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คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 โรคภูมิแพ้ เกิดจากการที�ร่างกายได้รับสารก่อภมูิแพ้เข้าไปในร่างกาย  แล้วกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง

ภมูิคุ้มกนั  และมีปฏิกิริยาตอบสนองตอ่สารนั �นมากผิดปกต ิภายหลงัเมื�อได้รับสารนั �นเข้าไปอีก         

ภมูิคุ้มกนัดงักลา่ว ก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการ        

  - ถ้าโรคภมูิแพ้ เกิดที�จมกู เรียกวา่ โรคแพ้อากาศ (โรคจมกูอกัเสบภมูิแพ้) 

  - ถ้าโรคภมูิแพ้ เกิดที�ตา เรียกวา่ โรคเยื�อบตุาอกัเสบภมูิแพ้ 

  - ถ้าโรคภมูิแพ้ เกิดที�หลอดลม เรียกวา่ โรคหืด 

  - ถ้าโรคภมูิแพ้ เกิดที�ผิวหนงั เรียกวา่ ลมพิษ หรือ ผิวหนงัอกัเสบภมูิแพ้ 

  - ถ้าโรคภมูิแพ้ เกิดที�ทางเดนิอาหาร เรียกวา่ โรคแพ้อาหาร 

  จมกูเรามีหน้าที�อื�น นอกเหนือจากความสวยงาม คือหายใจ, รับกลิ�น, ทําให้เสียงก้องกงัวาน และรับ

สารคดัหลั�งจากถงุนํ �าตา และไซนสั โรคจมกูอกัเสบภมูิแพ้ เป็นโรคที�เกิดจาก เยื�อบจุมกูมีความไวตอ่สิ�ง

กระตุ้นมาก ผิดปกต ิโดยเฉพาะสารก่อภมูิแพ้ สารก่อภมูิแพ้ภายในบ้านที�พบได้บอ่ยคือ ฝุ่ นในบ้าน, ตวัไร ใน

ฝุ่ น, เชื �อราในอากาศ, แมลงสาบ, ยงุ, แมลงวนั, มด  มีอาการสําคญัคือ คนั  จาม  นํ �ามกูไหล  คดัแน่นจมกู   

  อุบัตกิารณ์ของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ พบได้ประมาณ ร้อยละ �� – �� ของจํานวนประชากรทั�ว

โลกในประเทศไทย อบุตัิการณ์ของโรคนี � ในเดก็วยัเรียน (� – � ปี) หรือ นกัเรียน  (�� – �� ปี)   ในปี พ.ศ. 

����  พบว่าเป็นโรคนี �ร้อยละ ��   สงูขึ �นกวา่เดมิเกือบ ถึง � เทา่ เมื�อเทียบกบัร้อยละ ��  เมื�อสํารวจในปี 

พ.ศ. ����    อบุตัิการณ์ของโรคนี �มีแนวโน้มที�จะสงูขึ �นเรื�อยๆ (รูปที� 1) โดยเฉพาะในตวัเมืองที�มีมลพิษทาง

อากาศเพิ�มขึ �น  ในเด็กจะพบโรคนี �ในเดก็ชายบอ่ยกวา่เดก็หญิง แตใ่นผู้ใหญ่จะพบในผู้หญิงได้บอ่ยกวา่ผู้ชาย      

โรคนี �มกัจะเริ�มแสดงอาการในวยัเรียน หรือวยัรุ่น  อบุตักิารณ์ของโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ้นั �นเพิ�มขึ �นเรื�อยๆ 

ตั �งแตร้่อยละ 23.7 ในปี ค.ศ. 1975 เพิ�มขึ �นสงูถึงร้อยละ 50.4 ในปี ค.ศ. 2001  

สาเหตุที�ทาํให้อุบัตกิารณ์ และความรุนแรงของโรคภูมิแพ้ถึงเพิ�มขึ �นเรื�อยๆ ได้แก่ 

  - มลพิษในอากาศ ทําให้มีสารกระตุ้นที�ทําให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ �น  

  - การอยูใ่นที�ร่ม ทําให้สมัผสักบัสารก่อภมูิแพ้ในอาคารมากขึ �น ทําให้อาการเป็นนานขึ �น 



  - มีสารก่อภมูิแพ้ชนิดใหมม่ากขึ �น และมีหลากหลายชนิดขึ �น ทําให้อาการเป็นบอ่ยขึ �น 

  - วิถึชีวิตที�เคร่งเครียด สามารถกระตุ้นระบบประสาทและภมูิคุ้มกนั ทําให้มีแนวโน้มที�จะเป็นโรค

เพิ�มขึ �น 

มลพษิในอากาศ ก็ทาํให้อุบัตกิารณ์ และความรุนแรงของโรคภูมิแพ้เพิ�มขึ �นเรื�อยๆ โดย 

  - กระตุ้นเยื�อบจุมกูโดยตรง ทําให้เกิดการอกัเสบของเยื�อบจุมกู และการบวมตามมา ซึ�งอาจไปอดุรู

