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แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 1 

 

ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
 

 
เรื่อง        ความรูพืน้ฐานเก่ียวกับการสรางเสริมภูมคุิมกันโรค 
ผูเรียน           เจาหนาที่สาธารณสุข/ ผูใหบริการวัคซีนทกุระดับ 
กําหนดการสอน       2    ชั่วโมง 
วัตถุประสงค        เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน ผูเรียนสามารถ 

1. อธิบายหลักการพื้นฐานของการตอบสนองทางภูมิคุมกันวิทยา 
2. อธิบายกลไกของการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคดวยวัคซีน 
3. อธิบายถึงความจําเปนของการใหวัคซีนตามกําหนด และการฉีดกระตุน  
4. อธิบายประเภทของการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
5. อธิบายไดวาวัคซีนมีกี่ชนิด สรางภูมิคุมกันโรคโดยวิธีใด และมีกลไกปองกันโรคอยางไร  
6. อธิบายและตระหนักถึงประโยชนของงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ทั้งตอบุคคลและชุมชน 

 
 

กิจกรรมการสอน  
1. บรรยาย  
2. กิจกรรมกลุม (การตอจ๊ิกซอว, รวมแสดงความคิดเห็น) 

 

สื่อการสอน  
1. เอกสารประกอบการบรรยาย (Hand out power point ที่ใชบรรยาย) 
2. จิ๊กซอว 

 
การประเมินผล 

1. แบบทดสอบ กอนและหลังการอบรม 
2. การมีสวนรวมในกิจกรรมในระหวางเรียน 
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หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 

 
แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 

 

 
 
 

 คําถาม คําตอบ 
1. ขอใดเปนภูมิคุมกันโดยกําเนดิ 

 
ก. สารคัดหลั่งตาง ๆ เชน น้าํลาย น้าํตา 
ข. แอนติบอดี 
ค. วัคซีน 
ง. เซรุม 

2. ขอใดเปนการปองกนัเชื้อโรคดานแรกของ

รางกาย 
 

ก. อาการบวมแดง 
ข. เม็ดเลือดขาว 
ค. ผิวหนัง 
ง. แอนติบอดี 

3. ขอใดเปนภูมิคุมกันแบบจาํเพาะที่รางกาย

สรางข้ึนเองหลังจากไดรับสิ่งแปลกปลอม 
 

ก. สารคัดหลั่งตาง ๆ เชน น้าํลาย น้าํตา 
ข. แอนติบอดี 
ค. วัคซีน 
ง. เซรุม    

4. แอนติเจน หมายถงึ 
 

ก. ส่ิงแปลกปลอมที่มีโมเลกุลเล็กที่เขาสูรางกาย 
ข. ส่ิงแปลกปลอมที่เมื่อเขาสูรางกายแลวกระตุนให
รางกายสรางแอนติบอดี 

ค. สารโปรตีนที่รางกายสรางข้ึนเพื่อทําปฏิกริิยาจําเพาะ
กับสิ่งแปลกปลอม 

ง. สารที่รางกายสรางข้ึนเมื่อส่ิงแปลกปลอมเขาสูรางกาย 
5. แอนติบอดี หมายถงึ 

 
ก. ส่ิงแปลกปลอมที่มีโมเลกุลเล็กที่เขาสูรางกาย 
ข. ส่ิงแปลกปลอมที่เมื่อเขาสูรางกายแลวกระตุนให
รางกายสรางแอนติบอดี 

ค. สารโปรตีนที่รางกายสรางข้ึนเพื่อทําปฏิกริิยาจําเพาะ
กับสิ่งแปลกปลอม 

ง. สารคารโบไฮเดรตที่รางกายสรางข้ึนเมื่อส่ิง  
แปลกปลอมเขาสูรางกาย    
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แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 1 

 

ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
 

 
เรื่อง        ความรูพืน้ฐานเก่ียวกับการสรางเสริมภูมคุิมกันโรค 
ผูเรียน           เจาหนาที่สาธารณสุข/ ผูใหบริการวัคซีนทกุระดับ 
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วัตถุประสงค        เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน ผูเรียนสามารถ 

1. อธิบายหลักการพื้นฐานของการตอบสนองทางภูมิคุมกันวิทยา 
2. อธิบายกลไกของการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคดวยวัคซีน 
3. อธิบายถึงความจําเปนของการใหวัคซีนตามกําหนด และการฉีดกระตุน  
4. อธิบายประเภทของการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
5. อธิบายไดวาวัคซีนมีกี่ชนิด สรางภูมิคุมกันโรคโดยวิธีใด และมีกลไกปองกันโรคอยางไร  
6. อธิบายและตระหนักถึงประโยชนของงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ทั้งตอบุคคลและชุมชน 

 
 

กิจกรรมการสอน  
1. บรรยาย  
2. กิจกรรมกลุม (การตอจิ๊กซอว, รวมแสดงความคิดเห็น) 

 

สื่อการสอน  
1. เอกสารประกอบการบรรยาย (Hand out power point ที่ใชบรรยาย) 
2. จิ๊กซอว 

 
การประเมินผล 

1. แบบทดสอบ กอนและหลังการอบรม 
2. การมีสวนรวมในกิจกรรมในระหวางเรียน 
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แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 

 

 
 
 

 คําถาม คําตอบ 
1. ขอใดเปนภูมิคุมกันโดยกําเนดิ 

 
ก. สารคัดหลั่งตาง ๆ เชน น้าํลาย น้าํตา 
ข. แอนติบอดี 
ค. วัคซีน 
ง. เซรุม 

2. ขอใดเปนการปองกนัเชื้อโรคดานแรกของ

รางกาย 
 

ก. อาการบวมแดง 
ข. เม็ดเลือดขาว 
ค. ผิวหนัง 
ง. แอนติบอดี 

3. ขอใดเปนภูมิคุมกันแบบจาํเพาะที่รางกาย

สรางขึ้นเองหลังจากไดรับสิ่งแปลกปลอม 
 

ก. สารคัดหลั่งตาง ๆ เชน น้าํลาย น้าํตา 
ข. แอนติบอดี 
ค. วัคซีน 
ง. เซรุม    

4. แอนติเจน หมายถงึ 
 

ก. ส่ิงแปลกปลอมที่มีโมเลกุลเล็กที่เขาสูรางกาย 
ข. ส่ิงแปลกปลอมที่เมื่อเขาสูรางกายแลวกระตุนให
รางกายสรางแอนติบอดี 

ค. สารโปรตีนที่รางกายสรางข้ึนเพื่อทําปฏิกริิยาจําเพาะ
กับสิ่งแปลกปลอม 

ง. สารที่รางกายสรางข้ึนเมื่อส่ิงแปลกปลอมเขาสูรางกาย 
5. แอนติบอดี หมายถงึ 

 
ก. ส่ิงแปลกปลอมที่มีโมเลกุลเล็กที่เขาสูรางกาย 
ข. ส่ิงแปลกปลอมที่เมื่อเขาสูรางกายแลวกระตุนให
รางกายสรางแอนติบอดี 

ค. สารโปรตีนที่รางกายสรางข้ึนเพื่อทําปฏิกริิยาจําเพาะ
กับสิ่งแปลกปลอม 

ง. สารคารโบไฮเดรตที่รางกายสรางขึ้นเมื่อส่ิง  
แปลกปลอมเขาสูรางกาย    
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 คําถาม คําตอบ 
6. วัคซีน เปนการสรางภูมิคุมกนัแบบ 
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หมวดเนื้อหาที่ 1 

 

ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
 

สาระสังเขป 
 รางกายมีกลไกธรรมชาติหลายชนิดในการปองกันโรค กลไกเหลานี้สามารถจําแนกไดเปน 3 ระดับ 
ไดแก การปองกันดานที่ 1 ซึ่งประกอบดวยกลไกทางกายภาพ เคมี และพันธุกรรม เชน ผิวหนัง เยื่อบุตาง ๆ 
กรดในกระเพาะอาหาร เปนตน การปองกันดานที่ 2 ไดแก ปฏิกิริยาทางเคมีระดับเซลลที่เกิดข้ึนเมื่อเช้ือโรค
สามารถผานการปองกันดานที่ 1 เขาสูรางกายได และการปองกันดานที่ 3 ซึ่งเปนการปองกันแบบจําเพาะที่
เกิดข้ึนหลังจากรางกายไดรับส่ิงแปลกปลอมหรือเชื้อโรค โดยรางกายจะสรางแอนติบอดีที่สามารถทํา
ปฏิกิริยาจําเพาะกับสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคนั้นจากปฏิกิริยาของเซลลชนิดตาง ๆ การปองกันดานนี้
สามารถจําแนกเปน 2 กลุม ไดแก การตอบสนองโดยการใชสารน้ํา (humoral immune response) และ 
การตอบสนองชนิดพึ่งเซลล (cell-mediated immune response) 
 

 การศึกษาเกี่ยวกับกลไกปองกันของรางกาย ทําใหเราเขาใจการทํางานของรางกายในการสราง 
แอนติบอดี (antibody) ซึ่งเปนสารจําพวกไกลโคโปรตีน (glycoprotein) ที่รางกายสรางข้ึนเพื่อตอบสนอง
ตอส่ิงแปลกปลอม และสามารถทําปฏิกิริยาจําเพาะกับส่ิงแปลกปลอมนั้นได ส่ิงแปลกปลอมนี้เรียกวา 
แอนติเจน (antigen) ซึ่งหมายถึง สารพวกโปรตีน โพลีแซคคาไรด (polysaccharide) ไลโปโปลีแซคคาไรด 
(lipopolysaccharide) หรือไกลโคโปรตีนที่เมื่อเขาสูรางกายแลวจะไปกระตุนใหรางกายสรางแอนติบอดีมา
ทําปฏิกิริยาจําเพาะกับตัวมันเองได ความรูในเรื่องกลไกการปองกันของรางกายยังสามารถนํามา
ประยุกตใชสรางเสริมภูมิคุมกันโรคไดใน 4 ลักษณะดวยกัน ดังนี้ การสรางภูมิคุมกันเมื่อรางกายไดรับ     
เชื้อโรคตามธรรมชาติ การสรางภูมิคุมกันโดยการไดรับวัคซีน การสรางภูมิคุมกันโดยไดรับการถายทอด  
จากแม และการสรางภูมิคุมกันดวยการไดรับแอนติบอดีโดยตรง  
 

 วัคซีน หมายถึง ชีววัตถุหรือแอนติเจนที่ผลิตมาจากเช้ือโรค หรือพิษของเช้ือโรคที่ถูกทําใหไมสามารถ
กอโรคได แตยังคงกระตุนใหรางกายสรางแอนติบอดี หรือภูมิคุมกันได วัคซีนสามารถจําแนกไดเปน 3 ชนิด
ใหญ ๆ ไดแก  

1.วัคซีนเชื้อตาย ซึ่งหมายถึงวัคซีนที่ทําจากแบคทีเรียทั้งตัว หรือไวรัสทั้งอนุภาคที่ทําใหตายแลว 
หรือบางสวนของแบคทีเรียหรือไวรัสที่สามารถกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันได  

2.วัคซีนเชื้อเปนออนฤทธิ์ ซึ่งหมายถึงวัคซีนที่ทําจากเช้ือที่ยังมีชีวิตอยูแตทําใหออนฤทธ์ิลงแลว 
เมื่อเขาสูรางกายจะไมแสดงปฏิกิริยาทันที  

3.ท็อกซอยด ซึ่งหมายถึงวัคซีนที่ทําจากพิษของแบคทีเรียที่ถูกทําใหส้ินพิษแตยังคงสามารถ   
กระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันได  
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ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
 

สาระสังเขป 
 รางกายมีกลไกธรรมชาติหลายชนิดในการปองกันโรค กลไกเหลานี้สามารถจําแนกไดเปน 3 ระดับ 
ไดแก การปองกันดานที่ 1 ซึ่งประกอบดวยกลไกทางกายภาพ เคมี และพันธุกรรม เชน ผิวหนัง เยื่อบุตาง ๆ 
กรดในกระเพาะอาหาร เปนตน การปองกันดานที่ 2 ไดแก ปฏิกิริยาทางเคมีระดับเซลลที่เกิดข้ึนเมื่อเช้ือโรค
สามารถผานการปองกันดานที่ 1 เขาสูรางกายได และการปองกันดานที่ 3 ซึ่งเปนการปองกันแบบจําเพาะที่
เกิดข้ึนหลังจากรางกายไดรับส่ิงแปลกปลอมหรือเชื้อโรค โดยรางกายจะสรางแอนติบอดีที่สามารถทํา
ปฏิกิริยาจําเพาะกับสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคนั้นจากปฏิกิริยาของเซลลชนิดตาง ๆ การปองกันดานนี้
สามารถจําแนกเปน 2 กลุม ไดแก การตอบสนองโดยการใชสารน้ํา (humoral immune response) และ 
การตอบสนองชนิดพึ่งเซลล (cell-mediated immune response) 
 

 การศึกษาเกี่ยวกับกลไกปองกันของรางกาย ทําใหเราเขาใจการทํางานของรางกายในการสราง 
แอนติบอดี (antibody) ซึ่งเปนสารจําพวกไกลโคโปรตีน (glycoprotein) ที่รางกายสรางข้ึนเพื่อตอบสนอง
ตอส่ิงแปลกปลอม และสามารถทําปฏิกิริยาจําเพาะกับส่ิงแปลกปลอมนั้นได ส่ิงแปลกปลอมนี้เรียกวา 
แอนติเจน (antigen) ซึ่งหมายถึง สารพวกโปรตีน โพลีแซคคาไรด (polysaccharide) ไลโปโปลีแซคคาไรด 
(lipopolysaccharide) หรือไกลโคโปรตีนที่เมื่อเขาสูรางกายแลวจะไปกระตุนใหรางกายสรางแอนติบอดีมา
ทําปฏิกิริยาจําเพาะกับตัวมันเองได ความรูในเรื่องกลไกการปองกันของรางกายยังสามารถนํามา
ประยุกตใชสรางเสริมภูมิคุมกันโรคไดใน 4 ลักษณะดวยกัน ดังนี้ การสรางภูมิคุมกันเมื่อรางกายไดรับ     
เชื้อโรคตามธรรมชาติ การสรางภูมิคุมกันโดยการไดรับวัคซีน การสรางภูมิคุมกันโดยไดรับการถายทอด  
จากแม และการสรางภูมิคุมกันดวยการไดรับแอนติบอดีโดยตรง  
 

