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  กลไกการเกิดอาการของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ เมื�อผู้ ป่วยรับสารก่อภมูิแพ้ เข้าไปในร่างกายจะ

กระตุ้นให้ร่างกายสร้าง IgE ขึ �นมาในปริมาณน้อย ร่างกายยงัไมไ่วตอ่สิ�งกระตุ้น จงึยงัไมมี่อาการของโรค

ภมูิแพ้  แตเ่มื�อผู้ ป่วยได้รับสารก่อภมูิแพ้มากขึ �น จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง IgE เพิ�มมากขึ �น ร่างกายจะไวตอ่

สิ�งกระตุ้นเพิ�มมากขึ �น ทําให้ผู้ ป่วยมีอาการของโรคภมูิแพ้เพียงเล็กน้อย  แตเ่มื�อผู้ ป่วยสมัผสักบัสารก่อภมูิแพ้

หลายๆ ครั �ง ร่างกายก็จะสร้าง IgE เพิ�มมากขึ �นไปอีก จนร่างกายไวมากตอ่สิ�งกระตุ้น ผู้ ป่วยก็จะมีอาการของ

โรคภมูิแพ้มาก 

  IgE ที�ร่างกายสร้างขึ �นจะไปจบักบัมาสต์เซลล์ (mast cell) ซึ�งเป็นเซลล์ที�เกี�ยวข้องกบัปฏิกิริยาอกัเสบ

จากภมูิแพ้ และเมื�อสารก่อภูมิแพ้ไปจบักบั IgE ที�อยูบ่นมาสต์เซลล์ จะมีการปลอ่ยสารฮิสทามีน (histamine) 

ออกมา ทําให้เกิดอาการแพ้ในลกัษณะตา่งๆ เชน่ ฮิสทามีนไปกระตุ้นที� 

- จมกู                       ทําให้มีอาการคนั จาม นํ �ามกูไหล คดัแนน่จมกู 

- ผิวหนงั                  ทําให้มีผื�นขึ �น, คนั, เป็นลมพิษ 

- ตา                    ทําให้มีอาการคนัตา, เคืองตา, แสบตา, นํ �าตาไหล, ตาแดง 

- ปอดและหลอดลม ทําให้หลอดลมหดเกร็ง, หอบ, ไอ, มีเสมหะ 

- ตอ่มหลั�งเมือก       ทําให้มีการเพิ�มขึ �นของนํ �ามกู, เสมหะ 

อาการตา่งๆของโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ้ ได้แก่ คนัจมกู, จามตดิๆ กนัหลายครั �ง, นํ �ามกูใสๆ, คดัจมกู,  

คนัที�ตา   คอ   ห ูหรือที�เพดานปาก   อาจมีอาการอื�นๆ ร่วมด้วย เชน่ ปวดศีรษะ, เสียงเปลี�ยน, จมกูไมไ่ด้กลิ�น

, นํ �ามกูไหลลงคอ, หอืู �อ  หรือมีเสียงดงัในห,ู คล้ายกบั มีก้อน หรือมีอะไรตดิๆ ในคอ, เจ็บคอเรื �อรัง

นอกจากนั �น ผู้ ป่วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ้ อาจมาพบแพทย์ หรือเภสชักรด้วยอาการอื�นๆที�อาจไมใ่ชอ่าการที�

เป็นแบบฉบบั (typical symptoms) ของโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ้ ได้แก ่

  - รู้สกึหอบเหนื�อยง่าย  ลําบากในการหายใจ หายใจไมส่ดุ หรือหายใจไมท่ั�วท้อง  

  - ปวดศีรษะเรื �อรัง  



  - ไอเรื �อรัง, มีเสมหะในคอ หรือ กระแอมไอบอ่ย หรือรู้สกึว่ามีอะไรติดๆ อยูใ่นลําคอได้  