เปิดของไซนสัในโพรงจมกู ทําให้เกิดไซนสัอกัเสบ 

  - เยื�อบจุมกูถกูทําลาย  การทํางานของขนกวดัที�เยื�อบจุมกู เสียหน้าที�ไป  ทําให้เยื�อบจุมกูมีความไว 

และเกิดการอกัเสบมากยิ�งขึ �น 

  - ยบัยั �งการทํางานของ ทีเซลล์ ที�ทําหน้าที�กดภมูิคุ้มกนั 

  - กระตุ้นการทํางานของ ทีเซลล์ ที�ทําหน้าที�เพิ�มภมูิคุ้มกนั  มีการสร้างสารคดัหลั�งที�ทําหน้าที�เกี�ยวกบั

ภมูิคุ้มกนัมากขึ �น เกิดปฏิกิริยาของภมูิแพ้มากขึ �น 

มลพิษในอาคาร และบ้าน ทําให้อบุตักิารณ์ และความรุนแรงของโรคภมูิแพ้เพิ�มขึ �นเรื�อยๆ ซึ�งมลภาวะ

ภายในบ้านมีมากกว่ามลภาวะภายนอกถึง �-� เท่า  นอกจากนั �นการเปลี�ยนแปลงของอากาศที�มีผลตอ่สาร

ก่อภมูิแพ้ภายนอกที�พกัอาศยั เชน่ ละอองเกสร สามารถกระตุ้นปฏิกิริยาการอกัเสบจากภมูิแพ้ให้มากขึ �นได้  

การทํากิจวตัรประจําวนัของมนษุย์ ทําให้มีระดบัของก๊าซ CO� ในบรรยากาศสงูขึ �น ซึ�งจะทําให้มีการ

เปลี�ยนแปลงของอากาศโดยทําให้โลกร้อนขึ �น การเปลี�ยนแปลงดงักลา่ว มีผลตอ่การเจริญเตบิโตของพืช และ

การออกดอกของต้นไม้ตา่งๆ เชน่ มีการผลิตของละอองเกสรเพิ�มมากขึ �น ต้นไม้ตา่งๆโตเร็วขึ �น และโตเตม็ที�

ก่อนกําหนด และมีความสามารถในการก่อปฏิกิริยาการอกัเสบจากภมูิแพ้ของละอองเกสรเพิ�มขึ �นด้วย ต้นไม้

เองมีการออกดอกเร็วขึ �น และมีระยะเวลาในการผลิตละอองเกสรนานขึ �น ซึ�งการเปลี�ยนแปลงของอากาศที�มี

ผลตอ่สารก่อภมูิแพ้ดงักลา่วนี � จะทําให้คนปกติ มีโอกาสสมัผสักบัสารก่อภมูิแพ้มากขึ �น เกิดการกระตุ้นเยื�อบุ

จมกูมากขึ �นโดยเฉพาะเดก็ ทําให้มีโอกาสแพ้สารก่อภมูิแพ้ชนิดนั �นได้ในอนาคต และทําให้อบุตักิารณ์ของโรค

จมกูอกัเสบภมูิแพ้เพิ�มมากขึ �น หรือผู้ ป่วยที�เป็นโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ้อยูแ่ล้ว มีอาการมากขึ �นได้ 

  จากสถิติของคลินิกโรคภมูิแพ้ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลศริิราช พบวา่ ในผู้ ป่วย

โรคจมกูอกัเสบภมูิแพ้ทั �งหมด 217 ราย ผู้ ป่วยมีอาการคดัจมกูมากที�สดุ (ร้อยละ 77.3) รองลงมาคือ อาการ

นํ �ามกูไหล (ร้อยละ 63.2), อาการจาม (ร้อยละ 56.2) และอาการคนัจมกู (ร้อยละ 54.7) 

 ความสาํคัญของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ คือทําให้คณุภาพชีวิตทั �งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  และ

การเข้าสงัคมแยล่ง เมื�อเทียบกบัคนปกติทั�วไป การที�ไมไ่ด้รักษาโรคนี �อยา่งถกูต้อง อาจทําให้เกิดโรคแทรก

ซ้อนตามมา เชน่  ไซนสัอกัเสบ   ผนงัคออกัเสบ หรือเจ็บคอเรื �อรัง  หลอดลมอกัเสบ หรือไอเรื �อรัง   ริดสีดวง



จมกู   หชูั �นกลางอกัเสบโดยเฉพาะในเดก็  ภาวะมีนํ �าขงัในหชูั �นกลาง  จมกูไมไ่ด้กลิ�น นอนกรน และภาวะ

หยดุหายใจขณะหลบั  ทําให้อาการหอบหืด (ถ้ามี) เป็นมากขึ �นได้  หรือทําให้เป็นโรคหืด การรักษาโรคนี �อยา่ง

