
 

 

หนา้ทีข่องระบบ ภมูคิุม้กนั 

 

เซลลท์ีม่บีทบาท
ดา้นพลงัภมูคิุม้กนั 
คอื เม็ดเลอืดขาว ใน
กระแสเลอืด เม็ด
เลอืดขาวม ี3 ชนดิ
คอื 

 ลมิโฟไซต ์(Lymphocyte) 

 แมคโครผาจ (Macrophage) 

 แกรนูไลไซต ์(Granulocyte) 

 

1. ปกป้องร่างกายจากการติดเช้ือ 

2. การดูและรกัษาสุขภาพ 

3. การป้องกนัโรคและการเสื่อมถอย ซ่ึงจริงๆแลว้คือ การป้องกนัร่างกายจาก

มะเร็ง และอาการเจ็บป่วยทางจิต  เช่น โรคซึมเศรา้  รวมทั้งยงัเกี่ยวขอ้งกบั

พลงัแห่งการด ารงชีวิตอีกดว้ย 

  คนท่ีแข็งแรง จะตอ้งมีสมดุลและภูมิคุม้กนั, ถา้ภูมิคุม้กนัเสียสมดุล ร่างกาย

ก็จะเกิดปัญหา 

  หากภูมิคุม้กนัสูงข้ึน จะช่วยป้องกนัไวรสัก่อโรค เช่น เช้ือไขห้วดัใหญ่ และ 

แบคทีเรียก่อโรค รวมทั้งจะฟ้ืนตวัจากอาการอ่อนเพลีย และ เจ็บป่วยไดร้วดเร็ว  

นอกจากนี้  ยงัช่วยใหร่้างกายเป็นปกติ  ระบบเมแทบอลิซ่ึม (metabolism) ไม่

บกพร่อง  ส่วนต่างๆ ในร่างกายท าหนา้ท่ีไดดี้  และยงัป้องกนัความเสือ่มถอยของ

โครงสรา้งต่างๆของเซลลอี์กดว้ย 

 ปกติ เซลลม์ะเร็งนั้นก่อตวัข้ึนตลอดเวลา ประมาณวนัละ 3000-5000 เซลล ์

ระบบภูมิคุม้กนัมีหนา้ท่ีคอยลาดตระเวนตรวจตราการปรากฏตวัของเซลลม์ะเร็งแลว้

เขา้จู่โจมท าลาย ไม่ใหม้ีโอกาสพฒันาเป็นเช้ือมะเร็งรา้ยได ้

ข้องมูล by Koichiro Fujita   

 

การท างานของระบบภูมิคุม้กนั 

1.  ป้องกนัการติดเช้ือ 

ป้องกนัการติดเช้ือไวรสั

ก่อโรค เช่น ไขห้วดั

ใหญ่ และแบคทีเรียก่อ

โรค 

2.  ดูแลสขุภาพ 

ช่วยให้ฟ้ืนจากอาการ

อ่อนเพลียหรือเจบ็ป่วยและ

ความเครียดเสริมสร้าง

ร่างกายให้แขง็แรง 

3. ป้องกนัความเสื่อมถอย 

เสริมสร้างเมแทบอลิซึมให้

สมบูรณ์ ช่วยให้ส่วนต่างๆใน

ร่างกายท างานได้ ป้องกนั

ความเสื่อมถอยของโครงสร้าง

ต่างๆ ภายในเซลล์ 



 

 

ลิมโฟไซต์ แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ  

1) เซลล์ บี ( B lymphocyte)  

2) เซลล์ที ( T lymphocyte) 

3) เซลล์เอ็นเค (NK หรือ Killer cell) 

 ลิมโฟไซต์ที่สร้างขึ้นที่ไขกระดูก จะมีการพัฒนาเปน็ เซลล์ บี   แต่ถ้าสร้างที่ต่อมไทมัสจะเป็นเซลล์ ที   พบว่า เซลล์

บี ท าหน้าที่สร้างแอนติบอดี้  ส่วนเซลล์ที ท าหน้าที่จดัการกบัแอนติเจนก่อนการสร้างแอนติบอดี้  ส าหรับเซลล์ ที ยังมี

ชนิด เซลล์ ที ผู้ช่วย (helper T cell)  ซึ่งจะช่วยในกระบวนการสร้างแอนติบอดี  ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ  Th-1  

และ  Th-2 

 Th-1  ท าหน้าที่ในระบบภมูิคุ้มกันแบบเซลล์  (Cellular immunity) เหน่ียวน าให้มีปฏิกิริยา ตอบสนองดา้น

ภูมิคุ้มกันโดยการใช้เซลล ์ในสภาวะที่มีการติดเชื้อ  เช่น  ไวรัส หรือ เชื้ออื่นใด  ระบบกจ็ะปลดปลอ่ย เซลล์ที 

เพชฌฆาต (killer T cell) หรือ CTL ย่อมาจาก  cytotoxic T lymphocyte) หรือ อินเตอร์เฟียรอน (Interferon) 

เข้าจัดการกับไวรัส  แต่บทบาทที่ส าคัญที่สุดคือการท างานร่วมกับ เซลล์เอ็นเค เพื่อจัดการกับมะเร็ง 5000 เซลล์ที่

