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หลายๆชนิด เปนการตอบสนองในเบื้องตนกอนที่จะ

มีการตอบสนองของ adaptive immune response 

การตอบสนองแบบ innate ไมมคีวามจาํเพาะ (specificity) 

และไมมีความจํา (memory)

 ลักษณะของภูมิคุมกันแบบ innate คือ ความ

สามารถที่จะตอบสนองไดอยางรวดเร็วแตไมมีความจํา 

เซลลที่เกี่ยวของกับ innate immune system ไดแก 

macrophage, dentritic cell, neutrophils, eosinophils และ 

monocytes ซึ�งเซลล 3 ชนิดหลังน�้สามารถมาถึงบริเวณที่

มกีารตดิเชือ้ไดรวดเรว็ จงึเปนดานแรกของการปองกนัการ

ติดเชื้อของรางกาย 

 ภูมิคุมกันระบบน�้จะจับกับชิ้นสวนที่มีลักษณะ

เหมือนๆกันในกลุมเชื้อที่กอโรคที่เรียกวา pathogen-

associated molecular pattern (PAMPs)1 โดยเซลล

ภูมิคุมกันจะมีตัวรับที่ใชจับกับสวนของเชื้อกอโรคเรียกวา

pattern-recognition receptor (PRR) ในกลุมของ

PRR ทั้งหมด PRR ที่มีความสําคัญมากคือ Toll-like

receptor (TLR) ซึ�งสามารถจับกับเชื้อไดอยางกวางขวาง

ตั้งแตไวรัส แบคทีเรีย และปรสิต2  

 TLR ในมนุษย แสดงในตารางที่ 11, 3 TLR 1, 2, 4, 

5, 6 จะอยูที่ผนังเซลล และจับกับแบคทีเรียเปนสวนใหญ 

สวน TLR 3, 7, 8, 9 จะอยูภายในเซลล และจับกับไวรัส

และกรดนิวคลีอิกเปนสวนใหญ

 การที่เชื้อกอโรคสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสราง

จากการเกิด mutation ไดอยางหลากหลาย ทําใหการ

ตอบสนองแบบ innate ไมสามารถปองกนัรางกายไดอยาง

มีประสิทธิภาพ เพราะมีขอจํากัดเน��องมาจากการที่ PRR 

ไมมีความหลากหลายมากนัก4

ภูมิคุ�มกันว�ทยาและวัคซ�น

บทนํา 

 ระบบภูมิคุมกันแบงไดเปน 2 ระบบใหญๆ คือ 

innate immune response และ adaptive immune 

response 

 ภูมิคุมกันที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับการให

วัคซีนสวนใหญไดแก adaptive immune response ซึ�ง

เกี่ยวของกับ lymphocyte ชนิด T cell และ B cell ซึ�งมี

ความจาํเพาะ (specificity) และมคีวามจาํ (memory) ทาํให

ภมูคิุมกนัทีเ่กดิขึน้อยูไดนาน และสามารถถกูกระตุนใหเกดิ

การตอบสนองทีเ่พิ�มขึ้นได เมื่อไดรับเชื้อกอโรคชนิดทีต่รง

กับวัคซีน  

 อยางไรก็ดี ในปจจุบันไดมีความสนใจในเรื่อง

ของ innate immune response ที่มีความสําคัญเกี่ยวของ

กับการตอบสนองตอวัคซีนดวยเชนกัน จึงอาจกลาวไดวา 

ภูมิคุมกันทั้งสองระบบน�้ทํางานรวมกัน และสงผลสําคัญ

ในการตอบสนองทางภูมิคุมกันตอวัคซีน  

 

 ระบบภมูคิุมกนัของรางกายแบงออกไดเปน 2 ระบบ

คือ innate immune response และ adaptive immune 

response 

1. Innate immune response  

 การตอบสนองของภูมิคุมกันน�้ เปนดานแรกที่

เกิดขึ้นเมื่อพบกับเชื้อโรคหรือสิ�งแปลกปลอม ภูมิคุมกัน

ชนิดน�้จะถูกกระตุนดวยโมเลกุลที่อยูบนผิวของเชื้อโรค

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภูมิคุมกัน
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 การพฒันาของระบบภมูคิุมกนั ใหมกีารตอบสนอง