 วัคซีน หมายถึง ชีววัตถุหรือแอนติเจนที่ผลิตมาจากเช้ือโรค หรือพิษของเช้ือโรคที่ถูกทําใหไมสามารถ
กอโรคได แตยังคงกระตุนใหรางกายสรางแอนติบอดี หรือภูมิคุมกันได วัคซีนสามารถจําแนกไดเปน 3 ชนิด
ใหญ ๆ ไดแก  

1.วัคซีนเชื้อตาย ซึ่งหมายถึงวัคซีนที่ทําจากแบคทีเรียทั้งตัว หรือไวรัสทั้งอนุภาคที่ทําใหตายแลว 
หรือบางสวนของแบคทีเรียหรือไวรัสที่สามารถกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันได  

2.วัคซีนเชื้อเปนออนฤทธิ์ ซึ่งหมายถึงวัคซีนที่ทําจากเช้ือที่ยังมีชีวิตอยูแตทําใหออนฤทธ์ิลงแลว 
เมื่อเขาสูรางกายจะไมแสดงปฏิกิริยาทันที  

3.ท็อกซอยด ซึ่งหมายถึงวัคซีนที่ทําจากพิษของแบคทีเรียที่ถูกทําใหส้ินพิษแตยังคงสามารถ   
กระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันได  
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 เมื่อรางกายไดรับวัคซีนคร้ังแรก รางกายจะใชเวลาระยะหน่ึงที่จะสรางแอนติบอดีข้ึนมา พรอมทั้ง
จดจําแอนติเจนนั้นไว เมื่อเวลาผานไประยะหน่ึงปริมาณแอนติบอดีนี้จะคอย ๆ ลดลง แตหากรางกายไดรับ
วัคซีนนั้นอีกเปนคร้ังที่สอง รางกายจะตอบสนองดวยการสรางแอนติบอดีไดเร็วข้ึน และปริมาณมากขึ้นกวา
คร้ังแรกมาก นี้เปนเหตุผลวาทําไมจึงตองมีการกระตุนดวยการใหวัคซีนครั้งที่ 2 หรือ 3 ในทางตรงกันขาม 
การไดรับวัคซีนคร้ังที่ 2 เร็วกวากําหนดอาจไมกระตุนใหรางกายสรางแอนติบอดีเพิ่มข้ึน เนื่องจาก
แอนติบอดีที่เกิดข้ึนในคร้ังแรกยังมีระดับสูงอยู ทําใหแอนติเจนที่เขาสูรางกายคร้ังนี้ไปทําปฏิกิริยากับ
แอนติบอดีที่อยูในรางกายหมด ไมมีเหลือไปกระตุนใหรางกายสรางแอนติบอดีอีก 
 

 นอกจากวัคซีนจะสามารถปองกันโรคใหแตละบุคคลไดแลว ยังชวยปองกันการแพรกระจายของโรค
ในชุมชน (Herd immunity) ไดดวย เพราะเมื่อบุคคลไมปวยก็ไมสามารถแพรเชื้อใหผูอ่ืนได อยางไรก็ตาม 
การที่วัคซีนจะมีประสิทธิภาพในการปองกันโรคไดดีจําเปนตองบริหารจัดการวัคซีนที่ถูกตองไมใหเส่ือม
คุณภาพกอนกําหนดดวย นอกจากนี้ยังมีปจจัยอ่ืนที่ไมอาจควบคุมไดดวย เชน เชื้อโรคเปลี่ยนแปลง
พันธุกรรม เปนตน 

 
1. การปองกันโรคของรางกาย 
 

 มนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูในส่ิงแวดลอมที่มีจุลินทรียตาง ๆ มากมายหลายชนิด  เชน ไวรัส 
แบคทีเรีย เช้ือรา และพยาธิ  ซึ่งพรอมที่จะทําใหรางกายเกิดโรคไดตลอดเวลา แตรางกาย ไมเกิดโรค 
เนื่องจาก มีกลไกการตอตานเชื้อโรคเหลานี้อยูในตัว ถาหากกลไกอันใดอันหนึ่งเสียไปก็จะทําใหเกิดโรคติด
เชื้อไดงาย บางโรคอาจทําใหถึงแกชีวิตได  รางกายไดมีกลไกการสรางภูมิคุมกันเพื่อเปนการตอตานเชื้อโรค
หรือสรางภูมิคุมกันใหแกรางกายแบงเปนสองระบบใหญ ๆ คือ ภูมิคุมกันโดยกําเนิด (Innate immunity) 
และภูมิคุมกันแบบจําเพาะที่เกิดข้ึนหลังจากไดรับสิ่งแปลกปลอม (Adaptive หรือ Acquired Immunity) 
 

 1.1 ภูมิคุมกันโดยกําเนิด (Innate immunity) หรือภูมิคุมกันชนิดไมจําเพาะ เปนดานแรกในการ
ตอสูและปองกันเชื้อโรคที่เขามาในรางกาย กลไกนี้ไมจําเพาะเจาะจงกับเชื้อโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง แตปองกัน
โรคไดหลายชนิด กลไกนี้จําแนกออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ ไดแก การปองกันดานที่ 1 และการปองกันดานที่ 2 
(ภาพที่1.1) 
 
 
 
 
 
 

 
6

 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 

 
1.1.1 การปองกันดานท่ี 1 เปนการปองกันที่บริเวณผวิหนัง หรือเยื่อบุตาง ๆ ประกอบดวย 
 กลไกทางกายภาพ เปนกลไกปองกันโรคที่กีดขวางไมใหเชื้อโรคเขาสูรางกายได เชน ผิวหนัง                  

เยื่อบุทางเดินหายใจ และเย่ือบุทางเดินอาหาร รูขุมขน ตอมเหงื่อและตอมใตผิวหนังตาง ๆ                
รวมทั้งจุลินทรียประจําถิ่นที่อยูตามสวนตาง ๆ ของรางกาย (ภาพที่ 1.2) 

 กลไกทางเคมี เปนกลไกการปองกันโรคที่อาศัยสารเคมีที่รางกายสรางข้ึนมาทําลายเชื้อโรค       
กอนที่จะเขาสูรางกาย เชน กรดในกระเพาะอาหาร  สารคัดหลั่งชนิดตาง ๆ จากตอมตาง ๆ                      
และ กรดแลคติกและอิเลคโทรไลทในเหงื่อ เปนตน 

 กลไกทางพันธุกรรม เปนกลไกปองกันโรคซ่ึงทําใหเชื้อโรคบางชนิดไมสามารถติดเชื้อในคน          
บางกลุมได  เชน คนไมสามารถติดเชื้อไขหัดแมว (Feline distemper) จากแมว และแมวไมสามารถ
ติดเชื้อคางทูมจากคนได  หรือในคนที่เปนโรค Sickle anemia จะมีความตานทานตอ โรคมาลาเรีย  
เนื่องจากคนที่ปวยดวยโรคนี้ จะสรางฮีโมโกลบินผิดปกติ ทําใหเม็ดเลือดแดงมีรูปรางผิดปกติ  เช้ือ
มาลาเรียไมสามารถเพิ่มจํานวนในเม็ดเลือดแดงได  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 กลไกการสรางภูมิคุมกันของรางกาย (ดัดแปลงจาก Talaro, 2005) 
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 เมื่อรางกายไดรับวัคซีนคร้ังแรก รางกายจะใชเวลาระยะหน่ึงที่จะสรางแอนติบอดีข้ึนมา พรอมทั้ง
จดจําแอนติเจนนั้นไว เมื่อเวลาผานไประยะหน่ึงปริมาณแอนติบอดีนี้จะคอย ๆ ลดลง แตหากรางกายไดรับ
วัคซีนนั้นอีกเปนคร้ังที่สอง รางกายจะตอบสนองดวยการสรางแอนติบอดีไดเร็วข้ึน และปริมาณมากขึ้นกวา
คร้ังแรกมาก นี้เปนเหตุผลวาทําไมจึงตองมีการกระตุนดวยการใหวัคซีนครั้งที่ 2 หรือ 3 ในทางตรงกันขาม 
การไดรับวัคซีนคร้ังที่ 2 เร็วกวากําหนดอาจไมกระตุนใหรางกายสรางแอนติบอดีเพิ่มข้ึน เนื่องจาก
แอนติบอดีที่เกิดข้ึนในคร้ังแรกยังมีระดับสูงอยู ทําใหแอนติเจนที่เขาสูรางกายคร้ังนี้ไปทําปฏิกิริยากับ
แอนติบอดีที่อยูในรางกายหมด ไมมีเหลือไปกระตุนใหรางกายสรางแอนติบอดีอีก 
 

 นอกจากวัคซีนจะสามารถปองกันโรคใหแตละบุคคลไดแลว ยังชวยปองกันการแพรกระจายของโรค
ในชุมชน (Herd immunity) ไดดวย เพราะเมื่อบุคคลไมปวยก็ไมสามารถแพรเช้ือใหผูอ่ืนได อยางไรก็ตาม 
การที่วัคซีนจะมีประสิทธิภาพในการปองกันโรคไดดีจําเปนตองบริหารจัดการวัคซีนที่ถูกตองไมใหเส่ือม
คุณภาพกอนกําหนดดวย นอกจากนี้ยังมีปจจัยอ่ืนที่ไมอาจควบคุมไดดวย เชน เชื้อโรคเปลี่ยนแปลง
พันธุกรรม เปนตน 

 
1. การปองกันโรคของรางกาย 
 

 มนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูในส่ิงแวดลอมที่มีจุลินทรียตาง ๆ มากมายหลายชนิด  เชน ไวรัส 
แบคทีเรีย เช้ือรา และพยาธิ  ซึ่งพรอมที่จะทําใหรางกายเกิดโรคไดตลอดเวลา แตรางกาย ไมเกิดโรค 
เนื่องจาก มีกลไกการตอตานเชื้อโรคเหลานี้อยูในตัว ถาหากกลไกอันใดอันหนึ่งเสียไปก็จะทําใหเกิดโรคติด
เชื้อไดงาย บางโรคอาจทําใหถึงแกชีวิตได  รางกายไดมีกลไกการสรางภูมิคุมกันเพื่อเปนการตอตานเชื้อโรค
หรือสรางภูมิคุมกันใหแกรางกายแบงเปนสองระบบใหญ ๆ คือ ภูมิคุมกันโดยกําเนิด (Innate immunity) 
และภูมิคุมกันแบบจําเพาะที่เกิดข้ึนหลังจากไดรับสิ่งแปลกปลอม (Adaptive หรือ Acquired Immunity) 
 

 1.1 ภูมิคุมกันโดยกําเนิด (Innate immunity) หรือภูมิคุมกันชนิดไมจําเพาะ เปนดานแรกในการ
ตอสูและปองกันเชื้อโรคที่เขามาในรางกาย กลไกนี้ไมจําเพาะเจาะจงกับเช้ือโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง แตปองกัน
โรคไดหลายชนิด กลไกนี้จําแนกออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ ไดแก การปองกันดานที่ 1 และการปองกันดานที่ 2 
(ภาพที่1.1) 
 
 
 
 
 
 

 
6

 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 

 
1.1.1 การปองกันดานที่ 1 เปนการปองกันที่บริเวณผวิหนัง หรือเยื่อบุตาง ๆ ประกอบดวย 
 กลไกทางกายภาพ เปนกลไกปองกันโรคที่กีดขวางไมใหเชื้อโรคเขาสูรางกายได เชน ผิวหนัง                  

เยื่อบุทางเดินหายใจ และเย่ือบุทางเดินอาหาร รูขุมขน ตอมเหงื่อและตอมใตผิวหนังตาง ๆ                
รวมทั้งจุลินทรียประจําถิ่นที่อยูตามสวนตาง ๆ ของรางกาย (ภาพที่ 1.2) 

 กลไกทางเคมี เปนกลไกการปองกันโรคที่อาศัยสารเคมีที่รางกายสรางข้ึนมาทําลายเชื้อโรค       
กอนที่จะเขาสูรางกาย เชน กรดในกระเพาะอาหาร  สารคัดหลั่งชนิดตาง ๆ จากตอมตาง ๆ                      
และ กรดแลคติกและอิเลคโทรไลทในเหงื่อ เปนตน 

 กลไกทางพันธุกรรม เปนกลไกปองกันโรคซ่ึงทําใหเชื้อโรคบางชนิดไมสามารถติดเชื้อในคน          
บางกลุมได  เชน คนไมสามารถติดเชื้อไขหัดแมว (Feline distemper) จากแมว และแมวไมสามารถ
ติดเชื้อคางทูมจากคนได  หรือในคนที่เปนโรค Sickle anemia จะมีความตานทานตอ โรคมาลาเรีย  
เนื่องจากคนที่ปวยดวยโรคนี้ จะสรางฮีโมโกลบินผิดปกติ ทําใหเม็ดเลือดแดงมีรูปรางผิดปกติ  เช้ือ
มาลาเรียไมสามารถเพิ่มจํานวนในเม็ดเลือดแดงได  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 กลไกการสรางภูมิคุมกันของรางกาย (ดัดแปลงจาก Talaro, 2005) 
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  1.1.2 การปองกันดานที่ 2  โดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมีระดับเซลล ซึ่งตอบสนองทันทีที่เชื้อโรค    
ผ านการปองกันด านแรกบุก รุก เข า สู ร า งกายได  ร างกายบ ริ เวณนั้ นจะ เกิดปฏิกิ ริยาอัก เสบ            
(Inflammatory response) โดยจะมีกระบวนการกระตุนใหเกิดการเคลื่อนยายเม็ดเลือดขาว จําพวก                  

neutrophilic granulocyte (phagocyte)  ออกจากเสนเลือดไปสูบริเวณที่มีส่ิงแปลกปลอมและจับกิน     
เชื้อโรค (phagocytosis) พรอมกับกระตุนระบบภูมิคุมกันแบบจําเพาะซึ่งจะกลาวตอไป  ในขณะที่ 
phagocyte กําจัดส่ิงแปลกปลอม จะมีการปลอยสารเคมีเพื่อดึงดูดเม็ดเลือดขาวเขามาในบริเวณนั้นเพื่อกิน
เช้ือโรค  จึงทําใหเนื้อเยื่อบริเวณนั้น มีลักษณะ ปวด บวม แดง รอน เรียกวาการอักเสบ (Inflammation)  
นอกจากนี้ ในกรณีที่เปนการติดเช้ือไวรัสหรือแบคทีเรียบางชนิด รางกายจะมีการสรางสารอินเตอรเฟอรอน 
(Interferon) ซึ่งเปนสารที่มีความสําคัญในการขัดขวางการแบงตัวของไวรัส จึงชวยปองกันการติดเชื้อ    
จากไวรัสได (ภาพที่ 1.1)   

