

   4. Eosinophil 



• Basophil มีหน้าที่ป้องกันการเกิดอาการภูมิแพ้ 
กล่าวคือมันจะควบคุมร่างกายที่จะหลั่งสารฮิสตา
มีน (histamine) อันเป็นปฏิกิริยาซึ่งเกิดจากการ
รับสารก่อภูมิแพ้ เช่น ฝุ่น เกสรดอกไม้ ละออง
เกสรจากผึ้ง (bee pollen) มิให้หลั่งออกมามาก
เกินไป นอกจากนั้น Basophil ยังช่วยควบคุม
สารเฮพารินซึ่งทาให้เลือดใส ไม่ให้มีมากเกินไป  

    5. Basophil  



 2.  ภูมิคุ้มกันแบบจ าเพาะท่ีเกิดขึ้นหลังจากได้รับสิ่งแปลกปลอม 
(Adaptive หรือ Acquired Immunity) ได้แก่ เม็ดเลือดขาว
กลุ่ม Lymphocyte ระบบน้ าเหลือง วัคซีน เซรุ่ม     

     ในกรณีการป้องกันท้ังสองด่านไม่สามารถกีดกันเชื้อโรคได้ 
ร่างกายจะตอบสนองต่อเชื้อโรคอย่างจ าเพาะเจาะจงผ่านเม็ด
เลือดขาว โดยมีเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันท่ีส าคัญคือ B  
lymphocyte ซึ่งจะสร้าง Antibody และ T lymphocyte ซึ่ง
จะสร้าง T cells ที่สามารถสร้างการตอบสนองที่หลากหลายทั้ง
ต่อเชื้อในเซลล์และนอกเซลล์ 

ด่านที่ 3   



ด่านที่ 3  ภูมิคุ้มกันแบบจ าเพาะที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับสิ่ง
แปลกปลอม (Adaptive or Acquired Immunity)  

โดยมีเซลล์ใน
ระบบภูมิคุ้มกัน   
B lymphocyte 
ซึ่งจะสร้าง 
Antibody และ T 
lymphocyte ซึ่ง
จะสร้าง T cells 
ที่มีการตอบสนอง
ที่หลากหลายทั้ง
ต่อเชื้อในเซลล์
และนอกเซลล์ 



ด่านที่ 3 นี้ แบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก ่

1. การตอบสนองโดยการใช้สารน้ า 
Humoral Immune Response 

2. การตอบสนองชนิดพึ่งเซลล์ Cell 
Mediated Immune Response 



กลไก การตอบสนองโดยการใช้สารน้ า 
 (Humoral Immune Response) 

•   แอนติบอดี ซึ่งส่วนใหญ่จะอยูใ่นซีรัม  ซึ่ง เซลล์ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ คือ เม็ด
เลือดขาวชนิด B lymphocytes เมื่อแอนติเจนที่มีโครงสร้างพอเหมาะมาจับ B 
lymphocytes จะเพิ่มจ านวนและเปลี่ยนแปลงเป็น Plasma cell  

•      จากน้ัน Plasma cell จะท าการหลั่งแอนติบอดีชนิดต่างๆ ที่จ าเพาะกับ
แอนติเจนชนิดนั้นๆ ออกมา เรียกว่า อิมมูโนโกลบูลนิ หรือย่อว่า Ig ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 
5 ชนิด คือ IgG, IgA, IgM, IgD และ IgE ภูมิต้านทานที่หลั่งออกมานี้ จะหมุนเวียน
ในร่างกายและท าหน้าที่ในการจับสิ่งแปลกปลอมที่มลีักษณะเหมือนแอนติเจน 

•      นอกจากน้ี B lymphocytes ส่วนหนึ่ง ยังมีการเปลี่ยนไปเป็น Memory B 
cells เก็บความจ า เมื่อได้รับแอนติเจนตัวเดิมอีก Memory B cells จะเปลี่ยนไป
เป็น Plasma cell หลั่งสารภูมิต้านทานต่าง ๆ ออกมาได้เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพ
มากกว่าครั้งแรก ซึ่งใช้เป็นหลักการของการให้วัคซีน 