ก่อตัวขึ้นทุกวัน 

 Th-2  จะใช้โปรตีนในกระแสเลือดที่เรียกว่า แอนติบอดี (antibody)  เพ่ือช่วยให้มีการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน

แบบ ฮิวมอรัล (humoral immunity) ในสภาวะติดเช้ือ Th-2 ก็จะแสดงพลังเมื่อมีการรุกรานของเหล่าจุลินทรีย์ 

การให้วัคซีน หรือการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เป็นการกระตุ้น Th-2 จะชักน าไปสู่การสร้างแอนติบอดี้ ซึ่งเป็นกลไกที่

ต้านการติดเชื้อ 

  อย่างไรก็ตาม หน้าที่ของ Th-2 ที่น่าสนใจที่สุดคือ การเกี่ยวข้องกบัอาการต่างๆของโรคภูมิแพ้ ไม่วา่จะเป็นแพ้

ละอองเกสรดอกไม้ หอบหดื จากหลอดลมบีบตัว หรอื ผิวหนังผื่นแพ้ เป็นต้น 



 

 

การเจ็บป่วยจาก
การสญูเสยี 
สมดลุของ
ภมูคิุม้กนั 
 

เมด็เลือดขาวที่

ควบคุมระบบ

ภมูิคุ้มกนัมี

หลากหลาย

ชนิด และเซลล์

ทผู้ีช่วยมี

บทบาทเสริม

การท างานของ

เซลล์เหล่าน้ัน 

 

 Th-1และ Th-2  ช่วยรกัษาสมดุลของระบบภูมิคุม้กนั เสมือนอยู่คนละ

ดา้นของไมก้ระดานหก หากเสียสมดุลไป ก็จะเกิดโรคภูมิแพ ้รวมทั้งภาระ

ภูมิคุม้กนัตา้นตนเอง (autoimmune) ซ่ึงเป็นการจู่โจมเนื้ อเยือ่ดว้ยพลงั

ภูมิคุม้กนัของตนเอง 

 ภาวะ ภูมิคุม้กนัตา้นตนเอง ไดแ้ก่ โรคต่อมไทรอยดอ์กัเสบ ฮาชิโมโต 

(Hashimoto’s thyroiditis) โรคขอ้อกัเสบ รูมาตอยด ์ และหากเป็นทัว่

ร่างกายก็จะเรียกว่า โรครูปัส หรือ SLE (systemic lupus erythematosus) 

ระบบภูมิคุม้กนัเป็นสมดุลของ “แบบเซลล”์ และ “แบบฮิวมอรลั” 

Th-1 Th-2 

เซลล์ทผีู้ ช่วย 

1 2 2 2 1 1 

รับการกระตุ้น รับการกระตุ้น 

(เน้นการฉีดวัคซีน) 

กลไกการท างานของระบบ

ภมูคิุ้มกนัแบบเซลล์ 

กลไกการท างานของระบบ

ภมูคิุ้มกนัแบบ ฮิวมอรัล 

สภาพสมดุลดี  

จู่โจมท าลายสิง่แปลกปลอม 



 

 

  ทั้งสองดา้นสูญเสียการท างาน 

 

 

 

สาเหตุของ มะเร็ง 

ซึมเศรา้ เป็นตน้ 

ดา้นใดดา้นหนึง่ท างานเด่นกว่า      

 

 

 

สาเหตุของ

ผวิหนงัผืน่แพ ้โรคขอ้อกัเสบ รูมาตอยด ์เป็นตน้ 

1 1 

เม็ดเลอืดขาวทีค่วบคุม ระบบภูมคุิม้กัน มหีลากหลายชนิด และ เซลลท์ี ผูช่้วย มีบทบาทเสริมการท างนของเซลลเ์หล่านัน้ 

 ล าไสแ้ละจิตใจ ก าหนดพลงัภูมิคุม้กนั 

 พลงัภูมิคุม้กนั 70% สรา้งมาจากล าไส ้ อีก 30% มาจิตใจ ซ่ึงระบบประสาทอตัโนมติั มีส่วนเกีย่วขอ้ง

อย่างยิง่ 

  การยกระดบัพลงัภูมิคุม้กนัเป็นเรือ่งไม่ยาก  7 ใน 10 ของเซลลที์ ่เกีย่วขอ้งกบัระบบภูมิคุม้กนัจะ

รวมตวักนัอยู่ทีเ่ยือ่บุล าไส ้(mucous membrane) โดยเฉพาะเยือ่บุล าไสใ้หญ่ และสิง่ทีช่่วยเพิม่

ระดบัภูมิคุม้กนัก็คือ แบคทีเรียในล าไส ้ดงันั้น การเพิม่พลงัภูมิคุม้กนัก็คือ การเพิม่ชนดิและจ านวนของ

แบคทีเรียเหล่านี้  ยิง่มากยิง่ดี วิธีการเริม่จากการรบัประทานอาหารทีม่ีเยือ่ใย (fiber) ซ่ึงเป็นแหล่งอาหาร

