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ระบบน ้าเหลืองและระบบภมิูคุ้มกนัโรค 

Lymphatic system and Immunity system 
 
 

ระบบน ้าเหลือง (lymphatic system) 

 
 ระบบน ้าเหลอืงมคีวามสมัพนัธก์บัระบบการไหลเวยีนของเลอืด
ในสว่นของเสน้เลอืดขนาดเลก็ (microcirculation) 

 ระบบน ้าเหลอืงประกอบดว้ยน ้าเหลอืง(lymph)ทีอ่ยู่ในท่อน ้าเหลอืง 
(lymphatic vessles)  
เน้ือเยื่อน ้าเหลอืง  (lymphoid tissues)และอวยัวะน ้าเหลอืง 
(lymphoid gland) เป็นตน้ สว่นต่อมน ้าเหลอืง(lymph node) 
จะหมายถงึบรเิวณหรอืต าแหน่งทีม่เีน้ือเยื่อน ้าเหลอืงรวมกนัเป็นกลุ่มเดยีว
(lymph nodule)หรอืเป็นกลุ่มใหญ่ทีพ่บตามผนงัระบบทางเดนิ
อาหาร น ้าเหลอืงจงึจดัเป็นสว่นหนึ่งของของเหลวทีอ่ยู่ในร่างกาย ทีเ่กดิ
จากน ้าเลอืดหรอืพลาสมา(plasma) และของเหลวระหว่างเซลทีซ่มึ
ผ่านผนงัของท่อน ้าเหลอืงเขา้ไปอยู่ในช่องว่างของท่อ มสีว่นประกอบ
คลา้ยกบัพลาสมาแต่ไม่มเีมด็เลอืดแดง  
อาจพบเมด็เลอืดขาวชนิด lymphocyte ได ้นอกจากนี้ยงัมโีปรตนี
น้อยกว่าพลาสมา (โปรตนีเฉลีย่ประมาณ 1.5%) สว่นใหญ่ของโปรตนี
เป็นพวก albumin เหตุทีม่โีปรตนีน้อยกว่าเพราะโปรตนีทีม่โีมเลกุล
เลก็เท่านัน้ทีส่ามารถลอดผ่านรขูองผนงัเสน้เลอืดได้ นอกจากนี้ยงัพบสาร
อื่นเช่น ฮอรโ์มน เอนไซม ์ผลผลติทีไ่ดจ้ากขบวนการเมตาโบลซิมึของ
เซลล(์metabolites) และสารละลายทีไ่ดม้าจากเซลล ์จากเลอืด และ
ของเหลวในช่องว่างระหว่างเซลล ์รวมทัง้เมด็เลอืดและเซลลข์องแบคทเีรยี
ทีเ่มด็เลอืดขาวกนิเขา้ไป น ้าเหลอืงในอวยัวะต่างๆของร่างกายจะมี
ปรมิาณทีแ่ตกต่างกนัไป เช่นทีต่บัจะมนี ้าเหลอืงประมาณ 6.6% การ

ไหลเวยีนของน ้าเหลอืงในร่างกายจะไหลเวยีนไปในท่อน ้าเหลอืงทีม่ขีนาดเลก็ไปสูท่่อน ้าเหลอืงทีม่ขีนาดใหญ่ จากนัน้จะเขา้ไปทีเ่สน้เลอืด
ด าเพื่อเขา้สูห่วัใจทางเสน้เลอืดด าใหญ่ ระบบน ้าเหลอืงมหีน้าทีส่ าคญัคอื 

ก.เกีย่วขอ้งกบัการน าโปรตนีหรอืสารทีม่โีมเลกุลใหญ่ในอยูใ่นชอ่งว่างระหว่างเซล ซึง่หลุดออกมาจากเสน้เลอืดฝอยโดยผ่านการ
กรองหรอืโดยวธิ ีmicropinocytosis ซึง่ขนาดโมเลกุลของสารดงักล่าวไม่สามารถทีจ่ะกลบัเขา้สูเ่สน้เลอืดไดโ้ดยผ่านทางเสน้เลอืด
ฝอย 



