
บทท่ี 11 

โรคติดต่อและความตา้นทาน 

(COMMUNICABLE DISEASE AND RESISTANCE) 
 



 ในจ ำนวนจลุินทรยีป์ระเภทตำ่ง ๆ ทีมี่อยูม่ำกมำยและพบทุกหนทุกแหง่บนโลก มีบำงชนิดทีท่  ำใหเ้กิดโรคแก่

พืช สตัว ์และคนเรำ ดงันัน้ จงึจ ำเป็นตอ้งศึกษำเพ่ือหำวธีิกำรป้องกนัและควบคมุกำรแพรก่ระจำยของ

จลุินทรยีด์งักลำ่ว เพ่ือใหม้นุษยมี์สุขภำพด ีปรำศจำกโรคภยัไขเ้จบ็ในประเทศทีพ่ฒันำแลว้ ปัญหำโรคภยัไข ้

เจบ็ทีมี่สำเหตุจำกโรคตดิเชื้อ ลดนอ้ยลงมำก แตใ่นประเทศทีก่ ำลงัพฒันำ งำนดำ้นสำธำรณสุขยงัมีควำม

จ ำเป็นและมีควำมส ำคญั เพรำะประชำชนทัว่ไปขำดควำมรูด้ำ้นน้ี ท ำใหป้ระชำชนตำยดว้ยโรคตดิเชื้อเป็น

จ ำนวนมำก ค ำวำ่ โรค หรอื Disease มีรำกศพัทม์ำจำกภำษำฝรัง่เศส 2 ค ำ คอื Des แปลวำ่ ไม ่

กบัค ำวำ่ Aise แปลวำ่ สบำย ดงันัน้ Disease หรอืโรค จงึหมำยถึงไมส่บำย หรอื สภำวะทีร่ำ่งกำย

ไมป่กต ิหรอืกำรเป็นโรคนัน่เอง 

 



 โรคติดต่อ  

  โรคทีเ่กิดกบัพืช หรอื สตัว ์โดยทัว่ไปมกัไมต่ดิตอ่มำสูค่น นัน่คอื มีควำมเฉพำะเจำะจง 

อยำ่งไรก็ตำมก็มีโรคบำงโรคของพืชและสตัวท์ีส่ำมำรถตดิตอ่สูค่นได ้ในทีน้ี่จะกลำ่วถึงโรคที่

ส ำคญับำงโรคของคนเทำ่นัน้ ซึง่อำจจ ำแนกโรคทีเ่กิดกบัมนุษยไ์ดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ ่ๆ คอื 

 1. โรคไม่ติดต่อ (Non – Communicable Disease) 
หมำยถึง โรคทีเ่กิดเน่ืองจำกควำมผิดปกตขิองรำ่งกำยของแตล่ะบุคคล โดยไมส่ำมำรถตดิตอ่

ไปสูบุ่คคลอืน่ ๆ ได ้เชน่ โรคขำดสำรอำหำร โรคหวัใจ โรคกระเพำะอำหำร เป็นตน้ 

  2. โรคติดต่อ (Communicable Disease) 
หมำยถึง โรคทีเ่กิดจำกสิง่มีชวีติชนิดใดชนิดหน่ึง ซึง่มกัเรยีกวำ่ เชื้อโรค โดยสำมำรถตดิตอ่ได ้

ท ัง้ทำงตรงหรอืทำงออ้มจำกบุคคลหน่ึงไปสูอ่กีบุคคลหน่ึงได ้หรอือำจตดิตอ่จำกสตัวส์ูค่น หรอื

จำกคนสูส่ตัว ์

 



 



 



 เสน้ทางและวิธีท่ีเชื้อโรคเขา้สู่ร่างกาย 

  จลุินทรยีท์ีเ่ป็นสำเหตุของโรคตดิตอ่ของมนุษย ์มีหลำยชนิด และเขำ้สูร่ำ่งกำยไดห้ลำย

ทำง ทีส่  ำคญัไดแ้ก่  

 1. ทางปาก โดยจลุินทรยีซ์ึง่อำจอยูใ่นรูปของเซลลธ์รรมดำหรอืสปอรห์รอืเกรำะ หรอืสำร

ทีจ่ลิุนทรยีส์รำ้งขึ้น ปะปนมำพรอ้มกบัอำหำรหรอืน ำ้ทีบ่รโิภค ตวัอยำ่งโรคทีส่  ำคญัไดแ้ก่ 

