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งานบริการเทคนิคการแพทย์ชุมชน
ศูนย์ความเป็นเลิศการบริการสุขภาพ และมาตรฐานวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์
“สถาบันชั้นน�ามุ่งพัฒนาเพื่อสังคม”

โรคภูมิแพ้

น�ำดอกไม้สด หรือต้นไม้ที่มีดอก หรือเกสร เช่น มะม่วงหรือชมพู่
ปลูกติดบริเวณบ้ำน เพรำะอำจมีเกสรปลิวฟุ้งในอำกำศเป็นสำรก่อ
ภูมิแพ้ ได้ โดยเฉพำะเรื่องของกำรอับชื้นหรือมีเชื้อรำ เกิดขึ้น อำจมี
สำเหตุจำกต้นไม้ที่มีอำกำศถ่ำยเทไม่ดี อยู่ในมุมอับ เมื่อเกิดกำร
อับชื้นเชื้อรำจะเจริญดี ห้องน�้ำห้องครัว และของใช้ส่วนตัวต่ำงๆ
ควรมีกำรท�ำควำมสะอำดบ่อย และจัดระบบให้มีอำกำศผ่ำนสะดวก
ไม่อับทึบหรือชื้นแฉะ เพรำะจะกลำยเป็นแหล่งสนับสนุนให้มีเชื้อรำ
เพิ่มขึ้นได้ กำรก�ำจัดเชื้อรำตำมที่ต่ำงๆ อำจใช้น�้ำยำกลุ่ม ไคลโซล
หรือคลอเร็กซ์ เพื่อกำรก�ำจัด และท�ำลำยได้

  เรื่องของสัตว์เลี้ยงและแมลงต่างๆ ในบ้าน ผู้ป่วย
บำงรำยอำจแพ้สัตว์เลี้ยงบำงชนิดได้ เช่น แมว สุนัข เพรำะจะมีกำร
หำยใจหรือสัมผัสกับขน/รังแคของสัตว์เข้ำไป ส่วนสัตว์บำงชนิดซึ่ง
ไม่เหมำะกับเลี้ยงในบ้ำน เช่น หนู กระต่ำย เป็ด ไก่ เป็นต้น บำงคน
จะมีอำกำรแพ้มำก ควรท�ำควำมสะอำดตัวสัตว์หรือบริเวณที่อยู่ของ
สัตว์เลี้ยงด้วยและไม่ควรน�ำมำเลี้ยงในบ้ำน นอกจำกนี้ในบริเวณ
บ้ำนอำจมีแมลงต่ำงๆ เช่น แมลงสำบ ยุง เป็นต้น ซึ่งควรจะต้องหำ
วิธีก�ำจัดแหล่งที่อยู่อำศัย เพรำะเมื่อสัตว์เหล่ำนี้ขับถ่ำยออกมำหรือ
เสียชีวิตอำจจะปะปนกับฝุ่นละอองและสิ่งของในบ้ำน เมื่อหำยใจ
เข้ำไปก็อำจจะแพ้ได้

  การปฏิบัติตน หรือแนวทางการรักษา
  ควรพบแพทย์ เพื่อรับกำรตรวจวินิจฉัยว่ำ
เป็นโรคจมกูอกัเสบจำกภมูแิพ้หรอืไม่ เพรำะมหีลำยโรค
ที่คล้ำยๆ กัน เช่น ไข้หวัดที่เกิดจำกเชื้อไวรัส ไซนัส
อักเสบ ริดสีดวงจมูก เป็นต้น

 โดยทั่วไป ผู้ป่วยควรมีประวัติของตนเอง และ
ให้ข้อมูลแพทย์ในเรื่องของกำรซักประวัติ และถ้ำจะ
ตรวจยืนยันจะมีและวิธีกำรตรวจว่ำแท้จริงหรือไม่ หรือ
กำรเจำะเลือดตรวจซึ่งรำคำแพงมำกในขณะนี้

