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จุดประสงค์ 

1 แนวคดิพืน้ฐานของเกีย่วกบัภูมคุ้ิมกนัโรค                                                                                                             

2 ความผดิปกตเิกีย่วกบัภูมคุ้ิมกนั และการพยาบาล                                                                                               
- Immune  : Hypersensitivity- Anaphylaxis                                                                                                               
- allergy, contact dermatitis                                                                                                                                       
- Immune deficiency : AIDS                                                                                                                                 
- Autoimmune : SLE, Rheumatoid arthritis 
 



ประวัติการค้นพบ  
Transfer Factor(ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์)  

•  ในปี คศ 1949 ได้เกดิการค้นพบ
คร้ังยิง่ใหญ่ของมนุษยชาต ิ          
โดย ดร.เชอร์วูด ลอเร็นซ์  

ปฏิกริิยาของการตอบสนองของภูมิคุ้มกนัโรคสามารถถ่ายทอดจากผู้บริจาคไป
ยงัผู้ป่วยวณัโรคได้ด้วยการฉีดสารทีถู่กสกดัออกจาก เซลส์เม็ดเลอืดขาว ของผู้

บริจาคที่เคยเป็น วณัโรค และ ได้รับการรักษาจนหายขาดแล้ว 



Transfer Factor  

• ประโยชน์ของ Transfer Factor 
   - สนบัสนุนความสามารถในการท างานของระบบภูมิคุม้กนัในการจ า 

ตอบสนอง และเรียนรู้ส าหรับภยัต่างๆ ท่ีคุกคามร่างกายและภยัจาก
ความเครียด 

  - เพ่ิมพลงัและรักษาสมดุลใหก้บัระบบภูมิคุม้กนัทนัทีท่ีมีความจ าเป็น 
  - เพ่ิมประสิทธิภาพของเซลลเ์พชฌฆาตมากกวา่ 437% 
   - ส่งเสริมการท างานของทีเซลล ์และบีเซลล ์

 



เมด็เลอืดขาวกลุ่ม  
Phagocyte เยือ่บุผวิ 

ผวิหนัง 

ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์  

ภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่ก าเนิด 
Innate immunity 

ภูมิคุ้มกันที่มีได้รับมาภายหลัง 
Innate immunity 

ด่านแรก ด่านสอง 

ระบบปกคลุมร่างกาย ภูมคุ้ิมกนัแบบไม่จ าเพาะ 
(Nonspecific Immunity) 

น า้ลาย 
เหงือ่ 

กระเพาะอาหาร 
น า้ตา  

ด่านสาม 

ภูมคุ้ิมกนัแบบจ าเพาะ 
(Specific Immunity) 

ระบบน า้เหลอืง  

เมด็เลอืดขาวกลุ่ม Lymphocyte 

วคัซีน ทอกซอย เซรุ่ม 



ระบบภูมิคุ้มกัน Immune system 

สารเคมี 

กระตุ้น Antibody = Ab Antigen =Ag 

โปรตีนในเลือด สิงแปลกปลอม 

ต่อต้าน/ท าลาย 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOi02ZeGj8cCFccGjgodec0AGA&url=http://www.emaginfo.com/?p=61355&ei=-XzAVajUH8eNuAT5moPAAQ&bvm=bv.99261572,d.c2E&psig=AFQjCNEXuZ8AbYF5d7wcGwMZgDl_cF_tzA&ust=1438764609454398
http://www.4lifedd.com/hiv_aids.asp?ac=hiv_viral_load




ระบบภูมคุ้ิมกนั (Immune System) 

ระบบภูมิคุ้มกนั (Immune system) มีบทบาทส าคญัใน
การปกป้องร่างกายจากจุลชีพก่อโรค ได้แก่ แบคทีเรีย 
เช้ือรา ไวรัส และ ปรสิต ทั้งยงัท าหน้าทีข่จัดเซลล์ที่มีการ
กลายพนัธ์ุเพือ่ก่อตวัเป็นเซลล์มะเร็ง ถ้าระบบภูมิคุ้มกนั
ของร่างกายอ่อนแอ เซลล์ทีก่ลายพนัธ์ุกจ็ะไม่ถูกระบบ
ภูมิคุ้มกนัท าลายและกลายเป็นโรคมะเร็งได้ อาจพอสรุป
ได้ว่า หน้าทีห่ลกัของระบบภูมิคุ้มกนั คอื  
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1. Defense  

2. Homeostasis  

3. Surveillance 

 

