
การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์



กระบวนการรักษาดุลยภาพของนําและสารในเลอืด

โดยการทํางานของไต



หน้าทีของไต

• กรองของเสียหรือกาํจดัสารบางอยา่งออกจากเลือด

• ดูดนาํกลบัหรือสารบางอยา่งกลบัสู่กระแสเลือด

• รักษาสมดุลในร่างกาย (ปริมาณนาํ pH เกลือแร่)

• รักษาสมดุลความเขม้ขน้ของเลือด (ควบคุมแรงดนั

เลือดใหค้งที)
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หน่วยไต (Nephron)

1. โกลเมอรูลสั
Glomerulus

2. โบว์แมนแคปซูล
Bowman’s capsule

3. ท่อขดส่วนต้น

Proximal convoluted tubule

5. ท่อขดส่วนท้าย
Distal convoluted tubule 4. ห่วงเฮนเล

Loop of  Henle

6. ท่อรวม
Collecting duct



การทํางานของไต
1. หลอดเลอืดเข้าสู่ไต (Renal artery) 

2. ไต (Kidney)

3. โกเมอรูลสั (Glomerulus)
กรองเซลลเ์มด็เลือดแดง โปรตีน กลบัสู่กระแสเลือด

4. ท่อหน่วยไต Renal tubule (Renal tubule)
กรองกลูโคส กรดอะมิโน ไอออนของเกลือแร่ นาํ กลบัสู่กระแสเลือด

5. ท่อไต (Ureter)
ของเหลวทีขบัทิ งประกอบดว้ย ยเูรีย กรดยริูก ไอออนของสาร เช่น Na+, Cl-

6. กระเพาะปัสสาวะ (Urinary bladder)

7. ท่อปัสสาวะ (Urethra) ขบัออกมาเป็นนาํปัสสาวะ



ขนัตอนการทาํงานของหน่วยไตม ี 3 ขนัตอน

1. การกรองของเสียสารต่างๆออกจากเลอืด  เรียก Filtration

2. การดูดกลบัสารเข้าสู่กระแสเลอืด เรียก Reabsorption

3. การหลงัสารจากหลอดเลอืดฝอยเข้าท่อหน่วยไต เรียก 

Secretion



ขนัตอนการทาํงานของหน่วยไต
1. การกรอง Filtration

โกลเมอรูลสั

Glomerulus

โบวแ์มนแคปซูล

Bowman’s capsule โกลเมอรูลสั Glomerulus  คือ 

กลุ่มของเส้นเลือดฝอย ผนังของ

โกลเมอรูลสัทาํหน้าทีเป็นเครือง

กรอง (Filtration) สารทีอยูใ่นเลือด

ซึงเป็นสารทีมีโมเลกุลขนาดเล็ก 

เช่น นาํ  กลูโคส  โปรตีน (เล็กๆ) 

เกลือแร่  ยูเรีย ไอออนต่าง ๆ ผ่าน

เขา้ไปแต่ไม่ยอมให้เม็ดเลือดหรือ

โปรตีน (ใหญ่ๆ) ผา่น 

ส า ร ที ก ร อ ง ไ ด้ จ ะ เ ข้ า ไ ป ใ น

Bowman’s capsule



2. การดูดนํากลบั Reabsorption

ทท่ีอหน่วยไตโกลเมอรูลสั

Glomerulus

โบว์แมนแคปซูล

Bowman’s capsule

ท่อขด

ส่วนต้น

ท่อขดส่วนท้าย

ห่วงเฮนเล

Loop  of  Henle

เกิดขึนมากทีสุดทีท่อขดส่วนต้น 

และส่วนบริเวณ Loop of  Henle

จ ะ มี ก า ร ดู ด ก ลับ นํ า  ก ลู โ ค ส 

กรดอะมิโน และซเดียมคลอไรด ์

มากทีสุด แต่ *ยูเรียมีการดูดกลับ

เลก็น้อย*



ถ้าควบคุมแร่ธาตุ โพแทสเซียม  ฟอสฟอรัส  แคลเซียม

จะมกีารรักษาสมดุลกาํจัดออกอย่างเหมาะสมโดย

ต่อมหมวกไตจะสร้างฮอร์โมน

แอลโดสเตอโรน (aldosteron)

ทาํหน้าทีในการเพิมการดูดกลบั

ของโซเ ดียมและเพิ มการขับ

โปตัสเซียม (K+) ที ท่อขด

ส่วนท้าย (distal renal tubules) 

ทาํให้โซเดียม (Na+) เพิมขึนใน

กระแสเลือดและมีโปตัสเซียม

มากขึนในปัสสาวะ



3. การสร้างสารบางอย่าง

Secretion
โกลเมอรูลสั

Glomerulus

โบว์แมนแคปซูล

Bowman’s capsule

ท่อขด

ส่วนต้น

ท่อขดส่วนท้าย
ห่วงเฮนเล

Loop  of  Henle   

เกิดขึนทีท่อขดส่วนปลายมากทีสุด

โดยจะหลงัสารทีเป็นประจุไอออน

ต่างๆ  เพือปรับสมดุลค่า pH ของนาํ

ปั ส ส า ว ะ ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม  ( ทํา ใ ห้

ปัสสาวะมีฤทธิเป็นกรดอ่อน) 