 

 
ภาพท่ี 1.2 กลไกปองกนัโรคทางกายภาพ และทางเคมี (ดัดแปลงจาก Talaro, 2005) 
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1.2 ภูมิคุมกันแบบจําเพาะที่เกิดขึ้นหลังจากไดรับสิ่งแปลกปลอม (Acquired Immunity) หรือการ

ปองกันดานที่ 3 เปนการกําจัดสิ่งแปลกปลอมที่ตองอาศัยกลไกท่ียุงยากกวาวิธีแรก ในกรณีการปองกันทั้ง
สองดานไมสามารถกีดกันเชื้อโรคได รางกายจะตอบสนองตอเชื้อโรคอยางจําเพาะเจาะจงผานเม็ดเลือดขาว 
ที่ชื่อวา lymphocytes เซลลเม็ดเลือดขาวนี้สามารถจดจําเชื้อโรคได เมื่อไดรับเชื้อโรคชนิดเดิมอีก การ
ตอบสนองในคร้ังหลังจะจําเพาะเจาะจงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  การตอบสนองดังกลาว   
แบงออกเปน  2 สวน ไดแก การตอบสนองโดยการใชสารน้ํา (ภาพที่ 1.3) และการตอบสนองชนิดพึ่งเซลล 
(ภาพที่ 1.4) 

 1.2.1 การตอบสนองโดยการใชสารน้ํา (Humoral immune response) เปนการตอบสนองทาง
ภูมิคุมกันที่อาศัยสารน้ํา (humor) คือแอนติบอดี (antibody) ซึ่งสวนใหญอยูในซีร่ัม  เซลลที่รับผิดชอบใน
เร่ืองนี้คือเม็ดเลือดขาวชนิด  B lymphocytes ซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจาก stem cell ในไขกระดูก (ภาพที่ 1.3)  
ที่ผิวเซลลของ B lymphocytes มีตําแหนงรองรับแอนติเจน เมื่อแอนติเจนที่มีโครงสรางพอเหมาะมาจับ        
B lymphocytes จะเพ่ิมจํานวนและเปลี่ยนแปลงเปน plasma cell  จากนั้น plasma cell จะทําการหล่ัง
แอนติบอดีชนิดตาง ๆ ที่จําเพาะกับแอนติเจนชนิดนั้น ๆ ออกมา (ภาพที่ 1.3)   แอนติบอดีนี้พบอยูในสวน
ของโปรตีนที่เรียกวา แกมมาโกลบูลิน (gamma globulin) ที่อยูในเลือด แอนติบอดีเปนสวนที่ทําหนาที่
เกี่ยวกับภูมิตานทานของรางกายจึงเรียกวา อิมมูโนโกลบูลิน (Immunoglobulin) หรือยอวา Ig ซึ่งมีอยู
ดวยกัน 5 ชนิดคือ IgG, IgA, IgM, IgD และ IgE โดยพบ IgG ในกระแสเลือดมากที่สุด    ภูมิตานทานที่
หลั่งออกมานี้ จะหมุนเวียนในรางกายและทําหนาที่ในการจับสิ่งแปลกปลอมที่มีลักษณะเหมือนแอนติเจน  
นอกจากน้ี B lymphocytes  สวนหนึ่งยังมีการเปลี่ยนไปเปน memory B cells เก็บความจํา เมื่อไดรับ
แอนติเจนตัวเดิมอีก memory  B cells จะเปล่ียนไปเปน plasma cell หลั่งสารภูมิตานทานตาง ๆ ออกมา
ไดเร็วกวาและมีประสิทธิภาพมากกวาคร้ังแรก ซึ่งใชเปนหลักการของการใหวัคซีน 
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  1.1.2 การปองกันดานที่ 2  โดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมีระดับเซลล ซึ่งตอบสนองทันทีที่เชื้อโรค    
ผ านการปองกันด านแรกบุก รุก เข า สู ร า งกายได  ร างกายบ ริ เวณนั้ นจะ เกิดปฏิกิ ริยาอัก เสบ            
(Inflammatory response) โดยจะมีกระบวนการกระตุนใหเกิดการเคลื่อนยายเม็ดเลือดขาว จําพวก                  

neutrophilic granulocyte (phagocyte)  ออกจากเสนเลือดไปสูบริเวณที่มีส่ิงแปลกปลอมและจับกิน     
เชื้อโรค (phagocytosis) พรอมกับกระตุนระบบภูมิคุมกันแบบจําเพาะซึ่งจะกลาวตอไป  ในขณะที่ 
phagocyte กําจัดส่ิงแปลกปลอม จะมีการปลอยสารเคมีเพื่อดึงดูดเม็ดเลือดขาวเขามาในบริเวณนั้นเพื่อกิน
เชื้อโรค  จึงทําใหเนื้อเยื่อบริเวณนั้น มีลักษณะ ปวด บวม แดง รอน เรียกวาการอักเสบ (Inflammation)  
นอกจากนี้ ในกรณีที่เปนการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียบางชนิด รางกายจะมีการสรางสารอินเตอรเฟอรอน 
(Interferon) ซึ่งเปนสารที่มีความสําคัญในการขัดขวางการแบงตัวของไวรัส จึงชวยปองกันการติดเชื้อ    
จากไวรัสได (ภาพที่ 1.1)   

 

 
ภาพท่ี 1.2 กลไกปองกนัโรคทางกายภาพ และทางเคมี (ดัดแปลงจาก Talaro, 2005) 
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1.2 ภูมิคุมกันแบบจําเพาะที่เกิดขึ้นหลังจากไดรับสิ่งแปลกปลอม (Acquired Immunity) หรือการ

ปองกันดานที่ 3 เปนการกําจัดสิ่งแปลกปลอมที่ตองอาศัยกลไกท่ียุงยากกวาวิธีแรก ในกรณีการปองกันทั้ง
สองดานไมสามารถกีดกันเชื้อโรคได รางกายจะตอบสนองตอเชื้อโรคอยางจําเพาะเจาะจงผานเม็ดเลือดขาว 
ที่ชื่อวา lymphocytes เซลลเม็ดเลือดขาวนี้สามารถจดจําเชื้อโรคได เมื่อไดรับเชื้อโรคชนิดเดิมอีก การ
ตอบสนองในคร้ังหลังจะจําเพาะเจาะจงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  การตอบสนองดังกลาว   
แบงออกเปน  2 สวน ไดแก การตอบสนองโดยการใชสารน้ํา (ภาพที่ 1.3) และการตอบสนองชนิดพึ่งเซลล 
(ภาพที่ 1.4) 

 1.2.1 การตอบสนองโดยการใชสารน้ํา (Humoral immune response) เปนการตอบสนองทาง
ภูมิคุมกันที่อาศัยสารน้ํา (humor) คือแอนติบอดี (antibody) ซึ่งสวนใหญอยูในซีร่ัม  เซลลที่รับผิดชอบใน
เร่ืองนี้คือเม็ดเลือดขาวชนิด  B lymphocytes ซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจาก stem cell ในไขกระดูก (ภาพที่ 1.3)  
ที่ผิวเซลลของ B lymphocytes มีตําแหนงรองรับแอนติเจน เมื่อแอนติเจนที่มีโครงสรางพอเหมาะมาจับ        
B lymphocytes จะเพ่ิมจํานวนและเปลี่ยนแปลงเปน plasma cell  จากนั้น plasma cell จะทําการหล่ัง
แอนติบอดีชนิดตาง ๆ ที่จําเพาะกับแอนติเจนชนิดนั้น ๆ ออกมา (ภาพที่ 1.3)   แอนติบอดีนี้พบอยูในสวน
ของโปรตีนที่เรียกวา แกมมาโกลบูลิน (gamma globulin) ที่อยูในเลือด แอนติบอดีเปนสวนที่ทําหนาที่
เกี่ยวกับภูมิตานทานของรางกายจึงเรียกวา อิมมูโนโกลบูลิน (Immunoglobulin) หรือยอวา Ig ซึ่งมีอยู
ดวยกัน 5 ชนิดคือ IgG, IgA, IgM, IgD และ IgE โดยพบ IgG ในกระแสเลือดมากที่สุด    ภูมิตานทานที่
หลั่งออกมานี้ จะหมุนเวียนในรางกายและทําหนาที่ในการจับสิ่งแปลกปลอมที่มีลักษณะเหมือนแอนติเจน  
นอกจากนี้ B lymphocytes  สวนหนึ่งยังมีการเปลี่ยนไปเปน memory B cells เก็บความจํา เมื่อไดรับ
แอนติเจนตัวเดิมอีก memory  B cells จะเปล่ียนไปเปน plasma cell หลั่งสารภูมิตานทานตาง ๆ ออกมา
ไดเร็วกวาและมีประสิทธิภาพมากกวาคร้ังแรก ซึ่งใชเปนหลักการของการใหวัคซีน 
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ภาพท่ี 1.3  กลไกการเกิด Humoral immune response  (จาก Roitt, 1996) 
 

 1.2.2 การตอบสนองชนิดพึ่งเซลล (Cell-mediated immune response: CMIR) เปนการ
ตอบสนองทางภูมิคุมกันที่อาศัยเซลล โดยแอนติเจนเขามากระตุนเม็ดเลือดขาวชนิด T lymphocyte ที่เรียกวา 
Antigen presenting cells (APCs) ใหกลายเปน Activated T lymphocyte หรือ helper T cells (TH)     
ซึ่งจะทําหนาที่หลั่งสารไซโตไคน (Cytokines) ตาง ๆ ไปกระตุนเม็ดเลือดขาวทั้ง Macrophage   และ 
granulocytes ใหจับกินเช้ือโรคไดดีข้ึน และไซโตไคนบางตัวจะไปกระตุน B lymphocytes (B) ที่รับรู
แอนติเจนเดียวกัน ใหมีการแบงตัวและเปล่ียนแปลงไปเปน plasma cell สรางแอนติบอดีที่จําเพาะกับ
แอนติเจนนั้น  สวน Activated T lymphocyte (TH) จะกลายเปน cytotoxic T lymphocyte (TC) ซึ่งทํา
หนาที่สําคัญคือฆาเซลลที่มีจุลชีพอาศัยอยู (infected cell) และเซลลมะเร็ง (ภาพที่ 1.4) 
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ภาพท่ี 1.4  กลไกการเกิด  Cell mediated immune response (จาก Roitt, 1996) 
                คําอธิบาย:  APCs = Antigen presenting cells, TH= helper T cells, TC =cytotoxic T cells,  

               Ts = suppressor T cell, NK = natural killer cells, B = B lymphocytes, K= antibody-     
               dependent cytotoxic cells 

 
 ภูมิคุมกันแบบจําเพาะนี้ ไดมาหรือเกิดข้ึนหลังจากพบแอนติเจน ซึ่งอาจจะมาจากการสรางขึ้นเอง 
(Active) หรือไดรับจากภายนอก (Passive) แบงชนิดตามแหลงทีม่าได ดังนี ้ 

 Active naturally acquired immunity ภูมิคุมกันแบบนี้เกิดภายหลังจากการเปนโรคติดเชื้อ 
ตามธรรมชาติ บางชนิดสามารถปองกันการติดเชื้อซ้ําได เชน คนเปนหัด  อีสุกอีใส            
เมื่อเปนแลวมักจะมีภูมิคุมกันไปตลอดชีวิต  

 Active artificially acquired immunity เกิดข้ึนจากการไดรับวัคซีน โดยนําเช้ือมาทําใหตาย
หรือลดความรุนแรงลง ซึ่งจะไปกระตุนใหเกิดภูมิคุมกัน และสามารถที่จะลดความรุนแรงของ
โรคหากมีการติดเชื้อจริง โดยภูมิคุมกันบางชนิดอยูไดตลอดชีวิต ในขณะที่ภูมิคุมกันบางชนิด
อยูไดไมนาน เชน การฉีด Tetanus toxoid เพื่อปองกันบาดทะยัก ภูมิคุมกันจะอยูไดประมาณ
10 ป จึงตองมีการฉีดซํ้า  
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ภาพท่ี 1.3  กลไกการเกิด Humoral immune response  (จาก Roitt, 1996) 
 

 1.2.2 การตอบสนองชนิดพึ่งเซลล (Cell-mediated immune response: CMIR) เปนการ
ตอบสนองทางภูมิคุมกันที่อาศัยเซลล โดยแอนติเจนเขามากระตุนเม็ดเลือดขาวชนิด T lymphocyte ที่เรียกวา 
Antigen presenting cells (APCs) ใหกลายเปน Activated T lymphocyte หรือ helper T cells (TH)     
ซึ่งจะทําหนาที่หลั่งสารไซโตไคน (Cytokines) ตาง ๆ ไปกระตุนเม็ดเลือดขาวทั้ง Macrophage   และ 
granulocytes ใหจับกินเช้ือโรคไดดีข้ึน และไซโตไคนบางตัวจะไปกระตุน B lymphocytes (B) ที่รับรู
แอนติเจนเดียวกัน ใหมีการแบงตัวและเปล่ียนแปลงไปเปน plasma cell สรางแอนติบอดีที่จําเพาะกับ
แอนติเจนนั้น  สวน Activated T lymphocyte (TH) จะกลายเปน cytotoxic T lymphocyte (TC) ซึ่งทํา
หนาที่สําคัญคือฆาเซลลที่มีจุลชีพอาศัยอยู (infected cell) และเซลลมะเร็ง (ภาพที่ 1.4) 
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ภาพท่ี 1.4  กลไกการเกิด  Cell mediated immune response (จาก Roitt, 1996) 
                คําอธิบาย:  APCs = Antigen presenting cells, TH= helper T cells, TC =cytotoxic T cells,  