ที่มีความหลากหลายกวาและจําเพาะกวาการตอบสนอง

แบบ innate คือ การตอบสนองแบบ adaptive 

2. Adaptive immune response  

 การตอบสนองแบบ adaptive ประกอบดวย T cell 

และ B cell ซึ�งมีความสามารถสรางการตอบสนองที่หลาก

หลายทั้งตอเชื้อในเซลลและนอกเซลล โดยใช receptor ที่

มีความจําเพาะตอแอนติเจน (antigen specific receptor) 

 การตอบสนองระบบน�้มีความหลากหลายกวา 

(diversity) และจําเพาะกวา (specificity) การตอบสนอง

แบบ innate รวมทั้งมีความจํา (memory) 

 กลไกสําคัญของการตอบสนองแบบ adaptive 

ที่เกี่ยวของกับการใหวัคซีนไดแก การรับรูแอนติเจน และ

การตอบสนองดวยการสรางแอนติบอดี  

 การรับรูแอนติเจน (antigen recognition)

 กลไกของการตอบสนองแบบ adaptive นั้น 

มีความจําเพาะ (specificity) และในขณะเดียวกันก็มี

ความหลากหลาย (diversity)

 ความจําเพาะ (specific) เกิดขึ้นจาก receptor 

ของ T cell และ B cell ในแตละ clone นั้น จะสามารถจับ

กับแอนติเจนไดเพียงชนิดเดียว สวนความหลากหลายนั้น 

(diversity) เกิดจากการที่ T cell และ B cell มีกระบวนการ 

gene rearrangement คือ การสลับไปมาของยีนแบบสุม 

(random) ในระหวางที่มีการพัฒนาของ T cell และ B cell 

ในชวงตัวออน กลไกน�้เรียกวา gene rearrangement หรือ 

V(D)J recombination ผลจาก combination ของชุดยีน

เหลาน�้ทําให T cell และ B cell  สามารถสราง receptor 

ที่มีความหลากหลาย 

 หลังจากทีเ่กดิ gene rearrangement แลว  ความ

หลากหลายหรือ diversity ของแอนติบอดีจะเพิ�มมากขึ้น

อีก เมื่อผานกลไกการเกิด multiple mutation ซึ�งเรียกวา 

somatic hypermutation 

 แอนติบอดี (Antibodies) 

 เปนสารที่สรางจาก plasma cell ที่พัฒนา

มาจาก B cell ดังรูปที่ 11 แอนติบอดีมีรูปรางเปนตัว Y 

ประกอบดวย heavy chain และ light chain อยางละ

2 เสนเชื่อมตอกัน5 สวนปลายของแอนติบอดีเปนสวนที่

ใชจบักบัแอนตเิจน เรยีกวา antigen-binding sites สาํหรบั

ปลายอีกสวนหนึ�ง เปนสวนของ heavy chain โครงสราง

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 1, 3)

 TLR1 Lipoproteins, lipoteichoic acid Gram-positive bacteria, mycoplasma

 TLR2 Lipoproteins Bacterial cell walls, mycoplasma

  Peptidoglycan, lipoteichoic acid Gram-positive bacteria cell walls

  Zymosan Fungi

  Lipoarabinomannan Mycobacteria cell walls

 TLR3 Double-stranded RNA Viral RNA

 TLR4 Endotoxin Gram-negative bacteria cell walls

  Viral coat proteins Respiratory syncytial virus

 TLR5 Flagellin Bacteria

 TLR6 Lipoproteins, lipoteichoic acid Gram-positive bacteria, mycoplasma

 TLR7 Single-stranded RNA Viral RNA

 TLR8 Single-stranded RNA Viral RNA

 TLR9 Unmethylated CpG DNA Bacterial and viral DNA

 TLR10 Unknown Unknown

ตารางที่ 1 Toll-like receptor ในมนุษย

  Toll-like receptors Ligands Microbial sources
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รูปที่ 1 โครงสรางของแอนติบอดีซึ�งมีลักษณะเปนรูปตัว Y โดยมี 

heavy chain และ light chain เชื่อมตอกันดวย disulfide bonds

(จากเอกสารอางอิงหมายเลข1)