หนา้ที่หลกัของระบบภูมิคุม้กนั คือ  



1. Defense ป้องกนัและท าลายเช้ือโรคและส่ิง
แปลกปลอม 

2. Homeostasis คอยก าจัดเซลล์ปรกติที่
เส่ือมสภาพ เช่น เม็ดเลอืดทีมี่อายมุาก ออกจาก
ระบบของร่างกาย 

3. Surveillance คอยจบัตาดูเซลล์ต่างๆทีแ่ปร
สภาพผิดไปจากปรกติ เช่น คอยดกัท าลายเนื้องอก 
(Tumer cell) เพือ่ป้องกนัการเกดิโรคมะเร็ง  

 



เซลล์ส าคญัของระบบภูมคุ้ิมกนั คอื เซลล์เมด็
เลอืดขาว (White Blood Cell, WBC) ซ่ึงมีต้น
ก าเนิดมาจากไขกระดูกและกระจายอยู่ทัว่
ร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเนือ้เยือ่น า้เหลอืง 
เช่น ต่อมน า้เหลอืง ม้าม และ Peyer’s patch ใน
ล าไส้ เป็นต้น  

 



เซลล์ส าคญัของระบบภูมคุ้ิมกนั คอื เซลล์เม็ด
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เซลล์เม็ดเลอืดขาว (WBC) แบ่งได้เป็น 
1. Lymphocyte 

2. Neutrophil 

3. Monocyte/Macrophage 

4. Eosinophil 

5. Basophil 

 



เซลล์เม็ดเลอืดขาว (WBC) แบ่งได้เป็น 
1. Lymphocyte 

2. Neutrophil 

3. Monocyte/Macrophage 

4. Eosinophil 

5. Basophil 

 



Lymphocyte เป็นเซลล์เม็ดเลอืดขาวขนาด
เลด็ มีบทบาทส าคญัมากในการก าจัดเช้ือโรค
ทีม่ารุกราน รวมทั้งเซลล์ของร่างกายทีม่กีาร
กลายพนัธ์ุและก่อตวัเป็นเซลล์มะเร็ง 
Lymphocyte อาจแบ่งย่อยได้เป็น 3 ชนิดคอื 
 



Lymphocyte เป็นเซลล์เม็ดเลอืดขาวขนาด
เลก็   มีบทบาทส าคญัมากในการก าจัดเช้ือ
โรคทีม่ารุกราน รวมทั้งเซลล์ของร่างกายทีม่ี
การกลายพนัธ์ุและก่อตวัเป็นเซลล์มะเร็ง 
Lymphocyte อาจแบ่งย่อยได้เป็น 3 ชนิดคอื 
 



(1) B-Cell 

(1) B-Cell มีโมเลกลุของแอนตบิอดตีดิอยู่ทีผ่วิเป็นตวัจับ
กบัแอนติเจน  (Antigen Receptor) ซ่ึง B-Cell แต่ละ
เซลล์จะจับกบัแอนติเจนได้เพยีงชนิดเดียว แต่เซลล์
ทั้งหมดในร่างกายรวมกนัแล้วสามารถจับแอนติเจนต่างๆ
ได้แทบทุกชนิด เมื่อ B-cell พบกบัแอนติเจนที่เข้ากนัได้ก็
จะใช้แอนติบอดีจะจับกบัแอนติเจนน้ัน และส่ือสารให้ 
Neutrophil และ T-cell มาช่วยกนัก าจัดแอนติเจนน้ัน  

 



(1) B-Cell 

(1) B-Cell มีโมเลกลุของแอนตบิอดตีดิอยู่ทีผ่วิเป็นตวัจับ
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ร่างกายรวมกนัแล้วสามารถจับแอนตเิจนต่างๆได้แทบทุก
ชนิด เมื่อ B-cell พบกบัแอนติเจนที่เข้ากนัได้กจ็ะใช้
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(2) T-Cell 

(2) T-Cell มีจ านวนประมาณ 80 % ของจ านวน Lymphocyte ทั้งหมด ก าเนิด
มาจากไขกระดูก แล้วถูกส่งผ่านเข้าไปในต่อมไทมัส (Thymus gland)ใน
กระบวนการเจริญเติบโต มีการสร้าง T-Cell Receptor (TCR) เพือ่ใช้จับกบั
แอนติเจนแต่ละชนิด และยงัสร้าง CD4 กบั CD8 บนผนังเซลล์เพือ่ใช้จับกบั 
MHC ส าหรับ T-Cell น้ันมีความสามารถในการจ าแนกโมเลกลุทีผ่ดิปรกติไป
จากโมเลกลุของร่างกาย ความสามารถนีเ้กดิขึน้ระหว่างที ่T-Cell ผ่านเข้าไปใน
ต่อมไทมัส ในกระบวนการเจริญเติบโตของ T-cell T-Cell ที่ผ่านการคัดเลอืก
แล้วจะเดินทางออกจากต่อมไทมัสสู่กระแสเลอืดและเดินทางอยู่ในเครือข่าย
ระบบน า้เหลอืงกบักระแสเลอืด และประจ าการตามเนือ้เยื่อน า้เหลอืงต่างๆของ
ร่างกาย 
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แอนติเจนแต่ละชนิด และยงัสร้าง CD4 กบั CD8 บนผนังเซลล์เพือ่ใช้จับกบั 
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T-Cell ยงัแยกหน้าทีก่นัท างานหลายภารกจิต่างกนั แต่
ละกลุ่มจะแตกต่างกนัทีผ่วิของผนังด้านนอกของเซลล์ 
ซ่ึงมตีัวรับ ไม่เท่ากนัและไม่เหมอืนกนั ดงัน้ัน T-Cell จึง
อาจแบ่งย่อยออกเป็น 2 หน่วย ดังนี ้

