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 โรคภมูิแพ้ เป็นโรคที�พบบอ่ยในคนไทย โรคนี �เกิดจากการที�ร่างกายได้รับสารก่อภมูิแพ้เข้าไปใน

ร่างกาย แล้วกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภมูิคุ้มกนัและมีปฏิกิริยาตอบสนองตอ่สารนั �นมาก ผิดปกต ิภายหลงัเมื�อ

ได้รับสารนั �นเข้าไปอีก ภมูิคุ้มกนัดงักลา่วก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการ ซึ�งจะเกิดอาการเฉพาะในคนที�แพ้เทา่นั �น 

ในคนปกตจิะไมเ่กิดอาการ  

  โรคภมูิแพ้ เป็นกลุม่ของโรคที�แสดงอาการได้กบัหลายระบบของร่างกาย อาการของโรคภมูิแพ้ขึ �นอยู่

กบัชนิดของโรคภมูิแพ้ที�เป็น ซึ�งพยาธิสภาพนั �นเกิดจากความผิดปกติของระบบภมูิคุ้มกนัในร่างกายที�ทํางาน 

มากเกินไปทําให้เยื�อบทีุ�อวยัวะตา่งๆ มีความไวตอ่สิ�งกระตุ้นมากเกินไป ทําให้เกิดการตอบสนองที�มาก

ผิดปกตขิองอวยัวะนั �นๆ เช่น 

      - ถ้าเป็นที�ตา เรียกวา่ เยื�อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ (allergic conjunctivitis) ผู้ ป่วยจะมีอาการคนั

และเคืองตา ตาแดง นํ �าตาไหล หนงัตาบวม แสบตา 

      - ถ้าเป็นที�จมกู เรียกว่า โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (allergic rhinitis) หรือโรคแพ้อากาศ ผู้ ป่วย

จะมีอาการจาม คนัจมกู นํ �ามกูไหลออกมาทางจมกู หรือไหลลงคอ คดัจมกู คนัเพดานปากหรือคอ 

      - ถ้าเป็นที�หลอดลม เรียกวา่ โรคหลอดลมอักเสบจากภูมิแพ้ หรือโรคหอบหืด (asthma) ผู้ ป่วย

จะมีอาการ ไอ หอบเหนื�อย หายใจขดั แนน่หน้าอก หายใจมีเสียงวี �ด หายใจลําบากหรือหายใจเร็ว โดยเฉพาะ

เวลาตอนกลางคืน ตอนเช้ามืด หรือขณะออกกําลงักาย หรือขณะเป็นไข้หวดั 

      - ถ้าเป็นที�ผิวหนงั เรียกวา่ โรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ (atopic dermatitis) ผู้ ป่วยจะมีอาการ

คนั มีผดผื�นตามตวั ผื�นมกัแห้ง แดง มีสะเก็ดบางๆ หรือมีนํ �าเหลืองแห้งกรังปกคลมุอยู่ ในเดก็เล็ก มกัเป็นที�

แก้ม, ก้น, หวัเขา่และข้อศอก ในเดก็โตมกัเป็นที�ข้อพบัของแขนและขา ในรายที�เป็นเรื �อรัง ผิวหนงับริเวณที�เป็น

จะหนาตวัขึ �นและมีสีคลํ �าขึ �น นอกจากนั �นผิวหนงัอาจเกิดการอกัเสบจากการสมัผสักบัสารบางชนิดที�แพ้ได้ 

เชน่ ผงซกัฟอก เครื�องสําอาง ผิวหนงัอาจมีการอกัเสบเป็นตุม่นนูคนั หรือใหญ่เป็นปื�นนนูแดง และคนัมากที�

เรียกวา่ ลมพิษ ซึ�งมกัจะเกิดจากการแพ้อาหาร โดยเฉพาะอาหารทะเล หรือ แพ้แมลงกดัตอ่ย หรือแพ้ยา 