  - มีกลิ�นปากแรง  คอแห้ง และเจ็บคอเรื �อรัง 

  - ท้องอืด  ท้องเฟ้อ  คล้ายอาหารไมย่อ่ย 

  - เพลียง่าย หรือหลบัง่ายในเวลากลางวนั  

  - เยื�อบริุมฝีปาก หรือมมุปากอกัเสบเรื �อรัง  

  - การอกัเสบของผิวหนงัรอบๆดวงตา จากการขยี �ตาบอ่ยๆ หรืออาจมีรอยคลํ �ารอบดวงตาได้ 

  - มีอาการผิดปกตทิางห ูและระบบประสาททรงตวั 

  อาการแสดงของโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ้นั �น ในรายที�เป็นตั �งแตอ่ายยุงัน้อย และเป็นอยูน่าน   เดก็ต้อง

หายใจทางปาก เสมอทําให้    

  - ใบหน้าสว่นลา่งจะยาวกว่าปกติ 

  - เพดานปากจะแคบและโค้งสงู 

  - เวลายิ �มจะมองเห็นส่วนของเหงือกที�อยูเ่หนือฟันบนได้มาก  

   - อาจมีความผิดปกตใินการสบฟันร่วมด้วย ในเดก็ที�มีอาการคนัจมกู  เดก็มกัจะยกมือขึ �นขยี � หรือ 

เสยที�ปลายจมกูบอ่ยๆ 

  การวินิจฉัยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ ทําเพื�อยืนยนัการวินิจฉยัโรค, วินิจฉยัโรคอื�น ที�เกิดร่วมด้วย 

และ วินิจฉยั ผลแทรกซ้อนที�อาจจะเกิดขึ �น การวินิจฉยัโรคจมกูอกัเสบภูมิแพ้อาศยั ประวตั,ิ การตรวจร่างกาย

, การตรวจพิเศษเพิ�มเตมิ เช่นการตรวจหาจํานวนเซลล์อีโอสิโนฟิลในเลือด และนํ �ามกู, การตรวจหาเซลล์เบ

โซฟิลและ / หรือ มาสต์เซลล์โดยการขดูเยื�อบจุมกู 

ประวัตทิี�ช่วยในการวินิจฉัยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ ได้แก่ 

  -  มีอาการจาม คนัจมกู นํ �ามกูไหลออกมาทางจมกู หรือไหลลงคอ คดัจมกู คนัเพดานปากหรือคอ 

นานมากกวา่ � เดือนขึ �นไป  

   - อาการดงักลา่ว จะเป็นๆ (มีเหตมุากระตุ้น) หายๆ (ไมมี่เหตมุากระตุ้น) และอาการดงักลา่วจะดีขึ �น

เอง หลงัหมดเหตดุงักลา่ว หรือดีขึ �นหลงัได้รับยาแก้แพ้ 

  - อาจมีประวตัเิป็นโรคภมูิแพ้ชนิดตา่งๆ (เชน่ โรคเยื�อบตุาอกัเสบภมูิแพ้, โรคแพ้อากาศ, โรคหืด, โรค

ผิวหนงัอกัเสบภมูิแพ้) ในสมยัเดก็ หรือในปัจจบุนั 

   - อาจมีประวตัคินในครอบครัวป่วยเป็นโรคภมูิแพ้ชนิดตา่งๆ ดงักลา่ว [กลุม่โรคอะโทปี] 

นอกจากนั�นการวินิจฉัยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้อาศัยการตรวจพเิศษอื�นๆ เพิ�มเตมิ ได้แก่ 

  - การทดสอบภมูิแพ้ ด้วยวิธีสะกิด และวิธีฉีดเข้าในผิวหนงั 

  - การตรวจหาปริมาณ IgE ในเลือด 



  - การตรวจหาปริมาณ IgE ที�จําเพาะตอ่สารก่อภมูิแพ้แตล่ะชนิดที�เยื�อบจุมกู 

  - การใช้กล้องสอ่งตรวจในโพรงจมกู 

  - การสง่เอ็กซเรย์ไซนสัแบบธรรมดา และเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ไซนสั 