ของแบคทีเรียในล าไส ้อย่างเช่น ธญัพชื ถ ัว่ ผกั ผลไม ้เป็นตน้ พบว่าวตัถุกนัเสีย และสารปรุงแต่ง 

(additives) ในอาหารจะท าใหแ้บคทเีรียในล าไสอ่้อนแอ ดังนัน้ ควรหลกีเลีย่งอาหารทีม่สีารดังกล่าว 

รวมทัง้อาหารจานด่วน (fast food) และอาหารในรา้นสะดวกซ้ือ (convenient store) และ

ตอ้งพยายามรบัประทานอาหารทีท่ าเองจาก ธญัพืช พชืผกั และถัว่ 

 นอกจากนี้  การเพิม่แบคทีเรียในล าไส ้ท าไดอี้กวิธีหนึง่ โดยการรบัประทานอาหารประเภทหมกัดอง ซ่ึงมี

แบคทีเรียปะปนอยู่ ไม่ว่าจะเป็น นตัโต(natto) กิมจิ(kimchi) หรือ โยเกิรต์ เมือ่เขา้สู่ร่างการ จ านวน

แบคทีเรียจะเพิม่ข้ึนได ้วิธีการเช่นนี้  เรียกว่า โพรไบโอติก(probiotic) 

 ส่วนพลงัภมูคุิม้กันทีเ่หลืออีก 30% เป็นเรื่องของ จิตใจ ขอใหม้อีารมณด์ี ขยนัหัวเราะ และใชช้วีติใหม้ี

ความสุข เขา้ใกลธ้รรมชาติ ออกก าลงักายพอประมาณ คดิแต่ในเชิงสรา้งสรรค ์เชิงบวก ด าเนินชีวติประจ าวนั

ไปตามปกติ ดว้ยวธีิการเช่นนี้  ท าใหพ้ลงัภมูคุิม้กันสูงข้ึนไดแ้น่นอน 

 *การเพิม่พลงัภูมิคุม้กนันั้น ไม่จ าเป็นตอ้งแสวงหาความสนุกสนานชนดิทีต่อ้งสิ้ นเปลืองเงินทอง หรือดว้ย
วิธีการทียุ่่งยากใดๆ* 



 

 

เซลล์ที่เกี่ยวข้องกบัพลังภมิูคุ้มกนัส่วนใหญ่อยู่ที่ เยื่อบุล าไส้ 

เป็นกลไกส าคัญที่ช่วยเสริมสร้างภมิูคุ้มกนัให้กบัทั้งร่างกาย         

ปัจจัยส าคัญที่ช่วยสร้างภมิูคุ้มกนัในล าไส้ 

 รับประทานอาหารประเภทธญัพืช พืชผกั ถั่ว ผลไม้ 

 รับประทานอาหารประเภทผ่านการหมักดอง เช่น นัตโต กมิจิ โยเกร์ิต เป็นต้น 

 รับประทานอาหารที่มีเย่ือใย น า้ตาล โอลิโกเซก็คาไรด ์(oligosaccharide) หรือ สารประเภท

น า้ตาล แอลกอฮอล์ (sugar alcohol) 

 พยายามหลีกเล่ียงอาหารประเภทเติมสารปรุงแต่ง เช่น สารกนับูด เป็นต้น 

ปริมาณฮอรโ์มนท่ีเกีย่วขอ้งกบัระบบประสาทอตัโนมตัมี

อิทธิพลต่อระบบภูมิคุม้กนั   
 

ปัจจยัส าคญัทีช่่วยสรา้งภูมิคุม้กนัจากจิตใจ 

 รอยยิ้ มและการหวัเราะ  

 สมัผสักบัธรรมชาติ 

 ออกก าลงักายพอเหมาะ 

 ความคิดเชิงสรา้งสรรค ์

 ด าเนนิชีวิตประจ าวนัตามปกติ 

 หลีกเลีย่งความเครียดต่างๆ      

  

ล าไส ้
70% 

ล าไส ้
70% 

จิตใจ 
30% 

จิตใจ 
30% 



 

 

            เม็ดเลอืดขาว 

โมโนไซต ์    ลิมโฟไซต ์ แกรนูโลไซต์ 

แคโครฟาจ 

เซลล์กลืนกนิ เซลล์

ส่งสญัญาณ

แอนตเิจน 

เซลล์ บ ี

เซลล์

สร้างแอน

ตเิบอด ี

 

