น�ำดอกไม้สด หรือต้นไม้ที่มีดอก หรือเกสร เช่น มะม่วงหรือชมพู่
ปลูกติดบริเวณบ้าน เพราะอาจมีเกสรปลิวฟุ้งในอากาศเป็นสารก่อ
ภูมิแพ้ ได้ โดยเฉพาะเรื่องของการอับชื้นหรือมีเชื้อรา เกิดขึ้น อาจมี
สาเหตุจากต้นไม้ที่มีอากาศถ่ายเทไม่ดี อยู่ในมุมอับ เมื่อเกิดการ
อับชื้นเชื้อราจะเจริญดี ห้องน�้ำห้องครัว และของใช้ส่วนตัวต่างๆ
ควรมีการท�ำความสะอาดบ่อย และจัดระบบให้มีอากาศผ่านสะดวก
ไม่อับทึบหรือชื้นแฉะ เพราะจะกลายเป็นแหล่งสนับสนุนให้มีเชื้อรา
เพิ่มขึ้นได้ การก�ำจัดเชื้อราตามที่ต่างๆ อาจใช้น�้ำยากลุ่ม ไคลโซล
หรือคลอเร็กซ์ เพื่อการก�ำจัด และท�ำลายได้
 เรื่องของสัตว์เลี้ยงและแมลงต่างๆ ในบ้าน ผู้ป่วย
บางรายอาจแพ้สัตว์เลี้ยงบางชนิดได้ เช่น แมว สุนัข เพราะจะมีการ
หายใจหรือสัมผัสกับขน/รังแคของสัตว์เข้าไป ส่วนสัตว์บางชนิดซึ่ง
ไม่เหมาะกับเลี้ยงในบ้าน เช่น หนู กระต่าย เป็ด ไก่ เป็นต้น บางคน
จะมีอาการแพ้มาก ควรท�ำความสะอาดตัวสัตว์หรือบริเวณที่อยู่ของ
สัตว์เลี้ยงด้วยและไม่ควรน�ำมาเลี้ยงในบ้าน นอกจากนี้ในบริเวณ
บ้านอาจมีแมลงต่างๆ เช่น แมลงสาบ ยุง เป็นต้น ซึ่งควรจะต้องหา
วิธีก�ำจัดแหล่งที่อยู่อาศัย เพราะเมื่อสัตว์เหล่านี้ขับถ่ายออกมาหรือ
เสียชีวิตอาจจะปะปนกับฝุ่นละอองและสิ่งของในบ้าน เมื่อหายใจ
เข้าไปก็อาจจะแพ้ได้


การปฏิบัติตน หรือแนวทางการรักษา

 ควรพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยว่า
เป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมแิ พ้หรือไม่ เพราะมีหลายโรค
ที่คล้ายๆ กัน เช่น ไข้หวัดที่เกิดจากเชื้อไวรัส ไซนัส
อักเสบ ริดสีดวงจมูก เป็นต้น
โดยทั่วไป ผู้ป่วยควรมีประวัติของตนเอง และ
ให้ข้อมูลแพทย์ในเรื่องของการซักประวัติ และถ้าจะ
ตรวจยืนยันจะมีและวิธีการตรวจว่าแท้จริงหรือไม่ หรือ
การเจาะเลือดตรวจซึ่งราคาแพงมากในขณะนี้
 โรคแทรกซ้อน เนื่องจากผู้ป่วยเป็นโรคนี้
จะมีแนวโน้มท�ำให้เป็นโรคจมูกอักเสบได้ง่าย และมีเยื่อบุจมูกบวม
มีน�้ำมูกท�ำให้เกิดการอุดตัน ถ้าปล่อยไว้นานไป บ่อยๆ ครั้ง อาจ
ท�ำให้มีโรคแทรกซ้อนเช่น เจ็บคอ ไซนัสอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ
ไอเรื้อรังอาจท�ำให้เกิดอาการหอบหืดได้ บางรายถ้ามาพบแพทย์
พร้อมอาการโรคแทรกซ้อนท�ำรักษายากขึ้น
 อย่าอดนอน หมั่นออกก�ำลังกายให้สม�่ำเสมอ
 รักษาโรคติดเชื้อ ถ้าพบร่วมด้วย เพราะการอักเสบ