  โรคแทรกซ้อน เนื่องจำกผู้ป่วยเป็นโรคนี้ 
จะมีแนวโน้มท�ำให้เป็นโรคจมูกอักเสบได้ง่ำย และมีเยื่อบุจมูกบวม
มีน�้ำมูกท�ำให้เกิดกำรอุดตัน ถ้ำปล่อยไว้นำนไป บ่อยๆ ครั้ง อำจ
ท�ำให้มีโรคแทรกซ้อนเช่น เจ็บคอ ไซนัสอักเสบ หูชั้นกลำงอักเสบ
ไอเรื้อรังอำจท�ำให้เกิดอำกำรหอบหืดได้ บำงรำยถ้ำมำพบแพทย์
พร้อมอำกำรโรคแทรกซ้อนท�ำรักษำยำกขึ้น

  อย่าอดนอน หมั่นออกก�ำลังกำยให้สม�่ำเสมอ

  รักษาโรคติดเชื้อ ถ้ำพบร่วมด้วย เพรำะกำรอักเสบ

เรื้อรังจะท�ำให้สุขภำพอ่อนแอลง

  ควรใช้ยาตามที่แพทย์สั่งเท่านั้น ไม่ควรซื้อยำมำกินเอง
เพรำะยำบำงชนิดถ้ำใช้ต่อเนื่องอำจจะมีผลท�ำให้ร่ำยกำยเกิดกำรต่อ
ต้ำนและอันตรำยได้

  ลดความเครียด เพรำะร่ำงกำยจะมีกำรท�ำงำนร่วมกับจิต
เป็นรูปแบบองค์รวม ดังนั้นถ้ำสุภำพจิตไม่ดี อำกำรของโรคภูมิแพ้ก็
จะเป็นมำกขึ้น ต้องหำทำงพักผ่อนให้จิตใจสบำย โดยกำรลำพักผ่อน
เปลี่ยนบรรยำกำศ ตำมพื้นที่ที่ชอบเป็นบำงครั้งบำงครำว

  กรณีเกิดการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เกิดจำกเชื้อ
ไวรัส น�้ำมูกไหล จำม แน่นจมูก หำยใจไม่สะดวก บำงรำยมีไข้ร่วมด้วย
โดยทั่วไป หวัดเป็นโรคที่หำยเองได้โดยไม่ต้องรักษำด้วยยำกำรปฏิบัติ
ดังนี้

   รักษำควำมอบอุ่นของร่ำงกำย ไม่สวมเสื้อผ้ำเปียกชื้น
และอำบน�้ำอุ่นและเช็ดตัวให้แห้ง

 พักผ่อนให้มำก เพรำะร่ำงกำยจะฟื้นฟูระบบ
ร่ำงกำยในช่วงเวลำ 3 ทุ่มถึงเวลำเที่ยงคืน

 รบัประทำนอำหำรย่อยง่ำย และดืม่น�ำ้มำกๆ
เพื่อช่วยไม่ให้เสมหะ เหนียวขึ้น

 ปิดปำกเวลำไอหรือจำม ไม่อยู่ใกล้ชิด หรือ
ใช้ของร่วมกับผู้อื่น

 หำกมีอำกำรเพิ่มมำกขึ้น ควรพบแพทย์เพื่อ
ปรึกษำ

 เลอืกกลุม่อำหำรทีท่ำน เช่น ทำนข้ำวกล้อง
ซึง่พบว่ำมวีติำมนิทีส่�ำคญัถงึ 5 ชนดิ และจะช่วย
ลดอำกำรบวมอักเสบของเยื่อจมูกได้ ทำนผัก
สดบ่อยเพรำะมีวิตำมินซี และเบตำแคโรทีน
ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เม็ดเลือดขำวมีประสิทธิภำพ
    ในกำรก�ำจัดกำรอักเสบ
    มำกขึ้น

ละอองเกสรดอกไม้

ฝุ่นละออง ตัวไร

สะเก็ดผิวหนังของลัตว์



 ปัจจุบันพบว่ำคนไทยป่วยด้วยโรคภูมิแพ้ประมำณ 50% และ
คำดว่ำจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ และที่มำคือกำรแพ้อำกำศ แม้จะไม่
อันตรำย แต่สร้ำงควำมกังวลและส่งผล ท�ำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่จะ
ตำมมำ เช่น โรคเยื่อจมูกอักเสบ ไซนัส เป็นต้น