เซลล์ 

เอน็

เค 

เซลล์ ท ี อโิอ

ชิโน

ฟิล 

เบโช

ฟิล 

นิว

โทร

ฟิล 

เซลล์ 

ท ี

ผู้ช่วย 

เซลล ์

ที 

เพชฌ

ฆาต 

เขมือบกิน 

แบคทเีรียและสิ่ง

แปลกปลอม จากนั้น 

ส่งสญัญาณ  

ไปยงัลิมโฟไซต ์และ

ปลดปล่อย ไซโตไคน์ 

ไปพร้อมๆ กบั เซลล์

ทผีู้ ช่วย 

รับสญัญาณ 

แอนตเิจน จากเซลล์ 

ทผีู้ ช่วย เพ่ือ 

สรา้ง แอนติบอดี 

เป็นเซลลใ์นระบบ

ภมูคุ้ิมกนัที่ท าหน้าที่

เสมอืนหอบงัคบัการ 

สัง่การให ้

เซลล์ ทเีพฌฆาตเข้า 

จู่โจม และผลิตไซ

โตไคน์ไปพร้อมๆ

กบัเซลล์แมคโคร

ฟาจ 

รับค าสั่งจากเซลล ์ที

ผู้ ช่วย เข้า จู่โจม 

เซลล์หรือสิ่ง

แปลกปลอม 

ลาดตะเวน 

เมื่อพบเซลล์มะเรง็ 

จะเข้า ท าลาย ได้

โดยตรง 

มพีลังในการเขมอืบ

กนิ และท าลาย 

 เช้ือโรค อย่างแข็ง

ขนั 

เซลล์ที่ท  าหน้าที่ในระบบ

ภมูคิุ้มกนั 



 

 

การปกป้องร่างกาย ของภูมิคุม้กนัมี 2 ชั้น 

ภมูคุิม้กันม ี2 ระบบ  

1. ระบบภูมิคุ้มกัน ธรรมชาติ หรือ ระบบ ภูมิคุ้มกันเบ้ืองต้น  เป็นระบบมีมาแต่ก าเนิด (innate immunity) 

2. ระบบภูมิคุ้มกันจ าเพาะ หรือ ระบบภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นเองภายหลัง (acquire immunity)  

 ในความเป็นจริง ระบบภูมิคุ้มกันธรรมชาติจะท างานอยู่แล้วเป็นปกติ แต่ถ้าเหลือบ่ากว่าแรง ระบบภูมิคุ้มกันจ าเพาะก็จะเข้ามาร่วม

ท างานเสริม ระบบภูมิคุ้มกันธรรมชาติเป็นเหมือนกองทหารในแนวหน้าที่ประจ าการถาวร ส่วนระบบภูมิคุ้มกันจ าเพาะก็เปรียบเหมือน

กองหนุนที่ระดมพลในยามฉุกเฉินเท่านั้น 

 สารต่างๆ ที่เปรียบเสมือนอาวุธของระบบภูมิคุ้มธรรมชาติเป็นสารที่ ละลายน้ า ได้แก่ คอมพลีเมนต ์(complement) ไลโซไซม์ 

(lysozyme) อินเตอร์เพียรอน (interferon) เป็นต้น ส าหรับพวกเซลล์ก็ได้แต่ แมคโครฟาจ นิวโทรฟิล เซลล์เอ็นเค เป็นต้น พบว่า 

เซลล์เอ็นเคมีบทบาทมากที่สุด 

 เซลล์เอ็นเคท าหน้าที่ลาดตระเวนไปทั่วร่างกาย เมื่อพบเซลล์ผิดปกติ เช่นมะเร็ง จะเข้าจู่โจมท าลายทันที คาดว่า ในร่างกายของ

เรามีเซลล์มะเร็งก่อตัวขึ้นวันละ 3000-5000 เซลล์  เซลล์เอ็นเค ประสานกับเซลล์ทีเพชฌฆาตเข้าจัดการกับเซลล์มะเร็ง ช่วยให้เรา

ปลอดภัยจากโรคมะเร็ง 

 ในร่างกายแต่ละคนมีเซลล์เอ็นเค อยู่ไม่น้อยกว่า 5 พันล้านเซลล์ พบว่า คนจ านวนมากมีเซลล์นี้มากถึง 1 แสนล้านเซลล์เลย

ทีเดียว เซลล์เอ็นเคนั้นอ่อนไหวต่อเรื่องอาหารและความเครียดทางจิตใจ  หรือกล่าวอีกย่างหนึ่งก็คือ เซลล์เอ็นเค จะเข้มแข็งหรือ

อ่อนแอก็ขึ้นอยู่กับสภาพการด าเนินชีวิตประจ าวันของเราน่ันเอง 

 ภูมิคุ้มกันจ าเพาะเป็นระบบการต่อสู้กับเชื้อโรคและไวรัสด้วยการใช้ แอนติบอดี หรือ เซลล์ที การประยุกต์ใช้ระบบนี้ก็คือ เรื่อง

การให้ วัคซีน ไม่ว่าจะโรคหัดหรือคางทูม ปรากฏการณ์ไม่เป็นซ้ าอีกเมื่อป่วยเป็นโรคใดไปครั้งหนึ่งแล้ว ก็มาจากระบบภูมิคุ้มกันจะ

เพาะนี่เอง เม่ือมีการสร้างแอนติบอดี ไปครั้งหนึ่งแล้ว ร่างกายจะเก็บความทรงจ าของระบบภูมิคุ้มกันน้ีไว้ได้ยาวนานน่ันเอง 

 โดยทั่วไปแล้ว เซลล์ที และ เซลล์บี ที่ท าหน้าที่ในระบบภูมิคุ้มกันจ าเพาะ มักมีพลังเข้มแข็ง ไม่อ่อนแอหรือเสื่อมถอยง่ายๆ ระบบ