1) Helper T-Cell หรือเรียกอย่างอืน่เป็น TH, T4, CD4 เป็นเซลล์ที่มี 
CD4 บนผนังเซลล์ท าหน้าที่ส ารวจตรวจตราหาเช้ือโรคและส่ิง
แปลกปลอมทีม่ารุกราน และส่งข้อมูลข่าวสารให้เซลอืน่ในระบบ
ภูมิคุ้มกนั โดยเฉพาะ B-Cell ช้ีเป้าให้ B-Cell เข้ามาส ารวจ ถ้าไม่ใช่ส่ิง
แปลกปลอม ขบวนต่างๆกจ็ะหยุด แต่ถ้าเป็นส่ิงแปลกปลอมกจ็ะระดม 
Lymphocyte อืน่ๆทีอ่ยู่ใกล้เคยีงมาช่วยกนัฆ่าและท าลาย 
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แต่จุดอ่อนของ Helper T-Cell คอื จะถูก
ท าลายโดยไวรัส HIV ท าให้ Helper T-Cell 
ลดลง ซ่ึงน าไปสู่โรคเอดส์ (AIDS : Aqquired 
Immunodeficiency Syndrome) เมื่อ Helper 
T-Cell ลดลง จะมีผลต่อเน่ืองให้จ านวน T-
Cell ลดน้อยลงไปด้วย ท าให้จ านวน 
Lymphocyte ลดลง นอกจากนีไ้วรัส HIV ยงั
ไปท าลาย macrophage ซ่ึงเป็นเซลนักฆ่าที่
ส าคญัอกีตัวหน่ึงด้วย 
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Cell ลดน้อยลงไปด้วย ท าให้จ านวน 
Lymphocyte ลดลง นอกจากนีไ้วรัส HIV ยงั
ไปท าลาย macrophage ซ่ึงเป็นเซลนักฆ่าที่
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แต่จุดอ่อนของ Helper T-Cell คอื จะถูก
ท าลายโดยไวรัส HIV ท าให้ Helper T-Cell 
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เมือ่ระบบภูมคุ้ิมกนัขาด Helper T-Cell แม้จะ
มี B-Cell และ T-Cell ชนิดอืน่ๆ แต่ขาดตัวช้ี
เป้าต่อเช้ือโรคและส่ิงแปลกปลอม ท าให้ระบบ
ภูมคุ้ิมกนัทั้งระบบอ่อนแอลง ท าให้คนทีเ่ป็น
โรคเอดส์ล่อแหลมต่อการถูกท าลายจากทุกโรค 
แม้บางโรคจะมีอนัตรายเลก็น้อยกต็าม เช่นโรค
หวดั  

 



2) Killer T-Cell 

2) Killer T-Cell                        Cytotoxic T-Lymphocyte      CTL                
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(3) Natural Killer Cell      NK Cell (                        ) 
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macrophage      Helper T-Cell                   NK Cell                          

       



สรุป หน้าทีห่ลกัของ NK Cell คอื ก าจัด
เซลล์มะเร็ง (Tumer Cell) และ เซลล์ของ
ร่างกายที่ติดเช้ือไวรัส โดยการยงิเอน็ไซม์
ที่มีพษิร้ายแรง (Toxic enzyme) ใส่เซลล์
เป้าหมาย 

 



สรุป หน้าทีห่ลกัของ NK Cell คอื ก าจัด
เซลล์มะเร็ง (Tumer Cell) และ เซลล์ของ
ร่างกายที่ติดเช้ือไวรัส โดยการยงิเอ็นไซม์
ที่มีพษิร้ายแรง (Toxic enzyme) ใส่เซลล์
เป้าหมาย 

 