 

ข.ท าหน้าทีใ่นการก าจดัสิง่แปลกปลอมหรอืแบคทเีรยีใหอ้อกจากน ้าเหลอืงไดโ้ดยใชเ้มด็เลอืดขาวชนิด lymphocyte และ 
macrophage cell 

ค.ท าหน้าทีใ่นการสรา้งภูมคิุม้กนัหรอื แอนตบิอดี ้(antibodies) โดยสรา้งจากเซลในต่อมน ้าเหลอืง แอนตบิอดีจ้ะท าหน้าที่
ต่อสูแ้ละท าลายแบคทเีรยี สารพษิ(toxin) ทีจ่ะเขา้สูร่่างกายโดยไปกบัน ้าเหลอืงหรอืน ้าเลอืด 

ง.ท าหน้าทีเ่ป็นทางผ่านของโภชนะพวกไขมนัทีด่ดูซมึจากผนงัล าไสเ้ลก็ไปยงัระบบเลอืด โดยผา่นท่อน ้าเหลอืงทีผ่นงัล าไสเ้ลก็ที่
เรยีกว่า lacteal สขีองน ้าเหลอืงทีบ่รเิวณน้ีจะเปลีย่นจากสเีหลอืงอ่อนไปเป็นสนี ้านมเนื่องจากมหียดไขมนัปนอยู่ 

 
ท่อน ้าเหลือง (lymphatic vessles) 

 
ท่อน ้าเหลอืงเป็นท่อปลายปิดกระจายแทรกอยูท่ ัว่ไปในร่างกายคลา้ยกบัการกระจายของเสน้เลอืดฝอย สว่นปลายของท่อจะมี

ขนาดเลก็ ท่อน ้าเหลอืงจะน าน ้าเหลอืงจากท่อน ้าเหลอืงขนาดเลก็ๆไปรวมกนัเขา้เป็นท่อขนาดใหญ่คอื thoracic duct จากนัน้จะสง่
น ้าเหลอืงผ่านเขา้เสน้เลอืดด าบรเิวณ subcalvian vein และ internal jugular vein ผนงัของท่อน ้าเหลอืงประกอบดว้ยเซลล์
เยื่อบุผวิ endothelium ทีม่ขีนาดใหญ่และบางกว่าเซลลเ์ยื่อบุในเสน้เลอืดแดงฝอย สว่นของเซลลเ์ยื่อบุ endothelium จะไม่อยู่
ชดิกนัและจะไมม่รีทูีผ่นงัท่อ(fenestration)ท่อน ้าเหลอืงขนาดเลก็มกัมตี าแหน่งอยู่ใกลก้บัเสน้เลอืดฝอย เรยีกว่าท่อน ้าเหลอืงฝอย 

(lymphatic capillaries) ส าหรบัท่อน ้าเหลอืงขนาดใหญ่ภายในท่อจะมลีิน้(valves) คลา้ยกบัลิน้ทีม่อียูใ่นเสน้เลอืดด า ท าหน้าที่
ป้องกนัการไหลกลบัของน ้าเหลอืง ผนงัของท่อน ้าเหลอืงจะมคีวามสามารถในการซมึผา่นสารต่างๆสงูกว่าเสน้เลดืฝอย เพราะช่องว่าง
ระหว่างเซลลม์ขีนาดกวา้งกว่า และม ีbasement membrane เพยีงชัน้เดยีว ระหว่างทางเดนิของท่อน ้าเหลอืงจะมต่ีอมน ้าเหลอืง
เป็นระยะๆ ท าหน้าทีใ่นการกรองน ้าเหลอืง ท่อน ้าเหลอืงภายในต่อมน ้าเหลอืงจะแยกออกจากกนัเป็นช่องกวา้งๆเรยีกว่า sinuses โดย
ผนงัของสว่น sinuses จะประกอบดว้ยเสน้ใย (fibrils) ทีจ่ดัเรยีงตวักนัแบบร่างแห (reticular framework of loose 