ภูมิคุ้มกันจ าเพาะแบ่งออกเป็น 2 แบบย่อย คือ  แบบ เซลล์  (cellular immunity)  และ แบบ ฮิวมอรัล (humoral immunity)  ซึ่ง

เรียกว่า  Th-1  และ  Th-2  ตามล าดับที่ได้กล่าวมาแล้ว 

ระบบภมูิค้มกนัธรรมชาติ ระบบภมูิคุ้มกนัจ าเพาะ 

เซลล์ที่รับผดิชอบ                      

       

 

สารละลายน า้ คอมพลีเมนต ์ไลโซไซม ์

อนิเตอร์เฟียรอน 
แอนตบีอด ี

ลักษณะเฉพาะ แม้จะตดิเชื้อซ า้ พลังป้องกนักไ็ม่สงูขึ้น หากมกีารตดิเชื้อซ า้ พลงัป้องกนัสงูขึ้นได้ 

อาการเจบ็ป่วยที่เกี่ยวข้อง ไข้หวัด มะเรง็ โรคตดิเชื้อ มะเรง็ ภมูแิพ้ โรงภมูคิุ้มกนัต้านตนเอง 

แมคโครฟาจ 

นิวโทรฟิล 

เซลล์ เอน็เค 

เซลล์ ท ี

เซลล์ บ ี

ระบบภูมิคุ้มกนัธรรมชาต ิ(ประจ าการถาวร) และ  

ระบบภูมิคุ้มกนัจ าเพาะ (กองหนุนยามฉกุเฉิน) 



 

 

ระบบ ภมูคุิม้กันจ าเพาะ ม ี2 แบบ 

 แบบฮิวมอรลั และ แบบเซลล ์

เซลล์ที่เป็นศูนย์ลางของระบบภูมิคุ้มกันแบบเซลล์ คอื เซลล์ที เพชฌฆาต ส่วนแบบ ฮวิมอรัล ก็คอื แอนติบอด ี ซึ่งจะกล่าวถึง

ภายหลัง 

 หน้าที่หลักของของระบบภูมิคุ้มกันแบบเซลล์ คือ การจู่โจมไวรัส และการท าลายเซลล์ มะเร็ง  ซึ่ง เซลล์ที่ท าหนา้ที่นี้ คอื ลิม

โฟไซต ์ เซลล์ท ีชนิด Th-1 นั่นเอง 

 เมื่อ ลิมโฟไซต์ ถูกสรา้งขึน้ที่ไขกระดูก สว่นหนึ่งจะเคล่ือนย้ายไปที่ต่อมไทมัส แล้ว บ่มตัวเอง จนได้เป็น เซลล์ทีโ่ตเต็มที่ 

เซลล์ท ีในต่อมไทมัส มีการพัฒนาเป็น 2 ชนิด คือ  ชนดิที่มี แอนตเิจน CD₄ เรียกวา่ เซลล์ทีผู้ชว่ย และชนิดที่มี แอนติเจน 

CD₈ เรียกวา่ เซลล์ทีเพชฌฆาต 

 เซลล์ท ีCD₄ ยังมีการพัฒนาการต่อไปอีกได ้เซลล์ Th-1 และ Th-2   

 ซึ่ง Th-1 ท าหนา้ที่เร่งการท างานของเซลล์ทีเพชฌฆาต และ แมคโครฟาจ  เซลล์ที CD₄ ถือเป็นศูนยก์ลางของระบบ

ภูมิคุ้มกันแบบเซลล์ 

 บนผิวของ Th-1 มีเรดารต์รวจจับสิ่งแปลกปลอม เมื่อมีการติดเชื้อไวรสั จะจ าแนกไดว้่า มิตรหรือ ศัตรู  หากตัดสนิว่าเป็น 

ศัตรู จะเร่งเซลล์ทีเพชฌฆาตให้เขา้โจมตีไวรัสโดยตรง และเร่งแมคโครฟาจ ให้ปลดหล่อย ไซโตไคน ์เพื่อท าลายไวรัส  

ร่างกายของคนเรามี เซลล์มะเร็งเกิดขึน้ทุกวัน เมื่อถกูตรวจจับได้วา่ เป็นเซลล์มะเร็ง แมคโครฟาจ และเซลล์ทีเพชฌฆาต ที่

ผ่านการกระตุ้น จะร่วมมือกบั เซลล์เอ็นเค เขา้เล่นงาน เซลล์มะเร็งทันที 

  เซลล์ทีเพชฌฆาต โจมต ีเซลล์มะเร็งได้โดยตรง แต่แมคโครฟาจจะปลดปล่อย อินเตอร์เฟียรอน รวมทั้ง ทเูมอร์เนโครซิ

สแฟกเตอร์ (Tumor Necrosis Factor หรือ TNF)  เช่น TNF-ɑ  เปน็ตน้ เข้าโจมตี เซลล์มะเร็ง 

 

 



 

 