 



การตอบสนองชนิดพึ่งเซลล์  
(Cell-Mediated Immune Response) 

• เป็นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่อาศัยเซลล์ เมื่อ
จุลินทรีย์เข้ามาภายในร่างกาย เซลล์ Macrophage จะ
กินจุลินทรียเ์ข้าไปข้างในเซลล์และเปลี่ยนเป็น Antigen 
Presenting Cell เพื่อกระตุ้น Helper T cellหรือ 
CD4 ซึ่งจะสามารถหลั่งสาร Cytokine ต่างๆ ไปกระตุ้น
เม็ดเลือดขาวทั้ง Macrophage และ Granulocytes ให้
จับกินเชื้อโรคได้ดีขึ้น   

 



โดยสรุปแล้ว T cells จะมีอยู่สามชนิดตามหน้าที่ 
• Helper T-cells หรือ CD4 เป็นเซลล์ lymphocyte  

   ทีเ่คลื่อนไปตามหลอดเลือดท าหน้าที่ลาดตระเวน หากพบเชื้อโรคหรือเซลล์
แปลกปลอมก็จะหลั่งสาร  cytokines เพื่อเรียกให้เม็ดเลือดขาวอื่นมาช่วย หาก
พบว่าเป็นเซลล์ปกติของร่างกายก็จะหยดุกระบวนการท าลายเซลล ์แต่หากพบว่า
เป็นสิ่งแปลกปลอมจริง ก็จะมีการหลั่งสารดังกล่าวเพิ่ม และมีเซลล์อื่นๆ มายัง
บริเวณดังกล่าวเพื่อท าลายเชื้อโรคหรือเซลล์แปลกปลอม   โดยปกติค่า CD4 ของ
ผู้ที่ไม่ติดเชื้อ HIV จะมีสัดส่วนอยู่ระหว่าง 28-59 % 

•  Suppressor T-cells หรือ CD8 เป็นเซลล์ที่ควบคุมการท าลาย หากพิสูจน์
แล้วว่าเซลล์ที่แปลกปลอมเป็นเซลลป์กติ หรือสิ่งแปลกปลอมหมดพิษแล้ว เซลล์ก็
จะสั่งยุติการท าลาย  โดยปกติ จะมีสัดส่วนอยู่ระหว่าง 13-32 % 

• หรือถ้าคิด เป็นสัดส่วน CD4 : CD8 ในคนปกติ ประมาณ 2 : 1 

 



หนา้ท่ีของ Killer T-Cells 

• Killer T-Cells  มีบทบาทส าคัญส าคัญที่สุด ต่อระบบภูมิคุ้มกัน
ของร่างการโดย การขจัดเซลล์มะเร็งตัวแรกๆที่เกิดขึ้นใน
ร่างกาย  จึงเรียกว่า  Cytotoxic T Lymphocyte  

• แต่ข้อเสียของ  Killer T-Cell คือการท างานต้องการ Helper 
T-Cell  เป็นตัวช่วยเสมอ   

• ดังนั้นถ้า Helper T-Cell ถูกท าลาย  โดย เชื้อ HIV  จะท าให้ 
Killer T-Cells  ไม่สามารถท างานได้  จะท าให้ร่างกาย
สามารถติดเชื้อต่างๆได้ง่าย 



โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน 
• โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน มีดังนี้  