การส่องกล้องตรวจในโพรงจมูกนั�น แพทย์ทาํเพื�อ 

  - วินิจฉยั 

  - เก็บหนอง (ถ้ามี) เพื�อสง่เพาะเชื �อ 

  - ประเมินวา่มีความผิดปกติทางกายวิภาค เชน่ โครงสร้างของจมกู ผนงักั �นช่องจมกู ที�ผิดปกติ ร่วม

ด้วยหรือไม ่

  - ทําผา่ตดั 

  - ประเมินผลหลงัการรักษา 

แผนภมูิแนวทางการตรวจวินิจฉยัโรคจมกูอกัเสบจากภมูิแพ้ได้แสดงใน รูปที� 3 

ภาวะแทรกซ้อนของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ ได้แก่ 

  �.  การตดิเชื �อในทางเดนิหายใจสว่นบน เชน่ โรคไซนสัอกัเสบ  ตอ่มอดีนอยด์ หรือตอ่มทอนซิล

อกัเสบ   ผนงัคออกัเสบเรื �อรัง  บางรายการตดิเชื �ออาจลามไปถึง ทางเดนิหายใจสว่นล่างได้  

  �.  หชูั �นกลางอกัเสบ 

  �.  โรคหืด 

  �.  ริดสีดวงจมกู 

  �.  เยื�อบจุมกูอกัเสบ เนื�องจากใช้ยาหดหลอดเลือดเฉพาะที�นานเกินไปในการรักษาอาการคดัจมกู         

การรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ ประกอบด้วยอธิบายเรื�องโรคนี �ให้ผู้ ป่วยและคนในครอบครัว

ผู้ ป่วยเข้าใจ และแนะนําให้ผู้ ป่วยดแูลตนเองให้เหมาะสม เชน่ พยายามรักษาสขุภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่

เสมอ โดยออกกําลงักายสมํ�าเสมอ รับประทานอาหารที�มีประโยชน์ให้ครบ � หมู ่ นอนหลบัพกัผอ่นให้

เพียงพอ  รักษาสขุภาพจิตให้สดชื�น แจม่ใส  เมื�อมีการติดเชื �อในระบบทางเดินหายใจ เชน่ หวดั ไซนสัอกัเสบ  

ฟันผ ุ  คอ หรือตอ่มทอนซิลอกัเสบ ควรรีบไปหาแพทย์ 

สิ�งที�ผู้ป่วยที�เป็นโรคแพ้อากาศ ควรทราบ 

  �. โรคนี �ไมห่ายขาด  ผู้ ป่วยจะมีอาการเป็นๆ (มีสิ�งกระตุ้น) หายๆ (ไมมี่สิ�งกระตุ้น) 

  �. ผู้ ป่วยควรทราบวา่ สิ�งใดที�กระตุ้นทําให้ผู้ ป่วยมีอาการมากขึ �น ควรหลีกเลี�ยง เชน่ ความเครียด, 

การนอนหลบัพกัผ่อนไมเ่พียงพอ, ของฉนุ, ฝุ่ น, ควนั, อากาศที�เปลี�ยนแลง, หวดั หรือการติดเชื �อในระบบ

ทางเดนิหายใจ 



  �. ผู้ ป่วยควรทราบวา่ สิ�งใดที�ทําให้ผู้ ป่วยมีอาการดีขึ �น ควรทํา เชน่ การออกกําลงักายอยา่ง

สมํ�าเสมอ 

  �. โรคนี � แพทย์ไมไ่ด้ต้องการให้ผู้ ป่วยใช้ยา (ซึ�งแก้ปลายเหต)ุ ไปตลอดชีวิต แตผู่้ ป่วยจะสามารถลด

หรือหยดุยาที�ใช้ได้ ก็ตอ่เมื�อ ผู้ ป่วยสามารถหลีกเลี�ยงสิ�งกระตุ้นที�ทําให้เกิดอาการได้ และสามารถออกกําลงั

กายอยา่งสมํ�าเสมอได้ 

  �. เนื�องจากเยื�อบจุมกูของผู้ ป่วยโรคนี �ไว มีอาการทางจมกูได้ง่าย และหายยาก  เมื�อผู้ ป่วยมีอาการ