สารทสีร้าง คือ พวกแอมโมเนีย

  



การทาํงานของท่อหน่วยไต

กระตุ้น

Pituitary gland

หลงัวาโซเปบซิน 

หรือ ADH
เพมิการดูกลบันําทีท่อ

หน่วยไตและท่อรวม

ท่อหน่วยไต

ท่อรวม

แรงดนัออสโมติกในเลอืดปกติยบัยงั

แรงดนัออสโมตกิของเลือดสูงกว่าปกติ 

(นําน้อย เลือดเข้มข้น ความดนัเลือดตํา)

กระตุ้น กระหายนํา



โรคไต แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คอื

(1) โรคไตเฉียบพลัน คือโรคไตทีเกิดจากสาเหตุเฉียบพลนั ซึงพบไดน้้อยและมกัสามารถ
รักษาไดห้ายในระยะเวลาสันๆ เช่น ไตขาดเลอืดจากอุบัติเหตุ เป็นตน้

(2) โรคไตเรือรังทีพบไดสู้ง และเป็นปัญหาทางสาธารณสุขในปัจจุบนั โดยปัจจยัเสียงสําคญั
ของโรคไตเรือรัง คือ 

-  โรคเบาหวาน 

-  โรคความดนัโลหิตสูง 

-  โรคอ้วน 

-  โรคไขมันในเลอืดสูง 

-  และโรคหัวใจ 

ดงันนัสถิติของการเกิดโรคไตเรือรังจึงขึนกบัสถิติของโรคดงักล่าวดว้ย นอกจากนันโรค
ไตเรือรัง จะพบไดสู้งมากขึนในช่วงอายุตงัแต่ 60 ปีขึนไป เพราะในวยันี ประชากรมกัเป็น
โรคต่าง ๆ ทีเป็นปัจจยัเสียงเกิดโรคไตเรือรัง



การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกาย

โดยระบบหมุนเวยีนเลอืด ผวิหนัง และกล้ามเนือ โครงสร้าง

ภาพ: https://www.oilsandplants.com/temperature.htm

อุณหภูมิร่างกายของคนปกติจะ

อยู่ระหว่าง 35.85 - 37.70 °C แต่

ถา้อุณหภูมิร่างกายตาํกว่า 35 °C 

หรือสูงกว่า 38 °C เวลานานจะ

ทํ า ใ ห้ ป ฏิ กิ ริ ย า เ ค มี ใ น

กระบวนการของร่างกายไม่

สามารถดาํเนินไดเ้ป็นปกติและ

เกิดอนัตราย ร่างกายจึงมีกลไก

ใ น ก า ร ป รั บ อุ ณ ห ภู มิ ใ ห้ อ ยู่

ในช่วงทีเหมาะสม



การรักษาอุณหภูมิของมนุษย์ (Thermoregulation)

ไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) เป็นศูนยก์ลางของระบบประสาทอตัโนมติั และสร้างฮอร์โมน
เพือควบคุมการผลิตฮอร์โมนจากต่อมใตส้มอง (Pituitary Gland) ซึงจะทาํการควบคุมสมดุล
ของปริมาณนาํและสารละลายในเลือด และยงัเกียวกับการควบคุมอุณหภูมิร่างกาย อารมณ์
ความรู้สึก วงจรการตืนและการหลบั การหิว การอิม และความรู้สึกทางเพศ

Pituitary Gland



การรักษาอณุหภูมิของมนุษย์ (Thermoregulation)

เมืออุณหภูมสูิง

อุณหภูมร่ิางกายเพมิ

รับรู้โดยไฮโพทาลามสั

ลดเมตาบอลซึิม 

หลอดเลอืดขยาย หลงัเหงอื

เพมิการระเหยและการพาความร้อน

อุณหภูมลิดลง

เข้าสู่ภาวะปกติ

เมืออุณหภูมติํา

อุณหภูมร่ิางกายลด

รับรู้โดยไฮโพทาลามสั

เพมิเมตาบอลซึิม 

หลอดเลอืดหดตวั กล้ามเนือหด

ลดการระเหยและการพาความร้อน

อุณหภูมสูิงขึน

เข้าสู่ภาวะปกติ



การควบคุมอณุหภูมร่ิางกายบริเวณผวิหนัง

ภาพ: https://blog.mediligence.com/2009/08/19/worldwide-wound-management-2009-2018/

(ต่อมเหงือ)
(กลา้มเนือยึดเสน้ขน)

(เสน้ขน)

(หลอดเลือดฝอย) (หลอดเลือดแดงเลก็)