ถกูต้อง นอกจากจะทําให้คณุภาพชีวิตดีขึ �นแล้ว ยงัสามารถป้องกนัโรคแทรกซ้อนดงักลา่วได้ด้วย 

  ปัจจบุนัโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ้ เป็นโรคที�เป็นทั �งระบบของร่างกาย (systemic disease) คือ มีโอกาส

ที�จะมีโรคร่วมชนิดตา่งๆ ได้มาก เชน่ โรคหืด, ผิวหนงัอกัเสบภมูิแพ้, เยื�อบตุาอกัเสบภมูิแพ้, หชูั �นกลางอกัเสบ 

มีนํ �าขงั, แพ้อาหาร, ริดสีดวงจมกู 

 ชนิดของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้  คณะทํางานขององค์การอนามยัโลก (WHO) ได้เสนอการแบง่

ชนิดของโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ้   โดยแบง่เป็น � ชนิดคือ 

   �. Intermittent (อาการเป็นช่วงๆ) หมายถึง ผู้ ป่วยมีอาการเป็นบางครั �ง โดยมีอาการน้อยกวา่ � 

วนัตอ่ � สปัดาห์ หรือ มีอาการติดตอ่กนัน้อยกวา่ � สปัดาห์ 

  �.  Persistent (อาการเป็นคงที�) หมายถึง ผู้ ป่วยมีอาการตลอดเวลา  โดยมี อาการมากกวา่ � วนั

ตอ่ � สปัดาห์ และ มีอาการตดิตอ่กนันานกวา่ � สปัดาห์ 

  คณะทํางานขององค์การอนามยัโลก (WHO) ใช้อาการทางคลินิก ที�มีผลตอ่คณุภาพชีวิตของผู้ ป่วย 

แบง่ความรุนแรงของโรคออกเป็น � ระดบัคือ       

  �. อาการน้อย (mild)  

  �. อาการปานกลางถึงมาก (moderate to severe) 

ชนิดและความรุนแรงของโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ้ได้แสดงใน รูปที� 2 

สาเหตุของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้   เกิดจากหลายสาเหต ุพอแบง่สาเหตหุลกัได้ 3 ประเภท 

  1. ปัจจัยที�เป็นสาเหตุหลัก ได้แก่ เรื�องของพนัธุกรรม 

    - ถ้าพ่อ หรือแมเ่ป็นโรคภมูิแพ้ ลกูมีโอกาสเป็นประมาณ ร้อยละ �� 

    - ถ้าทั �งพอ่ และแมเ่ป็นโรคภูมิแพ้ ลกูมีโอกาสเป็นประมาณ ร้อยละ �� 

    - ถ้าทั �งพอ่ และแมเ่ป็นโรคภูมิแพ้ชนิดเดียวกนั ลกูมีโอกาสเป็นประมาณ ร้อยละ �� 

    - แม้วา่พอ่ และแมไ่มมี่อาการของโรคภมูิแพ้เลย  ลกูก็มีโอกาสเป็น ร้อยละ �� 

  2. ปัจจัยที�เป็นต้นเหตุโดยตรง ได้แก่  สิ�งที�ผู้ ป่วยแพ้ หรือสารก่อภมูิแพ้ ซึ�งอาจเข้าสู่ร่างกาย โดย

การหายใจ, การรับประทาน และการสมัผสั    สารก่อภมูิแพ้ที�เข้าสูร่่างกาย โดยการหายใจ เชน่ 

    - ฝุ่ นบ้าน  ตวัไรในฝุ่ นบ้าน     

   - ชิ �นสว่น หรือสิ�งขบัถ่ายของแมลง ที�อาศยัอยูใ่นบ้าน เชน่ มด     แมลงสาบ     ยงุ    

แมลงวนั 



    - ขน และรังแคของสตัว์เลี �ยง 

    - ละอองเกสรหญ้า   วชัพืช  และดอกไม้ทกุชนิด   

   - เชื �อราในอากาศ   

     - สารบางอย่างที�เกี�ยวข้องกบังานอาชีพ เช่น ปุ๋ ย   อาหารสตัว์    ฝุ่ นผ้า    สารเคมี 

  3. เหตุเสริมที�ทาํให้แสดงอาการออกมา หรือมีอาการมากขึ �นได้ ได้แก่   

    - โรคติดเชื �อของทางเดนิหายใจ     

    - สารระคายเคืองตา่งๆ และ มลพิษทางอากาศ เชน่ กลิ�นฉนุ     ควนัตา่งๆ     ฝุ่ นละอองทกุ

ประเภท     

    - การเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของอณุหภมูิ   เชน่ ร้อนจดั หรือเย็นจดั    

   - ปัจจยัทางด้านจิตใจ เชน่ เครียด     วิตกกงัวล 

    - สขุภาพร่างกายไมแ่ข็งแรง เชน่ ออ่นเพลียจากการทํางานหนกั   นอนดกึ   อดนอน   ขาด

การออกกําลงักาย 

- มีต่อตอนที� � - 

   