 



 1.1 โรคทีเ่กิดจำกแบคทเีรยี ไดแ้ก่ Vibrio cholerae ท ำใหเ้กิดอหวิำตกโรค 

Salmonella typhi ท ำใหเ้กิดโรคไขร้ำกสำดนอ้ยหรอืไขไ้ทฟอยด ์Shigella 

dysenteriae ท ำใหเ้กิดโรคปิดไมม่ีตวั Clostridium butulinum ท ำใหเ้กิด

โรคอำหำรเป็นพิษทีเ่รยีกวำ่ โบทลิูซมึ (Botulism) Bacillus cereus และ 

Staphylococcus aureus ท ำใหเ้กิดโรคอำหำรเป็นพิษ (ภำพที ่11.1) เชื้อแบคทเีรยี 

Mycoplasma pneumonia  ทีเ่ป็นสำเหตุของโรคปอดบวม เป็นตน้ 



ภาพจากกลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนของเชือ้แบคทเีรยี 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS ท าใหเ้กดิโรคอาหารเป็นพษิ  
 



 1.4 โรคทีเ่กิดจำกไวรสั ทีส่  ำคญัไดแ้ก่โปลีโอไวรสั (Polio Virus) ท ำใหเ้กิดโรคโปลิโอ 

(Poliomyelitis) ไวรสัตบัอกัเสบ (Hepatitis virus) ท ำใหเ้กิดโรคตบัอกัเสบ 

เป็นตน้ 

 2. ทางจมูก โดยหายใจเอาอากาศท่ีมีจุลนิทรยีท่ี์ท าใหเ้กดิโรคเขา้สู่ร่างกาย 

   2.1 โรคทีเ่กิดจำกแบคทเีรยี ไดแ้ก่ Mycobactertum 

tuberculosis ท ำใหเ้กิดวณัโรค Hemophilus pertussis ท ำใหเ้กิดโรคไอกรน 

Streptococcus (Diplocoocus) pneumoniae ท ำใหเ้กิดโรคตดิเชื้อ

ทำงเดนิหำยใจ (ภำพที ่11.2) Corynebecterium diphtheria ท ำใหเ้กิดโรคคอ

ตบี เป็นตน้ 

 



MYCOTOXIN 

 



เชื้อแบคทเีรยี STREPTOCOCCUS PNEUMONIA เป็นสำเหตุโรค

ตดิเชื้อทำงเดนิหำยใจ 
 



 2.2 โรคทีเ่กิดจำกไวรสั ไดแ้ก่ พำรำมิกไซไวรสั (Paramyxo Virus) ท ำใหเ้กิดไขห้วดั มิกโซ
ไวรสั (Myxo Virus) เป็นสำเหตุของไขห้วดัใหญ ่Measles Virus ท ำใหเ้กิดโรคหดั 
เป็นตน้ 

 3. ทางผวิหนงั โดยเขา้ทางผวิหนงัท่ีมีบาดแผล รอยถลอกแมลงหรอืสตัว์กดัต่อย 

   3.1 โรคทีเ่กิดจำกแบคทเีรยี ไดแ้ก่ Clostridium tetani ท ำใหเ้กิด
โรคบำดทะยกั Yersinia pestis ท ำใหเ้กิดกำฬโรค เป็นตน้ 

   3.2 โรคทีเ่กิดจำกเชื้อรำ ไดแ้ก่ รำในสกุล Trichophyton 
Microsporum และ Epidermophyton ท ำใหเ้กิดโรคขี้กลำก (Ring 
Worm) รำชนิด Malassezia  furfur ท ำใหเ้กิดโรคเกลื้อน Candida 
albicans ท ำใหเ้กิดโรคฝ้ำขำวในปำกและลิ้นรวมทัง้โดยเล็บอกัเสบ 