ทางจมกู ควรใช้ยาเพื�อให้อาการดงักล่าวหายเร็วที�สดุ เพื�อป้องกนัภาวะแทรกซ้อนที�อาจตามมาได้ 

หลักการรักษามีอยู่ � ขั �นตอน คือ 

  1. การหลีกเลี�ยง หรือกาํจัดสิ�งที�แพ้ เป็นการรักษาที�สําคญัที�สดุ  โดยหลีกเลี�ยงสิ�งที�แพ้ หรือกําจดั 

หรือลดปริมาณของสารก่อภูมิแพ้ ที�มีอยูใ่นสิ�งแวดล้อมรอบตวัให้เหลือน้อยที�สดุ   โดยเฉพาะสิ�งแวดล้อม

ภายในบ้าน เชน่ 

   - หมั�นทําความสะอาดบ้านและบริเวณรอบๆให้ปราศจากฝุ่ น 

   - ฟกู โต๊ะ เตียง หมอน พรม ไมค่วรใช้แบบเก็บกกัฝุ่ น 

   - ของเลน่ ตุ๊กตา เสื �อผ้า ไมเ่ลือกแบบมีขน  

   - ในรายที�แพ้ขนสตัว์ หลีกเลี�ยงสตัว์ที�ทําให้เกิดการแพ้ 

   - กําจดัแมลงสาบ แมลงวนั ยงุ และแหลง่ที�อยู่ของสตัว์ไมพ่งึประสงค ์

   - ซกัทําความสะอาดเครื�องนอน ปลอก หมอน มุ้ง ผ้าหม่ อยา่งน้อยเดือนละ � ครั �ง ในนํ �า

ร้อนประมาณ �� องศาเซลเซียส และนานอยา่งน้อยสกั �� นาที   

   - หลีกเลี�ยงละอองเกสร  หญ้า  ดอกไม้  วชัพืช 

   - ทําความสะอาดห้องนํ �า เครื�องปรับอากาศ เพื�อลดการเกิดเชื �อราในอากาศ ที�ก่อให้เกิด

ภมูิแพ้ได้ 

   - หลีกเลี�ยงสารระคายเคือง หรือปัจจยัที�กระตุ้นอาการภูมิแพ้ให้มากขึ �น เชน่  การอดนอน 

การดื�มเหล้า สบูบหุรี� การสมัผสักบัฝุ่ น ควนั อากาศร้อน เย็น เกินไป  ถ้าผู้ ป่วยไวตอ่อะไร ก็ควรหลีกเลี�ยงสิ�ง

นั �น 

  2.  การใช้ยาบรรเทาอาการ ยาที�ใช้ในการรักษาโรคจมกูอกัเสบจากภมูิแพ้มีหลายชนิด ได้แกย่า

ต้านฮิสทามีน (antihistamines), ยาหดหลอดเลือด  (decongestant),  ยาสเตียรอยด์ (corticosteroids) ทั �ง

ชนิดกิน (oral steroids) และ ยาสเตียรอยด์พน่จมกู (intranasal steroids), ยาต้านโคลิเนอร์จิก 

(anticholinergic drug) เชน่ ipratropium bromide, ยาต้านลิวโคไตรอีน (anti-leukotrienes)     

  แนวทางการพฒันาการตรวจรักษาโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ้ในคนไทย (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ����) ได้ให้



คําแนะนําสําหรับการรักษาด้วย 

   - ยาต้านฮิสทามีน คือควรใช้ยาต้านฮิสทามีนรุ่นที� 2 ในการรักษาโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ้ 

เนื�องจากได้ผลดี มีความปลอดภยั ในเด็กอายตุํ�ากวา่ 2 ปี ควรใช้ด้วยความระมดัระวงั โดยพิจารณาระหวา่ง

ผลที�ได้กบัผลข้างเคียงที�อาจเกิดขึ �น และสามารถใช้ยาต้านฮิสทามีนได้ในโรคจมกูอกัเสบจากภมูิแพ้ทกุชนิด