เรื้อรังจะท�ำให้สุขภาพอ่อนแอลง
 ควรใช้ยาตามที่แพทย์สั่งเท่านั้น ไม่ควรซื้อยามากินเอง
เพราะยาบางชนิดถ้าใช้ต่อเนื่องอาจจะมีผลท�ำให้ร่ายกายเกิดการต่อ
ต้านและอันตรายได้
 ลดความเครียด เพราะร่างกายจะมีการท�ำงานร่วมกับจิต
เป็นรูปแบบองค์รวม ดังนั้นถ้าสุภาพจิตไม่ดี อาการของโรคภูมิแพ้ก็
จะเป็นมากขึ้น ต้องหาทางพักผ่อนให้จิตใจสบาย โดยการลาพักผ่อน
เปลี่ยนบรรยากาศ ตามพื้นที่ที่ชอบเป็นบางครั้งบางคราว
 กรณีเกิดการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อ
ไวรัส น�้ำมูกไหล จาม แน่นจมูก หายใจไม่สะดวก บางรายมีไข้ร่วมด้วย
โดยทั่วไป หวัดเป็นโรคที่หายเองได้โดยไม่ต้องรักษาด้วยยาการปฏิบัติ
ดังนี้
		  รักษาความอบอุ่นของร่างกาย ไม่สวมเสื้อผ้าเปียกชื้น
และอาบน�้ำอุ่นและเช็ดตัวให้แห้ง
 พักผ่อนให้มาก เพราะร่างกายจะฟื้นฟูระบบ
ร่างกายในช่วงเวลา 3 ทุ่มถึงเวลาเที่ยงคืน
 รับประทานอาหารย่อยง่าย และดืม
่ น�ำ้ มากๆ
เพื่อช่วยไม่ให้เสมหะ เหนียวขึ้น
 ปิดปากเวลาไอหรือจาม ไม่อยู่ใกล้ชิด หรือ
ใช้ของร่วมกับผู้อื่น
 หากมีอาการเพิ่มมากขึ้น ควรพบแพทย์เพื่อ
ปรึกษา
 เลือกกลุม่ อาหารทีท่ าน เช่น ทานข้าวกล้อง
ซึง่ พบว่ามีวติ ามินทีส่ ำ� คัญถึง 5 ชนิด และจะช่วย
ลดอาการบวมอักเสบของเยื่อจมูกได้ ทานผัก
สดบ่อยเพราะมีวิตามินซี และเบตาแคโรทีน
ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวมีประสิทธิภาพ
				 ในการก�ำจัดการอักเสบ
				 มากขึ้น

โรคภูมิแพ้
ละอองเกสรดอกไม้

ฝุ่นละออง ตัวไร

สะเก็ดผิวหนังของลัตว์

งานบริการเทคนิคการแพทย์ชุมชน
ศูนย์ความเป็นเลิศการบริการสุขภาพ และมาตรฐานวิชาชีพ
โทร. 0-2411-2347, 0-2419-7167, 0-2419-7166 ต่อ 151

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์
“สถาบันชั้นน�ำมุ่งพัฒนาเพื่อสังคม”

ร่างกายอ่อนเพลียจากการอดนอน ท�ำงานหนัก ไม่ได้ออกก�ำลังกาย
หรือความเครียด เป็นต้น
 อาหารต่างๆ โดยเฉพาะอาหารกลุ่มที่มีการปรุงโดยผ่าน
กระบวนการต่างๆ เช่น ปรุงแต่งกลิ่นสีพืชผักและผลไม้ท�ำให้เกิดมีสาร
ต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ลดลง เป็นต้น
 โรคติดเชื้อ เช่น โรคไซนัสอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ
เจ็บคอ หรือไข้หวัด จากภาวะต่างๆ ที่กล่าวมา ท�ำให้สุภาพไม่แข็งแรง
อ่อนแอ และมีผลกระทบไปกระตุ้นให้โรคภูมิแพ้มีอาการมากขึ้นได้


