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โรคภูมิแพ้ เกิดจากการทีร่างกายได้ รับสารก่อภูมิแพ้ เข้ าไปในร่างกาย แล้ วกระตุ้นให้ ร่างกายสร้ าง
ภูมิค้ มุ กัน และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารนันมากผิดปกติ ภายหลังเมือได้ รับสารนันเข้ าไปอีก
ภูมิค้ มุ กันดังกล่าว ก็จะกระตุ้นให้ เกิดอาการ
- ถ้ าโรคภูมิแพ้ เกิดทีจมูก เรี ยกว่า โรคแพ้ อากาศ (โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ )
- ถ้ าโรคภูมิแพ้ เกิดทีตา เรี ยกว่า โรคเยือบุตาอักเสบภูมิแพ้
- ถ้ าโรคภูมิแพ้ เกิดทีหลอดลม เรี ยกว่า โรคหืด
- ถ้ าโรคภูมิแพ้ เกิดทีผิวหนัง เรี ยกว่า ลมพิษ หรื อ ผิวหนังอักเสบภูมิแพ้
- ถ้ าโรคภูมิแพ้ เกิดทีทางเดินอาหาร เรี ยกว่า โรคแพ้ อาหาร
จมูกเรามีหน้ าทีอืน นอกเหนือจากความสวยงาม คือหายใจ, รับกลิน, ทําให้ เสียงก้ องกังวาน และรับ
สารคัดหลังจากถุงนําตา และไซนัส โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ เป็ นโรคทีเกิดจาก เยือบุจมูกมีความไวต่อสิง
กระตุ้นมาก ผิดปกติ โดยเฉพาะสารก่อภูมิแพ้ สารก่อภูมิแพ้ ภายในบ้ านทีพบได้ บอ่ ยคือ ฝุ่ นในบ้ าน, ตัวไร ใน
ฝุ่ น, เชือราในอากาศ, แมลงสาบ, ยุง, แมลงวัน, มด มีอาการสําคัญคือ คัน จาม นํามูกไหล คัดแน่นจมูก
อุบัตกิ ารณ์ ของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ พบได้ ประมาณ ร้ อยละ

–

ของจํานวนประชากรทัว

โลกในประเทศไทย อุบตั ิการณ์ของโรคนี ในเด็กวัยเรี ยน ( – ปี ) หรื อ นักเรี ยน ( –
พบว่าเป็ นโรคนีร้ อยละ
พ.ศ.

สูงขึนกว่าเดิมเกือบ ถึง เท่า เมือเทียบกับร้ อยละ

ปี ) ในปี พ.ศ.
เมือสํารวจในปี

อุบตั ิการณ์ของโรคนีมีแนวโน้ มทีจะสูงขึนเรื อยๆ (รู ปที 1) โดยเฉพาะในตัวเมืองทีมีมลพิษทาง

อากาศเพิมขึน ในเด็กจะพบโรคนีในเด็กชายบ่อยกว่าเด็กหญิง แต่ในผู้ใหญ่จะพบในผู้หญิงได้ บอ่ ยกว่าผู้ชาย
โรคนีมักจะเริ มแสดงอาการในวัยเรี ยน หรื อวัยรุ่น อุบตั กิ ารณ์ของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ นนเพิ
ั มขึนเรื อยๆ
ตังแต่ร้อยละ 23.7 ในปี ค.ศ. 1975 เพิมขึนสูงถึงร้ อยละ 50.4 ในปี ค.ศ. 2001
สาเหตุทีทําให้ อุบัตกิ ารณ์ และความรุ นแรงของโรคภูมิแพ้ ถึงเพิมขึนเรื อยๆ ได้ แก่
- มลพิษในอากาศ ทําให้ มีสารกระตุ้นทีทําให้ เกิดอาการรุ นแรงมากขึน
- การอยูใ่ นทีร่ม ทําให้ สมั ผัสกับสารก่อภูมิแพ้ ในอาคารมากขึน ทําให้ อาการเป็ นนานขึน