               Ts = suppressor T cell, NK = natural killer cells, B = B lymphocytes, K= antibody-     
               dependent cytotoxic cells 

 
 ภูมิคุมกันแบบจําเพาะนี้ ไดมาหรือเกิดข้ึนหลังจากพบแอนติเจน ซึ่งอาจจะมาจากการสรางขึ้นเอง 
(Active) หรือไดรับจากภายนอก (Passive) แบงชนิดตามแหลงทีม่าได ดังนี ้ 

 Active naturally acquired immunity ภูมิคุมกันแบบนี้เกิดภายหลังจากการเปนโรคติดเชื้อ 
ตามธรรมชาติ บางชนิดสามารถปองกันการติดเชื้อซ้ําได เชน คนเปนหัด  อีสุกอีใส            
เมื่อเปนแลวมักจะมีภูมิคุมกันไปตลอดชีวิต  

 Active artificially acquired immunity เกิดข้ึนจากการไดรับวัคซีน โดยนําเช้ือมาทําใหตาย
หรือลดความรุนแรงลง ซึ่งจะไปกระตุนใหเกิดภูมิคุมกัน และสามารถที่จะลดความรุนแรงของ
โรคหากมีการติดเชื้อจริง โดยภูมิคุมกันบางชนิดอยูไดตลอดชีวิต ในขณะที่ภูมิคุมกันบางชนิด
อยูไดไมนาน เชน การฉีด Tetanus toxoid เพื่อปองกันบาดทะยัก ภูมิคุมกันจะอยูไดประมาณ
10 ป จึงตองมีการฉีดซํ้า  
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• Passive naturally acquired immunity เกิดจากไดรับภูมิคุมกันโดยตรง โดยที่ไมไดเปนผูสราง

เอง  ตัวอยางเชน ในระหวางที่ทารกอยูในครรภมารดา ภูมิคุมกันบางชนิดจะผาน รกจากแมไปสูลูก
ได อีกกรณีหนึง่ คือ ภูมิคุมกันจะถายทอดผานทาง colostrums ที่อยูในน้าํนมแม ซึ่งภูมิคุมกนัเหลานีจ้ะ
มีผลคุมครองไดในระยะแรก ๆ ของชีวิตแลวก็หมดไป 

• Passive artificially acquired immunity เกิดข้ึนจากการไดรับแอนติบอดี หรือภูมิคุมกัน
สําเร็จรูป เชน ไดรับซีร่ัม หรือ gamma globulin จากคนหรือสัตวที่มภูีมิคุมกันอยูแลว เชน การ
ฉีด Equine Rabies Immunoglobulin (ERIG) ใหกับผูที่ถูกสุนัขบากัด หรือการฉีด antivenom 
ใหกับผูที่ถูกงพูิษกัด ภูมิคุมกันแบบนี้อยูไดไมนาน เพราะจะถูกทาํลายได โดยรางกายผูรับ 

 

2. กลไกการตอบสนองทางภูมิคุมกันของรางกาย 
 

ในเรื่องการตอบสนองทางภูมิคุมกันของรางกายมีคําศัพทสําคัญที่เกีย่วของ    คือ    แอนติเจนและ
แอนติบอดี  เพื่อใหเกิดความเขาใจมากข้ึนจึงขอขยายความของคําทัง้ 2 คํา ดังนี ้ 

 

2.1 แอนติเจน (antigen: Ag)  
แอนติเจน หมายถึง ส่ิงแปลกปลอมเมื่อเขาสูรางกายแลวกระตุนใหรางกายสรางแอนติบอดี         

และแอนติเจนนั้นจะทําปฏิกิริยาจําเพาะกับแอนติบอดี  แอนติเจนอาจเปนสารประกอบพวกโพลีเปปไทด 
(Polypeptides) โพลีแซคคาไรด (Polysaccharides)  ไลโปโปลีแซคคาไรด (Lipopolysaccharides) หรือ
ไกลโคโปรตีน (glycoproteins) สารประกอบเหลานี้มักพบอยูใน     สวนตาง ๆ ของจุลินทรีย ไดแก สารพิษ 
ผนังเซลล   แฟลกเจลลา แคปซูล โปรตีน รวมทั้งอนุภาคไวรัส บางสวนของแอนติเจนเทานั้นที่กระตุนให
รางกายตอบสนองดวยการสรางแอนติบอดี ซึ่งวัคซีนก็ถือเปนแอนติเจนอยางหนึ่ง สวนของแอนติเจนนี้
เรียกวา แอนติเจนนิกดีเทอรมิแนนท (antigenic determinant) สารบางชนิดมีขนาดของโมเลกุลเล็กมาก 
ลําพังตัวเองไมสามารถกระตุนใหรางกายสรางแอนติบอดีได แตเมื่อรวมตัวกับสารพาหะที่มีขนาดโมเลกุล
ใหญแลวมีคุณสมบัติเปนแอนติเจน คือ กระตุนใหรางกายสรางแอนติบอดีได สารพวกน้ีเรียกวา แฮปเทนส 
(haptens) 

2.2 แอนติบอดี (antibody) 
  แอนติบอดีเปนสารจําพวกไกลโคโปรตีนที่รางกายสรางข้ึนเพื่อตอบสนองการกระตุนของ

แอนติเจน แอนติบอดีนี้มีความจําเพาะเจาะจงกับแอนติเจนมาก กลาวคือ แอนติบอดีจะทําปฏิกิริยากับ
แอนติเจนที่กระตุนใหถูกสรางข้ึนเทานั้น มักไมคอยทําปฏิกิริยากับแอนติเจนชนิดอ่ืน การทําปฏิกิริยาของ
แอนติเจนกับแอนติบอดีนี้คลายกับตัวตอจิ๊กซอว (ภาพที่ 1.5) ซึ่งนอกจากรองและเดือยจะเขากันไดพอดี
แลว สีและลายบนตัวตอจ๊ิกซอวตองตรงกันดวย 
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ภาพท่ี 1.5 ปฏิกิริยาที่จาํเพาะของแอนติเจนกับแอนติบอดีคลายกับตัวตอจิ๊กซอว 
 

 เมื่อรางกายไดรับแอนติเจนหรือวัคซีนเปนคร้ังแรก ระบบภูมิคุมกันจะตอบสนองโดยสรางแอนติบอดี 
เรียกวาเปน primary response ซึ่งสามารถตรวจพบไดในซีร่ัม ระยะเวลาต้ังแตไดรับแอนติเจนจนกระทั่ง
เร่ิมมีแอนติบอดีที่ตรวจพบไดเรียกวา lag period ซึ่งอาจใชเวลาต้ังแต 1 ถึง 30 วัน หรือนานกวานี้ ทั้งนี้
ข้ึนอยูกับปริมาณแอนติเจน ชนิดของแอนติเจนและทางที่แอนติเจนเขาสูรางกาย  
 

 หลังจากผาน lag period ก็จะเปนชวงที่รางกายมีการสรางแอนติบอดีปริมาณเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 
โดยสวนใหญเปน IgM ซึ่งจะอยูไดระยะหนึ่งแลวจะมีปริมาณลดตํ่าลง  อยางไรก็ตาม รางกายไดจดจํา
แอนติเจนนี้ไวแลว โดย memory cell ดังนั้นเม่ือไดรับแอนติเจนชนิดนี้อีก รางกายจะตอบสนองไดรวดเร็ว
กวาคร้ังแรก และผลิตแอนติบอดีออกมามากกวาคร้ังแรกมาก แอนติบอดีที่เกิดข้ึนครั้งหลังนี้เรียกวา 
Secondary response ซึ่งจะอยูนานและมีประสิทธิภาพในการจับกับแอนติเจนไดเหนียวแนนกวา
แอนติบอดีใน primary response และเปนแอนติบอดีชนิด IgG มากกวา IgM (ภาพที่ 1.6) จึงใชหลักการนี้
ในการใหวัคซีนหลายครั้งเพื่อใหรางกายสรางแอนติบอดีที่กอใหเกิดภูมิคุมกันโรคไดนานหลายป  

 จากกลไกที่รางกายสามารถจดจําแอนติเจนที่ไดรับเขาไปครั้งแรก ดังนั้น ถาเด็กมารับวัคซีนลาชากวา
กําหนด จึงไมจําเปนตองเร่ิมตนใหมไมวาจะนานเทาใด เพราะเซลลที่เคยถูกกระตุนไวแลวยังอยูและยังจํา
ได จึงสามารถสรางภูมิคุมกันไดทันที  แตในทางตรงกันขามถาใหวัคซีนใกลกันเกินไปอาจทําใหเกิด
ภูมิคุมกันในระดับตํ่ากวาที่ควรจะเปนเพราะระดับแอนติบอดีในรางกายที่เกิดจากการไดรับวัคซีนครั้งแรก
ยังคงสูงอยู จึงเขาไปจับกับแอนติเจนในวัคซีนที่ไดรับเขาไปใหม (Neutralization) ทําใหแอนติเจนน้ัน
สูญเสียประสิทธิภาพในการกระตุนภูมิคุมกัน   
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• Passive naturally acquired immunity เกิดจากไดรับภูมิคุมกันโดยตรง โดยที่ไมไดเปนผูสราง

เอง  ตัวอยางเชน ในระหวางที่ทารกอยูในครรภมารดา ภูมิคุมกันบางชนิดจะผาน รกจากแมไปสูลูก
ได อีกกรณีหนึง่ คือ ภูมิคุมกันจะถายทอดผานทาง colostrums ที่อยูในน้าํนมแม ซึ่งภูมิคุมกนัเหลานีจ้ะ
มีผลคุมครองไดในระยะแรก ๆ ของชีวิตแลวก็หมดไป 

• Passive artificially acquired immunity เกิดข้ึนจากการไดรับแอนติบอดี หรือภูมิคุมกัน
สําเร็จรูป เชน ไดรับซีร่ัม หรือ gamma globulin จากคนหรือสัตวที่มภูีมิคุมกันอยูแลว เชน การ
ฉีด Equine Rabies Immunoglobulin (ERIG) ใหกับผูที่ถูกสุนัขบากัด หรือการฉีด antivenom 
ใหกับผูที่ถูกงพูิษกัด ภูมิคุมกันแบบนี้อยูไดไมนาน เพราะจะถูกทาํลายได โดยรางกายผูรับ 

 

2. กลไกการตอบสนองทางภูมิคุมกันของรางกาย 
 

ในเรื่องการตอบสนองทางภูมิคุมกันของรางกายมีคําศัพทสําคัญที่เกีย่วของ    คือ    แอนติเจนและ
แอนติบอดี  เพื่อใหเกิดความเขาใจมากข้ึนจึงขอขยายความของคําทัง้ 2 คํา ดังนี ้ 

 

2.1 แอนติเจน (antigen: Ag)  
แอนติเจน หมายถึง ส่ิงแปลกปลอมเมื่อเขาสูรางกายแลวกระตุนใหรางกายสรางแอนติบอดี         

และแอนติเจนนั้นจะทําปฏิกิริยาจําเพาะกับแอนติบอดี  แอนติเจนอาจเปนสารประกอบพวกโพลีเปปไทด 
(Polypeptides) โพลีแซคคาไรด (Polysaccharides)  ไลโปโปลีแซคคาไรด (Lipopolysaccharides) หรือ
ไกลโคโปรตีน (glycoproteins) สารประกอบเหลานี้มักพบอยูใน     สวนตาง ๆ ของจุลินทรีย ไดแก สารพิษ 
ผนังเซลล   แฟลกเจลลา แคปซูล โปรตีน รวมทั้งอนุภาคไวรัส บางสวนของแอนติเจนเทานั้นที่กระตุนให
รางกายตอบสนองดวยการสรางแอนติบอดี ซึ่งวัคซีนก็ถือเปนแอนติเจนอยางหนึ่ง สวนของแอนติเจนนี้
เรียกวา แอนติเจนนิกดีเทอรมิแนนท (antigenic determinant) สารบางชนิดมีขนาดของโมเลกุลเล็กมาก 
ลําพังตัวเองไมสามารถกระตุนใหรางกายสรางแอนติบอดีได แตเมื่อรวมตัวกับสารพาหะที่มีขนาดโมเลกุล
ใหญแลวมีคุณสมบัติเปนแอนติเจน คือ กระตุนใหรางกายสรางแอนติบอดีได สารพวกนี้เรียกวา แฮปเทนส 
(haptens) 

2.2 แอนติบอดี (antibody) 
  แอนติบอดีเปนสารจําพวกไกลโคโปรตีนที่รางกายสรางข้ึนเพื่อตอบสนองการกระตุนของ

แอนติเจน แอนติบอดีนี้มีความจําเพาะเจาะจงกับแอนติเจนมาก กลาวคือ แอนติบอดีจะทําปฏิกิริยากับ
แอนติเจนที่กระตุนใหถูกสรางข้ึนเทานั้น มักไมคอยทําปฏิกิริยากับแอนติเจนชนิดอ่ืน การทําปฏิกิริยาของ
แอนติเจนกับแอนติบอดีนี้คลายกับตัวตอจิ๊กซอว (ภาพที่ 1.5) ซึ่งนอกจากรองและเดือยจะเขากันไดพอดี
แลว สีและลายบนตัวตอจิ๊กซอวตองตรงกันดวย 
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ภาพท่ี 1.5 ปฏิกิริยาที่จาํเพาะของแอนติเจนกับแอนติบอดีคลายกับตัวตอจิ๊กซอว 
 