   3.3 โรคทีเ่กิดจำกสตัวเ์ซลเดยีว  ไดแ้ก่  โรคมำลำเรยี  ซึง่เกิดจำก 
Plasmodium  sp  โรคเหงำหลบัเกิดจำก Trypanosoma   sp. เป็นตน้ 

 



 3.4 โรคทีเ่กิดจำกไวรสั  ไดแ้ก่โรคกลวัน ำ้ (Rabies)  เกิดจำก Rabies  Virus โรค

ไขเ้ลือดออก ซึง่เกิดจำก Arbo Virus   โรคไขส้มองอกัเสบ (Encephalitis) เป็นตน้   

 4. ทางระบบสบืพนัธุ์ โดยการร่วมประเวณ ี กบับุคคลทีมี่เชื้อโรคซึง่เป็นกลุม่โรคเพศสมัพนัธห์รอืกำมโรค 

 



โครงสรำ้งของ RABIES  VIRUS ทีเ่ป็นสำเหตุของโรคพิษสุนขับำ้ 



 



 4.1 โรคทีเ่กิดจำกแบคทเีรยี Neisseria  gonorrhoeae ท ำใหเ้กิดโรคหนอง

ใน Treponema  pallidum  ท ำใหเ้กิดโรคซฟิิลิส   เป็นตน้ 

   4.2 โรคทีเ่กิดจำกเชื้อรำ  ทีส่  ำคญั ไดแ้ก่  โรคตดิเชื้อแคนดดิำ 

(Candidiasis) ซึง่เกิดจำก Candida  albicans 

   4.3 โรคทีเ่กิดจำกสตัวเ์ซลลเ์ดยีว ไดแ้ก่ Trichomonad ท ำ

ใหเ้กิดอำกำรคนัในชอ่งคลอด เป็นตน้ 

 



 4.4 โรคทีเ่กิดจำกไวรสั   ไดแ้ก่ โรคเรมิ ซึง่เกิดจำก Herpes Simplex  

Virus โรคเอดส ์(AIDS) ซึง่เกิดจำก Human  

Immunodeficiency Virus หรอื HIV เป็นตน้ 

  5. ทางรก  โดยเชื้อทีท่  ำใหเ้กิดโรค ผำ่นทำงกระแสเลือดจำกแมสู่ลู่กในขณะที่

มีกำรตัง้ครรภ ์

   5.1 โรคทีเ่กิดจำกแบคทเีรยี   ไดแ้ก่ Treponema  

pallidum  ท ำใหเ้กิดโรค 

 ซฟิิลิส Salmonella  typhi  ท ำใหเ้กิดโรคไทฟอยด ์เป็นตน้ 

   5.2 โรคทีเ่กิดจำกไวรสั ไดแ้ก่  Varicella –Zoster  

Virus ท ำใหเ้กิดอสีุกอใีส Rubella   Virus  ท ำใหเ้กิดโรคหดัเยอรมนั  เป็น

ตน้ 

 



ผื่นชนิด PURPURIC (PURPURIC RASH) ในเด็กแรกทีเ่กิดจำกเชื้อ

ไวรสั  RUBELLA ซึง่เป็นสำเหตุของโรคหดัเยอรมนั 
 



 6. ทางการถ่ายเลอืด   โดยเชื้อทีเ่ป็นสำเหตุของโรคหรอืสำรพิษทีท่  ำใหเ้กิดโรคไปพรอ้มกบั

เลือดทีใ่หแ้ก่ผูป่้วย  หรอืผูท้ีต่อ้งกำรเลือด 

   6.1 โรคทีเ่กิดจำกแบคทเีรยี เชน่ แบคทเีรยีทีท่  ำใหเ้กิดโรคหนองใน 

และซฟิิลิส  เป็นตน้ 

   6.2 โรคทีเ่กิดจำกไวรสั ไดแ้ก่ โรคเอดส ์ตบัอกัเสบจำกไวรสัเป็นตน้ 

   

 



 



 ระยะของโรคติดต่อ 

   เม่ือจลิุนทรยีท์ีท่  ำใหเ้กิดโรค หรอืเชื้อโรคเขำ้สูร่ำ่งกำยแลว้ จะมีกำรแบง่ตวั

เพ่ือเพ่ิมจ ำนวน จนในทีสุ่ดท ำใหเ้กิดอำกำรของโรคขึ้น  ซึง่แบง่ไดเ้ป็น  3  ระยะคอื 