 โรคภูมิแพ ้หรือ โรคแพ้อากาศ หรือ ที่ถูกต้องคือ โรคจมูก
อักเสบจำกภูมิแพ้ เป็นโรคที่พบได้ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งอำจจะพบหรือเกิด
อำกำรได้ในบำงเวลำ

 โรคภูมิแพ ้หรือ โรคแพ้อากาศ คือ ร่างกายได้รับสารก่อ
ภมูแิพ้ (Allergen) ทีส่ามารถกระตุน้ให้มกีารหลัง่สารเคม ีทีท่�ำให้ร่ำงกำย
ตอบสนองโดยมีลักษณะต่ำงๆ กัน ดังนี้ คันในจมูก จำมติดๆ กันหลำย
ครั้ง คัดแน่นจมูก มีน�้ำมูกใสๆ ไหลออกมำ มีอำกำรหูอื้อ ปวดมึนศีรษะ

 จมูกไม่ได้กลิ่นถ้ำหากโพรงจมูกมีอาการอักเสบและน�้ามูกมาก
ก็อำจจะมีน�้ำมูกไหลลงคอ อาจมีอาการอ่อนเพลีย นอนไม่หลับ มักพบ
อาการไอเรื้อรัง โดยเฉพำะตอนนอนและเมื่ออำกำศเย็นมำกระทบโดย
ทั่วไปผู้ป่วยที่มีอำกำรแพ้มำกจะไม่มีไข้ แต่ถ้าเมื่อใดมีไข้อาจมีภาวะการ
ติดเชื้อ ทางแบคทีเรีย หรือไวรัสร่วมด้วย ถ้าพบดังกล่าวควรต้องพบ
แพทย์

  สาเหตุที่ท�าให้เกิดอาการแพ้
  สาเหตุจากเดิม เกิดจำกควำมผิดปกติของระบบกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกันของร่ำงกำย ซึ่งเชื่อว่ำกรรมพันธุ์มีรำยงำนว่ำถ้ำพ่อหรือแม่เป็น

โรคภูมิแพ้คนเดียว ลูกอาจมีโอกาสเป็นได้ 50% และถ้าพ่อแม่เป็นโรค
ภูมิแพ้ทั้งคู่ลูกมีโอกาสเป็น 70% ดังนั้นคนในครอบครัวที่มีโรคภูมิแพ้ โรค
หอบหืด ลมพิษบำงชนิด ก็จะมีโอกำสเป็นโรคในกลุ่มนี้ได้มำกกว่ำคนอื่น

  สาเหตุโดยตรง ผลจำกกำรด�ำรงชีวิตในเมืองที่เปลี่ยนไปก็จะ
เป็นสำเหตุที่ท�ำได้เกิดโรคภูมิแพ้โดยตรงหมำยควำมว่ำมีต้นเหตุของสำร
ภูมิแพ้อยู่รอบๆ ตัวเรำนี้เอง กลุ่มสำรก่อภูมิแพ้สำมำรถเข้ำสู่ร่ำงกำยได้

หลำยทำง แม้ กำรหำยใจ กำรกินและ
กำรสัมผัส เนื่องจำกจมูกเป็นอวัยวะที่
เกี่ยวกับกำรหำยใจ ดังนั้นสารก่อภูมิแพ้
จึงอยู่ในอากาศที่เราหายใจตลอดเวลา
นั่นเอง

 นอกจำกนี้ อาจพบใน ฝุ่น นุ่น ขน
และรังแคของสัตว์เลี้ยง ละอองเกสร
ของพชื และเชือ้ราในอากาศ บำงครัง้อำจ
เกิดจำกสำรที่สัมผัสโดยตรงจำกอำชีพ

เช่น โรงงำนอำหำรสัตว์ โรงงำนปุ๋ย โรงงำนงำนทอผ้ำ เป็นต้น

  สาเหตุเสริม กำรเกิดภูมิแพ้อำจเนื่องมำจำกสำเหตุ
อื่นๆ ที่ไม่ใช่สำรก่อภูมิแพ้ แต่อำจท�ำให้มีอำกำรเกิดขึ้นได้ เช่น