ภูมิคุ้มกันจ าเพาะ ① ระบบภูมิคุ้มกันแบบเซลล์ 

ลิมโฟไซต์ที่ต่อม ไทมัส 

เซลล์ 

ท ี 

ผู้ช่วย 

เซลล์ ท ี 

เพชฌฆาต 

Cell T 

เพชฌฆาต 

แอนติเจน 

 เซลล์ทเีพชฌฆาตเข้าร่วมเกดิปฏกิริิยา
ตอบสนองทางภมิูคุ้มกนัเพ่ือท าลาย

Th-1 Th-2 
 กระตุ้น 

(เกี่ยวข้องกบัระบบ 

ภมูิคุ้มกนัแบบฮิวมอรัล 

ในที่สดุ เซลล์ท ีเพชฌฆาต 

เข้าจู่โจมโดยตรง 

ต่อสู้เซลล์มะเรง็ด้วยการท างานร่วมกนั 

เปล่ียนไปเป็น

มะเรง็ 

ส่วนที่ไม่ใช่ของเซลล์ มะเรง็ 
เซวล์ ท ีเพชฌฆาต 

เซลล์ เอน็ เค 

แมค็โครฟาจ 

เซลล์มะเรง็ 

ปลดปล่อย 

อนิเตอร์เฟียรอน 

TNF-ɑ 

เป็นสารสื่อสญัญาณ (signaling) 

ของระบบภมูิคุ้มกนั เรียกว่า ไซโตไคน์ 

โจมต ี

เซลล์ปกติ 

(ตัวเซลล์) 



 

 

แอนตบีอด ีเป็นตงัขปีนาวธุ  โจมตศีตัรภูายนอก 

 แอนตบิอด ีมบีทบาทเป็นศนูย ์กลางของระบบภมูคิุม้กนั แบบฮวิมอรัล 

 

กลไกการสรา้งแอนตบิอด ีเป็นดงันี ้

 เมื่อเชื้อก่อโรค ไม่วา่จะเป็น แบคทีเรียหรืออะไรกต็าม เขา้สู่ร่างกาย แมคโครฟาจ จะปรากฏตัวก่อน 

แล้วเข้าเขมือบกินเชื้อก่อโรคนั้น จากนัน้ จะส่งสญัญาณเกี่ยวกับเชือ้ไปยัง ลิมโฟไซต์เซลล์ทีผู้ช่วย (Th-

2) แล้วสัญญาณจะถูกส่งต่อไปยัง ลิมโฟไซตเ์ซลล์บ ีซึ่งรับสัญญาณดังกล่าวเป็นพื้นฐานส าหรับสร้าง 

แอนติบอด ีมาจับกับเชื้อก่อโรคอย่าง จ าเพาะและท าลายให้สิ้นฤทธิ์ไป ดังนั ้แมคโครฟาจจึงได้ชื่อวา่เปน็ 

เซลล์กลืนกิน หรอื เซลล์ส่งสัญญาณแอนตเิจน ส่วน เซลล์บี เป็น เซลล์สร้างแอนติบอด ี

 แอนติบอดีโดยโครงสรา้งพืน้ฐานเป็นโปรตนี มีรูปรา่งคล้ายตัวอักษร Y(วาย) มีน้ าหนักโมเลกุลรวม 

200,000 ดาลตัน ตรงปลายของเส้นโปรตีนจะแตกต่างกนัไปขึ้นอยูก่ับชนดิของเชื้อกอ่โรค ดว้ยเหตุนี ้

หากเชือ้ก่อโรคชนิดเดิมรุกรานซ้ าอีก แอนตบิอด ีจะเขา้จับและท าลายเชื้อก่อโรคไดด้้วยโครงสรา้งนี ้

 แต ่แอนตบิอดี ไม่ได้มีหน้าทีเ่พียงเพื่อก าจัดเชื้อกอ่โรคเทา่นั้น ความจริงแล้ว แอนตบิอดีมีหลากหลาย 

ได้แก ่IgG IgE IgA IgM เปน็ต้น  พบวา่ IgG ท าหนา้ที่ในการก าจัดเชื้อกอ่โรคและชว่ยในเรื่อง วัคซีน 

แต ่lgE ท าหนา้ที่ในเรือ่งปฏกิิริยาเกิดภูมแิพ ้

 ภูมิแพ้ เป็นสภาวะที่มีการท าลายของเซลล์มาสต์ (mast 

cell) ซึ่งเปน็เซลล์ขนาดใหญ่ ภายในเซลล์มี ฮีสตามิน 

(histamine) และเซโรโทนนิ ปลายด้านบนตัว Y ของ

แอนติบอดีชนดิ lgE จะเข้าจบักับสารก่อภูมิแพ ้(allergen) เชน่ 

ไรฝุ่น  ได้อย่างจ าเพาะเจาะจง และปลายดา้นล่างของ

โครงสร้างดังกลา่วของแอนติบอดีจะจับได้กบัเซลล์มาสต์  

ก่อให้เกิดปฏิกิริยา ภูมิแพข้ึน้ในที่สุด ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวใน

ภายหลัง 

 ส าหรับ แอนตบิอดีชนิด lgA ส่วนใหญ่แล้ว อยู่ในของเหลว

ในล าไส้ ท างานเกี่ยวกบัภูมิคุ้มกันในระบบทางเดินอาหาร เช่น 

การให้วคัซีนโปลิโอ เป็นต้น 



 