      - ถ้าเป็นที�ระบบทางเดนิอาหาร เรียกวา่ โรคแพ้อาหาร (food allergy) ผู้ ป่วยจะมีอาการ อาเจียน 

คลื�นไส้ ท้องเสีย ปากบวม ปวดท้อง ท้องอืด อาจมีอาการของระบบทางเดนิหายใจ (เช่น หอบหืด, แพ้อากาศ) 

และผิวหนงั (เชน่ ผื�นคนั, ลมพิษ) ร่วมด้วย อาหารที�เป็นสาเหตไุด้บอ่ย ได้แก่ นมววั ไข่ ถั�ว อาหารทะเล ผกั

และผลไม้บางชนิด ผงชรูส สารกนับดู สารแตง่กลิ�นและสี 

การรักษาโรคภูมิแพ้ มีขั �นตอนในการรักษา � ขั �นตอน คือ 

  �. การดูแลตนเองอย่างเหมาะสม และหลีกเลี�ยง หรือกาํจัดสิ�งที�แพ้ เป็นการรักษาที�สําคญั

ที�สดุ เพราะเป็นการรักษาและป้องกนัที�สาเหต ุ อาจใช้วิธีสงัเกตวา่ สมัผสักบัอะไร อยู่ในสิ�งแวดล้อมใดหรือ

รับประทานอะไรแล้วมีอาการ ควรหลีกเลี�ยงสิ�งเหลา่นั �น นอกจากนั �นควรกําจดัหรือลดปริมาณของสารก่อ

ภมูิแพ้ที�มีอยูใ่นสิ�งแวดล้อมรอบ ตวัให้เหลือน้อยที�สดุ  

  �. การใช้ยาเพื�อบรรเทาอาการ เชน่ ยาต้านฮิสทามีน (antihistamines) ซึ�งมีความจําเป็นใน

ระยะแรก เนื�องจากผู้ ป่วยไม่สามารถหลีกเลี�ยงสารก่อภมูิแพ้หรือสารระคายเคืองตา่งๆ ���% อยา่งไรก็ตาม 

ยาเป็นเพียงการรักษาปลายเหต ุเมื�อสามารถดแูลตนเอง และควบคมุสิ�งแวดล้อมได้ดีขึ �น ความจําเป็นในการ

ใช้ยาก็จะน้อยลงเรื�อยๆ  

  �. การฉีดวัคซีนภูมิแพ้ (allergen immunotherapy) เป็นการรักษา โดยฉีดสารก่อภูมิแพ้ ที�คดิวา่

เป็นสาเหตทีุ�ทําให้เกิดอาการ เข้าไปในร่างกายทีละน้อย แล้วคอ่ยๆเพิ�มจํานวน เพื�อให้สร้างภมูิต้านทานตอ่สิ�ง

ที�แพ้  วิธีนี �จะใช้สําหรับผู้ ป่วยที�มีอาการมาก ไมส่ามารถควบคมุอาการได้ด้วยยา หรือไมส่ามารถทน

ผลข้างเคียงของยาได้ หรือผู้ ที�มีโรคภมูิแพ้หลายชนิดร่วมด้วย  

  �. การรักษาโดยการผ่าตัด ใช้ในผู้ ป่วยบางรายที�มีอาการคดัจมกูหรือนํ �ามกูไหล ซึ�งให้การรักษา

โดยการใช้ยาอยา่งเตม็ที�แล้วไมด่ีขึ �น หรือมีโรคบางอยา่งร่วมด้วย เชน่ ผนงักั �นช่องจมกูคด เยื�อบจุมกูบวมมาก

ผิดปกต ิริดสีดวงจมกู ไซนสัอกัเสบ ซึ�งไมด่ีขึ �นหลงัให้การรักษาด้วยยา 

เมื�อเกิดปฏิกิริยาการอกัเสบจากภมูิแพ้ สารเคมีที�สําคญัที�หลั�งออกมา คือ ฮสิทามีน (histamine) ซึ�ง