sinus tissue) และมเีซลลน์ ้าเหลอืง(lymphatic cells) ทีเ่ป็นพวก macrophages เช่น  reticular cells แทรกตวัอยู่
ตามร่างแห sinuses เหล่าน้ีสามารถรวมตวักนัใหมท่ าใหเ้กดิเป็นท่อน ้าเหลอืงแลว้ท าหน้าทีน่ าน ้าเหลอืงออกจากต่อมน ้าเหลอืงได้ 

 
ต่อมน ้าเหลือง (lymph node)  

 
ต่อมน ้าเหลอืงจดัเป็นเนื้อเยื่อน ้าเหลอืงชนิดหนึ่ง ปกตจิะพบต่อม
น ้าเหลอืงโดยทัว่ไปในร่างกาย ซึง่สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
คอื ต่อมน ้าเหลอืงทีอ่ยู่ใกลผ้วิหนงั (superficial lymph 

node) และต่อมน ้าเหลอืงทีอ่ยู่ตามอวยัวะภายในร่างกาย 

(deep lymph node)  
 
น ้าเหลอืงจะผ่านเขา้ต่อมน ้าเหลอืงทาง afferent 

lymphatic vessels และออกจากต่อมน ้าเหลอืงทาง 
efferent lymphatic vessels 

 
อวยัวะน ้าเหลือง (lymphoid organ) 

  
อวยัวะน ้าเหลอืงเป็นอวยัวะทีม่เีนื้อเยื่อน ้าเหลอืงมารวมกนัอยู่อย่างมรีะบบ เช่นมปีลอกหุม้(capsule) บางอวยัวะอาจมที่อ

น ้าเหลอืงมาเปิดเขา้และออก อาจมเีสน้เลอืดมาหล่อเลีย้งโดยเฉพาะได ้อวยัวะน ้าเหลอืงไดแ้ก่ มา้ม ต่อมไทมสั (thymus gland) และ
ต่อมทอลซลิ (tonsil gland) และ เซลลเ์มด็เลอืดขาว (Lymphocyes) เป็นตน้ 

 
 



 

1.ม้าม (spleen) 

   
จดัเป็นอวยัวะทีม่เีน้ือเยื่อน ้าเหลอืงมากทีส่ดุ มรีปูร่างแตกต่างกนัไปตามชนิดของสตัว ์ต าแหน่งโดยทัว่ไปอยูใ่กลก้บักระเพาะ

อาหาร ประกอบดว้ยเน้ือเยื่อ 2 สว่นคอื red pulp และwhite pulp สว่น red pulp จะมมีากกว่า และ white pulp เป็นสว่น
ทีไ่มม่เีสน้เลอืดฝอยอยู่เลย  red pulp จะประกอบดว้ย lymphocytes และ  macrophage โดยมเีสน้เลอืดฝอยกระจายแทรก
ตวัอยู่ มา้มมหีน้าทีส่ าคญัคอื 

ก.เป็นแหล่งสรา้งเมด็เลอืดทุกชนิด ในขณะทีส่ตัวย์งัเป็นตวัอ่อนเจรญิเตบิโตในมดลกู เมด็เลอืดขาวทีส่รา้งขึน้มาจะเป็นเดเลอืด
ขาวชนิด lymphocyte และ ชนิด monocyte เท่านัน้ 

ข.ท าหน้าทีก่รองน ้าเลอืดหรอืพลาสมา หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่งวา่มหีน้าทีท่ าลายเมด็เลอืดแดงทีห่มดอายขุยั และเกบ็ธาตุเหลก็ทีม่ี
อยู่ในเฮโมโกลบนิของเมด็เลอืดแดงไว ้ส าหรบัใชใ้นการสรา้งเฮโมโกลบนิต่อไป 