   กลุ่มก่อให้เกิดกำรระคำยเคืองในเยื่อบุจมูก เช่น
ควันท่อไอเสีย ควันบุหรี่ กลิ่นฉุนๆและฝุ่นละอองต่ำงๆ

   กำรเปลี่ยนแปลงของอำกำศ เช่น อำกำศร้อนจัด
หรือเย็นจัด

   กำรเปลี่ยนแปลงของร่ำงกำย โดยเฉพำะเมื่อ

ร่ำงกำยอ่อนเพลียจำกกำรอดนอน ท�ำงำนหนัก ไม่ได้ออกก�ำลังกำย
หรือควำมเครียด เป็นต้น

  อาหารต่างๆ โดยเฉพำะอำหำรกลุ่มที่มีกำรปรุงโดยผ่ำน
กระบวนกำรต่ำงๆ เช่น ปรุงแต่งกลิ่นสีพืชผักและผลไม้ท�ำให้เกิดมีสำร
ต้ำนอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ลดลง เป็นต้น

  โรคติดเชื้อ เช่น โรคไซนัสอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ 
เจ็บคอ หรือไข้หวัด จำกภำวะต่ำงๆ ที่กล่ำวมำ ท�ำให้สุภำพไม่แข็งแรง
อ่อนแอ และมีผลกระทบไปกระตุ้นให้โรคภูมิแพ้มีอำกำรมำกขึ้นได้

  ค�าแนะน�าในการก�าจัด และหลีกเลี่ยง
  พยายามหลีกเลี่ยงสารระคายเคือง โดยปกติผู้ป่วยโรค
ภูมิแพ้จะมีควำมไวต่อสำรระคำยเคืองมำกกว่ำกลุ่มคนธรรมดำ สำร
ก่อภูมิแพ้ที่ควรหลีกเลี่ยง เช่น ฝุ ่นในบ้ำนและตัวไรในฝุ่น ในบ้ำน
หรือที่ท�ำงำนจะเป็นตัวที่ส�ำคัญท�ำให้เกิดอำกำรโรคภูมิแพ้ได้ โดยฝุ่น
ละอองภำยในบ้ำนได้แก่เส้นใยต่ำงๆ ที่สลำยตัวมำจำกเสื้อผ้ำ พรม
ปูพื้น ที่นอน ตลอดจน ขี้ไคล ขนของสัตว์เลี้ยงเป็นต้น นอกจำกนี้ยัง
มีตัวไร ที่อำศัยอยู่ในฝุ่นละออง ซึ่งตัวไรเหล่ำนี้จะมองไม่เห็นต้องใช้
กล้องจุลทรรศน์ส่องดู โดยเฉพำะตัวไรเหล่ำนี้จะอำศัยและมีชีวิตอยู่ได้
โดยกำรกินขี้ไคล และรังแคของคนและชอบอำศัยอยู่ตำมที่นอน หรือ
อยู่ในที่ค่อนข้ำงอับชื้น (ควรมีแสงแดดจัดให้ส่องบริเวณเตียงหรือที่อยู่
อาศัยได้นานพอเพื่อท�าลายไรฝุ่น)

  วิธีก�าจัดฝุ่นละอองในบ้าน พื้นบ้ำนหรือห้องนอนไม่ควร
ใช้พรม เพรำะจะท�ำให้เกิดกำรเก็บฝุ่นได้ง่ำย ท�ำควำมสะอำดได้ยำก
ไม่เหมือนพื้นกระเบื้องยำงที่สะดวกในกำรท�ำควำมสะอำด ห้องพัก
ห้องนอน ควรท�ำควำมสะอำด ตำมซอกมุมบ่อยๆ หรือมีเครื่องดูดฝุ่น
คอยช่วยท�ำควำมสะอำด 1-2 เดือน ต่อครั้ง

  ละอองเกสรดอกไม้ และเชื้อรา ส่วนใหญ่พืชทุกชนิดจะ
มีดอกและมีละอองเกสรที่หลุดร่วงลงพื้น ท�ำให้ละอองเกสรฟุ้งกระจำย
เพรำะมีขนำดเล็กเบำซึ่งมักปลิวไปตำมลมตำมอำกำศทั่วๆ ไป ไม่ควร

โรคภูมิแพ้