จะกระตุ้นทําให้เกิดอาการตา่งๆ ของโรคภมูิแพ้  ยาต้านฮสิทามีน จะไปป้องกนัไมใ่ห้ ฮิสทามีน จบักบั ตวั

รับฮิสทามีน (histamine receptor) ที�อวยัวะตา่งๆ จงึบรรเทาอาการตา่งๆของโรคภมูิแพ้ดงักลา่วข้างต้นได้    

ยาต้านฮสิทามีน แบ่งเป็น 

1. ยาต้านฮสิทามีนชนิดกิน (oral H�-antihistamine) มี 3 รุ่น 

  1.1) ยาต้านฮิสทามีนรุ่นแรก (first generation antihistamine) เชน่ยา chlorpheniramine, 

diphenhydramine, cyproheptadine, hydroxyzine   ยากลุม่นี �มีผลตอ่ระบบประสาทสว่นกลาง  ทําให้ง่วง



ซมึ  จงึไมค่วรใช้ในผู้ ที�ทํางานเกี�ยวกบัเครื�องจกัรกล หรือขบัขี�รถยนต์  เรือ เครื�องบนิ และไมค่วรใช้ยากลุม่นี �

ร่วมกบัยากดประสาทชนิดอื�นๆเชน่ ยานอนหลบั, ยาคลายเครียด, ยากล่อมประสาท, เครื�องดื�มแอลกอฮอล์  

(เหล้า  เบียร์) นอกจากนั �นยาชนิดนี �จะมีฤทธิ�ต้านระบบประสาทชนิดโคลเนอร์จิก   (anticholinergic) ด้วย ทํา

ให้เกิดอาการปากแห้ง  คอแห้ง  เสมหะและนํ �ามกูเหนียวข้น  ท้องผกู  ปัสสาวะขดัในผู้ชาย   ควรหลีกเลี�ยงใน

ผู้ ป่วยโรคหืด โดยเฉพาะขณะหอบ, โรคต้อหิน และโรคตอ่มลกูหมากโต 

1.2)   ยาต้านฮสิทามีนรุ่นที�สอง (second generation antihistamine) เป็นการพฒันายาต้านฮิส

ทามีนรุ่นแรก เชน่  

terfenadine  พฒันามาจาก   chlorpheniramine  

astemizole   พฒันามาจาก   diphenhydramine 

loratadine    พฒันามาจาก   cyproheptadine 

cetirizine     พฒันามาจาก   hydroxyzine 

ยา terfenadine และ astemizole มีปัญหาตอ่ระบบหวัใจ จงึได้ถอนทะเบียนออกไป    ยากลุม่นี �มี

ข้อดีกวา่ ยาต้านฮิสทามีนรุ่นแรก คือ มีฤทธิ�ต้านการอกัเสบได้ และออกฤทธิ�ได้นาน  เพราะจบักบัตวัรับฮิสทา

มีนได้แนน่และนานขึ �น และไมมี่ผลข้างเคียงเหมือน ยาต้านฮิสทามีนรุ่นแรก 

1.3)   ยาต้านฮสิทามีนรุ่นที�สาม (third generation antihistamine) เป็นยาต้านฮิสทามีนรุ่นใหม่

ซึ�งพฒันามาจากยาต้านฮิสทามีนรุ่นที�สองเชน่ 

 fexofenadine  พฒันามาจาก  terfenadine 

 desloratadine พฒันามาจาก  loratadine 

 levocetirizine พฒันามาจาก  cetirizine 

ยากลุม่นี �มีข้อดีกวา่ ยาต้านฮิสทามีนกลุม่อื�นๆคือ 

 - มีฤทธิ�ต้านการอกัเสบได้ดี 

 - ตวัยาเป็นตวัที�สามารถออกฤทธิ� (active metabolite) ได้เลย ดงันั �นจงึไมร่บกวนการทํางาน

ของตบั 

 - ยาออกฤทธิ�ได้นาน เพราะจบักบัตวัรับฮิสทามีนได้แนน่ และนานขึ �น จงึใช้เพียงวนัละครั �ง 