(ปลายประสาทรับความรู้สึก)

(ต่อมไขมนั)



การรักษาอุณหภูมิของมนุษย์ (Thermoregulation)



อนัตรายของอณุหภูมิ

Heat Stroke หรือ อาการเป็นลมแดด เป็นอนัตรายของอุณหภมิูร่างกายทีสูงกว่า 
40.5 °C

สาเหตุ 

• ร่างกายไม่สามารถลดอุณหภมิูลงหรือระบายความร้อนได ้มกัจะเกิดขึนกบัผู ้
ทีอยูใ่นสภาวะอากาศร้อนชืน

• ศูนยค์วบคุมอุณหภูมิร่างกายทาํงานผดิปกติ 

อาการ

•ตวัร้อนจดั รู้สึกร้อน แต่ไม่มีการหลงัเหงือ

•กระหายนาํ

•หายใจเร็ว

•คลืนไส้ อาเจียน

• มึนงง ควบคุมตวัเองไม่ได ้ไม่รู้สึกตวั



Hyperthermia เป็นอนัตรายของอุณหภูมิร่างกายทีมากกว่า 37.5 °C

สาเหตุ   

• การออกกาํลงักายมากเกินไป แต่ร่างกายระบายความร้อนไดไ้ม่ดี

• สมองส่วนศูนยค์วบคุมอุณหภูมิไดรั้บความเสียหายจนสูญเสียการทาํงาน

• อุณหภูมิของสิงแวดลอ้ม

อาการ  

• มีอาการไข ้ตวัร้อน หนาวสัน

อนัตรายของอณุหภูมิ



อนัตรายของอณุหภูมิ

Hypothermia เป็นอนัตรายของอุณหภูมิร่างกายทีตาํกว่า 35 °C

สาเหตุ  

• ร่างกายสูญเสียความร้อนมากกวา่การสร้างความร้อน

• อุณหภูมิของสิงแวดลอ้มทีหนาวเยน็เกินไป

อาการ  

• การหายใจลดลง หวัใจหยดุเตน้

• หลอดเลือดตีบตนั ทาํใหเ้ซลลไ์ม่ไดรั้บอาหารจากเลือด จึงทาํใหผ้ิวหนงัส่วน
ปลายเยน็จดัจนเป็นนาํแขง็ (Frostbite)

• เนือเน่า ตาย (Gangrene)



การรักษาดุลยภาพของกรด-เบสของเลอืด

โดยการทํางานของไตและปอด

ปฏิกิริยาเคมีเกือบทงัหมดในกระบวนการต่างๆ ของร่างกายก่อให้เกิด
การเปลียนแปลงค่าความเป็นกรด-เบส จากปริมาณไฮโดรเจนไอออน (H+) ที
แตกตวัออกมาจากกรดต่างๆ 

•ถา้ H+ มาก ค่า pH จะตาํ มีสภาวะเป็นกรด 

•ถา้ H+ น้อย ค่า pH จะสูง มีสภาวะเป็นเบส 

ดังนันร่างกายจึงต้องรักษาดุลยภาพชองกรด-เบส ให้อยู่ในช่วงที
เหมาะสมตลอดเวลา ซึงค่า pH ทีเหมาะสมต่อการทํางานของเอนไซม์
ประมาณ 7.4 



Medulla oblongata

Medulla oblongata เป็นสมองส่วนทีติด

กบัสมองส่วน pons และไขสนัหลงั สมอง

ส่วนนีมีหน้าทีควบคุมการทํางานของ

ระบบประสาทอตัโนวติั เช่น การเตน้ของ

หัวใจ การหายใจ การกลืน การจาม การ

สะอึก และ การอาเจียน นอกจากนัน 

medulla oblongata ยงัเป็นทางผ่านของ

กระเเสประสาทระหว่างสมองกับไขสัน

หลงัอีกดว้ย

ภาพ: http://www.krusarawut.net/wp/?p=11281



ระบบการหายใจ (respiratory regulation)

ปฏิกริิยาการหายใจระดบัเซลล์

นักเรียนคดิว่า CO2 ทถูีกนําออกมาจากเซลล์ ไปทไีหน…..

คาร์บอน-

ไดออกไซด์
นาํ กรด

คาร์บอนิก

ไบ

คาร์บอเนต

ไฮโดรเจน

ไอออน





   การเปลยีนแปลงอตัราการหายใจ

คาร์บอนไดออกไซด ์จะรวมกบันาํไดเ้ป็นกรดคาร์

บอนิก ซึงเป็นกรดอ่อน ดงัสมการ 

CO2 +H2O -----> H2CO3 -----> H++HCO3
-

การเพิมอตัราการหายใจ ทาํใหก้รดคาร์

บอนิกซึงเป็นสาเหตุใหเ้กิดไฮโดรเจนไอออนในเลือด 

ถูกกาํจดัออกไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ศูนยค์วบคุมการหายใจในเมดลัลา จะมีความ

