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 ทําความสะอาดหองทุกซอกทุกมุมดวยผาชุบน้ําปนน้ํามนัหมาด ๆ อยางนอยวนัละ 1 คร้ัง 

ถามีเครื่องดูดฝุน ใชเครื่องดดูฝุนชวยดวยสัปดาหละ 1 คร้ัง โดยเฉพาะตามมุงลวด หรือทีน่อน 

อยางใชไมกวาดหรือที่ปดฝุน เพราะจะทาํใหฝุนฟุงกระจายมากขึ้น ถาผูปวยตองทําความสะอาด

หองเองควรใชผาปดปากและจมูกขณะทําความสะอาดดวย เพื่อชวยปองกนัไมใหหายใจเอาฝุน

ละอองเขาไปมาก พัดลมเพดานหรือพัดลมต้ังควรทาํความสะอาดอยาใหมีฝุนจับได เครื่องนอนทกุ

ชนิด ไดแก ทีน่อน หมอน มุง ผาคลมุเตียง ควรนาํออกตากแดดจัด ๆ ทุกสัปดาหอยางนอยครั้งละ 

30 นาที แสงแดดจัดจะทําใหตัวไรถูกฆาตาย ลดจํานวนลงได สวนผาที่นอน ปลอกหมอน มุง ผา

หมและผาคลมุเตียง ควรซักทําความสะอาดอยางนอยเดอืนละ 2 คร้ัง ถาซักในน้าํรอนไดจะดียิ่งขึน้ 

เมื่อทําความสะอาดหองเรียบรอยแลว พยายามปดประตูหนาตางไวเสมอ เพื่อปองกันฝุนละออง

จากภายนอกเขามา ขอสําคัญก็คือพยายามอยาใหมีทีเ่กบ็กักฝุนเอาไว และถามีฝุนเกดิขึ้นก็ควรจะ

รีบกําจัดทาํความสะอาดเสยีโดยเร็ว เครื่องกรองอากาศ หรือเครื่องฟอกอากาศ ชนิดตาง ๆมักมี

ราคาแพงและมีประโยชนเฉพาะกับสารกอภูมิแพที่แขวนลอยอยูในอากาศเทานัน้ ไมไดผลกับตัวไร

ในฝุน หากตองการใช ควรปรึกษาแพทยหรือผูเชี่ยวชาญดานนี้กอน 

 สําหรับสารเคมีที่ใชฆาตวัไร หรือใชทาํลายสารกอภูมิแพที่เกิดจากตวัไรในฝุน มักทาํใหเกิดการ

ระคายเคืองตอเยื่อบุทางเดนิหายใจ และมีราคาแพง ในประเทศไทย ซึ่งมีแสงแดดจัดเกือบตลอด

ทั้งป จึงแนะนาํใหใชแสงแดดจัดในการฆาตัวไรมากกวา 

       ข.  นุน นุนจัดเปนสิ่งที่ทาํใหเกิดอาการแพไดบอยอยางหนึ่ง ดังนั้นจงึควรตรวจดูวาหมอน

และที่นอนที่ใชยัดดวยนุนหรือเปลา รวมทัง้หมอนอิงในหองรับแขกหรอืหองนั่งเลนดวย ถา

จําเปนตองใชก็ควรหาผาพลาสติกมาหุมเสียใหมิดชิดกอนแลวจึงสวมปลอก ถาจะซือ้ใหมชนิดที่

ปลอดภัยที่สุดคือ ชนิดที่เปนใยสังเคราะห หรือฟองน้ํา กอนซื้อจึงควรทราบเสียกอนวาภายในทาํ