 เมื่อรางกายไดรับแอนติเจนหรือวัคซีนเปนคร้ังแรก ระบบภูมิคุมกันจะตอบสนองโดยสรางแอนติบอดี 
เรียกวาเปน primary response ซึ่งสามารถตรวจพบไดในซีร่ัม ระยะเวลาต้ังแตไดรับแอนติเจนจนกระทั่ง
เร่ิมมีแอนติบอดีที่ตรวจพบไดเรียกวา lag period ซึ่งอาจใชเวลาต้ังแต 1 ถึง 30 วัน หรือนานกวานี้ ทั้งนี้
ข้ึนอยูกับปริมาณแอนติเจน ชนิดของแอนติเจนและทางที่แอนติเจนเขาสูรางกาย  
 

 หลังจากผาน lag period ก็จะเปนชวงที่รางกายมีการสรางแอนติบอดีปริมาณเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 
โดยสวนใหญเปน IgM ซึ่งจะอยูไดระยะหนึ่งแลวจะมีปริมาณลดตํ่าลง  อยางไรก็ตาม รางกายไดจดจํา
แอนติเจนนี้ไวแลว โดย memory cell ดังนั้นเมื่อไดรับแอนติเจนชนิดนี้อีก รางกายจะตอบสนองไดรวดเร็ว
กวาคร้ังแรก และผลิตแอนติบอดีออกมามากกวาคร้ังแรกมาก แอนติบอดีที่เกิดข้ึนคร้ังหลังนี้เรียกวา 
Secondary response ซึ่งจะอยูนานและมีประสิทธิภาพในการจับกับแอนติเจนไดเหนียวแนนกวา
แอนติบอดีใน primary response และเปนแอนติบอดีชนิด IgG มากกวา IgM (ภาพที่ 1.6) จึงใชหลักการนี้
ในการใหวัคซีนหลายครั้งเพื่อใหรางกายสรางแอนติบอดีที่กอใหเกิดภูมิคุมกันโรคไดนานหลายป  

 จากกลไกที่รางกายสามารถจดจําแอนติเจนที่ไดรับเขาไปครั้งแรก ดังนั้น ถาเด็กมารับวัคซีนลาชากวา
กําหนด จึงไมจําเปนตองเร่ิมตนใหมไมวาจะนานเทาใด เพราะเซลลที่เคยถูกกระตุนไวแลวยังอยูและยังจํา
ได จึงสามารถสรางภูมิคุมกันไดทันที  แตในทางตรงกันขามถาใหวัคซีนใกลกันเกินไปอาจทําใหเกิด
ภูมิคุมกันในระดับตํ่ากวาที่ควรจะเปนเพราะระดับแอนติบอดีในรางกายที่เกิดจากการไดรับวัคซีนครั้งแรก
ยังคงสูงอยู จึงเขาไปจับกับแอนติเจนในวัคซีนที่ไดรับเขาไปใหม (Neutralization) ทําใหแอนติเจนน้ัน
สูญเสียประสิทธิภาพในการกระตุนภูมิคุมกัน   

 
 
 
 
 
 

13



 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ข

 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 

 
                             สารบัญ 
  หนา
คํานํา ก
สารบัญ ข
สารบัญตาราง จ
สารบัญภาพ ฉ
แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 1 2

แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 3
หมวดเนื้อหาที่ 1   ความรูพื้นฐานเกีย่วกับการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 5
สาระสังเขป 5
1. การปองกนัโรคของรางกาย 6
2. กลไกการตอบสนองทางภูมิคุมกันของรางกาย 12
3. ชนิดของการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 14

        4. ความหมายและประเภทของวัคซีน 15
5. กลไกการปองกันโรคของวัคซีน 16
6. ความจําเปนของการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 17
เอกสารอางอิง 20
แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 21

แผนการสอนหมวดเน้ือหาที่ 2 24
แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 25
หมวดเนื้อหาที่ 2  โรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีนและวัคซีนพืน้ฐาน 27
สาระสังเขป 27
1. การติดตอและการแพรกระจายของเช้ือโรค 29
2. ลําดับชั้นในการจัดการกบัโรคติดตอ 30
3. โรคติดตอที่ปองกนัไดดวยวัคซีน 31

        4. วัคซีนที่ใชในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 39
5. กาํหนดการใหวัคซีนในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 47
เอกสารอางอิง 52
แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 53

แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 3 56
แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 
 

57 

ค

ค

 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
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3. ชนิดของการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
 การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคทําได 2 วิธี ไดแก 
 3.1 การกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันขึ้นเอง   (Active immunization)  หมายถึงการให
แอนติเจนเพื่อกระตุนระบบภูมิคุมกันของรางกายใหมีการสรางภูมิคุมกันตอโรคหรือแอนติเจนชนิดนั้น      
ซึ่งเกิดข้ึนได 2 กรณี คือ  

การเกิดภูมิคุมกันภายหลังการติดเชื้อตามธรรมชาติ (natural infection)  คือเมื่อรางกาย
ไดรับเชื้อโรคตามธรรมชาติแลวสรางภูมิคุมกันตอโรคชนิดนั้นจนกระท่ังรางกายฟนคืนสภาพ   
หรือหายปวยเปนปกติ เชน  อหิวาตกโรค รางกายจะมีภูมิคุมกันตอโรคในช่ัวระยะเวลาหน่ึง 
(หลายเดือน) สวนโรคหัด หลังหายจากการติดเช้ือตามธรรมชาติแลว  ภูมิคุมกันที่รางกายสรางข้ึน
จะคงอยูไดนานตลอดชีวิต  
การเกิดภูมิคุมกันภายหลังการใหวัคซีน  เชน การใหวัคซีน หรือ  Toxoid เพื่อปองกันการ   
เกิดโรค เชน  การใหวัคซีน BCG ต้ังแตแรกเกิดเพื่อปองกันวัณโรค วัคซีนโปลิโอเพื่อปองกันการ
เกิดโรคโปลิโอหรือไขไขสันหลังอักเสบ  ซึ่งเปนวัคซีนที่ทําจากเช้ือที่มีชีวิตอยูแตทําใหออนฤทธ์ิ   
ลงแลว ไมสามารถทําใหเกิดโรคไดแตจะไปกระตุนระบบภูมิคุมกันใหสรางภูมิคุมกันที่สามารถ
ปองกันการติดเชื้อโรคชนิดนั้นได 

 

 3.2 การใหภูมิคุมกันตอโรคโดยตรงเพ่ือปองกันไมใหเกิดโรค (Passive immunization) 
หมายถึงการใหแอนติบอดีเพื่อใหเกิดภูมิคุมกันตอโรคชนิดนั้น เชน การใหอิมมูโนโกลบูลิน หรือแอนติท็อกซิน 
นอกจากนี้ยังรวมถึงการสงผานแอนติบอดีจากแมสูลูกผานทางรกหรือน้ํานมอีกดวย การสรางเสริมภูมิคุมกัน             
วิธีนี้สามารถปองกันโรคไดทันที แตภูมิคุมกันคงอยูในรางกายไดไมนาน และไมมีการกระตุนใหรางกายสราง 
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ภูมิคุมกันเองและรางกายไมจดจําเชื้อโรค ดังนั้นรางกายจึงมีโอกาสติดเชื้อโรคชนิดนั้นไดอีก โดยทั่วไปการ
สรางเสริมภูมิคุมกันวิธีนี้จะทําเม่ือ 

บุคคลนั้นเปนผูที่มีความผิดปกติในการสรางแอนติบอดีทั้งที่เปนความผิดปกติแตกําเนิด หรือ
เกิดข้ึนภายหลัง 
บุคคลนั้นอยูในสภาวะที่รางกายออนแอ เชน ผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาว(leukemia)เมื่อสัมผัส
เชื้อหัด (measles) หรืออีสุกอีใส (varicella)  อาจกอใหเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรง  
ตองการใหเกิดภูมิคุมกันที่สามารถปองกันการเกิดโรคไดทันที ในกรณีที่ไมสามารถ            
รอใหเกิดการสรางเสริมภูมิคุมกันดวยวิธี active immunization เชน การให Hepatitis B 
Immunoglobulin (HBIG) ในเด็กแรกเกิดที่มารดาเปนพาหะโรคไวรัสตับอักเสบบี 
การใหแอนติบอดีที่มีประสิทธิภาพในการปองกันหรือลดความรุนแรงของโรค    เชน    การให 
tetanus antitoxin แกผูที่มบีาดแผลโดยไมเคยรับ tetanus toxoid มากอน 

 

 การสรางเสริมภูมิคุมกันดวยวิธี passive immunization มักใชกับผูสัมผัสโรค botulism บาดทะยัก 
(tetanus) คอตีบ (diphtheria) ตับอักเสบ (hepatitis) และพิษสุนัขบา (rabies) นอกจากนี้ยังเปนวิธีสําคัญ
สําหรับการปองกันพิษจากแมลงกัดตอย พิษงู และชวยปองกันโรคในบุคคลที่จําเปนตองเดินทางไปยังแหลง
ที่มีการระบาดของโรค หรือบุคลากรทางการแพทยที่จําเปนตองสัมผัสโรคโดยที่ไมสามารถสรางเสริม
ภูมิคุมกันดวยวิธี active immunization ไดทันอีกดวย อยางไรก็ตามการสรางเสริมภูมิคุมกันวิธีนี้อาจ
กอใหเกิดผลขางเคียงที่รุนแรงได โดยเฉพาะเมื่อใหแอนติบอดีที่สรางมาจากสัตว เชน เซรุมแกพิษงู เซรุม
รักษาพิษสุนัขบา เซรุมแกพิษบาดทะยัก ซึ่งบางชนิดเตรียมจากมา และมีโปรตีนอื่น ๆ อีกมากมายกวา 30 
ชนิดรวมอยูดวย  ระบบภูมิคุมกันของผูรับอาจสรางแอนติบอดีตอเซรุมที่ไดรับและเกิดภาวะแทรกซอนที่
รุนแรงได เชน serum sickness คืออาจจะมีไข มีผ่ืนตามตัวซึ่งมักจะเปนลมพิษ ปวดตามขอ ตอมน้ําเหลือง
โต บวมบริเวณหนาและคอ และมีอาการของไตอักเสบ เปนตน  หรือเกิด anaphylaxis ซึ่งเปนอาการแพที่
เกิดข้ึนอยางรวดเร็วเพียงไมกี่นาที จะมีอาการอึดอัด แนนหนาอก มึนงง ปวดปสสาวะ อาการจะเปนมากข้ึน
จนหายใจไมออก หัวใจเตนเร็ว ความดันโลหิตตํ่า แลวอาจมีอาการช็อคถึงตายได  

 

4. ความหมายและประเภทของวัคซีน 
 วัคซีน คือ ชีววตัถุหรือแอนติเจนที่ผลิตมาจากเช้ือโรคหรือพิษของเชื้อโรคที่ถูกทําใหไมสามารถกอโรค
ในคนไดเพื่อกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันตอโรค จาํแนกได 3 ประเภท ดังนี้  

4.1 วัคซีนเชื้อตาย (inactivated vaccine หรือ killed vaccine) ซ่ึงมี 2 ชนิด คือ 
4.1.1 วคัซนีทีท่ําจากแบคทีเรียทั้งตัว หรือไวรัสทั้งอนุภาคที่ทาํใหตายแลว   (whole cell vaccine 
หรือ whole virion vaccine)   วัคซีนทีท่ําจากเชื้อแบคทีเรียมักทาํใหเกดิปฏิกิริยาบริเวณที่ฉีดหลงั
ฉีด 3-4 ชั่วโมง   บางครั้งอาจมีไขรวมดวยอาการคงอยูประมาณ 1 วัน  บางครั้งอาจนานถึง 3 วัน  
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3. ชนิดของการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
 การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคทําได 2 วิธี ไดแก 
 3.1 การกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันขึ้นเอง   (Active immunization)  หมายถึงการให
แอนติเจนเพื่อกระตุนระบบภูมิคุมกันของรางกายใหมีการสรางภูมิคุมกันตอโรคหรือแอนติเจนชนิดนั้น      
ซึ่งเกิดข้ึนได 2 กรณี คือ  

การเกิดภูมิคุมกันภายหลังการติดเชื้อตามธรรมชาติ (natural infection)  คือเมื่อรางกาย
ไดรับเชื้อโรคตามธรรมชาติแลวสรางภูมิคุมกันตอโรคชนิดนั้นจนกระท่ังรางกายฟนคืนสภาพ   
หรือหายปวยเปนปกติ เชน  อหิวาตกโรค รางกายจะมีภูมิคุมกันตอโรคในช่ัวระยะเวลาหน่ึง 
(หลายเดือน) สวนโรคหัด หลังหายจากการติดเช้ือตามธรรมชาติแลว  ภูมิคุมกันที่รางกายสรางข้ึน
จะคงอยูไดนานตลอดชีวิต  
การเกิดภูมิคุมกันภายหลังการใหวัคซีน  เชน การใหวัคซีน หรือ  Toxoid เพื่อปองกันการ   
เกิดโรค เชน  การใหวัคซีน BCG ต้ังแตแรกเกิดเพื่อปองกันวัณโรค วัคซีนโปลิโอเพื่อปองกันการ
เกิดโรคโปลิโอหรือไขไขสันหลังอักเสบ  ซึ่งเปนวัคซีนที่ทําจากเช้ือที่มีชีวิตอยูแตทําใหออนฤทธ์ิ   
ลงแลว ไมสามารถทําใหเกิดโรคไดแตจะไปกระตุนระบบภูมิคุมกันใหสรางภูมิคุมกันที่สามารถ
ปองกันการติดเชื้อโรคชนิดนั้นได 

 

 3.2 การใหภูมิคุมกันตอโรคโดยตรงเพ่ือปองกันไมใหเกิดโรค (Passive immunization) 
หมายถึงการใหแอนติบอดีเพื่อใหเกิดภูมิคุมกันตอโรคชนิดนั้น เชน การใหอิมมูโนโกลบูลิน หรือแอนติท็อกซิน 
นอกจากนี้ยังรวมถึงการสงผานแอนติบอดีจากแมสูลูกผานทางรกหรือน้ํานมอีกดวย การสรางเสริมภูมิคุมกัน             
วิธีนี้สามารถปองกันโรคไดทันที แตภูมิคุมกันคงอยูในรางกายไดไมนาน และไมมีการกระตุนใหรางกายสราง 
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ภูมิคุมกันเองและรางกายไมจดจําเชื้อโรค ดังนั้นรางกายจึงมีโอกาสติดเชื้อโรคชนิดนั้นไดอีก โดยทั่วไปการ
สรางเสริมภูมิคุมกันวิธีนี้จะทําเม่ือ 

