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การป้องกนัโรคของร่างกาย

•สามารถแบ่งออกได้เป็น  2  ระบบ  คือ
1. ภูมคุ้ิมกนัโดยก าเนิด (Innate  Immunity)

2.  ภูมคุ้ิมกนัแบบจ าเพาะ  (Acquired  Immunity)





Innate  Immunity

• เป็นภูมิคุ้มกนัชนิดไม่มคีวามจ าเพาะ (Non-Specific) กบัเช้ือโรคชนิด
ใดชนิดหน่ึงและไม่มีความจ า( No immunological Memory)  แต่
ตอบสนองได้รวดเร็ว

• แบ่งออกเป็น  2  กลุ่มใหญ่ๆ
1.  การป้องกนัด่านที ่ 1  ป้องกนัทีผ่วิหนังหรือเย่ือบุต่างๆ มีกลไกที่
เกีย่วข้อง  ได้แก่  กลไกทางกายภาพ  กลไกทางเคมี  และกลไกทาง
พนัธุกรรม
2. การป้องกนัด่านที ่ 2  อาศัยปฏิกริิยาทางเคมีระดับเซลล์  เช่น 
ปฏิกริิยาการอกัเสบ  กระบวนการ  phagocytosis



กลไกป้องกนัโรคทางกายภาพและทางเคมี



การป้องกนัด่านที ่ 2 

ตวัรับทีใ่ช้จับกบัเช้ือโรคของภูมิคุ้มกนัแบบ Innate Immunity



Acquired  Immunity

• เป็นการป้องกนัด่านที่  3  ประกอบด้วย B lymphocytes และ
T lymphocytes
• มีความจ าเพาะ(Specificity)มากกว่าการตอบสนองแบบ  innate 
   รวมทั้งมีความจ า (Immunological Memory)



เซลล์ทีส่ าคญัในระบบภูมิคุ้มกนัโดยก าเนิด (Innate Immunity) และ 
ภูมิคุ้มกนัแบบจ าเพาะ (Adaptive or Acquired Immunity)



Acquired  Immunity

• แบ่งออกเป็น  2  ส่วน   ได้แก่
1.  การตอบสนองโดยการใช้สารน า้ 

        (Humoral immune  response; HIR)

2.  การตอบสนองชนิดพึง่เซลล์ 
        (Cell-mediated  immune  response; CMIR)



Humoral Immune 
Response และ Cell-
Mediated Immune 

Response



บทบาทของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกนัทีต่อบสนองโดยการใช้สารน า้และชนิดพึง่เซลล์



กลไกการตอบสนอง
ทางภูมิคุ้มกนัของร่างกาย

• Antigen  หมายถึง  ส่ิงแปลกปลอมเม่ือเข้าสู่ร่างกายแล้วกระตุ้นให้ร่างกาย
สร้างแอนติบอดี

• Antibody  หมายถึง  สารจ าพวกไกลโคโปรตีนทีร่่างกายสร้างขึน้เพ่ือ
ตอบสนองการกระตุ้นของแอนติเจน

• Antibody จะท าปฏิกริิยากบั Antigen ที่มคีวามจ าเพาะเจาะจงกนั



Antigen-antibody complex



VDO : Antigen-antibody complex



กลไกการตอบสนอง
ทางภูมิคุ้มกนัของร่างกาย

1. Primary  response
=  ระบบภูมิคุ้มกนัจะสร้างantibodyเม่ือร่างกายได้รับแอนติเจน
หรือวัคซีนเป็นคร้ังแรก

2. Secondary  response
= ระบบภูมิคุ้มกนัจะสร้างantibodyได้รวดเร็วและมีปริมาณ
มากเม่ือร่างกายได้รับแอนติเจนชนิดเดมิอกี



Primary and Secondary Response



...กจิกรรม...



ชนิดของการสร้างเสริมภูมคุ้ิมกนัโรค

• การสร้างเสริมภูมคุ้ิมกนัโรคท าได้  2  วธีิ
1.  Active  immunization     2. Passive  immunization



• แบ่งตามชนิดของแหล่งทีม่าได้เป็น  4  ประเภท  ดงันี้
1. Active  naturally  acquired  immunity
2. Active  artificially  acquired  immunity

3. Passive  naturally  acquired  immunity
4. Passive artificially  acquired  immunity

ชนิดของการสร้างเสริมภูมคุ้ิมกนัโรค



Active VS  Passive Immunization
Active Passive

การให้แอนตเิจนเพ่ือกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง
ภูมคุ้ิมกนัเอง

การให้แอนตบิอดหีรือภูมคุ้ิมกนัต่อโรคเพ่ือ
ป้องกนัไม่ให้เกดิโรค

เกดิภูมคุ้ิมกนัภายหลงัการให้วคัซีน /toxoid
หรือภายหลงัการตดิเช้ือตามธรรมชาติ

เกดิภูมคุ้ิมกนัภายหลงัให้อมิมูโนโกลบูลนิ /แอน
ติท็อกซิน  หรือส่งผ่านจากแม่สู่ลูกทางรกและ
น า้นม

