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คำนำสำนักพิมพ์ 
  
	 “หมอ”	คำที่ฟังแล้วอุ่นใจยามอยู่ใกล้เมื่อเจ็บป่วย	
	 “ไปหาหมอ”	คำที่ไม่อยากพูด	เพราะพูดทีไรป่วยทุกที	
	 “โรงพยาบาล”	 คำที่ไม่อยากได้ยิน	 เพราะมีแต่เรื่องเจ็บไข้ได้
ป่วยรออยู่				
 
	 คงดไีมน่อ้ยถา้นบัจากนีไ้ปเราจะไมต่อ้งไปหาหมออกี	 หลายคน
คงส่ายหน้าแล้วบอกว่า	เป็นไปไม่ได้	เพราะโรคเดี๋ยวนี้อยู่ใกล้ชิดกับเรา
มากๆ		
	 เป็นไปได้คะ	 ถ้าอยากอยู่ไกลหมอ	 ห่างโรค	 อย่างคนสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง	แค่กินเป็น	ร่างกายก็แข็งแรง	
 
	 กินเป็น	โรคก็ห่างไกล	
	 กินเป็น	อาหารจะทั้งอร่อย	และมีคุณค่าสูงสุด	
	 กินเป็น	ร่างกายจะแข็งแรง		
 
	 อย่างไรเรียกว่ากินเป็น	 กินอะไรทำให้ร่างกายแข็งแรง	 ห่าง
ไกลโรค	 ทำงานหนักกินอะไรเสริมภูมิ	 อายุมากกินอย่างไรให้ไม่ป่วย	
ฟาสตฟ์ูด้กนิอยา่งไรไดป้ระโยชน	์ฯลฯ	เรือ่งของการกนิในชวีติประจำวนั	
ถ้าเรากินเป็นโรคร้ายก็ห่างไกล	แล้วเราก็จะได้พูดว่า	“หมอจ๋า	ลาก่อน”	
ได้เต็มปากค่ะ	
 
 
      ด้วยความปรารถนาดี
สำนักพิมพ์THINKGOOD
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ไกรภพ	สาระกูล	

 นาทีนี้เป็นนาทีของคำว่า	 “เสี่ยง”	 ใคร
ไม่รู้จักป้องกันตัวเองให้ดี	อาจต้องมานั่งเสียใจในภายหลัง		
 
	 “ถ้ารู้อย่างนี้	เราทำไปนานแล้ว”		
	 หากไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคุณหรือกับใครก	็
ตามทีค่ณุรกัและหว่งใย	จำเปน็อยา่งยิง่ครบัทีจ่ะตอ้งเรยีนรูว้ธิ	ี“เสริม”
	 ความเสีย่งทีก่ำลงักลา่วถงึอยูน่ีค้อื	 ความเสีย่งตอ่โรครา้ยตา่งๆ 
นานาที่เกิดขึ้นและแพร่ระบาดไปทั่ว	 ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
แต่เป็นทั่วโลก	เช่น	ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009	ปัญหาเศรษฐกิจ	
การเมือง	 และสังคม	 แค่เรื่องราวเหล่านี้คุณก็แทบจะตั้งหลักไม่อยู่	
หากตอ้งมาเจอกบัโรครา้ยๆ	อกี	ไมต่อ้งคาดหวงัเลยวา่ชวีติจะมคีวามสขุ 
 
	 โรค	 ภัย	 ไข้	 เจ็บ	 เป็นเรื่องที่อยู่คู่กับคนเรามานานนม	 ไม่มี
ใครหลีกหนีพ้น	 แต่จะทำอย่างไรจึงจะชะลอความเจ็บไข้เหล่านี้ให้เกิด
ขึ้นกับเราให้น้อยที่สุด	 วันนี้เราถึงต้องมาเรียนรู้ถึงเสริมภูมิคุ้มกันโรค	
และวิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคร้ายที่กำลังเป็นปัญหา
ระดับโลกอยู่	 ณ	 ขณะนี้	 จะเสริมหรือป้องกันอย่างไร	 เราจะเสริม
ภูมิคุ้มกันด้วยตนเองได้อย่างไร	
 