ไวมากต่อคาร์บอนไดออกไซดแ์ละความเป็นกรดของ

เลือด ถา้มีการเพิมขึนของ H+ หรือ HCO3
- จะทาํใหมี้

การหายใจเพิมขึนเพือจะทาํใหก้ลบัเขา้สู่ภาวะปกติได้

เร็วขึน



การใชบ้ฟัเฟอร์ควบคุมความเป็นกรด-เบสในร่างกายใหค้งที เช่น เฮโมโกลบิน

ซึงเป็นบฟัเฟอร์ในเซลลเ์มด็เลือดแดงจะช่วยปรับไฮโดรเจนไอออน (H+)  และไฮดรอกซิล

ไอออน (OH-) ใหอ้ยูใ่นสภาพทีสมดุลกนั การใชบ้ฟัเฟอร์จะช่วยไม่ใหเ้กิดการเปลียนแปลง 

pH มาก แต่การทาํงานทีสมบูรณ์ตอ้งอาศยัระบบการหายใจและระบบขบัถ่ายปัสสาวะร่วม

ดว้ย

ระบบบัฟเฟอร์



ไตมีบทบาทในการรักษาความเป็นกรด – เบส ของเลือด เมือ pH ของ

เลือดตาํ หน่วยไตขบัสารทีมีส่วนประกอบของ H+ ออกทางปัสสาวะ

เมือ pH ของเลือดสูง หน่วยไตขบัสารทีมีส่วนประกอบของ HCO3
- ออกทาง

ปัสสาวะ

การทาํงานของไต



อาการทเีกดิจากความผดิปกติของ pH ในเลอืด
เลอืดเป็นกรด (Acidosis) คือ ภาวะความผิดปกติของเลือดหรือของเหลวในร่างกายไม่สมดุล ทาํให้มี

ความเป็นกรดสูง ในทางการแพทยจ์ะยึดเกณฑค์่าพีเอช (pH) ของเลือดทีวดัไดต้าํกวา่ 7.35 ลงมาถึงจะจดัวา่

ร่างกายมีภาวะเลือดเป็นกรด

สาเหตุของเลอืดเป็นกรด

1. ภาวะกรดจากระบบหายใจ เกิดขึนเมือปอดไม่สามารถขจดั CO2 ออกทางการหายใจไดเ้พียงพอ ซึง

เกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ เช่นโรคทางเดินหายใจอุดกนัเรือรัง การบาดเจบ็บริเวณหนา้อก ภาวะอว้น 

การใชย้าทีมีฤทธิกดประสาท การดืมแอลกอฮอล์

2. ภาวะกรดจากกระบวนการเผาผลาญ จะเกิดขึนเมือไตไม่สามารถขจดัสารทีมีความเป็นกรดออกใน

ปริมาณทีพอดีหรือกาํจดัสารทีมีความเป็นด่างมากเกินไป เช่น  อาเจียน ภาวะขาดนาํอยา่งรุนแรง ไต

ผิดปกติในการขบักรด พิษจากสารเคมี



สรุป กลไกการรักษาดุลยภาพนํา กรด-เบส และอุณหภูมิของร่างกาย

ควบคุม ศูนย์กลาง กระตุ้นด้วย ทํางานโดย

การหายใจ Medulla 

oblongata

CO2 ในเลือด เมือเลือดมี CO2 หรือเป็นกรดมากขึน จะกระตุ ้น

กล้ามเนือทีใช้ในการหายใจให้ทาํงาน จึงหายใจหอบ

และถีขึน

สมดุลนํา Hypothalamus ปริมาณเลือดและ

แรงดนัออสโม

ซิส

เมือเลือดมีนาํนอ้ย แรงดนัออสโมซิสสูง จะกระตุน้ให้

เราหิวนาํและกระตุน้การหลงัฮอร์โมน ADH เพิมการ

ดูดกลบันาํทีท่อขดหน่วยใตส่วนปลายและท่อรวม

อุณหภูมิ Hypothalamus อุณหภูมิร่างกาย เมือเราร้อน จะสงัการให้ผิวหนงัระบายความร้อนโดย