 ระยะฟักตวั (Incubation  Period)  เป็นระยะทีน่บัตัง้แตเ่ชื้อโรคเขำ้สู่
รำ่งกำยจนกระทัง่เกิดอำกำรของโรคขึ้น ซึง่ระยะน้ีเชื้อโรคจะปรบัตวัเองใหเ้หมำะสมกบัสภำพที่

มนัเขำ้ไปอำศยัอยูใ่นรำ่งกำยของตวัใหอ้ำศยั  แลว้มีกำรเจรญิเพ่ิมจ ำนวนอยำ่งรวดเร็วระยะฟัก

ตวัของเชื้อโรคแตล่ะชนิดจะตำ่งกนัออกไป  เชน่ โรคไทฟอยด ์ใชเ้วลำ 7-12 วนั โรคซฟิิลิส ใช ้

เวลำ 14-30 วนั เป็นตน้ 

 



 ระยะติดต่อ (Active  Period) เป็นระยะทีผู่ป่้วยเกิดอำกำรของโรคโดยใน

รำ่งกำยจะมีเชื้อโรค หรอืสำรพิษทีเ่ชื้อโรคสรำ้งขึ้นเป็นจ ำนวนมำก  และเป็นระยะทีส่ำมำรถท ำให ้

เกิดกำรแพรร่ะบำดของโรคได ้

 ระยะพกัฟ้ืน (Convalescent  Period) เป็นระยะทีผู่ป่้วยหำยจำกอำกำร
ของโรค แตย่งัสำมำรถเป็นพำหะของโรคอยู ่เน่ืองจำกยงัมีเชื้อโรคอยูใ่นรำ่งกำย และระยะน้ี

รำ่งกำยออ่นแอตอ่โรคอกีดว้ย 

 



 



 ความตา้นทาน 

   โดยปกตริำ่งกำยของคนเรำ และสตัวจ์ะมีแนวป้องกนัหรอืตอ่ตำ้นสิง่

แปลกปลอม หรอืเชื้อโรคอยูแ่ลว้ตำมธรรมชำต ิแตถ่ำ้บงัเอญิสิง่แปลกปลอมหรอืเชื้อโรคนัน้

เขำ้สูภ่ำยในรำ่งกำยได ้รำ่งกำยจะสรำ้งภูมิตำ้นทำนขึ้นมำป้องกนัและท ำลำย เพ่ือไมใ่หร้ำ่งกำย

เป็นอนัตรำยและเกิดขึ้นได ้ซึง่จดัวำ่เป็น ควำมตำ้นทำน (Resistance) โรคของ

รำ่งกำย 

  ควำมตำ้นทำน หมำยถึง  ควำมสำมำรถของสิง่มีชวีติทีจ่ะป้องกนัไมใ่หเ้กิดสภำพกำร

ตดิเชื้อ หรอืป้องกนัไมใ่หส้ิง่แปลกปลอมเขำ้สูร่ำ่งกำยได ้ปกตริำ่งกำยมีควำมตำ้นทำนโรคตำม

ธรรมชำตอิยูแ่ลว้  ซึง่อำจแบง่ไดเ้ป็น 3 แนว 



 1. แนวป้องกนัท่ี 1 ไดแ้ก่ โครงสรำ้งและสิง่ตำ่ง ๆ ทีร่ำ่งกำยสรำ้งขึ้น ซึง่มีอยูต่ำมธรรมชำตแิลว้  เชน่ 

ผิวหนงั ถือเป็นดำ่นส ำคญัในกำรป้องกนักำรตดิเชื้อตำ่ง ๆ ถำ้ผิวหนงัไมเ่กิดบำดแผล โอกำสทีจ่ลิุนทรยี์

หรอืสิง่แปลกปลอมจะเขำ้สูร่ำ่งกำยเป็นไปไดน้อ้ยมำกยกเวน้ แบคทเีรยีทีท่  ำใหเ้กิดโรคบำงชนิด อำจไช

