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โรคภูมิแพคืออะไร  
           โรคภูมิแพเกิดจากการที่รางกายไดรับสารกอภูมิแพเขาไปในรางกาย แลวกระตุนใหรางกาย

สรางภูมิคุมกนัและมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสารนั้นมากผิดปกติ ภายหลงัเมื่อไดรับสารนัน้เขาไปอีก 

ภูมิคุมกันดังกลาวก็จะกระตุนใหเกิดอาการ ซึ่งจะเกิดอาการเฉพาะในคนที่แพเทานัน้ ในคนปกติจะ

ไมเกิดอาการ 

           โรคภูมิแพเปนกลุมของโรคที่แสดงอาการไดกับหลายระบบของรางกาย  อาการของโรค

ภูมิแพข้ึนอยูกบัชนิดของโรคภูมิแพที่เปน ซึ่งพยาธิสภาพนั้นเกิดจากความผิดปกติของระบบ

ภูมิคุมกันในรางกายที่ทาํงานมากเกนิไปทาํใหเยื่อบุที่อวยัวะตางๆ มีความไวตอส่ิงกระตุนมาก

เกินไป ทําใหเกิดการตอบสนองที่มากผิดปกติของอวัยวะนัน้  เชน  

-  ถาเปนที่ตา เรียกวา เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ (allergic conjunctivitis)  

-  ถาเปนที่จมกู เรียกวา โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ (allergic rhinitis) หรือโรคแพอากาศ  

-  ถาเปนทีห่ลอดลม เรียกวา โรคหลอดลมอักเสบจากภมูิแพ หรือโรคหอบหืด (asthma) 

-  ถาเปนที่ผิวหนงั เรียกวา โรคผิวหนงัอักเสบจากภูมิแพ (atopic dermatitis)  

-  ถาเปนที่ระบบทางเดินอาหาร เรียกวา โรคแพอาหาร (food allergy) 

ผูที่เปนโรคภมูิแพสวนใหญเกิดจากสาเหตุใด 
           สาเหตเุชื่อวา เกิดจากปจจัยทางพนัธุกรรม และสิ่งแวดลอม  ตัวการทีท่าํใหเกิดอาการแพ 

เรียกกวา สารกอภูมิแพ (allergens) หรือ ส่ิงกระตุน ซึ่งอาจเขาสูรางกายทางระบบหายใจ  การ

รับประทานอาหาร  การสัมผัสทางผิวหนงั หรือถูกกัดตอยผานผวิหนงั การสัมผัสทางตา  ทาง

ห ู หรือทางจมกู   

ปจจุบันในประเทศไทยมผูีปวยเปนโรคภูมิแพมากนอยเพียงใด 
  อุบัติการณของโรคภูมิแพโดยเฉพาะโรคภูมิแพระบบทางเดินหายใจ ไดแก โรคหืด และโรค

จมูกอักเสบจากภูมิแพเพิม่ข้ึนอยางมากทัว่โลก  สําหรับในประเทศไทยมีอุบัติการณของโรคภูมิแพ

สูงขึ้นทุกป และมากถึง 3-4 เทา ภายในเวลา 20 ป 



 ขณะนี้ประเทศไทยมีอุบัติการณของโรคภูมิแพโดยเฉลี่ยดังนี ้ คือ โรคจมูกอักเสบจาก ภูมิแพหรือ

โรคแพอากาศ รอยละ  23-50 โรคหลอดลมอักเสบจากภูมิแพหรือโรคหืด  รอยละ  10-15 โรคผื่น

ผิวหนังอกัเสบจากภูมิแพ  รอยละ  15  และโรคแพอาหาร  รอยละ  5  โดยอุบัติการณในเด็กจะสงู

กวาในผูใหญ 

ทําไมจงึมีแนวโนมของผูทีป่วยเปนโรคภูมิแพเพิ่มขึน้อยูตลอด 
          วิถีชวีิตในปจจุบันมีแนวโนมที่ระบบภูมิคุมกันจะถูกกระตุนโดยการติดเชื้อโรคนอยลง ก็ 

อาจเปนสาเหตุที่ทาํใหอุบัตกิารณของโรคภูมิแพเพิ่มมากขึ้น (hygiene hypothesis)  ระบบ

ภูมิคุมกันของรางกายมทีั้งระบบที่มีแนวโนมจะทําใหเกดิโรคภูมิแพ  (TH-2) และระบบปองกนัการ