ขยายหลอดเลือด เพิมการไหลเวียน เพิมการหลงัเหงือ 

เส้นขนเอนราบ ลดอตัรา metabolism

เมือเราหนาว จะสงัการให้ผิวหนงัสงวนความร้อนโดย

หดหลอดเลือด ลดการไหลเวียน ลดการหลงัเหงือ เส้น

ขนลุกชนั ร่างกายสงัเทิ ม เพิมอตัรา metabolism



กลไกการตอบสนองของร่างกาย



กลไกการตอบสนองของร่างกายต่อสิงแปลกปลอม

ด่านแรก: ผวิหนงั เยอืบุเซลลใ์นระบบหายใจ และระบบยอ่ยอาหาร

ด่านทสีอง: แนวป้องกนัโรคทวัไปทีตอบสนองสิงแปลกปลอมดว้ยการ

อกัเสบ เซลล์เม็ดเลอืดขาวฟาโกไซต์ 

ด่านทสีาม: หน่วยรบพิเศษ ระบบภูมิคุม้กนัทีจาํเพาะเจาะจง เซลล์เม็ดเลอืด

ขาวลมิโฟไซต์ 



ด่านแรก : ผวิหนัง เยือบุเซลล์ในระบบหายใจ และระบบย่อยอาหาร

ผวิหนัง มีแนวป้องกนั คือ สารเคมีทีสร้างขึนแลว้ขบัออกมาทางรูเปิดของขุมขน และรู

เปิดของต่อมต่าง ๆ เช่น เหงือ นาํมนั นํามูก นาํตา ซึงสารเหล่านีมีเกลือปนอยู่ หรือมี

สภาวะความเป็นกรดอ่อน ๆ  สามารถทําลายหรือชะลา้งเชือโรคบางชนิดทีอยู่ตาม

ผิวหนงัได ้



เยอืบุเซลล์ในระบบหายใจ และระบบย่อยอาหาร

เชือโรคทีเขา้สู่ร่างกายทางระบบหายใจ จะถูกดกัจบัดว้ยเยือเมือกเหนียว ๆ ที

เซลล์เยือบุผิวขบัออกมาเพือดักจับเชือโรค และถูกพดัโบกโดยขนเล็ก ๆ ทีเรียกว่า       

ซิเลีย (cilia) ทีบริเวณเยือบุผิวหนังของระบบทางเดินหายใจตงัแต่รูจมูกเข้าไปใน

หลอดลม ซึงทําให้เกิดการระคายเคืองลําคอ และเกิดการไอหรือจาม เพือขับสิง

แปลกปลอมออกจากร่างกาย 

ในขณะเดียวกนั สิงแปลกปลอมต่าง ๆ ทีอยู่บริเวณหลอดลมก็สามารถเขา้

ไปสู่หลอดอาหาร ลงสู่กระเพาะอาหารทีมีสภาวะเป็นกรด เชือโรคจึงถูกทาํลายได้



Key words

แอนตเิจน (antigen) : ส่วนประกอบทีมีลกัษณะเฉพาะตวัที

อยูบ่ริเวณพืนผิวของเซลลเ์ชือโรคหรือสิงแปลกปลอม

แอนติบอดี (antibody) : โปรตีนทีทําหน้าทีต่อต้านและ

ทาํลายสิงแปลกปลอมทีเขา้สู่ร่างกาย

ลิมโฟไซต์ (lymphocyte) : เซลล์เม็ดเลือดขาวทีตรวจจบัชนิดของ

แอนติเจนทีเขา้สู่ร่างกายก่อน จึงจะผลิตแอนติบอดีทีจาํเพาะขึน

วัคซีน (Vaccine) : แอนติเจนของเชือโรคทีไม่สามารถทาํอนัตราย

ต่อร่างกายภูมิคุม้กนัของร่างกาย

ฟาโกไซต์ (phagocyte) : เซลลเ์มด็เลือดขาว

หลายรูปแบบ ทาํหน้าทีกาํจัดเชือโรคด้วย

การลอ้มและกลืนกิน



เซลล์เม็ดเลือดขาว มีหน้าทีป้องกนัและทาํลายเชือโรคหรือสิงแปลกปลอมสร้าง

จากไขกระดูก แบ่งเป็น 2 กลุ่มตามลกัษณะของแกรนูล (granule) ซึงเป็นถุงสําหรับ

บรรจุสารภายในเซลล ์ดงันี

เซลล์เม็ดเลอืดขาว

มแีกรนูล 
ไม่มแีกรนูล 



เซลล์เม็ดเลือดขาว ทีคอยทาํลายเชือโรคทีเขา้สู่ร่างกาย แบ่งตามหน้าทีได ้2 กลุ่ม 

ดงันี

1. ฟาโกไซต์ (phagocyte) หรือ เซลล์กลนืกนิ เป็นจอมเขมอืบเชือโรค

2.  ลมิโฟไซต์ (lymphocyte) หลงัแอนตบิอดมีาต่อสู้กบัเชือโรค 

• เซลลที์ (T-cell)

• เซลลบี์ (B-cell)