	 ท่ามกลางสภาวะความเสี่ยงต่อโรค	 ภัย	 ไข้	 เจ็บ	 ที่มีอยู่รอบ
ตัวเรา	 และเราก็ไม่รู้ว่ามันจะคุกคามชีวิตและสุขภาพร่างกายของเรา
เมื่อไหร่	 นั่นแหละครับประเด็นสำคัญ	 แต่เรารู้ว่าจะต้องป้องกันและ
ดูแลตนเองอย่างไร	เป็นสิ่งที่คุณจะสามารถทำได้ในตอนนี้	
 

บทนำ 
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	 หลายคนไม่ได้ใส่ใจป้องกันมากนัก	แต่จะรักษาตนเองเมื่อป่วย
แล้ว	 แต่หากลองเปรียบเทียบค่าใช่จ่ายที่ใช้ไปกับการป้องกัน	 กับการ
รักษา	 อย่างไหนแพงกว่ากันครับ?	 คำตอบง่ายๆ	 คือ	 สิ่งที่คุณใช้จ่าย
ไปกับการป้องกัน	 มันช่างน้อยกว่าสิ่งที่คุณเสียให้กับการรักษา	 โรค
แต่ละโรครักษาด้วยยาถูกๆ	ก็ไม่ค่อยหายหรอกครับ	 โรคบางโรคอย่าง
โรคมะเร็ง	ค่ารักษาว่ากันเป็นหลักล้าน	
	 	 อย่างวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดโรคมะเร็งนั้น	 หากคุณทาน
อาหารให้ถูกสุขอนามัย	 ออกกำลังกายสม่ำเสมอ	 ควบคุมพฤติกรรม
ของตนเองไม่ให้เสี่ยงต่อโรคมะเร็ง	ถามว่า	คุณจะเสียอะไร	 ในเมื่อเป็น
กิจวัตรประจำวันของคุณอยู่แล้ว	 และที่คุณต้องจ่ายไป	 ก็เป็นค่าใช้จ่าย
ที่คุณจะต้องเสียไปกับกิจวัตรประจำวันของคุณอยู่ดี	ใช่หรือไม่ครับ?	
 

เริ่มต้นง่ายๆ	กับเรื่องใกล้ตัว	อย่างที่สุภาษิตฝรั่งบอกไว้ว่า		
“You are what you eat”  

คุณกินอะไรเข้าไปก็จะเป็นอย่างนั้น	
  

	 เชื่อหรือไม่โรคร้ายต่างๆ	 ที่เกิดกับร่างกายของคนเราทุกวันนี้	
เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ที่อาหารการกินของเราเอง	สารต่างๆ	ที่สั่งสม
เข้าในร่างกายของเราทุกวันอย่างสม่ำเสมอ	 จะเป็นตัวแปรที่สำคัญต่อ
การเกิดโรคภัยไข้เจ็บของเราได้ครับ	
 
		 วงการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศต่างก็ยืนยันเป็นเสียง
เดียวกันว่า	 เราควรดูแลและใส่ใจกับอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนี้เป็น		
อันดับแรกของการดูแลสุขภาพร่างกายและป้องกันโรค	 นอกนั้นจะเป็น
เรื่องของการออกกำลังกาย	 การดูแลรักษาจิตใจ	 และสิ่งแวดล้อมรอบ
ตัว	 จึงไม่จำเป็นที่คุณจะต้องสรรหาวิธีการดูแลตัวเองจากที่อื่นให้
ยุ่งยากลำบากกระเป๋าเงิน	 เพราะสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือเรื่องของ
พฤติกรรมการบริโภคของคุณนั้นเองครับ	
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ไกรภพ	สาระกูล	