ติดเชื้อ (TH-1)  เมื่อเด็กปวยบอยโดยมีการติดเชื้อบอยๆ เชน ปวยเปนโรคหัด หรือวัณโรค หรือมี

การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ แลวไมไดรับยาตานจุลชีพ (อยางเชนในสมัยกอน) มักจะมีภูมิ

ตานทานตอการติดเชื้อดี มีโอกาสเบี่ยงเบนไปเปนโรคภมูิแพนอย ในทางตรงกนัขามเด็กในปจจุบนั

เมื่อมีการติดเชื้อทางเดินหายใจเพียงเล็กนอย มักจะไดรับยาตานจุลชีพ ทําใหระบบปองกนัการติด

เชื้อทํางานไมดีนัก มีโอกาสเบี่ยงเบนไปเปนโรคภูมิแพมากขึ้น 

 ส่ิงแวดลอมซ่ึงแยลงเรื่อยๆ ในปจจุบันเปนปจจัยเสริมทาํใหผูปวยโรคภูมิแพมีจํานวนมากขึ้น 

เนื่องจากมลภาวะ เชน ฝุนหรือควันในทองถนน หรือจากโรงงานอุตสาหกรรม สามารถกระตุนทํา

ใหเยื่อบุของระบบทางเดนิหายใจมีความไวผิดปกต ิทําใหคนที่มีปจจัยทางพนัธุกรรมที่ผิดปกติ แต

ยังไมแสดงอาการ  มีโอกาสมีอาการหรือเปนโรคภูมิแพไดงายขึน้ 

โรคภูมิแพสามารถแบงไดเปนกี่ชนิด 
1. โรคภูมิแพในระบบทางเดินหายใจ ไดแก โรคแพอากาศ หรือจมกูอกัเสบจากภูมิแพ โรคหอบหืด 

หรือหลอดลมอักเสบจากภมูิแพ  

2. โรคภูมิแพผิวหนัง  เชนโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ โรคลมพิษ  

3. โรคภูมิแพระบบทางเดนิอาหาร เชน โรคแพอาหาร  

 

โรคภูมิแพชนดิใดที่พบบอยมากที่สุดในประเทศไทย และเพราะเหตุใดจึงพบโรคภูมิแพชนิดนั้นได

บอยที่สุด   โรคภูมิแพระบบทางเดินหายใจ (โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพหรือโรคแพอากาศ รอย

ละ  23-50 และโรคหลอดลมอักเสบจากภมูิแพ หรือโรคหืด  รอยละ  10-15) เปนโรคภูมิแพชนิดที่

พบบอยมากทีสุ่ดในประเทศไทย  เนื่องจากโรคภูมิแพผิวหนงั และโรคภูมิแพระบบทางเดนิอาหาร

มักเกิดในเด็ก และมักหายไดเอง  นอกจากนั้นผูปวยมกัจะไดรับสารกอภูมิแพในระบบทางเดิน

หายใจไดบอยและสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ มากกวาสารกอภูมิแพในระบบอื่น โดยเฉพาะตัวไรฝุน มกั



ปะปนอยูในฝุน มองไมเหน็ดวยตาเปลาและยังเปนสารกอภูมิแพตอระบบทางเดนิหายใจทีพ่บมาก

ที่สุด 

รูจักตัวไรฝุนตัวการสําคัญกอใหเกิดอาการของโรคภูมิแพ  สวนใหญ พบไดที่ใด 
     ไรฝุนจัดเปนสัตวขาขอตระกูลเดียวกับ หิด แมงมุม แตตัวเล็กกวามาก มีขนาดเลก็ประมาณ 

0.1-0.3 มิลลิเมตร  มีสีขาวคลายฝุน วิง่เรว็ อยูปะปนในฝุนจึงทําใหมองเหน็ดวยตาเปลาได

ยาก     ตองใชกลองขยายสองดู  ไรฝุนและมูลเปนสาเหตุสําคัญในการกอโรคภูมิแพ   ไรฝุน 2 ชนดิ

ที่พบบอยในฝุนบานและกอใหเกิดโรคภูมิแพ ไดแก โรคภูมิแพ ไรฝุนชนิดDermatophagoides 

pteronyssinus (DP) และ Dermatophagoides farinae (DF)    หองนอนคือแหลงทีพ่บตัวไรฝุน

อาศัยอยูคอนขางมาก เพราะอุณหภูม ิและความชืน้ที่พอเหมาะ ซึง่จากการวจิัยพบวา โดยเฉลีย่