บุคคลนั้นเปนผูที่มีความผิดปกติในการสรางแอนติบอดีทั้งที่เปนความผิดปกติแตกําเนิด หรือ
เกิดข้ึนภายหลัง 
บุคคลนั้นอยูในสภาวะที่รางกายออนแอ เชน ผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาว(leukemia)เมื่อสัมผัส
เชื้อหัด (measles) หรืออีสุกอีใส (varicella)  อาจกอใหเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรง  
ตองการใหเกิดภูมิคุมกันที่สามารถปองกันการเกิดโรคไดทันที ในกรณีที่ไมสามารถ            
รอใหเกิดการสรางเสริมภูมิคุมกันดวยวิธี active immunization เชน การให Hepatitis B 
Immunoglobulin (HBIG) ในเด็กแรกเกิดที่มารดาเปนพาหะโรคไวรัสตับอักเสบบี 
การใหแอนติบอดีที่มีประสิทธิภาพในการปองกันหรือลดความรุนแรงของโรค    เชน    การให 
tetanus antitoxin แกผูที่มบีาดแผลโดยไมเคยรับ tetanus toxoid มากอน 

 

 การสรางเสริมภูมิคุมกันดวยวิธี passive immunization มักใชกับผูสัมผัสโรค botulism บาดทะยัก 
(tetanus) คอตีบ (diphtheria) ตับอักเสบ (hepatitis) และพิษสุนัขบา (rabies) นอกจากนี้ยังเปนวิธีสําคัญ
สําหรับการปองกันพิษจากแมลงกัดตอย พิษงู และชวยปองกันโรคในบุคคลที่จําเปนตองเดินทางไปยังแหลง
ที่มีการระบาดของโรค หรือบุคลากรทางการแพทยที่จําเปนตองสัมผัสโรคโดยที่ไมสามารถสรางเสริม
ภูมิคุมกันดวยวิธี active immunization ไดทันอีกดวย อยางไรก็ตามการสรางเสริมภูมิคุมกันวิธีนี้อาจ
กอใหเกิดผลขางเคียงที่รุนแรงได โดยเฉพาะเมื่อใหแอนติบอดีที่สรางมาจากสัตว เชน เซรุมแกพิษงู เซรุม
รักษาพิษสุนัขบา เซรุมแกพิษบาดทะยัก ซึ่งบางชนิดเตรียมจากมา และมีโปรตีนอื่น ๆ อีกมากมายกวา 30 
ชนิดรวมอยูดวย  ระบบภูมิคุมกันของผูรับอาจสรางแอนติบอดีตอเซรุมที่ไดรับและเกิดภาวะแทรกซอนที่
รุนแรงได เชน serum sickness คืออาจจะมีไข มีผ่ืนตามตัวซึ่งมักจะเปนลมพิษ ปวดตามขอ ตอมน้ําเหลือง
โต บวมบริเวณหนาและคอ และมีอาการของไตอักเสบ เปนตน  หรือเกิด anaphylaxis ซึ่งเปนอาการแพที่
เกิดข้ึนอยางรวดเร็วเพียงไมกีน่าที จะมีอาการอึดอัด แนนหนาอก มึนงง ปวดปสสาวะ อาการจะเปนมากข้ึน
จนหายใจไมออก หัวใจเตนเร็ว ความดันโลหิตตํ่า แลวอาจมีอาการช็อคถึงตายได  

 

4. ความหมายและประเภทของวัคซีน 
 วัคซีน คือ ชีววตัถุหรือแอนติเจนที่ผลิตมาจากเช้ือโรคหรือพิษของเชื้อโรคที่ถูกทําใหไมสามารถกอโรค
ในคนไดเพื่อกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันตอโรค จาํแนกได 3 ประเภท ดังนี้  

4.1 วัคซีนเชื้อตาย (inactivated vaccine หรือ killed vaccine) ซึ่งม ี2 ชนิด คือ 

4.1.1 วคัซนีทีท่ําจากแบคทีเรียทั้งตัว หรือไวรัสทั้งอนุภาคที่ทาํใหตายแลว   (whole cell vaccine 
หรือ whole virion vaccine)   วัคซีนทีท่ําจากเชื้อแบคทีเรียมักทาํใหเกดิปฏิกิริยาบริเวณที่ฉีดหลงั
ฉีด 3-4 ชั่วโมง   บางคร้ังอาจมีไขรวมดวยอาการคงอยูประมาณ 1 วัน  บางครั้งอาจนานถึง 3 วัน       
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ตัวอยางของวัคซีนชนิดนี้ ไดแก วัคซีนไอกรน วัคซีนอหิวาตกโรคชนิดฉีด วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด
วัคซีนตับอักเสบเอ วัคซีนไขสมองอักเสบเจอี  วัคซีนชนิดนี้ตองเก็บในตูเย็นหามเก็บในชองแชแข็ง
เพราะจะทําใหวัคซีนเสื่อมคุณภาพ 
4.1.2 วัคซีนที่ทําจากบางสวนของแบคทีเรียหรือไวรัส ที่เกี่ยวกับการสรางภูมิคุมกัน (subunit 
vaccine) วัคซีนชนิดนี้ทําใหเกิดอาการนอยหลังฉีด ตัวอยางวัคซีนชนิดนี้ ไดแก วัคซีนตับอักเสบบี 
วัคซีนไขหวัดใหญ วัคซีนฮิบ วัคซีนไอกรนชนิดไรเซลล วัคซีนทัยฟอยดชนิด วีไอ วัคซีนนิวโม-
คอคคัส  

4.2 วัคซีนชนิดเชื้อเปนออนฤทธ์ิ (live attenuated vaccine) เปนวัคซีนที่ทําจากเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู
แตทําใหออนฤทธิ์ลงแลว เมื่อใหเขาไปในรางกายจะไมแสดงปฏิกิริยาทันที  เชน วัคซีนหัด จะทําใหผูไดรับ
วัคซีนมีไขประมาณวันที่ 5 ถึงวันที่ 12 หลังฉีด วัคซีนชนิดนี้ตองเก็บในที่อุณหภูมิตํ่าตลอดเวลา (cold 
chain) เพราะถาอุณหภูมิสูงข้ึนเชื้อจะตาย เมื่อนํามาฉีดใหแกผูรับบริการจะไมทําใหรางกายสรางภูมิคุมกัน
ได นอกจากนี้หากรางกายมีภูมิคุมกันเดิมอยูบาง เชน เคยไดรับอิมมูโนโกลบุลิน อาจทําใหวัคซีนออกฤทธ์ิ
ไดไมเต็มที่ การใหวัคซีนชนิดนี้แกผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง หรือผูที่ไดรับยาหรือสารกดภูมิคุมกันอาจมี
อันตรายได จึงตองระมัดระวัง ตัวอยางวัคซีนชนิดนี้ ไดแก วัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัด
เยอรมัน วัคซีนอีสุกอีใส วัคซีนวัณโรค วัคซีนทัยฟอยดชนิดรับประทาน  
 4.3 ท็อกซอยด (toxoid) เปนวัคซีนที่ทําจากพิษ (toxin) ของแบคทีเรีย โดยนําพิษของแบคทีเรียมา
ทําใหส้ินพิษ แตยังสามารถกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันได ใชสําหรับโรคที่เกิดจากพิษของเช้ือ เชน โรค
คอตีบ โรคบาดทะยัก เปนตน โดยทั่วไปเม่ือฉีดท็อกซอยดจะมีไขหรือปฏิกิริยาเฉพาะที่เล็กนอย หากเคยฉีด
มาแลวหลายคร้ัง หรือรางกายมีภูมิคุมกันมากอยูกอนแลว อาจเกิดปฏิกิริยามากข้ึน ทําใหมีอาการบวม แดง 
เจ็บ บริเวณที่ฉีด และมีไขได ตัวอยางวัคซีนชนิดนี้ ไดแก วัคซีนคอตีบ (diphtheria toxoid) วัคซีนบาดทะยัก 
(tetanus toxoid) 

 
5. กลไกการปองกันโรคของวัคซีน 
 การใหวัคซีนเปรียบเสมือนการซอมรบ ถาเคยซอมรบมาดีแลว เมื่อมีขาศึกมาไมมากนัก จะตอสูได 
แตถาขาศึกมีจํานวนมาก อาจจะสูไมได เมื่อไดรับวัคซีนแลว ถาไดรับเชื้อไมมาก มักปองกันโรคได แตถา
ไดรับเช้ือจํานวนมาก ภูมิคุมกันของรางกายอาจไมเพียงพอ การซอมรบ ถาซอมไมดี ทหารจะรบจริงไมได 
การใหวัคซีนก็เชนกัน ถาวัคซีนไมดีหรือการบริหารจัดการวัคซีนไมถูกตอง จะกระตุนภูมิคุมกันไดไมดี  

 วัคซีนเปนผลผลิตที่เกิดจากเช้ือโรคหรือพิษของเชื้อโรคที่ถูกทําใหไมสามารถกอเกิดโรคในคนได แต
ระบบภูมิคุมกันของรางกายรับรูเหมือนกับไดรับเชื้อโรคนั้นจริง ๆ รางกายก็จะสรางภูมิคุมกันตอวัคซีนนั้น ๆ 
ทําใหรางกายเกิดภูมิตานทานตอโรคนั้น ๆ  การที่ระดับภูมิคุมกันจะข้ึนสูงอยูในระดับที่สามารถปองกันโรค
ไดนั้น จะตองไดรับวัคซีนในชวงเวลาที่เหมาะสม และครบจํานวนครั้ง      เหตุที่ตองไดรับวัคซีนในชวงเวลาที่ 
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เหมาะสม เนื่องจากวัคซีนบางชนิด ถารางกายไดรับเร็วเกินไป รางกายจะไมสามารถสรางภูมิคุมกันได เชน 
วัคซีนปองกันโรคหัด  แนะนําใหฉีดในเด็กอายุต้ังแต 9 เดือนข้ึนไป เพราะวาเด็กอายุนอยกวานี้ วัคซีนหัดจะ
กระตุนรางกายใหสรางภูมิคุมกันตอโรคนี้ไดไมดี   

 

 วัคซีนบางชนิด เชน วัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบเจอี วัคซีนปองกันโรคโปลิโอ คอตีบ ไอกรน 
บาดทะยัก เปนตน วัคซีนตาง ๆ เหลานี้ เมื่อเขาสูรางกาย จะกระตุนใหสรางภูมิคุมกันสูงข้ึนระดับหนึ่ง    
แลวระดับภูมิคุมกันก็จะลดลง ตองไดรับการกระตุนตามจํานวนคร้ังที่กําหนด จึงจะมีระดับภูมิคุมกันอยูใน
ระดับสูงพอในการปองกันโรค หาก ไมไดไปรับวัคซีนซ้ําตามนัด สามารถรับวัคซีนตอไดโดยไมจําเปนตอง
เร่ิมตนใหม เพราะการใหวัคซีนต้ังแตคร้ังแรกนั้น รางกายรับรูแลววาเคยไดรับวัคซีนชนิดนี้แลว และมีการ
สรางภูมิคุมกันข้ึนมาแลวระดับหนึ่งแตอาจจะยังไมสูงพอที่จะปองกันโรคได การใหวัคซีนกระตุนคร้ังตอ ๆ 
ไปจนครบตามท่ีกําหนด จะทําใหระดับภูมิคุมกันสูงข้ึนพอที่จะปองกันโรคได   

 
6. ความจําเปนของการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค  
 งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคเปนงานที่มีความสําคัญในการท่ีจะชวยปองกันการเกิดโรคและสงเสริม
สุขภาพพื้นฐานใหแกประชาชน ทําใหมีภูมิคุมกันตอโรคที่สามารถปองกันไดดวยวัคซีน  ชวยลดการสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจของประเทศชาติที่ตองสิ้นเปลืองทั้งทรัพยากรบุคคลและภาระคาใชจายตาง ๆ ในการดูแล
รักษาผูปวย ควบคุมการกระจายของโรค  การใหวัคซีนแกรางกายเปนวิธีที่ดีที่สุดที่ชวยใหรางกายสราง
ภูมิคุมกันเลียนแบบธรรมชาติ แตในความเปนจริงเนื่องจากมีเด็กเกิดใหมอยูทุกวัน และประชาชนยาย
ภูมิลําเนาอยูเสมอ ประกอบกับประชาชนไมเขาใจอยางถองแทถึงประโยชนที่จะไดรับจากวัคซีน จึงทําให
บางคนไมใสใจพาบุตรหลานของตนเองไปรับวัคซีนตามกําหนด นอกจากนี้ยังมีบุคคลบางกลุมที่ไมสามารถ
รับวัคซีนได เนื่องจากการเจ็บปวยหรือสภาวะของรางกายไมพรอมที่จะไดรับวัคซีน จึงทําใหบุคคลเหลานี้มี
โอกาสที่จะปวยดวยโรคติดตอท่ีปองกันไดดวยวัคซีนได เนื่องจากไมมีภูมิคุมกัน 
 