 

ภูมิคุ้มกันจ าเพาะ ② ระบบภูมิคุ้มกันแบบ ฮิวมอรลั 

บทบาทหลกั คือ แอนติบอดี ทีส่รา้งจาก เซลลบ์ี    เมือ่มีแอนติเจน (สิง่แปลกปลอม) เขา้สู่ร่างกาย จะถูกแมคโคฟาจ

เขมือบกิน แลว้ส่งสญัญาณเช้ือก่อโรคนัน่ไปยงัเซลลที์ผูช่้วย ซ่ึงจะส่งสญัญาณต่อไปยงั เซลลบ ีเพือ่แจง้ว่า จะสรา้ง

แอนติบอดี แบบไหน เซลลบ์ ีจะรบัสญัญาณและสรา้งแอนติบอดี 

ถูกเขมอืบกนิ น าเสนอแอนติเจน 

เซลล์ทผีู้ช่วย 
 (Th-2) 

อมิมูโนเฏลบูลิน (immunoglobulin) หรือแอนตบิอด ีมโีครงสร้างพ้ืนฐานคล้ายตวัอกัษร Y ประกอบขึ้นจากสาย

สั้น เรียกว่า สาย L และ สายยาว เรียกว่า สาย H ที่เหมอืนกนัอย่างละ 2 เส้น ยืดเหนี่ยวรวมกนัอยู่ได้ด้วยพันธะ S-S ส่วน

แปรปรวนซึ่งอยู่ส่วนบนของโครงสร้างตวั Y มคีวามแตกต่างของล าดบักรดอะมโิน ซึ่งจับกบัแอนตเิจนได้หลายกหลาย 

ชนดิของ แอนติบอดี 

IgG IgE 

ต้นเหตุของ ปฏกิริิยาภมูิแพ้ 

IgA ในรปูที่หล่ังได้ 

IgA ปกติแล้วเป็นไดเมอร์

(dimer) มี 2 โมเลกุลเช่ือมต่อ

กนั จะหลั่งออกมาพร้อมกบั

ของเหลวงในล าไส้ 

IgM ในรปูเพนตะเมอร์ 

IgM ปกติแล้วอยู่ในรปู เพนตะ

เมอร์ (pentamer) มี 5 

โมเลกุลเช่ือมต่กนั 

แอนตเิจน เช่น  เชื้อโรค 

เซลลบี์ 

(เซลล์สร้างแอนตบิอดี 

เหน่ียวน าการสร้าง 

สร้าง 

สาย H 

สาย L 

แอนตีบอดี 

ส่วนแปรปราน 
 
(variable region) 
          

        พันละ s-s 

โจมต ี 

(ปฏกิริิยาแอนดิเจน 

แอนตบิอด)ี 

แมคโครฟาจ 



 

 

ล าไส ้เป็นฐานใหญท่ีส่ดุของระบบภมูคิุม้กนั
จ าเพาะ 
  
ล าไส ้เป็นอวยัวะทางดา้นภมูคิุม้กนัทีใ่หญท่ีส่ดุของมนุษย ์ลมิโฟไซต ์ชนดิเซลลบ์ ีและ 

เซลลท์ ีสว่นใหญจ่ะกระจายตวัอยูใ่นล าไส ้ราว 70% ของเซลลบ์ใีนรา่งกาย อยูใ่น

บรเิวณนี ้สรา้งแอนตบิอดวีนัละ 3.5 กรัม ในชัน้ ลามนิาโพรเพรยี (laminapropria) ชัน้หนึง่ของเบือ่บ ุ ซึง่สว่นใหญ ่เป็น 

IgA  จากนัน้จะเขา้จับกบัโปรตนีเพือ่การหลัง่ทีผ่ลติโดยเซลลบ์ผุวิ (eqpithelium cell) จงึท าใหห้ลัง่ออกสูภ่ายนอกเซลล์

แลว้กระจายไปท่ัวเยือ่บ ุ

 ภมูคิุม้กนัในล าไสเ้ป็นระบบการสรา้ง IgA  เพือ่ปกป้องเยือ่บ ุและยงัสรา้ง IgG ใหเ้ขา้สูก่ระแสเลอืดเพือ่ปกป้องท่ัว

รา่งกายอกีดว้ย เป็นระบบภมูคิุม้กนัประสทิธภิาพสงูดว้ยการปกป้อง 2 ชัน้ 

 อวยัวะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งภมูคิุม้กนัในล าไส ้เป็นโครงสรา้งของระบบน ้าเหลอืง ทีเ่รยีกวา่ แผงเพเยอร ์(Peyer’s 

patch) หากลองสงัเกตทอ่ทางเดนิอาหารภายใตก้ลอ้งจลุทรรศน ์จะมองเห็นแผงนีเ้ป็นรปูโดม แทรกอยูร่ะหวา่งวลิลสั 

(villus) ของล าไสเ้ล็ก แผงเพเยอร ์จะพบมากในล าไสเ้ล็กสว่นไอเลยีม (ileum) เป็นอวยัวะดา้นภมูคิุม้กนัทีม่ี