สวนน�้ของ heavy chain จะเปนตัวกําหนดวาแอนติบอดี

นั้นอยูใน class หรือ isotype ใด ซึ�งมีความสําคัญมาก 

เน��องจากแอนตบิอดแีตละ isotype มคีณุลกัษณะและหนาที่

ตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 21,6-8

 Humoral immune response 

 กลไกการตอบสนองตอแอนติเจนโดยการสราง

แอนติบอดีนั้น สามารถแบงไดเปน 2 กลไก คือ T-cell 

independent และ T-cell dependent  ดังแสดงไวในรูปที่ 

2 และ 31

 T cell independent response การตอบสนอง

ชนิดน�้ B cell จะจับกับแอนติเจนโดยตรง แลวพัฒนาไป

เปน plasma cell  ที่มีหนาที่สรางแอนติบอดี กลไกการ

ตอบสนองแบบน�้จะเกิดขึ้นกับแอนติเจนที่มีลักษณะโครง

สรางซ้ําๆกัน เชน โพลีแซคคาไรดของแบคทีเรีย เปนตน 

 การกระตุนภูมิคุมกันผาน T-cell independent 

response  ทาํใหมกีารสรางแอนตบิอดทีีม่ ีaffinity ต่าํ  ซึ�ง

เปน IgM  เปนสวนใหญ และไมมคีวามจาํ (memory) ทาํให

ไมเกิดการตอบสนองชนิด secondary immune response  

เหมือนการกระตุนผาน T-dependent pathway

 T cell dependent response กลไกน�้เกิดจากการ

กระตุน ของ T cell และ B cell รวมกัน ซึ�ง T cell จะเหน��ยว

นําให B cell ผานกระบวนการตางๆใน germinal center 

สงผลใหมี memory B cell เมื่อไดรับแอนติเจนชนิด

เดยีวกนัอกีจะเกดิ secondary immune response คอื เกดิ

การสรางแอนติบอดีที่มี affinity สูง และในปริมาณมาก มี

การเกดิ isotype switching จาก IgM เปน IgG และ IgA ได 

 ดังไดกลาวขางตน  effectors ของวัคซีนไดแก B 

lymphocyte ซึ�งสรางแอนติบอดี และ T lymphocyte ซึ�ง

ทําหนาที่กําจัดเซลลที่ติดเชื้อ หรือหลั�งสารที่กําจัดไวรัสได 

 วัคซีนสวนใหญจะกระตุนทั้ง B cell  และ T cell 

วัคซีนซึ�งเปนโพลีแซคคาไรด จะกระตุน B cell ในแบบ

ที่เปน T-independent9,10 คือไมตองอาศัย T-cell ใน

กระบวนการกระตุน สวนวัคซีนซึ�งเปน protein, toxoid 

และ inactivated หรือ live attenuated virus vaccine จะ

กระตุน B cell  แบบ T-dependent ซึ�งการกระตุนวิธีน�้

ทําใหมี immune memory และสามารถสรางแอนติบอดีที่

มี affinity ดีกวาการกระตุนแบบ T-independent   

 วัคซีนที่เปน live attenuated vaccine สามารถ

กระตุนใหเกิด CD8 cytotoxic T cell ไดอีกดวย การที่มี 

CD8 cytotoxic T cell น�ส้าํคญัในการควบคมุและกาํจดัเชือ้

ที่อยูในเซลล แมวาจะไมไดปองกันการติดเชื้อก็ตาม
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 Item IgM IgD IgG1 IgG2 IgG3 IgG4 IgA1 IgA2 IgE

 Subunit form 5 1 1 1 1 1 1, 2 1, 2 1

 Molecular weight (kd) 950 175 150 150 150 150 160, 400 160, 400 190

 Concentration in 2 0.03 10 4  1 0.5 2 0.5 0.003 

 serum (mg/dL)

 Complement activation ++/- -/+ ++/+ +/+ ++/+ -/+ -/+ -/+ -/-

 (C/A)a

 Macrophage +  - ++ ++ ++ - ++ ++ -

 FcR binding

 Mast cell sensitizing - - - - - - - - +++

 Placental transport - - ++ + ++ +/- - - -

 Mucosal transport - - - - - - +++b +++b -

 ADCCc  - - + + + + - - +

 Half-life (days) 5 3 23 23 8-9 23 6 6 2

 Function  1° immune Lymphocyte       2° immune response           Mucosal immunity Immediate

  response surface  Major form  of circulating antibodies         Secretory Ig  allergic