การที่รางกายไดรับวัคซีนแลวสรางภูมิคุมกันโรคข้ึนมาไดนอกจากจะสามารถปองกันตนเองจากการ
ติดเชื้อโรคตามธรรมชาติ ยังเปนการปองกันการแพรกระจายของโรคไปสูบุคคลอ่ืนที่อยูใกลเคียงอีกดวย 
เพราะเมื่อรางกายไมปวย เชื้อโรคก็ไมสามารถเพิ่มจํานวนและแพรกระจายไปยังบุคคลอ่ืนไดอีก หรืออีกนัย
หนึ่งก็คือทําใหเกิดภูมิตานทานโรคในกลุมประชากรในสังคมนั้นหรือที่เรียกวา Herd immunity หรือ 
Community immunity ดังนั้นถาสามารถใหบริการวัคซีนครอบคลุมกลุมเปาหมายที่ควรไดรับวัคซีนไดถึง
ระดับที่ทําใหเกิด Herd immunity ก็สามารถชวยปองกันการเกิดโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีนในกลุม
บุคคลที่ไมไดรับวัคซีนดวย และในที่สุดก็อาจจะสามารถกําจัดหรือกวาดลางโรคนั้นใหหมดไปได   ไขทรพิษ
เปนตัวอยางที่ดีในเรื่องนี้ที่ทุกประเทศใหความรวมมือกับองคการอนามัยโลกกวาดลางไดสําเร็จมาแลว  
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ตัวอยางของวัคซีนชนิดนี้ ไดแก วัคซีนไอกรน วัคซีนอหิวาตกโรคชนิดฉีด วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด
วัคซีนตับอักเสบเอ วัคซีนไขสมองอักเสบเจอี  วัคซีนชนิดนี้ตองเก็บในตูเย็นหามเก็บในชองแชแข็ง
เพราะจะทําใหวัคซีนเส่ือมคุณภาพ 
4.1.2 วัคซีนที่ทําจากบางสวนของแบคทีเรียหรือไวรัส ที่เก่ียวกับการสรางภูมิคุมกัน (subunit 
vaccine) วัคซีนชนิดนี้ทําใหเกิดอาการนอยหลังฉีด ตัวอยางวัคซีนชนิดนี้ ไดแก วัคซีนตับอักเสบบี 
วัคซีนไขหวัดใหญ วัคซีนฮิบ วัคซีนไอกรนชนิดไรเซลล วัคซีนทัยฟอยดชนิด วีไอ วัคซีนนิวโม-
คอคคัส  

4.2 วัคซีนชนิดเชื้อเปนออนฤทธ์ิ (live attenuated vaccine) เปนวัคซีนที่ทําจากเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู
แตทําใหออนฤทธิ์ลงแลว เมื่อใหเขาไปในรางกายจะไมแสดงปฏิกิริยาทันที  เชน วัคซีนหัด จะทําใหผูไดรับ
วัคซีนมีไขประมาณวันที่ 5 ถึงวันที่ 12 หลังฉีด วัคซีนชนิดนี้ตองเก็บในที่อุณหภูมิตํ่าตลอดเวลา (cold 
chain) เพราะถาอุณหภูมิสูงข้ึนเชื้อจะตาย เมื่อนํามาฉีดใหแกผูรับบริการจะไมทําใหรางกายสรางภูมิคุมกัน
ได นอกจากนี้หากรางกายมีภูมิคุมกันเดิมอยูบาง เชน เคยไดรับอิมมูโนโกลบุลิน อาจทําใหวัคซีนออกฤทธ์ิ
ไดไมเต็มที่ การใหวัคซีนชนิดนี้แกผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง หรือผูที่ไดรับยาหรือสารกดภูมิคุมกันอาจมี
อันตรายได จึงตองระมัดระวัง ตัวอยางวัคซีนชนิดนี้ ไดแก วัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัด
เยอรมัน วัคซีนอีสุกอีใส วัคซีนวัณโรค วัคซีนทัยฟอยดชนิดรับประทาน  
 4.3 ท็อกซอยด (toxoid) เปนวัคซีนที่ทําจากพิษ (toxin) ของแบคทีเรีย โดยนําพิษของแบคทีเรียมา
ทําใหส้ินพิษ แตยังสามารถกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันได ใชสําหรับโรคที่เกิดจากพิษของเช้ือ เชน โรค
คอตีบ โรคบาดทะยัก เปนตน โดยทั่วไปเม่ือฉีดท็อกซอยดจะมีไขหรือปฏิกิริยาเฉพาะที่เล็กนอย หากเคยฉีด
มาแลวหลายคร้ัง หรือรางกายมีภูมิคุมกันมากอยูกอนแลว อาจเกิดปฏิกิริยามากข้ึน ทําใหมีอาการบวม แดง 
เจ็บ บริเวณที่ฉีด และมีไขได ตัวอยางวัคซีนชนิดนี้ ไดแก วัคซีนคอตีบ (diphtheria toxoid) วัคซีนบาดทะยัก 
(tetanus toxoid) 

 
5. กลไกการปองกันโรคของวัคซีน 
 การใหวัคซีนเปรียบเสมือนการซอมรบ ถาเคยซอมรบมาดีแลว เมื่อมีขาศึกมาไมมากนัก จะตอสูได 
แตถาขาศึกมีจํานวนมาก อาจจะสูไมได เมื่อไดรับวัคซีนแลว ถาไดรับเช้ือไมมาก มักปองกันโรคได แตถา
ไดรับเชื้อจํานวนมาก ภูมิคุมกันของรางกายอาจไมเพียงพอ การซอมรบ ถาซอมไมดี ทหารจะรบจริงไมได 
การใหวัคซีนก็เชนกัน ถาวัคซีนไมดีหรือการบริหารจัดการวัคซีนไมถูกตอง จะกระตุนภูมิคุมกันไดไมดี  

 วัคซีนเปนผลผลิตที่เกิดจากเช้ือโรคหรือพิษของเชื้อโรคที่ถูกทําใหไมสามารถกอเกิดโรคในคนได แต
ระบบภูมิคุมกันของรางกายรับรูเหมือนกับไดรับเชื้อโรคนั้นจริง ๆ รางกายก็จะสรางภูมิคุมกันตอวัคซีนนั้น ๆ 
ทําใหรางกายเกิดภูมิตานทานตอโรคนั้น ๆ  การที่ระดับภูมิคุมกันจะข้ึนสูงอยูในระดับที่สามารถปองกันโรค
ไดนั้น จะตองไดรับวัคซีนในชวงเวลาที่เหมาะสม และครบจํานวนครั้ง      เหตุที่ตองไดรับวัคซีนในชวงเวลาที่ 
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เหมาะสม เนื่องจากวัคซีนบางชนิด ถารางกายไดรับเร็วเกินไป รางกายจะไมสามารถสรางภูมิคุมกันได เชน 
วัคซีนปองกันโรคหัด  แนะนําใหฉีดในเด็กอายุต้ังแต 9 เดือนข้ึนไป เพราะวาเด็กอายุนอยกวานี้ วัคซีนหัดจะ
กระตุนรางกายใหสรางภูมิคุมกันตอโรคนี้ไดไมดี   

 

 วัคซีนบางชนิด เชน วัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบเจอี วัคซีนปองกันโรคโปลิโอ คอตีบ ไอกรน 
บาดทะยัก เปนตน วัคซีนตาง ๆ เหลานี้ เมื่อเขาสูรางกาย จะกระตุนใหสรางภูมิคุมกันสูงข้ึนระดับหนึ่ง    
แลวระดับภูมิคุมกันก็จะลดลง ตองไดรับการกระตุนตามจํานวนคร้ังที่กําหนด จึงจะมีระดับภูมิคุมกันอยูใน
ระดับสูงพอในการปองกันโรค หาก ไมไดไปรับวัคซีนซ้ําตามนัด สามารถรับวัคซีนตอไดโดยไมจําเปนตอง
เร่ิมตนใหม เพราะการใหวัคซีนต้ังแตคร้ังแรกนั้น รางกายรับรูแลววาเคยไดรับวัคซีนชนิดนี้แลว และมีการ
สรางภูมิคุมกันข้ึนมาแลวระดับหนึ่งแตอาจจะยังไมสูงพอที่จะปองกันโรคได การใหวัคซีนกระตุนคร้ังตอ ๆ 
ไปจนครบตามท่ีกําหนด จะทําใหระดับภูมิคุมกันสูงข้ึนพอที่จะปองกันโรคได   

 
6. ความจําเปนของการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค  
 งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคเปนงานที่มีความสําคัญในการท่ีจะชวยปองกันการเกิดโรคและสงเสริม
สุขภาพพื้นฐานใหแกประชาชน ทําใหมีภูมิคุมกันตอโรคที่สามารถปองกันไดดวยวัคซีน  ชวยลดการสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจของประเทศชาติที่ตองสิ้นเปลืองทั้งทรัพยากรบุคคลและภาระคาใชจายตาง ๆ ในการดูแล
รักษาผูปวย ควบคุมการกระจายของโรค  การใหวัคซีนแกรางกายเปนวิธีที่ดีที่สุดที่ชวยใหรางกายสราง
ภูมิคุมกันเลียนแบบธรรมชาติ แตในความเปนจริงเนื่องจากมีเด็กเกิดใหมอยูทุกวัน และประชาชนยาย
ภูมิลําเนาอยูเสมอ ประกอบกับประชาชนไมเขาใจอยางถองแทถึงประโยชนที่จะไดรับจากวัคซีน จึงทําให
บางคนไมใสใจพาบุตรหลานของตนเองไปรับวัคซีนตามกําหนด นอกจากนี้ยังมีบุคคลบางกลุมที่ไมสามารถ
รับวัคซีนได เนื่องจากการเจ็บปวยหรือสภาวะของรางกายไมพรอมที่จะไดรับวัคซีน จึงทําใหบุคคลเหลานี้มี
โอกาสที่จะปวยดวยโรคติดตอท่ีปองกันไดดวยวัคซีนได เนื่องจากไมมีภูมิคุมกัน 
 

การที่รางกายไดรับวัคซีนแลวสรางภูมิคุมกันโรคข้ึนมาไดนอกจากจะสามารถปองกันตนเองจากการ
ติดเชื้อโรคตามธรรมชาติ ยังเปนการปองกันการแพรกระจายของโรคไปสูบุคคลอ่ืนที่อยูใกลเคียงอีกดวย 
เพราะเมื่อรางกายไมปวย เชื้อโรคก็ไมสามารถเพิ่มจํานวนและแพรกระจายไปยังบุคคลอ่ืนไดอีก หรืออีกนัย
หนึ่งก็คือทําใหเกิดภูมิตานทานโรคในกลุมประชากรในสังคมนั้นหรือที่เรียกวา Herd immunity หรือ 
Community immunity ดังนั้นถาสามารถใหบริการวัคซีนครอบคลุมกลุมเปาหมายที่ควรไดรับวัคซีนไดถึง
ระดับที่ทําใหเกิด Herd immunity ก็สามารถชวยปองกันการเกิดโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีนในกลุม
บุคคลที่ไมไดรับวัคซีนดวย และในที่สุดก็อาจจะสามารถกําจัดหรือกวาดลางโรคนั้นใหหมดไปได   ไขทรพิษ
เปนตัวอยางที่ดีในเรื่องนี้ที่ทุกประเทศใหความรวมมือกับองคการอนามัยโลกกวาดลางไดสําเร็จมาแลว  
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ปจจุบันทุกประเทศกําลังรวมมือกับองคการอนามัยโลกในการกวาดลางโรคโปลิโอ สําหรับประเทศ

ไทยดําเนินการรณรงคใหวัคซีนเสริมประจําปในเด็กที่มักพลาดโอกาสการไดรับวัคซีนตามปกติ ซึ่งเปนส่ิง
สําคัญที่จะชวยใหความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนในชุมชนสูงอยูตลอดเวลา  
 Herd immunity จะเกิดข้ึนไดตอเมื่อโรคนั้นเปนโรคที่ติดตอจากคนสูคนเทานั้น ไมมีแหลงรังโรคอ่ืน
นอกจากในคน และวัคซีนที่ใชมีคุณภาพ สามารถกระตุนใหภูมิคุมกันอยูไดนาน  เชน โรคหัด ถาหากรอยละ 
83-94 ของเด็กไดรับวัคซีนปองกันโรคหัดจะสามารถหยุดการแพรกระจายของโรคหัดได และถารอยละ    
75-86 ของเด็กไดรับวัคซีนปองกันโรคคางทูม จะหยุดยั้งการแพรกระจายของโรคคางทูมได คารอยละที่นอย
ที่สุดที่ประชากรควรไดรับวัคซีนปองกันโรคนั้น ๆ เรียกวา Herd immunity threshold  ซึ่งมีคาแตกตางกัน
ตามแตชนิดของโรค (ดังตารางที่ 1.1) ความแตกตางดังกลาวข้ึนอยูกับความสามารถในการแพรกระจาย
ของเช้ือโรควาผูปวย 1 ราย จะแพรเช้ือตอใหผูอ่ืนไดกี่ราย (R0) เชน โรคหัดมีคา R0 = 12-18 หมายความวา
ผูปวยหัด 1 คน สามารถทําใหผูอ่ืนติดเชื้อหัดไดอีก 12-18 คน เมื่อกลุมประชากรนั้นไมมีภูมิคุมกันโรคหัด
และไมไดรับมาตรการควบคุมโรคใด ๆ ทั้งส้ิน   

การเกิด Herd immunity ไมใชวาจะเกิดไดกับทุกโรค เพราะโรคบางโรคไมไดติดตอจากคนสูคน เชน 
โรคบาดทะยัก ซึ่งเกิดจากการไดรับเช้ือโรคจากสิ่งแวดลอมโดยผานทางบาดแผล ถึงแมคนที่มีภูมิคุมกันตอ
โรคบาดทะยักก็ไมสามารถชวยปองกันคนอ่ืนไมใหเปนโรคบาดทะยักได นอกจากจะตองสรางภูมิคุมกัน
ใหแกตนเองดวยการรับวัคซีนเทานั้น 

 

ตารางที่ 1.1 คาประมาณการ Herd immunity threshold ของโรคตางๆ  
โรค การถายทอดโรค R0 Herd immunity threshold 

คอตีบ ทางระบบทางเดินหายใจ 6-7                   85%  
หัด ทางระบบทางเดินหายใจ 12-18 83-94% 

คางทมู ทางระบบทางเดินหายใจ 4-7 75-86% 

ไอกรน ทางระบบทางเดินหายใจ 12-17 92-94% 

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

หัดเยอรมัน ทางระบบทางเดินหายใจ 5-7 80-85% 
ไขทรพิษหรือฝดาษ สัมผัสผูปวย 6-7 83-85% 