โรคภูมิแพ้
ปัจจุบันพบว่าคนไทยป่วยด้วยโรคภูมิแพ้ประมาณ 50% และ
คาดว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ และที่มาคือการแพ้อากาศ แม้จะไม่
อันตราย แต่สร้างความกังวลและส่งผล ท�ำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่จะ
ตามมา เช่น โรคเยื่อจมูกอักเสบ ไซนัส เป็นต้น
โรคภูมิแพ้ หรือ โรคแพ้อากาศ หรือ ที่ถูกต้องคือ โรคจมูก
อักเสบจากภูมิแพ้ เป็นโรคที่พบได้ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งอาจจะพบหรือเกิด
อาการได้ในบางเวลา
โรคภูมิแพ้ หรือ โรคแพ้อากาศ คือ ร่างกายได้รับสารก่อ
ภูมแิ พ้ (Allergen) ทีส่ ามารถกระตุน้ ให้มกี ารหลัง่ สารเคมี ทีท่ ำ� ให้รา่ งกาย
ตอบสนองโดยมีลักษณะต่างๆ กัน ดังนี้ คันในจมูก จามติดๆ กันหลาย
ครั้ง คัดแน่นจมูก มีน�้ำมูกใสๆ ไหลออกมา มีอาการหูอื้อ ปวดมึนศีรษะ
จมูกไม่ได้กลิ่นถ้าหากโพรงจมูกมีอาการอักเสบและน�้ำมูกมาก
ก็อาจจะมีน�้ำมูกไหลลงคอ อาจมีอาการอ่อนเพลีย นอนไม่หลับ มักพบ
อาการไอเรื้อรัง โดยเฉพาะตอนนอนและเมื่ออากาศเย็นมากระทบโดย
ทั่วไปผู้ป่วยที่มีอาการแพ้มากจะไม่มีไข้ แต่ถ้าเมื่อใดมีไข้อาจมีภาวะการ
ติดเชื้อ ทางแบคทีเรีย หรือไวรัสร่วมด้วย ถ้าพบดังกล่าวควรต้องพบ
แพทย์


สาเหตุที่ท�ำให้เกิดอาการแพ้

 สาเหตุจากเดิม เกิดจากความผิดปกติของระบบการสร้าง
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งเชื่อว่ากรรมพันธุ์มีรายงานว่าถ้าพ่อหรือแม่เป็น