Neutrophil 

Neutrophil สร้างในไขกระดูกแล้วท่องไปในกระแส
เลอืด ชอบไปยงับริเวณที่มีการติดเช้ือ มีหน้าที่หลกั
คอื ล้อมจบักนิจุลนิทรีย์ ด้วยกระบวนการกลนืกนิ 
(Phagocytosis) กล่าวคอื ด้วยการฆ่าโดยวธีิ ‘ฮุบ
เหยือ่’ แล้วค่อยๆ ย่อยสลายเช้ือโรคทีรุ่กรานเข้าสู่
ร่างกายได้แก่ แบคทีเรีย เช้ือรา และพยาธิ ก่อนที่ตัว
มันเองจะตายไปด้วย  

 



Neutrophil 

Neutrophil สร้างในไขกระดูกแล้วท่องไปในกระแส
เลอืด ชอบไปยงับริเวณที่มีการติดเช้ือ มีหน้าที่หลกั
คอื ล้อมจบักนิจุลนิทรีย์ ด้วยกระบวนการกลนืกนิ 
(Phagocytosis) กล่าวคอื ด้วยการฆ่าโดยวธีิ ‘ฮุบ
เหยือ่’ แล้วค่อยๆ ย่อยสลายเช้ือโรคทีรุ่กรานเข้าสู่
ร่างกายได้แก่ แบคทีเรีย เช้ือรา และพยาธิ ก่อนที่ตัว
มันเองจะตายไปด้วย  

 



Macrophage 

Macrophage เป็น WBC ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด 
ก าเนิดจากไขกระดูก เมือ่เตบิโตเตม็ทีแ่ล้วจะ
เข้าสู่กระแสเลอืด มหีน้าทีห่ลกัคล้าย 
Neutrophil คอื ก าจดัเซลล์มะเร็ง และจุลชีพ
ก่อโรคโดยกระบวนการ Phagocytosis  

 



Macrophage 

Macrophage เป็น WBC ทีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ด 
ก าเนิดจากไขกระดูก เมือ่เตบิโตเตม็ทีแ่ล้วจะ
เข้าสู่กระแสเลอืด มหีน้าทีห่ลกัคล้าย 
Neutrophil คอื ก าจดัเซลล์มะเร็ง และจลุชีพ
ก่อโรคโดยกระบวนการ Phagocytosis  

 



Macrophage                                                          NK Cells     

Cytotoxic T-Lymphocyte                                                      Toxic 

Enzyme                  



Eosinophil 

     Eosinophil มีหน้าที่ท าลายสารที่ท าให้
เกดิปฏกิริิยาภูมแิพ้ ซ่ึงหากปล่อยทิง้ไว้จะ
ก่อให้เกดิการอกัเสบ เช่น สารจากตัวอ่อน
(larva) ของพยาธิตวักลม สารก่อภูมแิพ้
จากมะเร็งบางชนิด และสารจากยา
บางอย่าง  

 



Eosinophil 

     Eosinophil มีหน้าที่ท าลายสารที่ท าให้
เกดิปฏกิริิยาภูมแิพ้ ซ่ึงหากปล่อยทิง้ไว้จะ
ก่อให้เกดิการอกัเสบ เช่น สารจากตัวอ่อน
(larva) ของพยาธิตวักลม สารก่อภูมแิพ้
จากมะเร็งบางชนิด และสารจากยา
บางอย่าง  

 



Basophil 
Basophil มหีน้าทีป้่องกนัการเกดิอาการภูมแิพ้ 
กล่าวคอืมนัจะควบคุมร่างกายทีจ่ะหลัง่สารฮิสตามีน 
(histamine) อนัเป็นปฏิกริิยาซ่ึงเกดิจากการรับสาร
ก่อภูมแิพ้ เช่น ฝุ่น เกสรดอกไม้ ละอองเกสรจากผึง้ 
(bee pollen) มิให้หลัง่ออกมามากเกนิไป นอกจากน้ัน 
Basophil ยงัช่วยควบคุมสารเฮพารินซ่ึงท าให้เลอืด
ใส ไม่ให้มีมากเกนิไป 



Basophil 
Basophil มหีน้าทีป้่องกนัการเกดิอาการภูมแิพ้ 
กล่าวคอืมนัจะควบคุมร่างกายทีจ่ะหลั่งสารฮิสตามีน 
(histamine) อนัเป็นปฏิกริิยาซ่ึงเกดิจากการรับสาร
ก่อภูมแิพ้ เช่น ฝุ่น เกสรดอกไม้ ละอองเกสรจากผึง้ 
(bee pollen) มิให้หลัง่ออกมามากเกนิไป นอกจากน้ัน 
Basophil ยงัช่วยควบคมุสารเฮพารินซ่ึงท าให้เลอืด
ใส ไม่ให้มีมากเกนิไป 