รู้จัก 
ระบบภูมิคุ้มกัน 
ของร่างกาย 

1

ตัว
อย
่าง
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 สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกต่างก็ต้องมีระบบและวิธีการ
ป้องกันตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ	มนุษย์เราก็เช่นกันครับ	สิ่งที่เป็น
อันตรายสำหรับคนเรามากที่สุดคือ	 โรคภัยไข้เจ็บ	ฉะนั้น	 ร่างกายของ
เราก็ต้องมีระบบการป้องกันโรคเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ	 เราเรียก
ระบบการป้องกันนี้ว่า	 “ภูมิคุ้มกันของร่างกาย”	 “ภูมิคุ้มกันโรค”	 หรือ	
“ภูมิต้านทานโรค”	สุดแท้แต่เราจะเรียกแบบไหน	
 
 ภมูคิุม้กนัโรค	(Immunity)	เปน็ภาวะทีร่า่งกายมคีวามตา้นทาน 
ต่อสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกาย	 เกิดจากกลไกป้องกันหรือ
ต่อต้านโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ	 และภูมิคุ้มกันโรคนี้อาจจะเป็นเพียง
ชั่วคราวหรือตลอดไปก็ได้	 โดยหลักการแพทย์แล้ว	 เราแบ่งภูมิคุ้มกัน
โรคโดยทั่วไปออกเป็น	2	ชนิด	
 

	 อย่างแรก	 ภูมิคุ้มกันโรคที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เป็น
ภูมิคุ้มกันโรคที่ถ่ายทอดทางสายเลือด	 โดยมารดาจะถ่ายทอดผ่านทาง
รกมาสู่ทารกในครรภ์	ทารกที่เกิดใหม่จะมีภูมิคุ้มกันโรคบางชนิดติดตัว
มาแต่กำเนิด	 เช่น	 โรคคอตีบ	 โรคหัด	 และไข้ทรพิษ	 แต่ภูมิคุ้มกันโรค
ตามธรรมชาติเหล่านี้จะอยู่ได้ประมาณ	 3	 เดือนหลังคลอดเท่านั้นครับ	
หลังจากนั้นทารกจะมีภูมิคุ้มกันโรคลดลงตามระยะเวลาที่ผ่านไป	

ระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย

ตัว
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่าง
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ไกรภพ	สาระกูล	

	 นอกจากภูมิคุ้มกันที่ว่ามาแล้ว	 ร่างกายของเราที่ยังมีผิวหนัง	
เยื่อเมือกต่างๆ	 เช่น	 เยื่อตาและเยื่อจมูก	 น้ำย่อยอาหาร	 และเม็ด
เลือดขาวไว้สำหรับคุ้มกันโรคตามธรรมชาติอีกด้วย	 ภูมิคุ้มกันโรคตาม
ธรรมชาติเหล่านี้จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ	 เพศ	 อายุ	 และ
ความสมบูรณ์ของบุคคลเหล่านั้น	
 

	 และอย่างที่สอง	 ภูมิคุ้มกันโรคที่เกิดขึ้นภายหลัง           
เป็นภูมิคุ้มกันโรคที่เกิดขึ้นหลังคลอดภูมิคุ้มกันโรคชนิดนี้เราจะแยกเป็น	
2	ประเภท	
	 ประเภทที่เกิดขึ้นภายหลังจากหายป่วยด้วยโรคต่างๆ 
เช่น	ไข้ทรพิษ	หัด	อีสุกอีใส	คางทูม	เป็นต้น	ภูมิคุ้มกันโรคที่เกิดขึ้นนี้
อาจมีอยู่ระยะเวลาหนึ่งหรือมีอยู่ได้นานตลอดชีวิตก็ได้	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของโรคและสภาพของบุคคลด้วย	
	 กับอีกประเภทคือ	 ประเภทที่ทำให้เกิดได้โดยการปลูกฝี
ฉีดวัคซีนเซรุ่ม และท็อกซอยด์	 เพื่อช่วยให้ร่างกายมีหรือสร้าง
ภูมิคุ้มกันเฉพาะโรคใดโรคหนึ่งขึ้นมา		
 