- มีสารก่อภูมิแพ้ ชนิดใหม่มากขึน และมีหลากหลายชนิดขึน ทําให้ อาการเป็ นบ่อยขึน
- วิถึชีวิตทีเคร่งเครี ยด สามารถกระตุ้นระบบประสาทและภูมิค้ มุ กัน ทําให้ มีแนวโน้ มทีจะเป็ นโรค
เพิมขึน
มลพิษในอากาศ ก็ทาํ ให้ อุบัตกิ ารณ์ และความรุ นแรงของโรคภูมิแพ้ เพิมขึนเรื อยๆ โดย
- กระตุ้นเยือบุจมูกโดยตรง ทําให้ เกิดการอักเสบของเยือบุจมูก และการบวมตามมา ซึงอาจไปอุดรู
เปิ ดของไซนัสในโพรงจมูก ทําให้ เกิดไซนัสอักเสบ
- เยือบุจมูกถูกทําลาย การทํางานของขนกวัดทีเยือบุจมูก เสียหน้ าทีไป ทําให้ เยือบุจมูกมีความไว
และเกิดการอักเสบมากยิงขึน
- ยับยังการทํางานของ ทีเซลล์ ทีทําหน้ าทีกดภูมิค้ มุ กัน
- กระตุ้นการทํางานของ ทีเซลล์ ทีทําหน้ าทีเพิมภูมิค้ มุ กัน มีการสร้ างสารคัดหลังทีทําหน้ าทีเกียวกับ
ภูมิค้ มุ กันมากขึน เกิดปฏิกิริยาของภูมิแพ้ มากขึน
มลพิษในอาคาร และบ้ าน ทําให้ อบุ ตั กิ ารณ์ และความรุ นแรงของโรคภูมิแพ้ เพิมขึนเรื อยๆ ซึงมลภาวะ
ภายในบ้ านมีมากกว่ามลภาวะภายนอกถึง - เท่า นอกจากนันการเปลียนแปลงของอากาศทีมีผลต่อสาร
ก่อภูมิแพ้ ภายนอกทีพักอาศัย เช่น ละอองเกสร สามารถกระตุ้นปฏิกิริยาการอักเสบจากภูมิแพ้ ให้ มากขึนได้
การทํากิจวัตรประจําวันของมนุษย์ ทําให้ มีระดับของก๊ าซ CO ในบรรยากาศสูงขึน ซึงจะทําให้ มีการ
เปลียนแปลงของอากาศโดยทําให้ โลกร้ อนขึน การเปลียนแปลงดังกล่าว มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของพืช และ
การออกดอกของต้ นไม้ ตา่ งๆ เช่น มีการผลิตของละอองเกสรเพิมมากขึน ต้ นไม้ ตา่ งๆโตเร็ วขึน และโตเต็มที
ก่อนกําหนด และมีความสามารถในการก่อปฏิกิริยาการอักเสบจากภูมิแพ้ ของละอองเกสรเพิมขึนด้ วย ต้ นไม้
เองมีการออกดอกเร็ วขึน และมีระยะเวลาในการผลิตละอองเกสรนานขึน ซึงการเปลียนแปลงของอากาศทีมี
ผลต่อสารก่อภูมิแพ้ ดงั กล่าวนี จะทําให้ คนปกติ มีโอกาสสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ มากขึน เกิดการกระตุ้นเยือบุ
จมูกมากขึนโดยเฉพาะเด็ก ทําให้ มีโอกาสแพ้ สารก่อภูมิแพ้ ชนิดนันได้ ในอนาคต และทําให้ อบุ ตั กิ ารณ์ของโรค
จมูกอักเสบภูมิแพ้ เพิมมากขึน หรื อผู้ป่วยทีเป็ นโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ อยูแ่ ล้ ว มีอาการมากขึนได้
จากสถิติของคลินิกโรคภูมิแพ้ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา โรงพยาบาลศิริราช พบว่า ในผู้ป่วย
โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ ทงหมด
ั
217 ราย ผู้ป่วยมีอาการคัดจมูกมากทีสุด (ร้ อยละ 77.3) รองลงมาคือ อาการ
นํามูกไหล (ร้ อยละ 63.2), อาการจาม (ร้ อยละ 56.2) และอาการคันจมูก (ร้ อยละ 54.7)
ความสําคัญของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ คือทําให้ คณ
ุ ภาพชีวิตทังทางด้ านร่างกาย จิตใจ และ
การเข้ าสังคมแย่ลง เมือเทียบกับคนปกติทวไป
ั การทีไม่ได้ รักษาโรคนีอย่างถูกต้ อง อาจทําให้ เกิดโรคแทรก
ซ้ อนตามมา เช่น ไซนัสอักเสบ ผนังคออักเสบ หรื อเจ็บคอเรื อรัง หลอดลมอักเสบ หรื อไอเรื อรัง ริ ดสีดวง