โรคทีเ่กีย่วข้องกบัระบบภูมิคุ้มกนั 
 

โรคทีเ่กีย่วข้องกบัระบบภูมิคุ้มกนั มีดังนี ้
1. ภูมิแพ้ โรคหืด ไข้ละอองฟาง 
2. โรคภูมิต้านทานเนือ้เยือ่ตนเอง เช่น SLE SLD รูมาทอยด์ โรคข้ออกัเสบ 
3. โรคเบาหวาน 
4. โรคปลอกประสาทตาเส่ือมแข็ง 
5. โรคเอดส์ (AIDS) เมื่อเช้ือเอชไอวี (HIV) เข้าสู่ร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกนัจะ
สร้างสารออกมาต่อต้านแต่เช้ือเอชไอวมีีความคงทนมากยากทีจ่ะถูกท าลายและ
ยงัสามารถเจริญในร่างกายได้ดีและจะไปท าลายระบบภูมิคุ้มกนัทีเ่รียกว่า 
ภูมิคุ้มกนับกพร่อง จึงท าให้ผู้ป่วยด้วยโรคเอดส์เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ และ
เสียชีวติในทีสุ่ด เช่น วณัโรค มะเร็ง 

 



ปัจจัยที่มีผลต่อการเกดิโรค 2 ปัจจัย คอื 

1. กรรมพนัธ์ุ ปัจจยันีข้ึน้อยู่กบัแต่ละบุคคล แต่ละคนมีระบบภูมิคุ้มกนั
ที่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่ต่างกนั ฉะนั้นหากพ่อแม่มีระบบ
ภูมิคุ้มกนัทีด่ ีลูกกย่็อมจะมีภูมคุ้ิมกนัทีด่ด้ีวย หากพ่อแม่มีภูมิคุ้มกนั
บางจุดบกพร่อง ลูกกอ็าจได้รับการถ่ายทอดในจุดทีบ่กพร่องได้เช่นกนั 
แต่โดยทัว่ๆ ไปภูมิคุ้มกนักจ็ะได้มาตรฐานในระดบัหน่ึง  

2. สุขภาพร่างกาย เมื่อได้รับเช้ือโรค ร่างกายจะต้องสร้างสารภูมิคุ้มกนั
ได้เร็วและมากพอจึงจะก าจัดเช้ือโรคได้ ถ้าร่างกายอ่อนแอกท็ าให้ระบบ
อ่อนแอไปด้วย การสร้างภูมิคุ้มกนัในร่างกายกไ็ม่ค่อยด ีจงึเกดิการ
เจ็บป่วยขึน้  

 



วธีิป้องกนัและการดูแลตนเองเพือ่เสริมสร้างภูมิคุ้มกนั 
 

การดูแลตนเองเพือ่เสริมสร้างภูมิคุ้มกนั มีดังนี ้

1. อาหาร ควรรับประทานอาหารทีส่ะอาด ไม่รับประทานอาหารทอดหรือย่าง
ที่ไหม้เกรียม อาหารหมักดองควรรับประทานอาหารให้เพยีงพอและครบ 5 หมู่
ทุกมือ้2. การออกก าลงักาย การออกก าลงักายช่วยให้การสูบฉีดโลหิตและ
ไหลเวยีนโลหิตดีขึน้ เม็ดเลอืดขาวหรือภูมิคุ้มกนัจะเข้าสู่เนือ้เยือ่ต่างๆ ได้ดีเม่ือ
มีเช้ือโรคข้าสู่ร่างกายกจ็ะก าจัดเช้ือโรคได้อย่างรวดเร็ว 
3. การดูแลสุขภาพจิตให้ด ีเพราะการมีสุขภาพจิตทีด่ี จิตใจแจ่มใสเบิกบาน
ร่างกายจะหลัง่สารเอนดอร์ฟิน ท าให้ระบบการท างานของเซลล์ดีขึน้ ดังน้ัน 
การมีความคดิในด้านบวก การเอือ้อาทรต่อผู้อืน่ การมีจิตใจทีเ่ป็นสมาธิ จึงเป็น
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัให้กบัร่างกาย 

 



เมื่อเกดิบาดแผลขึน้ จะมีการบวมแดง ร้อน และเกดิการ
อกัเสบมีหนอง เน่ืองจากบางคร้ังมีการตายของเม็ดเลอืด
ขาวมาก ซ่ึงเม็ดเลอืดขาวที่ตายจะหลัง่สารบางชนิด

ออกมาที่มีฤทธ์ิเป็นกรด จึงท าให้ร้อนและบวม ส่วนอาการ
แดงของบาดแผลน้ันเน่ืองจากมีเลอืดไหลเข้ามามาก