ต้องใช้เวลาในการกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง
ภูมคุ้ิมกนัโรค

สามารถป้องกนัโรคได้ทนัที

ภูมคุ้ิมกนัคงอยู่ในร่างกายได้นาน ภูมคุ้ิมกนัคงอยู่ในร่างกายได้ไม่นาน

ร่างกายจดจ าเช้ือโรคได้ ร่างกายไม่จดจ าเช้ือโรค



ความหมายและประเภทของวคัซีน

• วคัซีน  คือ  แอนติเจนทีผ่ลติมาจากเช้ือโรคหรือพษิของเช้ือโรคทีถู่กท าให้
ไม่สามารถก่อโรคในคนได้  เพ่ือกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกนัต่อโรค

• แบ่งออกเป็น  
3  ประเภท

1. Toxoid
2. Inactivated  vaccine
3. Live  attenuated  vaccine



Toxoid Inactivated Live attenuated
น าพษิของแบคทเีรียมาท าให้
หมดฤทธ์ิแต่ยงักระตุ้น
ภูมคุ้ิมกนัได้

ใช้เช้ือโรคทั้งตัวทีต่ายแล้ว
หรือเฉพาะส่วนประกอบ
บางส่วนของเช้ือโรค

ใช้เช้ือโรคมาท าให้อ่อนฤทธ์ิลงจน
ไม่สามารถท าให้เกดิโรค
แต่ยงักระตุ้นภูมิคุ้มกนัได้

โดยทัว่ไปจะมไีข้หรือ
ปฏิกริิยาเฉพาะทีเ่ลก็น้อย

มักเกดิปฏิกริิยาบริเวณทีฉี่ด  
หลงัฉีดประมาณ  3-4  ช่ัวโมง  
อาจมีไข้ร่วมด้วย

เม่ือให้เข้าไปในร่างกายจะไม่แสดง
ปฏิกริิยาทันที

วคัซีนตับอกัเสบเอ
วคัซีนไอกรน
วคัซีนไข้สมองอกัเสบเจอี
วคัซีนโปลโิอชนิดฉีด
วคัซีนตับอกัเสบบี
วคัซีนไข้หวดัใหญ่

วคัซีนโปลโิอชนิดรับประทาน
วคัซีนหัด-หัดเยอรมนั-คางทูม
วคัซีนวณัโรค
วคัซีนอสุีกอใีส

วคัซีนคอตีบ
วคัซีนบาดทะยกั



กลไกการป้องกนัโรคของวคัซีน

วคัซีนจะท าให้เกดิการสร้างภูมิคุ้มกนัโรคได้  กต่็อเม่ือ.....
มคุีณภาพ
บริหารจัดการดี
ได้รับในเวลาทีเ่หมาะสม
ครบถ้วนตามก าหนด



ความจ าเป็นของ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกนัโรค

Q  :  ท าไม?  จงึต้องมีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกนัโรค

A  :  ป้องกนัการเกดิโรค  ลดการเจบ็ป่วย
ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

        ส่งเสริมสุขภาพพืน้ฐาน  มีคุณภาพชีวติทีด่ขีึน้
ลดการระบาด/ควบคุมการกระจายของโรค

       ‘herd  immunity’



Herd  immunity

Not immunized  but  
still  healthy

Immunized and 
healthy

Not immunized  sick 
and contagious

‚ภูมิคุ้มกนัชุมชน‛



Herd  immunity threshold
‚ค่าร้อยละทีน้่อยทีสุ่ดทีป่ระชากรควรได้รับวัคซีนป้องกนัโรคน้ันๆ‛

โรค การถ่ายทอดโรค R0
Herd immunity 

threshold

คอตีบ ทางระบบทางเดินหายใจ 6-7 85%

หดั ทางระบบทางเดินหายใจ 12-18 83-94%

คางทูม ทางระบบทางเดินหายใจ 4-7 75-86%

ไอกรน ทางระบบทางเดินหายใจ 12-17 92-94%

โปลิโอ ผา่นเขา้ทางปาก (fecal-oral route) 5-7 80-86%

หดัเยอรมนั ทางระบบทางเดินหายใจ 5-7 80-85%

ไขท้รพิษหรือ
ฝีดาษ 

สัมผสัผูป่้วย 6-7 83-85%

ความสามารถในการแพร่กระจายของเช้ือโรค



สรุป
• ระบบภูมิคุ้มกนัของร่างกายมีกลไกการท างานแบ่งเป็นหลายระดับ
• การป้องกนัแบบจ าเพาะจะเกดิขึน้หลงัจากได้รับเช้ือโรคและมีการสร้าง

antibody  ต่อเช้ือน้ันๆ
• การสร้างเสริมภูมิคุ้มกนั ; Active/Passive  immunization
• Inactivated,  Live attenuated vaccine และToxoid
• Primary  and  Secondary Response
• ความจ าเป็นของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกนัโรค ;Herd  immunity/effect



Any  Question?