ค.เป็นแหล่งสะสมเลอืดไวใ้ชใ้นภาวะมีจ่ าเป็นเช่นขณะทีร่่างกายเสยีเลอืดหรอืขณะออกก าลงักาย 

ง.ท าหน้าทีใ่นการสรา้งภมูคิุม้กนัใหแ้ก่ร่างกาย 

 
2.ต่อมไทมสั (thymus gland)  

 
เป็นต่อมไรท้่อชนิดหนึ่ง อยูใ่นระบบน ้าเหลอืง อยู่บรเิวณหลงักระดกูหน้าอก (sternum) โดยจดัเป็นอวยัวะน ้าเหลอืงทีพ่บได้

เพยีงชว่งวยัหนึ่งเท่านัน้ (primary lymphoid organ) ภายหลงัจะถูกแทนทีด่ว้ยเน้ือเยื่อไขมนั (fat tissue) ต่างๆจนไม่
สามารถมองเหน็ต่อมไทมสัไดอ้กี และจะหายไปเมื่ออายุมากขึน้ ต่อมนี้ท าหน้าทีใ่นการสรา้ง lymphocyte และ antibody ขณะที่
สตัวย์งัเป็นตวัอ่อนหรอืหลงัคลอด 

 
3. ต่อมทอนซิล (Tonsil gland) 



 

 
           ต่อมทอนซลิเป็นอวยัวะสว่นหนึ่งของระบบภูมคิุม้กนัของร่างกายอยูใ่นคอ จดัเป็นเนื้อเยื่อชนิดลมิฟอยดใ์นระบบน ้าเหลอืงทีป่ก
คลุมดว้ยเซลลเ์ยื่อบุทางเดนิหายใจ มีหน้าท่ีก าจดัเชือ้โรค แต่บ่อยครัง้ทีต่วัมนัเองถูกเชือ้โรคเล่นงาน จนเกดิการอกัเสบของต่อมเอง ต่อม
ทอนซลิ คอืต่อมน ้าเหลอืงทีอ่ยู่บรเิวณดา้นขา้งล าคอตรงโคนลิน้ เป็นสว่นหนึ่งของระบบภมูคิุม้กนัในร่างกาย ภายในต่อมมเีมด็เลอืดขาว
หลายชนิดท าหน้าทีค่อยดกัจบัเชือ้โรค 

             ต่อมทอนซลิจะท าหน้าทีด่า้นระบบภมูคิุม้กนัมากทีส่ดุเมื่ออายุ 4-10 ปี หลงัจากนัน้จะมขีนาดเลก็ลง แต่ยงัท างานเกอืบตลอด
ชวีติ ถา้ต่อมทอนซลิเกดิการอกัเสบบ่อยๆ จะท าใหเ้มด็เลอืดขาวในต่อมทอนซลิลดลง สง่ผลใหฆ้า่เชือ้โรคและสรา้งภูมคิุม้กนัไดล้ดลงดว้ย 

และบางครัง้แทนทีต่่อมทอนซลิจะเป็นทีก่ าจดัเชือ้โรค กลบักลายเป็นทีเ่กบ็เชือ้โรคแทน ท าใหเ้กดิการอกัเสบไดบ้่อยๆผูป่้วยจะมีอาการเจบ็
คอมีไข ้กลนืล าบาก เบื่ออาหารร่วมกบัต่อมน ้าเหลอืงทีค่อโต 

4. เซลลเ์มด็เลือดขาว (Lymphocytes) 

เมด็เลอืดขาวชนิดลมิโฟไซต์ (Lymphocyte) เป็นเมด็เลอืดขาวทีผ่ลติจากไขกระดกู เมด็เลอืดขาวชนิดนี้แบ่งออกเป็น 2 ชนิดย่อย ๆ 