และทกุความรุนแรง    

   - ยาสเตียรอยด์พน่จมกู คือ ยาสเตียรอยด์พน่จมกู เป็นยาที�มีประสิทธิภาพสงูในการควบคมุ

อาการของโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ้  มีความปลอดภยัสงูในขนาดยาที�ใช้ในการรักษา   ควรเลือกใช้ยาส

เตียรอยด์พน่จมกูเป็นอนัดบัแรกในผู้ ป่วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ้ที�เป็นชนิดคงที�และอาการปานกลางถึงรุนแรง 

หรือมีอาการคดัจมกูมาก   ยาสเตียรอยด์พน่จมกู สามารถใช้ได้อย่างปลอดภยัในเดก็อายมุากกวา่หรือเท่ากบั 

2 ปี แตค่วรใช้ด้วยความระมดัระวงัภายใต้ข้อบง่ชี � และหยดุยา เมื�อหมดความจําเป็น การให้ยาสเตียรอยด์พน่

จมกู มีประสิทธิภาพในการรักษามากกวา่การใช้ยาต้านฮิสทามีนร่วมกบั antileukotrienes 

  แนวทางการรักษาโรคจมกูอกัเสบจากภมูิแพ้ที�จดัทําโดยประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2015 ก็

แนะนําให้ใช้ยาต้านฮิสทามีนรุ่นที� 2 หรือชนิดที�ทําให้ไมง่่วงในการรักษาผู้ ป่วยโรคจมกูอกัเสบจากภมูิแพ้ที�

อาการหลกัของผู้ ป่วย คือ จาม และคนั และแนะนําให้แพทย์ใช้ยาสเตียรอยด์พน่จมกูรักษา เมื�ออาการของ

โรคจมกูอกัเสบภมูิแพ้ มีผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตประจําวนัของผู้ ป่วย 

  �. การฉีดวัคซีนภูมิแพ้  เป็นการรักษาโดยฉีดสารก่อภมูิแพ้ ที�คิดวา่เป็นสาเหตทีุ�ทําให้เกิดอาการ 

เข้าไปในร่างกายทีละน้อย แล้วคอ่ยๆเพิ�มจํานวน เพื�อให้สร้างภมูิต้านทานตอ่สิ�งที�แพ้ วิธีนี �จะใช้สําหรับผู้ ป่วย

ที�มีอาการมาก ไมส่ามารถควบคมุอาการได้ด้วยยา หรือไมส่ามารถทนผลข้างเคียงของยาได้ หรือผู้ ที�มีโรค

ภมูิแพ้หลายชนิดร่วมด้วย วิธีนี �จะใช้เวลาอย่างน้อย � ปีครึ�ง ถ้าได้ผลดี อาจต้องฉีดตอ่เนื�องไปอีก �-� ปี 

  �. การผ่าตัด ใช้ในผู้ ป่วยบางรายที�มีอาการคดัจมกูหรือนํ �ามกูไหล ซึ�งให้การรักษาโดยการใช้ยา

อยา่งเตม็ที�แล้วไมด่ีขึ �น หรือมีโรคบางอย่างร่วมด้วย เชน่ ผนงักั �นชอ่งจมกูคด เยื�อบจุมกูบวมมากผิดปกติ 

ริดสีดวงจมกู ไซนสัอกัเสบ ซึ�งไมด่ีขึ �นหลงัให้การรักษาด้วยยา 

การรักษาโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ้ ควรคํานงึถึงหลายปัจจยั เชน่ ชนิดและความรุนแรงของโรค, ตวั

ผู้ ป่วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ้เอง และแพทย์ โดยสรุป โรคจมกูอกัเสบภมูิแพ้นั �น สามารถรักษาให้อาการตา่งๆ 

ดีขึ �นได้   สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนบคุคลปกต ิ มีคณุภาพชีวิตที�ดีขึ �นได้  ทั �งนี �การรักษามิได้ขึ �นอยูก่บัการใช้ยา

เพียงอยา่งเดียว จําเป็นต้องอาศยัความร่วมมือ และการปฏิบตัิตนอยา่งถกูต้องของผู้ ป่วยด้วย 

 