จมูก หูชนกลางอั
ั
กเสบโดยเฉพาะในเด็ก ภาวะมีนําขังในหูชนกลาง
ั
จมูกไม่ได้ กลิน นอนกรน และภาวะ
หยุดหายใจขณะหลับ ทําให้ อาการหอบหืด (ถ้ ามี) เป็ นมากขึนได้ หรื อทําให้ เป็ นโรคหืด การรักษาโรคนีอย่าง
ถูกต้ อง นอกจากจะทําให้ คณ
ุ ภาพชีวิตดีขนแล้
ึ ว ยังสามารถป้องกันโรคแทรกซ้ อนดังกล่าวได้ ด้วย
ปั จจุบนั โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ เป็ นโรคทีเป็ นทังระบบของร่างกาย (systemic disease) คือ มีโอกาส
ทีจะมีโรคร่วมชนิดต่างๆ ได้ มาก เช่น โรคหืด, ผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ , เยือบุตาอักเสบภูมิแพ้ , หูชนกลางอั
ั
กเสบ
มีนําขัง, แพ้ อาหาร, ริ ดสีดวงจมูก
ชนิดของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ คณะทํางานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ เสนอการแบ่ง
ชนิดของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ โดยแบ่งเป็ น ชนิดคือ
. Intermittent (อาการเป็ นช่ วงๆ) หมายถึง ผู้ป่วยมีอาการเป็ นบางครัง โดยมีอาการน้ อยกว่า
วันต่อ สัปดาห์ หรื อ มีอาการติดต่อกันน้ อยกว่า สัปดาห์
. Persistent (อาการเป็ นคงที) หมายถึง ผู้ป่วยมีอาการตลอดเวลา โดยมี อาการมากกว่า วัน
ต่อ สัปดาห์ และ มีอาการติดต่อกันนานกว่า สัปดาห์
คณะทํางานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ใช้ อาการทางคลินิก ทีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
แบ่งความรุ นแรงของโรคออกเป็ น ระดับคือ
. อาการน้ อย (mild)
. อาการปานกลางถึงมาก (moderate to severe)
ชนิดและความรุนแรงของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ ได้ แสดงใน รู ปที 2
สาเหตุของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ เกิดจากหลายสาเหตุ พอแบ่งสาเหตุหลักได้ 3 ประเภท
1. ปั จจัยทีเป็ นสาเหตุหลัก ได้ แก่ เรื องของพันธุกรรม
- ถ้ าพ่อ หรื อแม่เป็ นโรคภูมิแพ้ ลูกมีโอกาสเป็ นประมาณ ร้ อยละ
- ถ้ าทังพ่อ และแม่เป็ นโรคภูมิแพ้ ลูกมีโอกาสเป็ นประมาณ ร้ อยละ
- ถ้ าทังพ่อ และแม่เป็ นโรคภูมิแพ้ ชนิดเดียวกัน ลูกมีโอกาสเป็ นประมาณ ร้ อยละ
- แม้ วา่ พ่อ และแม่ไม่มีอาการของโรคภูมิแพ้ เลย ลูกก็มีโอกาสเป็ น ร้ อยละ
2. ปั จจัยทีเป็ นต้ นเหตุโดยตรง ได้ แก่ สิงทีผู้ป่วยแพ้ หรื อสารก่อภูมิแพ้ ซึงอาจเข้ าสู่ร่างกาย โดย
การหายใจ, การรับประทาน และการสัมผัส สารก่อภูมิแพ้ ทีเข้ าสูร่ ่างกาย โดยการหายใจ เช่น
- ฝุ่ นบ้ าน ตัวไรในฝุ่ นบ้ าน
- ชินส่วน หรื อสิงขับถ่ายของแมลง ทีอาศัยอยูใ่ นบ้ าน เช่น มด แมลงสาบ ยุง
แมลงวัน

- ขน และรังแคของสัตว์เลียง
- ละอองเกสรหญ้ า วัชพืช และดอกไม้ ทกุ ชนิด
- เชือราในอากาศ
- สารบางอย่างทีเกียวข้ องกับงานอาชีพ เช่น ปุ๋ย อาหารสัตว์ ฝุ่ นผ้ า สารเคมี
3. เหตุเสริมทีทําให้ แสดงอาการออกมา หรื อมีอาการมากขึนได้ ได้ แก่
- โรคติดเชือของทางเดินหายใจ
- สารระคายเคืองต่างๆ และ มลพิษทางอากาศ เช่น กลินฉุน ควันต่างๆ ฝุ่ นละอองทุก
ประเภท
- การเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วของอุณหภูมิ เช่น ร้ อนจัด หรื อเย็นจัด
- ปั จจัยทางด้ านจิตใจ เช่น เครี ยด วิตกกังวล
- สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง เช่น อ่อนเพลียจากการทํางานหนัก นอนดึก อดนอน ขาด
การออกกําลังกาย
- มีต่อตอนที -