ลกัษณะเฉพาะในระบบทางเดนิอาหาร ซึง่มตีอ่มน ้าเหลอืงมารวมตวักนั 
  
นอกจานี ้เมือ่ศกึษาเซลลบ์ผุวิของระบบทางเดนิอาหาร ก็จะพบลมิโฟไซต ์ชนดิ เซลลท์ ีเป็นหลกั สว่นทีอ่ยูถั่ดลงไปคอืชัน้ 

ลามนิาโพรเพรยี ซึง่จะชว่ยเก็บสะสมเซลลข์องระบบภมูคิุม้กนัไวม้ากมาย 

  เซลล ์บ ี ในล าไสจ้ะผลติแอนตบิอด ีเป็นพลงัของระบบ ภมูคิุม้กนัแบบฮวิมอรัล  สว่น 

  เซลล ์ท ี ในล าไส ้จะแสดงพลงัอนัเขม้แข็งของระบบภมูคิุม้กนัแบบ เซลล ์

เซลลท์ ีทีส่รา้งในไขกระดกู และถกูเคลือ่นยา้ยไปสูแ่ผงเพเยอร ์ไมเ่พยีงแตค่อยก าจัดส ิง่แปลงปลอมเทา่นัน้ ยงัมขีอ้บง่

ชีใ้หเ้ห็นวา่ มพีลงัเขม้แข็งในการจัดการ เซลลม์ะเร็งตอ่กอ่ตวัขึน้อกีดว้ย 

  ระบบ ภมูคิุม้กนัในทางเดนิอาหาร เป็นระบบทีใ่หญท่ีส่ดุในรา่งกาย และส ิง่ทีม่อีทิธพิลตอ่ระบบนีม้ากทีส่ดุ คอื แบบ

ทเีรยีในล าไสน่ั้นเอง 

 



 

 

1) พลังภมูิคุ้มกนัราว 70% สร้างข้ึด้วย แบคทเีรียในล าไส้ ดังน้ัน ต้องรับประทานอาหารที่ท  าเอง ประเภท ผัก  ถั่ว และธญัพืช 

เป็นต้น  ซ่ึงเป็นแหล่งอาหารของแบคเทเีรียในล าไส้ และเพ่ือก าจัด อนุมูลอิสระ (reactive Oxygen) อนัเกดิจาก

การด าเนินชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน  ต้องรับประทาน ฟัก ผลไม้ที่มีสี ปริมาณมากพอ และต้องหลีกเล่ียง ผลิตภัณฑอ์าหารที่

เติมสารปรุงแต่ง เช่น สารกนับูด  ซ่ึงจะยับย้ัง การเจริญเติบโตของ แบคทเีรียในล าไส้ 

2) พลังภมูิคุ้มกนัอกีราว 30% สร้างขึ้นได้ด้วย จิตใจ  ซ่ึงเพ่ิมได้ด้วยการหัวเราะ  การด าเนินชีวิตให้เป็นสขุ จะช่วยเสริมสร้าง

การท างานของระบบประสาทอตัโนมัติ ซ่ึงแบ่งเป็น แบบ ซิมพาเทติก  และ พาราซิมพาเทติก  หากระบบ พาราซิมพาเทติก 

มีความโดดเด่นกว่า จ านวน ลิมโฟไซต์ จะเพ่ิมข้ึน  พลังภมูิคุ้มกนักส็งูขึ้น แต่หากระบบ ซิมพาเทติก โดดเด่นกว่า ร่างกาย

จะขาดพลังกระตุ้น ปฏกิริิยาภมูิคุ้มกนักจ็ะผิดเพ้ียนไป  หากความเครียด ความกลัว หรือ ความกังวลใจคงอยู่ยาวนาน 

ระบบ ซิมพาเทติก จะโดดเด่น  ภมูิคุ้มกนัจะต ่าลง  ดังน้ัน   ต้องย้ิมแย้มอยู่เสมอ  อารมณ์สดช่ืน หัวเราะบ่อยๆ รวมทั้งต้อง

แยบคายในการลดความเครียด  เพ่ือเสริมระบบประสาทอตัโนมัต  งีบหลับบ้างตามสมควร และต้องไม่พะวักพะวน กงัวง

ไปเสยีกบัทุกเร่ือง ซ่ึงจะเพ่ิมภมูิคุ้มกนัในสูงขึ้นได้ 

3) สดุท้ายต้องใกล้ชิด ธรรมชาติ (สัมผัสธรรมชาติ)  ต้องให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัจุลินทรีย์ ทั้งหลาย  ไม่ว่าจะเป็นแบคทเีรีย รา 

ยีสต์ หรืออื่นๆ  นอกจากน้ี ไม่ใช้ยาปฏชีิวนะ หรือสารกนับูดเกนิจ าเป็น  ไม่ใช้ผลิตภัณฑ ์ฆ่าเช่ือมากเกนิไปในชีวิตประจ าวัน 

เพ่ือให้พลังภมูิคุ้มกนัธรรมชาติเพ่ิมข้ึน 