เซลล์เม็ดเลอืดขาว



เชือโรคทีสามารถเลด็ลอดเขา้สู่ร่างกายและทาํอนัตรายต่อเซลลภ์ายในได ้ซึง

อาจจะเป็นเพราะความรุนแรงของเชือโรคเอง ร่างกายอ่อนแอ หรือการมีบาดแผล

เซลลที์ไดรั้บอนัตรายจะขบัสารเคมีเพือส่งสญัญาณกระตุน้การตอบสนองทาํ

ให้เกิดอาการอักเสบ (inflammation) ขึน การอกัเสบจึงเปรียบเสมือนด่านสกดั

กนัชนัทีสองของร่างกาย ช่วยป้องกนัเชือโรคทุกชนิดโดยไม่จาํเพาะเจาะจง 

ด่านทสีอง: แนวป้องกันโรคทวัไป  โดยเซลล์เม็ดเลอืดขาวฟาโกไซต์ 



ฟาโกไซต์ (phagocyte) หรือ เซลล์กลืนกิน ถูกสร้างจากไขกระดูก ทาํหนา้ทีกําจัดเชือ

โรคด้วยการล้อมและกลนืกนิ โดยยนืส่วนทีเรียกวา่ เทา้เทียม (pseudopodium) เขา้โอบ

ล้อมเชือโรค จากนันเชือโรคจะไหลเข้าสู่ถุงอาหารภายในเซลล์และถูกย่อยโดย

เอนไซม ์เรียกกระบวนการนีวา่ ฟาโกไซโทซิส (phagocytosis)



เชือโรคบางชนิดจะมีสารจาํพวกโปรตีนอยูที่ผิวเซลล ์เรียกวา่ แอนติเจน (antigen) 

เมือเชือโรคนีเขา้สู่ร่างกายคน เซลลเ์มด็เลือดขาวฟาโกไซต์จะจบักบัเชือโรคนนั และไป

กระตุน้เม็ดเลือดขาวกลุ่มลิมโฟไซต์ (lymphocyte) ให้ตรวจจับชนิดของแอนติเจนที

เขา้สู่ร่างกายก่อน แลว้จะผลิตเซลลที์สามารถกาํจดัสิงแปลกปลอมได้

1. ลมิโฟไซต์ชนิดที (T-lymphocyte) หรือ เซลล์ที (T-cell) สร้างจากต่อมไทมสั มี

บทบาทเกียวกบัภูมิคุม้กนัและอาการแพต้่าง ๆ ในร่างกาย แบ่งเซลล์ทีตามหน้าทีได้

ดงันี

• เซลล์ทผู้ีช่วย (Helper T-cell) ทาํหนา้ทีกระตุน้ใหเ้ซลล์บีสร้างแอนติบอดี

จาํเพาะขึนมาเพือทาํลายสิงแปลกปลอมในร่างกาย รวมทงักระตุน้การทาํงานของ

เซลลที์ชนิดอืน

• เซลล์ททีาํลายสิงแปลกปลอม (Cytotoxic T-cell or Killer T-cell ) ทาํหนา้ที

ทาํลายเชือโรคและสิงแปลกปลอม

ด่านทสีาม: หน่วยรบพเิศษ ระบบภูมิคุ้มกนัทจํีาเพาะเจาะจง



ลมิโฟไซต์ชนิดที (T-lymphocyte) 



2. ลิมโฟไซต์ชนิดบี (B-lymphocyte) หรือ เซลล์บี (B-cell) ทาํหน้าที

สร้างแอนติบอดี (antibody) เพือต่อตา้นและทาํลายสิงแปลกปลอมทีเขา้สู่

ร่างกาย เมือเชือโรคเขา้สู่ร่างกาย แอนติเจนและเซลล์ทีผูช่้วย จะไปกระตุน้

เซลล์บีให้เกิดการแบ่งตัวอย่างรวดเร็วและทาํหน้าทีสร้างแอนติบอดีที

จาํเพาะเพือทาํลายแอนติเจนทีเขา้สู่ร่างกาย และจะเป็นเซลล์จดจาํ (memory 

cell) ทาํหน้าทีจดจาํแอนติเจน ถ้าแอนติเจนชนิดเดิมเขา้สู่ร่างกาย เซลล์บี

แบ่งตวัอยา่งรวดเร็วและตอบสนองทางภูมิคุม้กนัไดเ้ร็วขึน



ลมิโฟไซต์ชนิดบี (B-lymphocyte) 



1. ไขกระดูก (Bone marrow) เป็นแหล่งสร้างเมด็เลือดขาวทุกชนิดรวมทงัเมด็

เลือดแดง และเกร็ดเลือด

2. ระบบนําเหลอืง

•  นาํเหลือง (lymph) 

•  ท่อนาํเหลือง (lymph vessel)

•  อวยัวะนาํเหลือง (lymphatic organ)

อวยัวะทีเกยีวข้องกบัระบบภูมิคุ้มกนั

อวยัวะทเีกยีวข้องกบัระบบภูมคุ้ิมกนั



การสร้างภูมคุ้ิมกนัให้กบัร่างกาย

ภูมคุ้ิมกนัทีร่างกายสร้างขึน ภูมคุ้ิมกนัทีร่างกายได้รับมา

แอนตเิจน

วคัซีน
- ทอ็กซอยด ์(Toxoids)

- วคัซีนชนิดเชือตาย 

(Killed vaccine)

- วคัซีนชนิดเชือเป็น (Live 

attenuated vaccine)