บริเวณที่เกดิแผล เรียกว่า แผลอกัเสบ ส่วนหนองเกดิจาก
การที่เม็ดเลอืดขาวที่จับกนิเช้ือโรคแล้วแตกและตายทับถม

เป็นเศษขยะหรือหนองสีขาวๆ 









ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

แพ้ภมูิตวัเอง Autoimmune ภมิูค้มกนัไวเกิน Sensitive 

SLE, (โรคพุ่มพวง) ภมิูแพ้ 

สะเก็ดเงนิ (Psoriasis) หอบ หืด 

ข้ออักเสบ-รูมาตอยด์ ลมพิษ 

โรคเบาหวาน  

โรคกระเพาะ, ระบบทางเดนิอาหาร 

ภมูิคุ้มกันต ่า ภมิูคุ้มกนัต ่ำ 
ตับอักเสบชนิดบ,ี ซี, อำกำรติดเชือ้,  

ภมูคุ้ิมกันบกพร่อง (HIV) ไข้หวดัใหญ่ 

วัณโรค 

มะเร็ง 



ภาวะภูมแิพ้ 
(HYPERSENSITIVITY, ALLERGY) 

 ภาวะภูมิแพ้หรือภาวะภูมิไวเกินคือภาวะที่
ร่างกายตอบสนองทางภูมิคุ้มกนัมากเกนิพอดีต่อสารที่

ท าให้เกดิอาการแพ้ซ่ึงเรียกว่า allergen ท าให้มีการ
อกัเสบท าลายเนือ้เยือ่ตนเอง 
 

ภาวะภูมแิพ้ม ี4 แบบ 



 ภาวะภูมิแพ้แบบที1่.  
(Type I Hypersensitivity)   

allergen คอื ฝุ่น ยา อาหาร เกสร ดอกไม้ ซีร่ัมม้าซ่ึงร่างกาย
ได้รับทางการสัมผสั กนิ ฉีด หรือหายใจ  อาการแพ้ทีเ่กดิจะเกดิ
เร็ว เช่น แพ้ฝุ่นจะมกีารไอจามทนัท ี
 

กลไกเมือ่ได้รับallergen คร้ังแรกร่างกายจะสร้างแอนติบอดี
ชนิดIgE ไปเกาะบน mast cell และbasophil เมือ่ได้รับ allergen 
คร้ังทีส่อง allergen จะข้าไปเกาะกบัแอนตบิอดทีีอ่ยู่บนเซลล์ 
mast cell และ basophil ท าให้เซลล์หลัง่สารเคมช่ืีอ histamine 
และสารอืน่ๆทีท่าให้เกดิอาการแพ้ออกมา 



HISTAMINE  
 

 เป็นสารที่ออกฤทธ์ิท าให้เส้นเลอืดฝอยขยายตัว
ท าให้เกดิการบวม แดง คนัท าให้เกดิกล้ามเนือ้เรียบ
หดตัว เกดิการหอบหืดได้ 
 ถ้าการแพ้เกดิมากๆมีผลท าให้ชีพจรเต้นเร็ว
ความดนัโลหิตต ่าช็อคได้เรียกว่าเกดิ anaphylaxis  



 allergen คอืเซลล์แปลกปลอม เช่น ในการให้เลอืดผดิกลุ่ม
การปลูกถ่ายอวยัวะ 
 กลไกร่างกายตอบสนองโดยสร้างแอนติบอดีชนิดIgGและ
IgMไปเกาะกบัเซลล์แปลกปลอมท าให้เกดิการกระตุ้นระบบ
complement เซลล์จะแตกสลาย มpีhagocyte เข้ามากนิและหลัง่
เอน็ซัยม์ออกมาท าให้การอกัเสบ 
 ตัวอย่าง เช่น การที่เลอืดแม่กบัลูกไม่เข้ากนั การปฏิเสธ
การปลูกถ่ายอวยัวะ 

ภาวะภูมแิพ้แบบที2่. 
(Type II Hypersensitivity)  



allergen คือ ยา  ซีร่ัมแก้พิษงู  เช้ือจุลินทรีย์วัคซีน
แอนตเิจนของตวัเองในผู้ทีม่ีภูมิคุ้มกนัต่อต้านตนเอง 
 แอนติบอดีที่เกิดเป็นชนิดIgG ภาวะภูมิแพ้แบบที่ 3 
เกดิได้ใน3 กรณี  
 1. กรณีมีการติดเช้ือแล้วเกิดantigen antibody 
complex เช่นการติดเช้ือมาเลเรีย  การติดเช้ือไวรัส
ไข้เลอืดออก 

ภาวะภูมแิพ้แบบที ่3. 
 (Type III Hypersensitivity) 