• 1.  ภูมิแพ้ โรคหืด แพ้ละอองฟาง 

• 2.  โรคภูมิต้านทานเนื้อเยื่อตนเอง เช่น SLE SLD รูมาทอยด์ โรคข้ออักเสบ  

• 3.  โรคเบาหวาน  

• 4.  โรคปลอกประสาทตาเสื่อมแข็ง  

• 5.  โรคเอดส์ (AIDS) เมื่อเชื้อเอชไอวี (HIV) เข้าสู่ร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกัน
จะสร้างสารออกมาต่อต้านแต่เชื้อเอชไอวีมีความคงทนมาก  ยากที่จะถูก
ท าลายและยังสามารถเจริญในร่างกายได้ดีและจะไปท าลายระบบภูมิคุ้มกัน
ค่า CD4  จะต่ าลง ทีเ่รียกว่า ภูมิคุ้มกันบกพร่อง จึงท าให้ผู้ป่วยด้วยโรค
เอดส์เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ และเสียชีวิตในที่สุด เช่น วัณโรค   



ภาวะภูมิแพ ้
 (HYPERSENSITIVITY, ALLERGY)  

• ภาวะภูมิแพ้หรือภาวะภูมิไวเกินคือภาวะที่
ร่างกายตอบสนองทางภูมิคุ้มกันมากเกินพอดีต่อ
สารที่ท าใหเ้กิดอาการแพ้ ซึ่งเรียกว่า allergen 
ท าใหม้ีการอักเสบท าลายเนื้อเยื่อตนเอง  

ภาวะภูมิแพ้มี 4 แบบ ได้แก ่



แบบที่ 1.  (Type I Hypersensitivity)   

     allergen คือ ฝุ่น ยา อาหาร เกสร ดอกไม้ ซีรัมม้าซึ่งร่างกาย
ได้รับทางการสัมผัส กิน ฉีด หรือหายใจ อาการแพ้ที่เกิดจะเกิดเร็ว 
เช่น แพ้ฝุ่นจะมีการไอจามทันที 

• กลไกเมื่อได้รับ allergen ครั้งแรกร่างกายจะสร้างแอนติบอดีชนิด 
IgE ไปเกาะบน mast cell และ basophil เมื่อได้รับ allergen 
ครั้งที่สอง allergen จะเข้าไปเกาะกับแอนติบอดีที่อยู่บนเซลล์ 
mast cell และ basophil ท าให้เซลล์หลั่งสารเคมีชื่อ histamine 
และสารอื่นๆที่ท าให้เกิดอาการแพ้ออกมา 



 สาร  HISTAMINE 

• เป็นสารที่ออกฤทธิ์ท าให้เส้นเลอืดฝอยขยายตัว ท า
ให้เกิดการบวม แดง คัน ท าให้เกิดกล้ามเนื้อเรียบ
หดตัว เกิดการหอบหืดได้ 

• ถ้าการแพ้เกิดมากๆ มีผลทาให้ชีพจรเต้นเร็วความ
ดันโลหิตต่ าช็อกได้  เรียกว่าเกิด anaphylaxis 
shock 



ภาวะภูมิแพ้แบบที่ 2. 
(Type II Hypersensitivity) 

•   allergen คือเซลล์แปลกปลอม เช่น ในการให้เลือดผิดกลุ่มการปลูก
ถ่ายอวัยวะ 

• กลไกร่างกายตอบสนองโดยสร้างแอนติบอดีชนิด IgG และ IgM ไปเกาะ
กับเซลล์แปลกปลอมท าให้เกิดการกระตุ้นระบบ complement เซลล์
จะแตกสลาย มี phagocyte เข้ามากินและหลั่งเอ็นซัยมอ์อกมาท าให้
เกิดการอักเสบ (Inflamation) 

• ตัวอย่าง เช่น การที่เลือดแม่กับลูกไม่เข้ากัน การปฏิเสธการปลูกถ่าย
อวัยวะ  เป็นต้น 



ภาวะภูมิแพ้แบบที่ 3. 
(Type III Hypersensitivity) 

•   allergen คือ ยา ซีรั่มแก้พิษงู เชื้อจุลินทรีย์วัคซีนแอนติเจน
ของตัวเองในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่อต้านตนเอง และ แอนติบอดีที่เกิด
เป็นชนิด IgG ภาวะภูมิแพ้แบบที่ 3 เกิดได้ใน  3 กรณี ได้แก่ 
– 1. กรณีมีการติดเชื้อแล้วเกิด antigen antibody complex เช่น  