ดวยอะไร 

       ค.  แมลงตาง ๆ ภายในบาน มีเปนจํานวนมาก เชน แมลงสาบ ยุง แมลงวนั มด ฯลฯ การ

แพแมลงแบงไดเปน 2 แบบ คือ 

         - แพโดยการสดูหายใจเอาเศษชิ้นสวนเลก็ ๆ ของแมลงเหลานี ้รวมทั้งสิง่ขับถายของมนั 

ซึ่งจะปนอยูกบัฝุนละออง และสิ่งของเครือ่งใชในบาน ทําใหเกิดอาการแพทางระบบหายใจใน

ผูปวยที่เปนโรคแพอากาศ และหอบหืดได 



         - แพโดยการถกูกัด แมลงที่กดัได เชน ยงุและมด เมื่อกัดแลว อาจทําใหเกิดตุมแดง คัน 

ตรงรอยที่กัดอยูนานหลายวนัในผูที่แพ และจะเปนรอยดําอยูอีกนานโดยเฉพาะที่ขาและแขน 

         การกาํจัดแมลงเหลานี ้ทําไดโดยกําจัดแหลงที่อยูอาศัยของมัน และใชยาฆาแมลงชวยแต

ผูปวยไมควรเปนผูใชยาฆาแมลงดวยตนเอง เพราะอาจเกิดอาการแพสารเคมีที่เปนสวนประกอบ

หรือกลิ่นของมันอาจระคายตอเยื่อบุในจมกูและหลอดลม จึงควรใหผูอ่ืนทาํแทน และทําใหเวลาที่

ผูปวยไมอยูในบาน 

       ง.  สัตวเลี้ยง ผูปวยโรคภูมิแพบางรายอาจเกิดอาการแพสัตวเลี้ยงบางชนิด เชน แมว สุนัข 

และนก โดยการสัมผัส หรือหายใจเอาขน หรือรังแคของสัตวเหลานี้เขาไป แมเมื่อเลิกเลี้ยงแลวกวา

จะกําจัดขนและรังแคของมนัใหหมดไปจากบาน อาจกนิเวลาอีกนานหลายเดือน 

         ดังนัน้ ผูปวยโรคภูมิแพ จึงตองไมเลี้ยงสัตวที่มีขนทกุชนดิไวในบาน แมแตเปน ไก มา 

กระตาย ฯลฯ ก็ทําใหเกิดอากาศแพได ผูปวยโรคภูมิแพจงึตองไมคลุกคลีใกลชิด และตองไมทํา

ความสะอาดกรงสัตวเหลานี้ดวยตนเอง สัตวที่ผูปวยโรคภูมิแพอาจจะเลี้ยงได คือ ปลา 

       จ.  เชื้อราในอากาศ  เชื้อราจะแพรกระจายในอากาศไดโดยชิ้นสวนเลก็ ๆ ของมนั ที่

เรียกวา สปอร ซึ่งพบไดทั่วไปทั้งในบาน และนอกบาน และเปนสาเหตทุี่ทาํใหผูปวยโรคภูมิแพเกิด

อาการขึ้นได จึงควรทราบถึงแหลงที่มาของเชื้อราเหลานี ้และพยายามกําจัดใหหมดไปจากบริเวณ

บานและที่ทาํงาน 

  
เชื้อรามักชอบอยูตามที่ชืน้และอับทึบหรือที่มีใบไมแหงรวงทับถมกันอยู จึงควรระวงัดังนี ้
  1.  อยาใหตนไมใหญที่มีใบหนาทึบข้ึนบังตัวบาน เพราะจะบังลมทาํใหการถายเทอากาศ

ไมสะดวก เกิดความชืน้อับทบึทําใหเชื้อราเจริญงอกงามไดดี 

  2.  กําจัดใบไมที่รวงทับถมอยูบนพื้น และเศษหญาชื้นแฉะในสนามทิ้งไป 

  3.  อยานําพืชชนิดใด ๆ ใสกระถางปลกูไวภายในบาน เพราะดนิในกระถางอาจเปนที่เพาะ

เชื้อราได ดอกไมที่แหงแลวกอ็าจจะมีเชื้อราอยูดวย จึงควรใชดอกไมประดิษฐตกแตงบานแทน 

  4.  หองน้ํา เปนทีท่ี่มีความชือ้แฉะอยูเสมอ ควรไดตรวจทาํความสะอาดบอย ๆ โดยเฉพาะ

กระเบื้องปพูื้นและผนัง มานพลาสติก ใตอางลางมือ โองน้ํา โถสวม และตามซอกมุม มักพบเชื้อรา