R0 = Basic reproduction number ( Basic reproduction rate หรือ Basic reproduction ratio ) คือ
คาเฉลี่ยจํานวนผูปวยที่ติดเชื้อจากผูปวยรายแรก (Secondary case ) เมื่อประชากรกลุมนั้นไมมีภูมิคุมกัน
โรค และไมไดรับมาตรการควบคุมโรคใดๆทั้งส้ิน (ดัดแปลงจาก Fine, 1993). 
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โรคที่ปองกันไดดวยวัคซีนเหลานี้อาจเกิดการระบาดของโรคไดถาไมสามารถใหวัคซีนแกเด็ก     
ไดครอบคลุมเพียงพอ หรือใหไมครบจํานวนครั้งที่กําหนด นอกจากนี้ การระบาดของโรคติดเช้ือ  
ที่มีวัคซีนใชปองกันแลวนั้น อาจมีสาเหตุสําคัญอ่ืนๆ อีก ดังตัวอยางตอไปนี้ การยกเลิกการฉีด
วัคซีนหรืออัตราการรับวัคซีนในชุมชนลดลง เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหการระบาดคร้ังใหญเกิดข้ึน 
เชน การยกเลิกฉีดวัคซีนคอตีบในประเทศรัสเซียในทศวรรษ 1990s ทําใหพบผูปวยเพิ่มข้ึนเกือบ 
30 เทา และเมื่อมีการรณรงคจนความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน ในประชากรเด็กสูงข้ึน        
ก็สามารถลดอัตราการปวยลงได 
ภูมิคุมกันที่สรางจากวัคซีนมีระดับลดลง เมื่อเวลาผานไป โดยไมไดรับการกระตุนซํ้า เชน ในชวงป 
ค.ศ. 2004-2006 เกิดการระบาดของโรคคางทูมในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ  
พบผูปวยจํานวนมากในกลุมเด็กโต  และวัยรุน เมื่อวิเคราะหประวัติการไดรับวัคซีนของบุคคลที่
เปนโรคพบวา บุคคลกลุมนี้เคยไดรับวัคซีนมาต้ังแตเด็กแตไมไดรับการกระตุนซ้ําอีก 
การเปลี่ยนแปลงสายพันธุของเชื้อจุลชีพทําใหเกิดสายพันธุใหม ที่ภูมิคุมกันที่เกิดจากวัคซีนเดิมไม
สามารถปองกันโรคไดอีกตอไป เปนสาเหตุที่อาจทําใหเกิดการระบาดครั้งใหญได เชนไขหวัดใหญ
สายพันธุใหมชนิด A (H1N1) ที่ระบาดไปท่ัวโลกในป ค.ศ.2009  
ประสิทธิภาพของวัคซีนยังไมสมบูรณ เชน วัคซีน BCG ซึ่งอาจปองกันโรคเยื่อหุมสมองอักเสบจาก
วัณโรคหรือการติดเชื้อวัณโรคแบบแพรกระจายไดดี แตไมสามารถปองกันวัณโรคปอดไดดี
เทาที่ควร  
ประสิทธิภาพของวัคซีนที่ลดลงจากปจจัยตางๆ เชน การเก็บรักษาวัคซีนไมไดมาตรฐาน ทําให
วัคซีนเสื่อมคุณภาพ การใหวัคซีนผิดวิธีทําใหประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง  เชน ฉีดลึก หรือต้ืน
เกินไป เปนตน  

 

 จากที่กลาวขางตนจะเห็นไดวาการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคจะชวยปองกันโรคท่ีปองกันไดดวยวัคซีน 
ลดการระบาดของโรค ลดการเจ็บปวย และการเสียชีวิตของประชาชน ลดการสูญเสียคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลของประเทศและทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
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ไทยดําเนินการรณรงคใหวัคซีนเสริมประจําปในเด็กที่มักพลาดโอกาสการไดรับวัคซีนตามปกติ ซึ่งเปนส่ิง
สําคัญที่จะชวยใหความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนในชุมชนสูงอยูตลอดเวลา  
 Herd immunity จะเกิดข้ึนไดตอเมื่อโรคนั้นเปนโรคที่ติดตอจากคนสูคนเทานั้น ไมมีแหลงรังโรคอ่ืน
นอกจากในคน และวัคซีนที่ใชมีคุณภาพ สามารถกระตุนใหภูมิคุมกันอยูไดนาน  เชน โรคหัด ถาหากรอยละ 
83-94 ของเด็กไดรับวัคซีนปองกันโรคหัดจะสามารถหยุดการแพรกระจายของโรคหัดได และถารอยละ    
75-86 ของเด็กไดรับวัคซีนปองกันโรคคางทูม จะหยุดยั้งการแพรกระจายของโรคคางทูมได คารอยละที่นอย
ที่สุดที่ประชากรควรไดรับวัคซีนปองกันโรคนั้น ๆ เรียกวา Herd immunity threshold  ซึ่งมีคาแตกตางกัน
ตามแตชนิดของโรค (ดังตารางที่ 1.1) ความแตกตางดังกลาวข้ึนอยูกับความสามารถในการแพรกระจาย
ของเช้ือโรควาผูปวย 1 ราย จะแพรเชื้อตอใหผูอ่ืนไดกี่ราย (R0) เชน โรคหัดมีคา R0 = 12-18 หมายความวา
ผูปวยหัด 1 คน สามารถทําใหผูอ่ืนติดเชื้อหัดไดอีก 12-18 คน เมื่อกลุมประชากรนั้นไมมีภูมิคุมกันโรคหัด
และไมไดรับมาตรการควบคุมโรคใด ๆ ทั้งส้ิน   

การเกิด Herd immunity ไมใชวาจะเกิดไดกับทุกโรค เพราะโรคบางโรคไมไดติดตอจากคนสูคน เชน 
โรคบาดทะยัก ซึ่งเกิดจากการไดรับเช้ือโรคจากสิ่งแวดลอมโดยผานทางบาดแผล ถึงแมคนที่มีภูมิคุมกันตอ
โรคบาดทะยักก็ไมสามารถชวยปองกันคนอ่ืนไมใหเปนโรคบาดทะยักได นอกจากจะตองสรางภูมิคุมกัน
ใหแกตนเองดวยการรับวัคซีนเทานั้น 

 

ตารางที่ 1.1 คาประมาณการ Herd immunity threshold ของโรคตางๆ  
โรค การถายทอดโรค R0 Herd immunity threshold 

คอตีบ ทางระบบทางเดินหายใจ 6-7                   85%  
หัด ทางระบบทางเดินหายใจ 12-18 83-94% 

คางทมู ทางระบบทางเดินหายใจ 4-7 75-86% 

ไอกรน ทางระบบทางเดินหายใจ 12-17 92-94% 

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

หัดเยอรมัน ทางระบบทางเดินหายใจ 5-7 80-85% 
ไขทรพิษหรือฝดาษ สัมผัสผูปวย 6-7 83-85% 

R0 = Basic reproduction number ( Basic reproduction rate หรือ Basic reproduction ratio ) คือ
คาเฉลี่ยจํานวนผูปวยที่ติดเชื้อจากผูปวยรายแรก (Secondary case ) เมื่อประชากรกลุมนั้นไมมีภูมิคุมกัน
โรค และไมไดรับมาตรการควบคุมโรคใดๆทั้งส้ิน (ดัดแปลงจาก Fine, 1993). 
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โรคที่ปองกันไดดวยวัคซีนเหลานี้อาจเกิดการระบาดของโรคไดถาไมสามารถใหวัคซีนแกเด็ก     
ไดครอบคลุมเพียงพอ หรือใหไมครบจํานวนครั้งที่กําหนด นอกจากนี้ การระบาดของโรคติดเช้ือ  
ที่มีวัคซีนใชปองกันแลวนั้น อาจมีสาเหตุสําคัญอ่ืนๆ อีก ดังตัวอยางตอไปนี้ การยกเลิกการฉีด
วัคซีนหรืออัตราการรับวัคซีนในชุมชนลดลง เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหการระบาดคร้ังใหญเกิดข้ึน 
เชน การยกเลิกฉีดวัคซีนคอตีบในประเทศรัสเซียในทศวรรษ 1990s ทําใหพบผูปวยเพิ่มข้ึนเกือบ 
30 เทา และเมื่อมีการรณรงคจนความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน ในประชากรเด็กสูงข้ึน        
ก็สามารถลดอัตราการปวยลงได 
ภูมิคุมกันที่สรางจากวัคซีนมีระดับลดลง เมื่อเวลาผานไป โดยไมไดรับการกระตุนซ้ํา เชน ในชวงป 
ค.ศ. 2004-2006 เกิดการระบาดของโรคคางทูมในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ  
พบผูปวยจํานวนมากในกลุมเด็กโต  และวัยรุน เมื่อวิเคราะหประวัติการไดรับวัคซีนของบุคคลที่
เปนโรคพบวา บุคคลกลุมนี้เคยไดรับวัคซีนมาต้ังแตเด็กแตไมไดรับการกระตุนซ้ําอีก 
การเปลี่ยนแปลงสายพันธุของเชื้อจุลชีพทําใหเกิดสายพันธุใหม ที่ภูมิคุมกันที่เกิดจากวัคซีนเดิมไม
สามารถปองกันโรคไดอีกตอไป เปนสาเหตุที่อาจทําใหเกิดการระบาดครั้งใหญได เชนไขหวัดใหญ
สายพันธุใหมชนิด A (H1N1) ที่ระบาดไปท่ัวโลกในป ค.ศ.2009  
ประสิทธิภาพของวัคซีนยังไมสมบูรณ เชน วัคซีน BCG ซึ่งอาจปองกันโรคเยื่อหุมสมองอักเสบจาก
วัณโรคหรือการติดเชื้อวัณโรคแบบแพรกระจายไดดี แตไมสามารถปองกันวัณโรคปอดไดดี
เทาที่ควร  
ประสิทธิภาพของวัคซีนที่ลดลงจากปจจัยตางๆ เชน การเก็บรักษาวัคซีนไมไดมาตรฐาน ทําให
วัคซีนเสื่อมคุณภาพ การใหวัคซีนผิดวิธีทําใหประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง  เชน ฉีดลึก หรือต้ืน
เกินไป เปนตน  

 

 จากที่กลาวขางตนจะเห็นไดวาการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคจะชวยปองกันโรคท่ีปองกันไดดวยวัคซีน 
ลดการระบาดของโรค ลดการเจ็บปวย และการเสียชีวิตของประชาชน ลดการสูญเสียคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลของประเทศและทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
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แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 

 
 คําถาม คําตอบ 

1. เยื่อบุทางเดนิหายใจเปน 
 

ก. กลไกปองกนัดานที่สอง 
ข. กลไกทางเคม ี
ค. กลไกปองกนัดานสุดทาย 
ง. กลไกปองกนัดานที่หนึ่ง 

2. ไลโซซายม (lysozyme) เปน 
 

ก. กลไกปองกนัดานที่หนึ่ง 
ข. กลไกปองกนัดานที่สอง 
ค. กลไกปองกนัดานที่สาม 
ง. กลไกทางพันธุกรรม 

3. เมื่อเชื้อโรคบุกรุกเขาสูรางกายได 
 

ก. รางกายสรางแอนติบอดีทันท ี
ข. รางกายสงแอนติบอดีมาจับกับเชื้อโรคทนัท ี
ค. รางกายสงเมด็เลือดขาวมาจับกินเชื้อโรค 
ง. รางกายไมตอบสนองใด ๆ  

4. แอนติเจน คือ 
 

ก. สารประกอบโพลีแซคคาไรด 
ข. สารประกอบไลโปโพลีแซคคาไรด 
ค. สารประกอบไกลโคโปรตีน 
ง. สารประกอบทีเ่ขาสูรางกายแลวกระตุนใหรางกาย
สรางแอนติบอดี 

5. แอนติบอดี คือ 
 

ก. สารประกอบโปรตีนที่รางกายสรางขึ้น 
ข. สารประกอบโพลีแซคคาไรดที่รางกายสรางข้ึน 
ค. สารประกอบไกลโคโปรตีนทีร่างกายสรางข้ึนเมื่อ
ไดรับแอนติเจน 

ง. สารประกอบพวกกลอบุลินที่รางกายสรางข้ึน 
6. ด.ช.สงาปวยดวยโรคอีสุกอีใส รางกายของ

ด.ช.สงามีภูมติานทานชนิดใด 
 

ก. Active naturally acquired immunity 
ข. Active artificially acquired immunity 
ค. Passive naturally acquired immunity 
ง. Passive artificially acquired immunity 
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 คําถาม คําตอบ 
7. นายขยันถูกงเูหากัดขณะถางหญา แพทย

รักษาดวยการใหเซรุม รางกายนายขยันมี
ภูมิคุมกันชนิดใด 

ก. Active naturally acquired immunity 
ข. Active artificially acquired immunity 
ค. Passive naturally acquired immunity 
ง. Passive artificially acquired immunity 

8. การรณรงคใหวัคซีนโปลโีอเพื่อใหรางกายของ

ผูไดรับวัคซีนมภูีมิคุมกันชนิดใด 
 

ก. Active naturally acquired immunity 
ข. Active artificially acquired immunity 
ค. Passive naturally acquired immunity 
ง. Passive artificially acquired immunity 

9. เมื่อรางกายไดรับวัคซีนคร้ังทีส่อง 
 

ก. รางกายตอบสนองเหมือนการไดรับวัคซีนคร้ังแรก 
ข. รางกายตอบสนองชากวาการไดรับวัคซีนคร้ังแรก 
ค. รางกายตอบสนองเร็วกวาการไดรับวัคซีนคร้ังแรก 
ง. รางกายไมตอบสนองตอวัคซีน 

10. การใหวัคซีนคร้ังที่สองเร็วกวากําหนด 
 

ก. ดี เพราะจะไดไมตองกังวลวาตองมารับวัคซีนอีก 
ข. ดี เพราะรางกายจะไดสรางภูมิคุมกันไดมากข้ึน
โดยเร็ว 

ค. ไมดี เพราะรางกายอาจไมตอบสนองตอวคัซีน 
ง. ไมดี เพราะตองเสียคาใชจายเพิ่มอกี 
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