  Lymphocyte        reactions

  surface

a: C=complement pathway, A= alternative pathway

b: Dimer only

c: ADCC= antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity

 (ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข1, 6-8)

ตารางที่ 2 คุณลักษณะและหนาที่ของแอนติบอดีแตละ isotype

รูปที่ 2 T-cell independent B cell activation 

(จากเอกสารอางอิงหมายเลข 1)
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รูปที่ 3  T cell dependent B cell activation

(จากเอกสารอางอิงหมายเลข 1)

2. CD4 T cell

 ทําหนาที่เกี่ยวของกับการกําจัดเชื้อโรคโดยการ

สราง cytokine ตางๆที่มีผลตอการทํางานของ B cell และ 

CD8  T cell และ macrophage

3. CD8 T cell 

 ทําหนาที่ควบคุมการติดเชื้อที่เกิดจาก intracel-

lular pathogen โดยการทําลายเซลลที่มีการติดเชื้อ

 ดังนั้น โดยทั�วไปแลวจะพบวาการปองกันการติด

เชื้อนั้นเปนความสามารถของแอนติบอดีในขณะที่ T cell 

จะเขามามีสวนเกี่ยวของดวย ในการทําใหอาการของโรค

ดีขึ้น รวมถึงการปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคนั้น

 

 

 เมื่อแอนติเจนจากวัคซีนเขาสูรางกายจะจับกับ 

ภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นเมื่อไดรับวัคซีนและบทบาท
ในการปองกันโรค

กลไกทางภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นเมื่อไดรับวัคซีน

1. Antibody

 มีบทบาทในการปองกัน และลดการติดเชื้อรวม

ถึงกําจัดเชือ้ทีอ่ยูนอกเซลล (extracellular pathogen) โดย

กลไกหลายประการ ไดแก 

 1.1 จับกับท็อกซินของเชื้อโรค ทําใหไมสามารถ

ทาํงานได (inactive) หรอืทาํใหทอ็กซนิไมสามารถกระจาย

ตัวไปได

 1.2 ตอตานการแบงตัวของไวรัส เชน ปองกันไม

ใหไวรัสจับกับเซลล

 1.3 ชวยในการ opsonization ทําใหแบคทีเรียถูก 

macrophage และ neutrophil จับกินไดดีขึ้น

 1.4 กระตุน complement ทาํให complement ไป

ทําลายเชื้อโรคอีกตอหนึ�ง
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antigen presenting cell คอื dendritic cell (DC) ทาํให DC 

ซึ�งเดิมอยูในสภาพ immature นั้นเปลี่ยนไปเปน mature 

DC และเคลื่อนที่ไปยังตอมน้ําเหลือง จากนั้นจะเกิดการ

กระตุน Tcell และ B cell ตอไป 

 สิ�งสําคัญที่จะกระตุนใหเกิดการตอบสนองตอ

วัคซีน คือ การที่มี “danger signals” ซึ�งไดแก แอนติเจน

ของวัคซีนนั้น และ/หรือ สารเสริมฤทธิ์ (adjuvants) ซึ�ง

สงผลใหเกิด inflammation ขึ้น10 

 เซลลบางชนดิของระบบภมูคิุมกนั (DC, monocyte

และ neutrophil) จะม ีreceptor ตอ แอนตเิจนสวนของเชือ้

กอโรคที่ไมพบใน self antigen ทีเ่รยีกวา pathogen- asso-

ciated molecular pattern (PAMPs)1 ทาํใหระบบภมูคิุมกนั

สามารถแยกแยะไดวาสิ�งน�อ้าจเปนอนัตราย (danger signal)