ดํา ๆ อยู ตองทําความสะอาด และเปดใหแสงแดดสงเขามาไดมากที่สุด เพื่อใหแหง 

  5.  หองครัว ตูเก็บอาหาร ตูเย็น ตองตรวจทําความสะอาดอยางสม่าํเสมอ อาหาร ผัก 

ผลไมที่เนาเสยี มีเชื้อราข้ึน ตองรีบกําจัด 

  6.  รองเทา เสือ้ผา รมทีเ่ปยกชื้น ตองตากแดดใหแหงสนิทโดยเร็ว เพือ่ปองกันมิใหมีเชื้อรา

เกิดขึ้น 

  7.  หองใตหลงัคา หองใตดนิ หรือหองที่ปดทึบ เชนหองที่ใชเครื่องปรบัอากาศเปนประจํา 



เปนทีท่ี่มีความชื้นมาก เชื้อราเกิดขึ้นไดงาย ควรหมั่นตรวจตราเปดใหอากาศถายเท ทาํความ

สะอาดใหแหงอยูเสมอ ตัวเครื่องปรับอากาศตองทําความสะอาดบอย ๆ เพราะอาจมทีั้งฝุน และ

เชื้อราสะสมอยูได แมเครื่องปรับอากาศในรถยนตก็มเีชื้อราอยูไดเชนกนั 

         กลาวโดยยอ วิธีทีจ่ะกาํจัดเชื้อราใหหมดไปจากบริเวณที่อยูอาศัย และทีท่ํางานคือ 

พยายามอยาใหเกิดความชืน้ หรือมีบริเวณอับทึบเกิดขึ้น กําจัดแหลงเพราะเชื้อราตาง ๆ ดังได

กลาวมาแลว เมื่อพบมีเชื้อราเกิดขึ้นที่ใด ตองทาํลายโดยใชน้ํายาฆาเชือ้รา ซึ่งมีจําหนายใน

ทองตลาดหลายชนิด ชนิดทีห่าซื้องายและราคาไมแพง คือน้ํายาดับกลิ่นไลโซล หรือน้ํายาฟอกฝา

ขาวเชน คลอร็อกซ เปนตน 

       ฉ.  ละอองเกสรพืช  เปนสารกอภูมิแพทีพ่บภายนอกบาน พืชทกุชนิดที่มีดอกจะมีละออง

เกสร   เล็ก ๆ ที่หลุดรวงออกมาได โดยเฉพาะหญา และวชัพืช จะมีละอองเกสรขนาดเล็ก เบา และ

มีจํานวนมากจึงปลิวตามลมไปไดเปนระยะไกล ๆ และพบมีอยูทั่วไปในอากาศที่เราหายใจ ดังนัน้

แมบานผูปวยจะไมมีหญา หรือวัชพชือะไรเลย ก็อาจเกดิอาการแพละอองเกสรได การกําจัดหรือ

หลีกเลี่ยงทําไดยาก เพราะเราไมสามารถมองเปนละอองเกสรที่ลอยอยูในอากาศได แตถาในบาน

มีสนามหญา ตองตัดหญาและวัชพชืในสนามบอย ๆ เพื่อลดจํานวนเกสรของมัน โดยใหผูอ่ืนทํา

แทน เพราะผูปวยที่แพละอองเกสร อาจเกิดอาการไดถาไปตัดหญาในสนามดวยตนเอง 

         สําหรับดอกไมที่มองเหน็ไดงายมีสีสวยงาม เชน กหุลาบ กลวยไม ฯลฯ ละอองเกสรของ

มันมักมีจํานวนไมมาก และไมลอยไปไกล แตไมแนะนาํใหเอามาจัดแจกันไวในหอง หรือนาํมาสูด

ดม เพราะอาจทําใหเกิดอาการแพไดเชนกนั

 