	 ภูมิคุ้มกันโรคชนิดนี้ยังสามารถแบ่งออกตามลักษณะของการ
เกิดขึ้นได้เป็น	2	ชนิด	
	 ชนดิแรกเรยีกวา่	ภมูคิุม้กนักอ่เองหมายถึง	ภูมิคุ้มกันโรค
ที่เกิดจากการฉีดตัวเชื้อโรคเข้าไปในร่างกาย	 แต่เชื้อโรคที่ฉีดเข้าไปต้อง
ผ่านการทำให้ความรุนแรงของตัวเชื้อหรือพิษเชื้อให้น้อยลงเสียก่อนนะ
ครับ	 เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเฉพาะโรคนั้นขึ้นมาได้เอง	
วัคซีนที่ฉีดเพื่อป้องกันโรคต่างๆ	 เช่น	 วัคซีนป้องกันโรค	 โรคไอกรน	
โรคอหิวาตกโรค	ไข้รากสาดน้อย	
	 ชนิดที่สอง	 ภูมิคุ้มกันรับมา เป็นภูมิคุ้มกันโรคที่เกิดจาก
การฉีดผลิตผลของเลือดสัตว์หรือมนุษย์	 ที่ทราบว่ามีภูมิคุ้มกันโรคนั้น
เข้าไปในร่างกาย	 ทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรคทันทีต่างจากประเภท
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แรกซึ่งร่างกายจะต้องค่อยๆ	 สร้างภูมิคุ้มกันโรคขึ้นมาเอง	 การสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคชนิดนี้	ได้แก่	การให้เซรุ่มป้องกันโรคต่างๆ	เช่น	โรคพิษงู	
โรคพิษสุนัขบ้า	บาดทะยัก	เป็นต้น	
 
	 ทีนี้เรามาดูกันว่า	 ความแตกต่างของภูมิคุ้มกันก่อเอง	 กับ
ภูมิคุ้มกันรับมานั้นเป็นอย่างไรบ้างตามตารางที่นำมาเสนอดังนี้ครับ	

 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภูมิคุ้มกัน
ก่อเองกับภูมิคุ้มกันรับมา

ภูมิคุ้มกันก่อเอง
1.	 เกิดขึ้นอย่างช้าๆ	 (หลังได้รับ	
แอนติเจน)	ประมาณ	7-14	วัน	
2.	ให้ภูมิคุ้มกันก่อนสัมผัสโรค	
3.	มรีะยะเวลาอยูใ่นรา่งกายเปน็ป ี
4.	 ใช้กับคนที่สามารถสร้างภูมิ-
คุ้มกันได้ด้วยตนเอง	 	
5.	 เช่น	 วัคซีน	 OPV	 	 DPT										
ท็อกซอยด์บาดทะยัก	

ภูมิคุ้มกันรับมา
1.	 เกิดขึ้นทันทีหลังจากได้รับ
เข้ามา	
2.	ให้ภูมิคุ้มกันหลังสัมผัสโรค	
3.	 มีระยะเวลาอยู่ในร่างกายไม่
นาน	(เป็นสัปดาห์)	
4.	 ใช้กับคนที่ไม่สามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันได้	 (มีความบกพร่อง
ของระบบภูมิคุ้มกันหรือรับเชื้อ
ที่รุนแรง)	
5.	 เช่น	 เซรุ่ม	 ซีรั่มแก้พิษงู			
แอนติท็อกซินบาดทะยัก	

	 บางครั้งภูมิคุ้มกันโรคที่มีอยู่ในร่างกายของเราก็ใช่ว่าจะแข็ง-
แรงเสียทั้งหมด	 มีบ้างที่ภูมิคุ้มกันเกิดความบกพร่องหรือมีความผิด
ปกติขึ้นมา	 เราเรียกภาวะความบกพร่องของระบบการทำงานของ
ภูมิคุ้มกันนี้ว่า	“ภาวะพร่องภูมิคุ้มกัน”		
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