เซรุ่ม

นํานมแม่



การสร้างภูมคุ้ิมกนัให้กบัร่างกาย

ภูมคุ้ิมกนัทร่ีางกายสร้างขึน

1.  ภูมิคุ้มกนัทีร่างกายสร้างขึนโดยธรรมชาติ เป็นภมิูคุม้กนัทีเกิดขึนภายหลงัจากการหายป่วย

จากการติดเชือโรค โดยการจดจาํของเซลลที์และเซลลบี์ เมือร่างกายไดรั้บแอนติเจนชนิดเดิมซาํ 

ระบบภมิูคุม้กนัจะสร้างเซลลเ์มด็เลือดขาวมากาํจดัทนัที

2.  ภูมิคุ้มกันทีร่างกายสร้างขึนจากการให้วัคซีน เป็นภูมิคุม้กันทีเกิดเมือร่างกายได้รับการ

กระตุน้จากการใหว้คัซีน (vaccine) ซึงเป็นแอนติเจนของเชือโรคทีไม่สามารถทาํอนัตรายต่อร่างกาย 

โดยจะไปกระตุ้นร่างกายให้สร้างแอนติบอดีทีจาํเพาะต่อแอนติเจนชนิดนัน ๆ วคัซีนทีใช้อยู่ใน

ปัจจุบนัมีหลายชนิด ดงันี

• ทอ็กซอยด์ (Toxoids) วคัซีนทีผลิตจากสารพษิหรือทอกซินทีทาํใหห้มดพษิแลว้

• วคัซีนชนิดเชือตาย (Killed vaccine) วคัซีนทีผลิตจากเชือโรคทีทาํให้ตายแลว้ แต่ยงัสามารถ

กระตุน้ใหร่้างกายสร้างแอนติบอดีได้

• วัคซีนชนิดเชือเป็น (Live attenuated vaccine) วคัซีนทีผลิตจากเชือโรคทียงัมีชีวิตอยู่แต่

ทาํใหอ้่อนฤทธิลง



การสร้างภูมคุ้ิมกนัให้กบัร่างกาย

ภูมคุ้ิมกนัทร่ีางกายได้รับมา

1. ภูมิคุ้มกนัทีได้รับจากแม่ ทารกจะไดรั้บจากแม่ตงัแต่อยูใ่นครรภแ์ละนาํนมแม่ทีดืม แม่เป็น

ผูส้ร้างแอนติบอดีแล้วส่งผ่านให้ลูก แต่จะมีผลคุ้มกันเพียงอายุประมาณ 6 เดือนหลังคลอด 

เท่านนั

2. ภูมิคุ้มกันทีได้จากการฉีดเซรุ่ม โดยเซรุ่มเป็นนาํเลือดทีมีแอนติบอดีทีเมือร่างกายไดรั้บ