 2. มภีาวะภูมแิพ้ต่อตวัเองเรียก autoimmune disease 
เช่น ผู้ป่วยโรคsystemic lupus erythrematosus(SLE)  
 3. ผู้ทีไ่ด้รับแอนตเิจนปริมาณมาก เช่น ผู้ทีถู่กงูกดั และ
ได้รับซีร่ัมแก้พษิงูจากม้าจะเกดิการแพ้ทีเ่รียกserum sickness 
หรือในผู้ทีห่ายใจเอาสปอร์ของเช้ือราปริมาณมากเข้าไป 
 กลไกเมื่อเกดิ antigen-antibody complex ขึน้ปริมาณ
มากกจ็ะไปเกาะตกตะกอนในอวยัวะต่างๆ เช่น ที่ไต ผนังเส้น
เลอืด ข้อ ท าให้เกดิการกระตุ้นระบบcomplement ท าให้เกดิ
การอกัเสบที่ไต เกดิผืน่ผวิหนัง เกดิเลอืดออก เช่น ใน
ไข้เลอืดออก 



ภาวะภูมิแพ้แบบที4่. 
(Type IV Hypersensitivity) 

 อาจเรียกว่าdelayed type hypersensitivity หรือ
ภาวะภูมิแพ้แบบช้าเซลล์ที่เกีย่วข้องคอื T-effector หรือTdth  
 ตวัอย่างของภูมิแพ้แบบนี ้เช่น การแพ้สารเคมี ที่
ผวิหนังเช่นแพ้ผงซักฟอก 
 ในผู้ทีเ่ป็นโรคเร้ือน 
 การท า tuberculin test การเกดิภูมิแพ้แบบนีเ้กดิช้า
48-72 ช่ัวโมง 



การรักษาภาวะภูมแิพ้ 

 ถ้าแพ้สารใดต้องหลกีเลีย่งการสัมผสัสารน้ัน                
ถ้าเลีย่งไม่ได้เช่นในผู้แพ้ฝุ่น 
 มีการรักษาโดยการฉีดสารทีแ่พ้เข้าไปกระตุ้นทลีะ
น้อยเรียกว่าวธีิ desensitization  
 วธีิการนีจ้ะกระตุ้นให้เกดิแอนตบิอดชีนิด IgG ต่อ
allergen น้ันขึน้มาเมื่อสัมผสักบั allergen อกีIgG จะแย่งจับ
allergen ก่อน IgE  ท าให้อาการแพ้ลดลงได้ 



การสร้างเสริมภูมคุ้ิมกนัโรค 
 

1. Passive immunization การท าให้ร่างกายมภูีมคุ้ิมกนัโรค
ทนัทโีดยการฉีดสารทีม่คุีณสมบัตใินการป้องกนัโรคเข้าไป
โดยตรงตรงเช่น การให้ซีร่ัมแก้พษิงูแต่ภูมคุ้ิมกนัโรคชนิดนีจ้ะ
อยู่ในร่างกายได้ไม่นาน 

2. Active immunization หรือvaccination คอืการฉีดวคัซีน
กระตุ้นให้ร่างกายมกีารสร้างภูมคุ้ิมกนัเกดิขึน้ด้วยตวัเองซ่ึง
ต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างภูมคุ้ิมกนัแต่ภูมคุ้ิมกนัทีเ่กดิจะอยู่
ได้นาน 

 



ภูมิคุ้มกนัก่อเอง ภูมิคุ้มกนัรับมา 
1. เกดิขึน้อย่างช้าๆ (หลงัได้รับ

แอนติเจน) ประมาณ 7-14 วนั  
2. ให้ภูมิคุ้มกนัก่อนสัมผสัโรค  
3. มีระยะเวลาอยู่ในร่างกายเป็นปี  
4. ใช้กบัคนทีส่ามารถสร้างภูมิคุ้มกนั ได้
ด้วยตนเอง  
5. เช่น วคัซีน OPV DPT ทอ็กซอย
บาดทะยัก 

1. เกดิขึน้ทนัท ีหลงัจากได้รับสาร  
2. ให้ภูมิคุ้มกนัหลงัสัมผสัโรค  
3. มีระยะเวลาอยู่ในร่างกายไม่นาน (เป็น
สัปดาห์)  
4. ใช้กบัคนทีไ่ม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกนัได้ 
(มีความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกนั 
หรือรับเช้ือทีรุ่นแรง)  
5. เช่น เซรุ่ม (ซีรัม) แก้พษิงู แอนติทอ็ก
ซินบาดทะยกั  

ตาราง เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 
ภูมคุ้ิมกนัก่อเอง กบัภูมคุ้ิมกนัรับมา  

 