ทะลุผำ่นผิวหนงัหรอืแทรกเขำ้ทำงตอ่มเหง่ือไดน้อกจำกสิง่ตำ่ง ๆ ทีร่ำ่งกำยผลิตขึ้นมำ เชน่ น ำ้ตำ น ำ้ลำย  

มีเอนไซมไ์ลโซโซม ์(Lysozyme) ทีส่ำมำรถท ำลำยแบคทเีรยีแกรมบวกชนิดตำ่ง ๆ ได ้ หรอืใน

กระเพำะอำหำรจะขบักรดเกลือซึง่มี pH ประมำณ 1-3  ออกมำซึง่สำมำรถท ำลำยสิง่แปลกปลอมและ

จลุินทรยี ์ทีป่ะปนขำ้ไปไดอ้ยำ่งด ี

 



 



 2. แนวป้องกนัท่ี 2  ถำ้สิง่แปลกปลอมหรอืจลิุนทรยีส์ำมำรถผำ่นแนวป้องกนัที ่1 ได ้

และเขำ้สูภ่ำยในรำ่งกำยจะถูกเม็ดเลือดขำวท ำลำยโดยขบวนกำรฟำโกไซโทซสิ 

(Phagocytosis) 

  3. แนวป้องกนัท่ี 3  เม่ือสิง่แปลกปลอมหรอืจลิุนทรยีท์ีเ่ขำ้สูร่ำ่งกำยและ

สำมำรถผำ่นแนวป้องกนัที ่2 ได ้โดยมีกำรเพ่ิมจ ำนวนมำกมำยหรอืขบัสำรพิษออกมำ 

รำ่งกำยจะสรำ้งแนวป้องกนัที ่3  คอืแอนตบิอด ี(Antibody)  ขึ้นมำเพ่ือตำ้นทำนตอ่

จลุินทรยีห์รอืสิง่แปลกปลอมนัน้ ๆ    

 



 ภมิูคุม้กนัท่ีไดม้า (Acquired  Immunity) 

  ภูมิคุม้กนัทีไ่ดม้ำ  หมำยถึง  ควำมตำ้นทำนทีร่ำ่งกำยสรำ้งขึ้นเพ่ือตำ้นทำนสิง่

แปลกปลอมซึง่อำจเป็นจลิุนทรยีห์รอืสำรพิษทีจ่ลิุนทรยีส์รำ้งขึ้น โดยสิง่แปลกปลอมทีเ่ขำ้ไปใน

รำ่งกำยจะเป็นตวักระตุน้ใหร้ำ่งกำยสรำ้งสำรตอ่ตำ้นหรอืแอนติบอด ี(Antibody) ขึ้น
เพ่ือท ำลำยสิง่แปลกปลอมดงักลำ่ว  มกัเรยีกสิง่แปลกปลอมนัน้วำ่ สำรเรำ้ตอ่ตำ้น หรอื

แอนตเิจน (Antigen)  อำจแบง่ภูมิคุม้กนัทีไ่ดม้ำออกเป็น 2 ประเภท ใหญ ่ๆ คอื 

 



 ภูมิคุม้กนัก่อเอง (Active   Immunity) เป็นภูมิคุม้กนัทีเ่กิดจำกกำรที่

รำ่งกำยไดร้บัแอนตเิจนเขำ้ไป  แลว้กระตุน้ใหร้ำ่งกำยสรำ้งแอนติบอดี้ขึ้นมำคุม้กนัตวัเอง 

ภูมิคุม้กนัน้ีอำจเกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ (Natural  Active Immunity) 
ภำยหลงัจำกทีค่นไข ้หำยป่วยโรคตำ่ง ๆ แลว้ เชน่ คนป่วยทีเ่ป็นโรคหดั หรอื ไขท้รพิษ เม่ือ

หำยแลว้จะไมป่่วยเป็นโรคเหลำ่น้ีอกี ภูมิคุม้กนัทีเ่กิดขึ้นเองตำมธรรมชำตน้ีิอำจจะคงอยูใ่น