โรคภูมิแพ้คนเดียว ลูกอาจมีโอกาสเป็นได้ 50% และถ้าพ่อแม่เป็นโรค
ภูมิแพ้ทั้งคู่ลูกมีโอกาสเป็น 70% ดังนั้นคนในครอบครัวที่มีโรคภูมิแพ้ โรค
หอบหืด ลมพิษบางชนิด ก็จะมีโอกาสเป็นโรคในกลุ่มนี้ได้มากกว่าคนอื่น
 สาเหตุโดยตรง ผลจากการด�ำรงชีวิตในเมืองที่เปลี่ยนไปก็จะ
เป็นสาเหตุที่ท�ำได้เกิดโรคภูมิแพ้โดยตรงหมายความว่ามีต้นเหตุของสาร
ภูมิแพ้อยู่รอบๆ ตัวเรานี้เอง กลุ่มสารก่อภูมิแพ้สามารถเข้าสู่ร่างกายได้
หลายทาง แม้ การหายใจ การกินและ
การสั ม ผั ส เนื่ อ งจากจมู ก เป็ น อวั ย วะที่
เกี่ยวกับการหายใจ ดังนั้นสารก่อภูมิแพ้
จึงอยู่ในอากาศที่เราหายใจตลอดเวลา
นั่นเอง
นอกจากนี้ อาจพบใน ฝุ่น นุ่น ขน
และรังแคของสัตว์เลี้ยง ละอองเกสร
ของพืช และเชือ้ ราในอากาศ บางครัง้ อาจ
เกิ ด จากสารที่ สั ม ผั ส โดยตรงจากอาชี พ
เช่น โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานปุ๋ย โรงงานงานทอผ้า เป็นต้น
 สาเหตุเสริม การเกิดภูมิแพ้อาจเนื่องมาจากสาเหตุ
อื่นๆ ที่ไม่ใช่สารก่อภูมิแพ้ แต่อาจท�ำให้มีอาการเกิดขึ้นได้ เช่น
		  กลุ่มก่อให้เกิดการระคายเคืองในเยื่อบุจมูก เช่น
ควันท่อไอเสีย ควันบุหรี่ กลิ่นฉุนๆและฝุ่นละอองต่างๆ
		  การเปลี่ยนแปลงของอากาศ เช่น อากาศร้อนจัด
หรือเย็นจัด
		  การเปลี่ ย นแปลงของร่ า งกาย โดยเฉพาะเมื่ อ

ค�ำแนะน�ำในการก�ำจัด และหลีกเลี่ยง

 พยายามหลีกเลี่ยงสารระคายเคือง โดยปกติผู้ป่วยโรค
ภูมิแพ้จะมีความไวต่อสารระคายเคืองมากกว่ากลุ่มคนธรรมดา สาร
ก่อภูมิแพ้ที่ควรหลีกเลี่ยง เช่น ฝุ่นในบ้ านและตัวไรในฝุ่น ในบ้ าน
หรือที่ท�ำงานจะเป็นตัวที่ส�ำคัญท�ำให้เกิดอาการโรคภูมิแพ้ได้ โดยฝุ่น
ละอองภายในบ้านได้แก่เส้นใยต่างๆ ที่สลายตัวมาจากเสื้อผ้า พรม
ปูพื้น ที่นอน ตลอดจน ขี้ไคล ขนของสัตว์เลี้ยงเป็นต้น นอกจากนี้ยัง
มีตัวไร ที่อาศัยอยู่ในฝุ่นละออง ซึ่งตัวไรเหล่านี้จะมองไม่เห็นต้องใช้
กล้องจุลทรรศน์ส่องดู โดยเฉพาะตัวไรเหล่านี้จะอาศัยและมีชีวิตอยู่ได้
โดยการกินขี้ไคล และรังแคของคนและชอบอาศัยอยู่ตามที่นอน หรือ
อยู่ในที่ค่อนข้างอับชื้น (ควรมีแสงแดดจัดให้ส่องบริเวณเตียงหรือที่อยู่
อาศัยได้นานพอเพื่อท�ำลายไรฝุ่น)
 วิธีก�ำจัดฝุ่นละอองในบ้าน พื้นบ้านหรือห้องนอนไม่ควร
ใช้พรม เพราะจะท�ำให้เกิดการเก็บฝุ่นได้ง่าย ท�ำความสะอาดได้ยาก
ไม่เหมือนพื้นกระเบื้องยางที่สะดวกในการท�ำความสะอาด ห้องพัก
ห้องนอน ควรท�ำความสะอาด ตามซอกมุมบ่อยๆ หรือมีเครื่องดูดฝุ่น
คอยช่วยท�ำความสะอาด 1-2 เดือน ต่อครั้ง
 ละอองเกสรดอกไม้ และเชื้อรา ส่วนใหญ่พืชทุกชนิดจะ
มีดอกและมีละอองเกสรที่หลุดร่วงลงพื้น ท�ำให้ละอองเกสรฟุ้งกระจาย
เพราะมีขนาดเล็กเบาซึ่งมักปลิวไปตามลมตามอากาศทั่วๆ ไป ไม่ควร