MOPHANTIGEN-ANTIBODY 
REACTION 

ปฏิกริิยาระหว่างแอนติเจนและ
แอนติบอด ี



 1. Neutralization หรือปฏิกริิยาลบล้างฤทธ์ิ เช่น 
 แอนติบอดีที่ลบล้างพษิToxin เรียกว่าantitoxin 
 แอนติบอดีต่อไวรัสลบล้างฤทธ์ิในการติดเช้ือไวรัส 
เรียก neutralizing antibody (NT-Ab) 
 

 2. Precipitation เป็นปฏิกริิยาตกตะกอนของแอนติเจน
ที่ละลายได้เมื่อแอนติเจนกบัแอนติบอดีในปริมาณที่พอเหมาะ
แพร่เข้าหากนัจะเกดิเป็นตะกอนขุ่นขาวขึน้เรียกว่า 
precipitin band  



3.Agglutination 
เป็นปฏิกริิยาตกตะกอนของแอนติเจนที่
เป็นอนุภาค(particle) เช่นเม็ดเลอืดเซลล์
แบคทเีรียเกดิการเกาะกลุ่มกนั 



 4. Complement fixtaion test (CF test) เป็น
ปฎกิริิยาการตรึงคอมพลเีม็นท์(complement)  
 ม ีindicator system คอืเม็ดเลอืดแดงแกะผสมกบั
แอนติบอดต่ีอเม็ดเลอืดแดงแกะ(SRBC+anti-SRBC)  
 ถ้ามีการตรึงคอมพลเีม็นท์และใช้คอมพลเีม็นท์
ปริมาณจากดัที่ใส่ลงไปในปฏิกริิยาหมดไปจะไม่ท าให้
indicator system คอืเม็ดเลอืดแดงแกะแตก 



 5. ปฏิกริิยาระหว่างแอนติเจนกบัแอนติบอดทีีม่กีารตดิ
ฉลาก(label) 
 เรียกว่าconjugateเราสามารถติดฉลากได้ทั้งแอนตเิจนและ
แอนตบิอดส่ีวนใหญ่นิยมติดฉลากแอนตบิอดมีากกว่าสารทีนิ่ยม
ใช้ติดฉลากคอื 
 -สีฟลูออเรสซีน(fluorescein dye) เช่น fluorescein 
isothioicyanate (FITC)  
 -สารกมัมนัตภาพรังสีเช่น tritium  
 -เอน็ซัยม์เช่น horseradish peroxidase, alkaline 
phosphatase, glucose oxidase 



ตัวอย่างของปฏิกริิยาระหว่างแอนติเจนกบัแอนติบอดีทีม่ี
การติดฉลาก 
5.1 Immunofluorescence test ตัวอย่าง2 แบบคอื 
 Direct immunofluorescence test เช่นที่ใช้ใน
การตรวจวนิิจฉัยโรคพษิสุนัขบ้า 
 
 Indirect immunofluorescence test  



5.2 ELISA test 
(Enzyme Linked ImmunosorbentAssay)  
ตัวอย่าง2 แบบคอื 
 Double antibody sandwich ELISA (DAS-
ELISA) ใช้ตรวจหาแอนติเจน 
 Indirect ELISA ใช้ตรวจหาแอนติบอดี เช่น
ตรวจหาแอนติบอดีต่อHIV 



ให้นักศึกษาท าแผนภาพความคดิของโรค
ต่อไปนี ้

แต่ละโรคไม่เกนิ 2 หน้า 
 



โรคจาก
ภูมิคุ้มกนั 

contact dermatitis 

Hypersensitivity 

Anaphylaxis  SLE-Systemic Lupus 
Erythematosus 

AIDS- Acquired Immune 
Deficiency Syndrome 



โรคจาก
ภูมิคุ้มกนั 

นิยาม 

สาเหตุ 

อาการและ 
อาการแสดง 

การรักษา 

การพยาบาลและ
แผนการพยาบาล 

























































































Analphylactic   shock  

เป็นการแพ้ชนิดทีรุ่นแรงทีสุ่ด หากรักษาไม่ทนักเ็ป็น
อนัตรายถึงแก่ชีวติ สาเหตุทีส่ าคญัได้แก่อาหาร เช่น ถั่ว
ต่างๆ อาหารทะเล ปลา กุ้ง ไข่ รวมทั้งเหลก็ในจากผึง้ และ
ต่อ มดแดง 

กลไกการเกดิ เมือ่เราได้รับสารก่อภูมแิพ้คร้ังแรกร่างกายก็
จะสร้างภูมต่ิอสารน้ันโดยมากเป็นชนิด IgE เมือ่ร่างการ
ได้รับสารก่อภูมแิพ้อกีคร้ังกจ็ะเกดิอาการภูมแิพ้ขึน้ 