รำ่งกำยในระยะเวลำทีน่ำนแตกตำ่งกนัออกไปขึ้นอยูก่บัชนิดของโรค โรคบำงชนิดหลงัจำกป่วย

แลว้จะภูมิกนัไปนำนตลอดชวีติแตโ่รคบำงชนิดเม่ือคนเรำป่วยแลว้ก็มีโอกำสป่วยซ ำ้อกีหลำย ๆ 

ครัง้ เชน่  หวดั ทอ้งเดนิเป็น 



 ตน้ ทัง้น้ีเพรำะภูมิคุม้กนัทีเ่กิดข้ึนคงอยูใ่นรำ่งกำยไดใ้นระยะเวลำทีส่ ัน้มำก  ภูมิคุม้กนัอกีประเภทหน่ึง

เป็นภูมิคุม้กนัซึง่มนุษยส์รำ้งข้ึน (Artificial  Active Immunity)  โดยกำรใชส้ิง่
แปลกปลอมฉีดหรอืกระตุน้ดว้ยวธิีอืน่ที่เหมำะสม หลงัจำกรำ่งกำยไดร้บัสิง่แปลกปลอมเหลำน้ีแลว้ก็จะ

เกิดกำรสรำ้งภูมิคุม้กนัขึ้น ตวัอยำ่งเชน่ กำรฉีดวคัซนีป้องกนัอหิวำตกโรค  กำรฉีดวคัซนี บีซจี ี

(BCG หรือ Bacillus Calmette Guerin) เพ่ือป้องกนัวณัโรค กำรฉีดวคัซนี
รวม ดพีีท ี(DPT หรือ Diphtheria Pertussis Tetanus) เพ่ือป้องกนัโรค
โปลีโอทำงปำกใหก้บัเด็ก กำรปลูกฝีป้องกนัไขท้รพิษ เป็นตน้ กำรปลูกฝังหรอืฉีดวคัซนีเป็นวธิีที่สะดวก

แตใ่นบำงครัง้อำจเกิดอำกำรแพ ้ หรอือำกำรแทรกซอ้นบำงครัง้ที ่2 หรือ 3 ในปรมิำณทีเ่หมำะสมจะท ำ

ใหร้ำ่งกำยสรำ้งภูมิคุม้กนัไดม้ำกและรวดเร็ว  

  ขอ้ดขีองภูมิคุม้กนัประเภทน้ี คอืเป็นวธิีทสีะดวก ภูมิคุม้กนัทีเ่กิดข้ึนมีระยะเวลำอยูใ่นรำ่งกำย

ไดน้ำน จงึมีผลคุม้กนัโรคไดน้ำน  สว่นขอ้เสยี คอื ไมส่ำมำรถออกฤทธิ์ไดท้นทว่งท(ีตอ้งใชเ้วลำในกำร

กระตุน้นำน)   และบำงครัง้อำจเกิดอำกำรแพข้ึ้นได ้

 



 



 ภูมิคุม้กนัรบัเอา (Passive Immunity) เป็นภูมิกนัทีเ่กิดจำกกำรทีร่ำ่งกำย

ไดร้บัแอนตบิอดหีรอือมิมูโนโกลบูลิน (Immunoglobulin ) เขำ้สูร่ำ่งกำย
โดยตรง เชน่ กำรไดร้บัจำกมำรดำทำงสำยรกขณะตัง้ครรภ ์หรอืกำรไดร้บัทำงน ำ้นมมำรดำ ซึง่

ถือวำ่เป็นวธีิกำรทีไ่ดร้บัตำมธรรมชำต ิ(Natural  Passive Immunity) 

นอกจำกน้ีอำจไดร้บัภูมิคุม้กนัทีม่นุษยส์รำ้งขึ้น (Artificial Passive  

Immunity) โดยกำรฉีดเซรุม่ (Serum) ซึง่เซรุม่น้ีผลิตขึ้นโดยกำรฉีดสิง่
แปลกปลอมเขำ้สูส่ิง่มีชวีติบำงชนิด เชน่ มำ้  กระตำ่ย  แพระ แกะ เป็นตน้ สตัวเ์หลำ่น้ีจงึถูก