สิ�งที่มีบทบาทสําคัญในการการรับรูผาน receptor น�้ไดแก 

TLR ซึ�งจะจับกับสวนตางๆของเชื้อกอโรค สงผลใหเกิด

ปฏกิริยิา inflammation ผลของ inflammation น�เ้อง ทาํให

เกิด maturation ของ DC และเกิดการกระตุน T cell และ 

B cell ตอมา

 การกระตุนภมูคิุมกนัดวย live virus vaccine  เกดิ

จาก viral RNA จบักบั TLR โดยหลงัจากการฉ�ดวคัซนี เชือ้

ไวรัสในวัคซีนจะกระจายไปตามกระแสเลือดไปยังอวัยวะที่

เปน target tissue ซึ�งคลายคลึงกับปฏิกริยาที่เกิดขึ้นเมื่อ

มีการติดเชื้อตามธรรมชาติ ดังนั้นการกระตุน DC และ

การกระตุน T และ B cell จาก live vaccine จึงเกิดที่ตอม

น้ําเหลืองไดหลายๆแหง ทําใหวัคซีนชนิดน�้มี immuno-

genicity สูงกวา non-live vaccine นอกจากน�้ การกระตุน

ภมูคิุมกนัโดยวคัซนีชนดิน� ้ยงัไมขึน้กบับรเิวณเน�อ้เยือ่ทีฉ่�ด

วคัซนี เน��องจากเชือ้มกีารกระจายไปไดอยูแลว เชน การฉ�ด

วคัซนีปองกนัโรคหดันัน้ ม ีimmunogenicity ไมตางกนัแม

จะฉ�ดเขาในกลามเน�้อหรือชั้นใตผิวหนัง10

 Non-live vaccine มี pathogen recognition 

patterns หรือ danger signal เปนสวนประกอบของวัคซีน

เชนเดียวกับ live vaccine แตเน��องจากเชื้อใน non-live 

vaccine ไมสามารถเพิ�มจํานวนได  จึงทําใหการกระตุนให

เกิดภูมิคุมกันไมเปนไปอยางกวางขวางเทา live vaccine 

การกระตุนจะเกดิขึน้เฉพาะทีบ่รเิวณทีฉ่�ดวคัซนีและบรเิวณ

ใกลเคยีงเทานัน้ ดงันัน้ตาํแหน�งและบรเิวณทีฉ่�ดวคัซนีจงึมี

ผลตอการกระตุนภูมิคุมกันของวัคซีนกลุมน�้

 การฉ�ดเขาในผิวหนัง (intradermal injection) จะ

กระตุน DC ไดเปนจํานวนมาก เน��องจากในชั้นหนังแท 

(dermis) ม ีDC อยูจาํนวนมาก ดงันัน้การฉ�ดเขาในผวิหนงั

จึงสามารถลดปริมาณของแอนติเจนที่ใชได ดังเชนที่ใชใน

การฉ�ดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา เปนตน บริเวณที่มี

เสนเลอืดมาเลีย้งมาก เชน กลามเน�อ้ กเ็ปนบรเิวณทีม่ ีDC 

อยูมากเชนกนั ดงันัน้การฉ�ดเขากลามเน�อ้ (intramuscular) 

จึงใหผลดีกวาการฉ�ดใตผิวหนัง (subcutaneous)11

 

1. ชนิดของวัคซีน

 การกระตุนภูมิคุมกันของ live vaccine ทําไดดี

กวา non live vaccine เน��องจาก live vaccine มีการเพิ�ม

จํานวนของเชื้อและการที่มีเชื้ออยูในรางกายไดนานทําให

การกระตุนภูมิคุมกันเกิดขึ้นอยางตอเน��อง12

 วัคซีนที่เปนโปรตีน จะกระตุนภูมิคุมกันดวยวิธี 

T-dependent pathway ทําใหมีระดับภูมิคุมกันที่สูงกวา

วัคซีนพวกโพลีแซคคาไรด ซึ�งกระตุนภูมิคุมกันผานทาง 

T-independent pathway ทําใหระดับภูมิคุมกันไมสูงเทา 

T- dependent antigen นอกจากน�้ วัคซีนพวกโพลีแซค

คาไรด ยังไมสงเสริมใหเกิด memory B cell อีกดวย13

2. ระยะเวลาของการใหวัคซีน 

 การฉ�ดวัคซีนตางชนิดกัน หางกันอยางนอย 3 

สัปดาห จะสามารถหลีกเลี่ยงการรบกวนกันของปฏิกิริยา

ตอบสนองชนิด primary response ของวัคซีนแตละชนิด

ได14   

 ระยะเวลาระหวาง primary กับ booster dose 

ควรหางอยางนอย 4 เดือน เพื่อใหมีเวลาเพียงพอสําหรับ 

affinity maturation ของ memory B cell และทําให 

secondary response เกิดไดดีขึ้น14

ปจจัยที่เกี่ยวของกับวัคซีนที่มีผลตอการสราง
ภูมิคุมกัน
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