แลว้จะสามารถตา้นทานพิษของโรคนนัไดท้นัที



เปรียบเทยีบข้อดีและข้อเสียของภูมคุ้ิมกนั





เมือร่างกายมีระบบภูมิคุม้กนัเพือตอบโตสิ้งแปลกปลอมต่าง ๆ  ทีเขา้สู่

ร่างกาย หรือสิงทีร่างกายสร้างขึนมาเอง หากภูมิคุ ้มกันมีมากหรือน้อย

เกินไป จะทาํใหเ้กิดโรคต่าง ๆ ได้

โรค หรืออาการทีเกดิจากความผดิปกติของระบบภูมคุ้ิมกนั



โรคภูมแิพ้ (Allergy) เกิดจากภูมิคุม้กนัของร่างกายทีทาํงานมากเกินไป เพือกาํจดั

สิงแปลกปลอมทีรับเขา้มา ก่อให้เกิดการอกัเสบและอาการแพต้่อบางสิง เป็นอนัตราย

ต่อตวับุคคล โดยมีอาการของโรคภูมิแพ ้คือ ไอ จาม คดัจมูก นาํมูก นาํตาไหล คนัรอบ

ดวงตา ระคายเคืองทวัใบหนา้ มีผดผืนคนัแดงตามผิวหนงั ผิวหนงัลอกอกัเสบ หรืออาจ

แพรุ้นแรงถึงขนัทอ้งร่วง แน่นหนา้อก หายใจไม่ออกหลงัจากทีไดรั้บสารก่อภูมิแพเ้ขา้

ไปในร่างกาย สามารถหลีกเลียงป้องกนัการเกิดอาการโดยเลียงจากสิงทีแพ้

โรคภูมแิพ้



โรคหอบหืด (Asthma) เป็นโรคทีเกิดจากการหดตวัหรือตีบตนัของระบบทางเดิน

หายใจ เยอืบุผนงัหลอดลมอกัเสบ ทาํให้ไวต่อสิงกระตุน้ หรือสิงแปลกปลอมทีเขา้มา

ในร่างกายมากกวา่คนปกติ เกิดการหดเกร็งตวัของกลา้มเนือบริเวณหลอดลม ทาํให้

หายใจลาํบาก หายใจมีเสียงวีด อากาศเขา้สู่ปอดนอ้ยลง หายใจไม่อิม มีอาการไอ เจ็บ

หนา้อก

โรคหอบหืด



โรคลูปัส หรือ โรคเอสแอลอี หรือ โรคพุ่มพวง (Lupus หรือ SLE หรือ Systemic 

lupus erythematosus) คือ โรคภูมิแพ้ตนเอง (Autoimmune disease) เป็นโรคทีมี

ความผิดปกติของระบบภูมิคุม้กนั ระบบภูมิคุม้กนัทีผิดปกติจะทาํร้ายเนือเยอืตวัเองโดย

การสร้างภูมิคุม้กันไปทาํให้เกิดการอกัเสบทีหลอดเลือด และเนือเยือเกียวพนัของ

อวยัวะต่าง ๆ เป็นผลใหอ้วยัวะนนัเกิดการอกัเสบและเสียหนา้ที

โรคลูปัส หรือ โรคเอสแอลอี



โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis) เกิดขึนจากระบบภูมิคุม้กนัใน

ร่างกายทาํลายตวัเอง โดยจะทาํลายเยอืหุม้ขอ้ (Synovium) เป็นผลทาํให้เกิดการอกัเสบ

และบวมขึน ซึงในทีสุดแลว้อาจทาํลายกระดูกอ่อนและกระดูกของขอ้ต่อ รวมไปถึง

เส้นเอ็นทียึดกลา้มเนือและกระดูก หรือเอ็นขอ้ต่อจะเปราะบางลงและยืดขยายออก 

จากนนัขอ้ต่อก็จะค่อย ๆ ผิดรูปหรือบิดเบียว

โรคข้ออกัเสบรูมาตอยด์



ปัจจัยททีาํให้ระบบภูมคุ้ิมกนัอ่อนแอ

นอกจากโรคภยัไขเ้จ็บทีส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุม้กนัโดยตรงแล้ว ยงัมีปัจจยัอืน ๆ ทีทาํให้

ระบบภูมิคุม้กนัอ่อนแอลง ไดแ้ก่

 พกัผอ่นไมเ่พียงพอ

ไม่ออกกาํลงักาย

รับประทานอาหารทีไม่ดีต่อสุขภาพ

เครียดสะสม



ภาวะภูมิคุ้มกนับกพร่องทีมีสาเหตุมาจากการตดิเชือ HIV

เอดส์ (AIDS) ยอ่มาจาก Acquired Immune Deficiency Syndrome หมายถึง กลุ่ม

อาการของโรคทีเกิดจากระบบภูมิคุม้กนัของร่างกายเสียไปหรือบกพร่อง 

เชือไวรัสเอดส์ หรือ เอช ไอ วี (Human Immunodeficiency Virus: HIV) จะ

เข้าฝังตวัอยูใ่นเม็ดเลอืดขาวพวก Helper T-Cell แล้วขยายพนัธุ์เพิมจํานวนขึนเรือย ๆ 

โดยทําลาย Helper T-Cell จนตาย แล้วเข้าสู ่Helper T-Cell ตวัใหม่ต่อไป เมือเซลล์

เหลา่นีถกูทําลายไปภมูิต้านทานของร่างกายจะเสอืมไปด้วย



1. ทางเพศสัมพนัธ์

2. ของมีคมทีมีเชือไวรัส HIV ติดอยู่แทงทะลุผ่านผวิหนังเข้าไป เช่น การใช้เข็มฉีดยา การถูกของมีคมปาด 

ซึงเปือนเลอืดคนทีเป็นโรคเอดส์

3. การถ่ายเลือด

4. การติดต่อจากแม่สู่ลูกในครรภ์โดยผ่านทางรก หรือนํานม

5. การปลูกถ่ายอวยัวะ

การติดเชือไวรัส HIV



ระยะติดเชือไวรัส HIV

ผูป่้วยติดเชือไวรัสเอชไอว ีจะมีอาการและความผิดปกติแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่

1. ระยะตงัต้นเมอืตดิเชือไวรัสใหม่ ๆ หรือ ระยะตดิเชือปฐมภูมิ

2. ระยะตดิเชือเรือรังการตดิเชือฉวยโอกาสอย่างรุนแรง

3. ระยะทเีป็นโรคเอดส์

ระยะที 1 และ 2 ของการติดเชือไวรัส HIV ยงัไม่เรียกวา่เป็นโรคเอดส์ 

เราจะเรียกระยะที 3 ของโรควา่เป็นโรคเอดส์เท่านนั

3 - 7 สปัดาห์ 

7-10 ปี 

1 - 3 ปี



โรคติดเชือฉวยโอกาสทพีบในผู้ติดเชือ HIV



ร้อยละของผู้ป่วยเอดส์ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัยเสียง

 พ.ศ. 2527 - 30 เมษายน 2561 