กระตุน้ใหส้รำ้งแอนติบอดี้ขึ้นภำยในรำ่งกำย จำกนัน้จงึน ำเลือดของสตัวด์งักลำ่ว มำเขำ้เครือ่ง

หมุนเหวีย่ง เพ่ือแยกเอำสว่นของน ำ้เลือดออกมำ  ซึง่ในสว่นของน ำ้เลือดจะมีแอนตบิอดปีะปน

อยู ่จำกนัน้จงึน ำมำท ำใหบ้รสุิทธ์ิ แลว้ฉีดเขำ้สูส่ิง่มีชวีติอืน่ เชน่ กำรฉีดเซรุม่ป้องกนังูพิษ เป็น

ตน้  ภูมิคุม้กนัประเภทน้ีสำมำรถออกฤทธ์ิและใหผ้ลคุม้กนัไดท้นัท ีหรอืรวดเร็ว แตมี่ขอ้เสยี 

คอื จะคงทนอยูใ่นรำ่งกำยไดใ้นระยะเวลำสัน้ 



 



 สรปุทา้ยบท 

  ทุกหนทุกแหง่บนโลกของเรำ มีจลุินทรยีอ์ยูม่ำกมำยจงึมีโอกำสเขำ้สูร่ำ่งกำยของมนุษยเ์รำได ้

จลุินทรยีท์ีท่  ำใหเ้กิดโรค เรยีกวำ่ เชื้อโรค  เม่ือเขำ้สูร่ำ่งกำยของคนแลว้ ยอ่มท ำใหร้ำ่งกำยไมป่กติหรือ

เป็นโรคขึ้นได ้โดยมีเสน้ทำงไดห้ลำยเสน้ทำง คอื ทำงปำก ทำงจมูก ทำงผิวหนงั ทำงระบบสบืพนัธุ ์ทำง

รก และทำงกำรถำ่ยเลือด เม่ือเชื้อโรคเขำ้สูร่ำ่งกำยแลว้  มกัเพ่ิมจ ำนวนอยำ่งรวดเร็ว ซึง่เรยีกวำ่ ระยะ

ฟักตวั  จำกนัน้จะท ำใหร้ำ่งกำยเกิดโรคข้ึน ซึง่ระยะน้ีเชื้อโรคอำจแพรร่ะบำดไปสูบุ่คคลอืน่    ๆ     ซึง่

เรยีกวำ่ระยะตดิตอ่ และภำยหลงัจำกทีร่ำ่งกำยของผูป่้วยหำยจำกอำกำรของโรคแลว้ และยงัมีสภำพที่

ออ่นแอตอ่โรคอยูจ่ะสำมำรถเป็นพำหะของโรคตดิตอ่ไปไดอ้กีระยะหน่ึง ซึง่เรยีกระยะน้ีวำ่ ระยะพกัฟ้ืน 

  ในรำ่งกำยของคนโดยทัว่ไป จะมีควำมตำ้นทำนตอ่โรคตำ่ง ๆ โดยธรรมชำตอิยูแ่ลว้ซึง่ไดแ้ก ่

ผิวหนงัทีห่อ่หุม้รำ่งกำยอยูภ่ำยนอก รวมทัง้เอนไซมบ์ำงชนิดในสิง่คดัหลัง่ (Secretion)  

 ตำ่ง ๆ  ทีร่ำ่งกำยสรำ้งข้ึน เชน่ น ำ้ตำ น ำ้ลำย และอืน่ ๆ  อยำ่งไรก็ตำมถำ้เชื้อโรคสำมำรถเล็ดลอดเขำ้สู่

ภำยในรำ่งกำยได ้ก็จะถกูท ำลำยโดยเม็ดเลือดขำว  รวมทัง้ภูมิคุม้กนัทีร่ำ่งกำยสรำ้งขัน้ในรูปของสำร

ตอ่ตำ้นหรอืแอนตบิอดี้ แตบ่ำงครัง้รำ่งกำยอำยตอ่ตำ้นสิง่แปลกปลอมหรือเชื้อโรคไมท่นั จ ำเป็นตอ้ง

ไดร้บัภูมิคุม้กนัรบัเอำในรูปของเซรุม่ 
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