คอื บเีซลล ์(B-Cell) และทเีซลล ์(T-Cell) เมื่อเมด็เลอืดขาวถูกผลติออกมาแลว้ 25% ทีเ่ป็นบเีซลลจ์ะยงัอยูใ่นไขกระดกู สว่นเมด็
เลอืดขาว 75% จะเขา้สูร่ะบบน ้าเหลอืงและเลอืด จากนัน้กจ็ะพฒันาเป็นทเีซลลต่์อไป โดยเมด็เลอืดขาวชนิดนี้จะท าหน้าทีใ่นการต่อสูก้บั
การตดิเชือ้ และป้องกนัการตดิเชือ้ในครัง้ต่อไป 

=========================================================================== 
โดยเมด็เลือดขาวแบ่งออกเป็นท้ังหมด 5 ชนิดได้แก่ 

1) เม็ดเลอืดขาวชนิดนิวโตรฟิล (Neutrophil) เป็นชนิดของเมด็เลือดขาวท่ีมมีากท่ีสุดในร่างกาย ท าหน้าท่ีในการป้องกันการติดเชือ้ ไวรัส 
แบคทีเรีย เชือ้รา พิษจากสารต่าง ๆ หรือแม้แต่ต่อสู้กับเซลล์มะเร็ง 

2) เม็ดเลอืดขาวชนิดลมิโฟไซต์ (Lymphocyte) เป็นเมด็เลือดขาวท่ีผลิตจากไขกระดูก เมด็เลือดขาวชนิดนีแ้บ่งออกเป็น 2 ชนิดย่อย ๆ คือ 
บีเซลล์ (B-Cell) และทีเซลล์ (T-Cell) เม่ือเมด็เลือดขาวถกูผลิตออกมาแล้ว 25% ท่ีเป็นบีเซลล์จะยงัอยู่ในไขกระดูก ส่วนเมด็เลือดขาว 
75% จะเข้าสู่ระบบน า้เหลืองและเลือด จากน้ันกจ็ะพัฒนาเป็นทีเซลล์ต่อไป โดยเมด็เลือดขาวชนิดนีจ้ะท าหน้าท่ีในการต่อสู้กับการติด
เชือ้ และป้องกันการติดเชือ้ในคร้ังต่อไป 

3) เม็ดเลอืดขาวชนิดอีโอซิโนฟิล (Eosinophil) เป็นเมด็เลือดขาวชนิดท่ีถกูสร้างขึน้เพ่ือต่อสู้และป้องกนัการติดเชือ้แบคทีเรีย ปรสิต และ
ท าหน้าท่ีควบคุมอาการอักเสบท่ีท าให้เกิดอาการแพ้และโรคหอบหืด 

4) เม็ดเลอืดขาวชนิดโมโนไซต์ (Monocyte) เป็นเมด็เลือดขาวชนิดท่ีท าหน้าท่ีก าจัดจุลินทรีย์ ส่ิงแปลกปลอม และเซลล์ท่ีตายแล้ว 
5) เม็ดเลอืดขาวชนิดบาโซฟิล (Basophil) เป็นเมด็เลือดขาวชนิดท่ีช่วยป้องกันและรักษาการติดเชือ้จากจากบาดแผล บรรจุสารท่ีมี

คุณสมบัติบรรเทาอาการแพ้และช่วยควบคุมการแขง็ตัวของเลือด 
อาการเมด็เลือดขาวสูงจากสาเหตท่ีุไม่รุนแรงสามารถหายได้โดยไม่ต้องรักษา แต่ถ้าเกิดจากเง่ือนไขสุขภาพท่ีค่อนข้างรุนแรงอาจต้องรักษาอย่าง
จริงจังในระยะยาว โดยภาวะเมด็เลือดขาวสูงจะลดลงและกลบัเข้าสู่ภาวะปกติได้หากรักษาไปแล้วระยะหน่ึง 

                        อุมารนิทร ์สนิสงูสดุ วอคเตอร,์ June 2018 
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