 - เจาะจงเฉพาะกบัตวัรับฮิสทามีน ชนิด H 1 (histamine H1 – receptor) เทา่นั �น จงึใช้

ปริมาณยาน้อยลง  



ด้วยเหตผุลดงักลา่วข้างต้น จงึแนะนําให้ผู้ ป่วยโรคภมูิแพ้ ใช้ยาต้านฮิสทามีนรุ่นที�สอง หรือสาม 

มากกวา่ยาต้านฮิสทามีนรุ่นแรก สําหรับผู้ ป่วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ้ ยาต้านฮิสทามีน ได้ผลดีในการบรรเทา

อาการที�เกิดจากฮิสทามีนเชน่ คนั, จาม, นํ �ามกูไหล,คนั เคืองตา แตไ่ด้ผลน้อยกบัอาการคดัจมกู  นอกจากนั �น 

ยาต้านฮิสทามีนยงัชว่ยทําให้คณุภาพชีวิตของผู้ ป่วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ้ดีขึ �นด้วย   การใช้ยาต้านฮิสทามีน

ในการรักษาโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ้ในเดก็นั �นได้ผลดีและปลอดภยั 

�. ยาต้านฮสิทามีนชนิดเฉพาะที� (topical H�-antihistamine)  ยาต้านฮิสทามีนชนิดพน่จมกู มี

ประสิทธิภาพดีในการบรรเทาอาการคนั, จาม , คดัจมกู, นํ �ามกูไหล และผู้ ป่วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ้ มกัจะ

ทนตอ่ยาได้ดี   ยาต้านฮิสทามีนชนิดหยอดตามีประสิทธิภาพดีเชน่กนัในการบรรเทาอาการคนั, เคืองตา, แสบ

ตา, นํ �าตาไหล   แตย่าต้านฮิสทามีนชนิดพน่จมกูดเูหมือนวา่จะไมช่ว่ยบรรเทาอาการภมูิแพ้ทางตาเทา่ใดนกั  

เมื�อเปรียบเทียบกบัยาต้านฮิสทามีนชนิดกิน    ข้อดีของยาต้านฮิสทามีนชนิดเฉพาะที�คือ สามารถออกฤทธิ�

บรรเทาอาการทางจมกูและตาได้เร็ว (ภายใน �� นาที)   ปัจจบุนัยาต้านฮิสทามีนชนิดพน่จมกูไมมี่จําหนา่ย

ในประเทศไทย 

�. ยาต้านฮสิทามีนผสมกับยาหดหลอดเลือด (H�- antihistamine + decongestant) จดุประสงค์ของ

การผสมยาทั �ง � ชนิดเข้าด้วยกนั คือ ใช้ชว่ยบรรเทาอาการคดัจมกูของผู้ ป่วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ้ได้เพิ�มขึ �น  

ซึ�งยาต้านฮิสทามีนมีฤทธิ�ดงักลา่วน้อย   นอกจากนั �น ถ้ายาต้านฮิสทามีนชนิดที�ผสมกนัเป็นชนิดที�ทําให้ง่วง   

ยาหดหลอดเลือดอาจชว่ยลดผลข้างเคียงดงักลา่วได้   ยาผสมชนิดนี �สามารถให้ได้ ถ้าผู้ ป่วยโรคจมกูอกัเสบ

ภมูิแพ้ มีอาการคนั, จาม, นํ �ามกูไหล ร่วมกบัอาการคดัจมกู  และมีรายงานวา่สามารถบรรเทาอาการดงักล่าว

ได้ดี  ข้อดีคือไมต้่องสั�งยาทั �ง � ชนิด (คือ ยาต้านฮิสทามีนและ ยาหดหลอดเลือด) ให้แก่ผู้ ป่วย ซึ�งจะเพิ�ม

ความร่วมมือ (compliance) ของผู้ ป่วยในการกิน  

  

 

 