การติดเชื้อมาเลเรีย  การติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก 

–  2. มีภาวะภูมิแพ้ต่อตัวเองเรียก autoimmune disease เช่น ผู้ป่วย
โรคsystemic lupus erythematosus (SLE) 

–  3. ผู้ที่ได้รับแอนติเจนปริมาณมาก เช่น ผู้ที่ถูกงูกัด และได้รับซีรัมแก้
พิษงูจากม้าจะเกิดการแพ้ที่เรียก serum sickness หรือในผู้ที่หายใจ
เอาสปอร์ของเชื้อราปริมาณมากเขา้ไป 



กลไก  ของแบบที่ 3  มีดังนี้ 

• เมื่อเกิด antigen-antibody complex ขึ้นปริมาณ
มากก็จะไปเกาะตกตะกอนในอวัยวะต่างๆ เช่น ที่ไต 
ผนังเส้นเลือด ข้อ ท าให้เกิดการกระตุ้นระบบ 
complement ท าให้เกิดการอักเสบที่ไต เกิดผื่น
ผิวหนัง เกิดเลือดออก เช่น ในไข้เลือดออก 



ภาวะภูมิแพ้แบบที่ 4. 
(Type IV Hypersensitivity) 

• อาจเรียกว่าdelayed type hypersensitivity หรือภาวะภูมิแพ้
แบบช้าเซลล์ที่เกี่ยวข้องคือ T- effector   

• ตัวอย่างของภูมิแพ้แบบนี้ เช่น การแพ้สารเคมี ที่ผิวหนังเช่นแพ้
ผงซักฟอก 

• ในผู้ที่เป็นโรคเรื้อน 

• การท า tuberculin test การเกิดภูมิแพ้แบบนี้เกิดช้า 48-72 ชั่วโมง 



โรคที่เกดิจากภูมคุ้ิมกนั   

ปัจจัยภายใน  

• ประเภทแพ้ภูมิตัวเอง Autoimmuneได้แก ่
– SLE,  (โรคพุ่มพวง) 

– สะเก็ดเงิน  (Psoriasis) 

– ข้ออักเสบ  รูมาตอยด์ 

– โรคเบาหวาน 

– โรคกระเพาะ, ระบบทางเดินอาหาร 

• ประเภทภูมิคุ้มกันต่ า 
–  ตับอักเสบชนิดบี, ซี, 

– ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) 

– วัณโรค 

– มะเร็ง 

ปัจจัยภายนอก   

• ประเภทภูมิคุ้มกันไวเกิน Sensitive ได้แก่ 
– ภูมิแพ้ 

– หอบ หืด 

– ลมพิษ 

 
 

• ประเภทภูมิคุ้มกันต่ า 
– ประเภทภูมิคุ้มกันต่ า 

– อ าก ารติดเชื้อ, 

– ไข้หวัดใหญ่ 



อา้งอิง  
• http://guruvaccine.com/elearn/1-2-กลไกการสร้างภู 

               มิคุ้มกันของร่างกาย  สืบค้นวันที่ 18 เมษายน 2563  

 

• http://guruvaccine.com/elearn/1-14- แบบทดสอบ   

               ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค E-Learning » Chapter 
1 นพ.ชนินันท์ สนธิไชยและคณะ (เรียบเรียง) อ.ศยามล รมพิพัฒน์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ผู้จัดท าสื่อ)  สืบค้นวันที่ 22 เมษายน 2563 

• http://pws.npru.ac.th/poopitukkul/data/files/    

               การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันโรค โดย อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้
พิทักษ์กุล  สืบค้นวันที่ 22 เมษายน 2563 
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ขอใหโ้ชคดีทุกคนครับ  

ขอบคณุท่ีตัง้ใจศกึษา 
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