แลวในหองนอน จะมีตัวไรฝุนอาศัยอยูนับลานตัว   พบมากตามทีน่อน ผาปูทีน่อน   หมอน ผาหม 

พรม และผามาน   ตัวไรฝุนอาศัยอยูดวยการกนิขี้ไคล และรังแคของคน 

ผูที่เปนโรคภมูิแพไรฝุน มอีาการอยางไร 
     ผูปวยที่มีอาการแพตอสารกอภูมิแพไรฝุน มกัจะมีอาการคัน  จาม  คัดจมูก  น้าํมูกไหล  คันตา 

แสบตา  เคืองตา  น้ําตาไหล  คันคอ ไอ หรือหอบหืดในเวลากลางคืนหรอืชวงตื่นนอน ซึ่งเปน

อาการของโรคภูมิแพในระบบทางเดินหายใจ (โรคแพอากาศ และโรคหอบหืด) และตา (เยื่อบุตา

อักเสบจากภมูิแพ)  

กําจัดตัวไรฝุนไดอยางไร 
     - นาํเครื่องนอนทุกชนิด เชน ที่นอน หมอน ผาหม  มุง ผาคลุมเตียง ออกตากแดดจัดๆ ทุก

สัปดาห อยางนอยครั้งละ 30 นาที แสงแดดจัดจะทําใหตัวไรถูกฆาตาย ลดจํานวนลงได 

     - ควรซักทาํความสะอาดผาปูทีน่อน ปลอกหมอน มุง ผาหม  ผามานและผาคลุมเตียงดวยน้ํา

รอนประมาณ 60 องซาเซลเซียส เปนระยะเวลา 30 นาท ีอยางนอยเดือนละ 2 คร้ัง (สัปดาหละ 1 

คร้ังไดก็ยิ่งดี) เพื่อฆาไรฝุนทีอ่าศัยอยู 

     - ไมควรใชสารเคมีที่ใชฆาตัวไรฝุนหรือสารเคมีที่ใชทาํลายสารกอภูมิแพที่เกิดจากไรฝุน เพราะ

มักทาํใหเกิดการระคายเคืองตอเยื่อบุทางเดินหายใจ 

     - ใชผาคลมุไรฝุน คลุมที่นอน หมอน ผากันไรฝุนบางชนิดใชวิธทีอใหเสนใยถี่แนน มีรูหางของผา

แคบมากจนตวัไรและมูลไมสามารถเล็ดลอดได  ผากนัไรฝุนบางชนิดใชหลักการของการเคลือบ

ดวยสารฆาไรลงในเนื้อผาหรือบนผิวผา ผาหุมกันไรฝุนนี้ควรซักดวยน้ําธรรมดาทุก 2 สัปดาห     

- เครื่องกรองอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศชนิดตางๆ มปีระโยชนเฉพาะสารกอภูมิแพที่แขวนลอย

ในอากาศเทานั้น ใชไมไดผลกับตัวไรฝุน        



นอกจากนั้นควรลดปริมาณฝุนโดย 
     - ทาํความสะอาดบานโดยเฉพาะ หองนอน  หองทํางาน รวมทัง้เฟอรนิเจอร  พัด

ลม   เครื่องปรับอากาศ  โดยใชเครื่องดูดฝุน อยางนอยสปัดาหละ 1 คร้ัง  แลวถูดวยผาชุบน้าํ

หมาดๆ อยางนอยวนัละ 1 คร้ัง  ไมควรใชไมกวาดหรือทีป่ดฝุน เพราะจะทาํใหฝุนฟุงกระจายมาก

ข้ึน  ถาจาํเปนตองทําความสะอาดเอง ควรใชผาปดปากและจมูก หรือสวมหนากากปองกนัฝุน 

ขณะทําความสะอาดดวย นอกจากนั้นควรลางแผนกรองฝุนของเครื่องปรับอากาศทุก 2 สัปดาห 

     - ควรใชเตียงที่ไมมีขา  ขอบเตียงควรแนบชิดกับพื้นหอง  เพื่อปองกันไมใหฝุนขังอยูใตเตียง 

     - ควรใชหมอน หมอนขาง  ที่นอน ที่ทาํดวยใยสงัเคราะห หรือฟองน้ํา  ไมควรใชชนิดที่มนีุน ขน

เปด ขนไก หรือขนนกอยูภายใน   ถาจาํเปนตองใช ควรหุมพลาสติกหรือผาไวนิลกอนสวมปลอก

หมอนหรือคลุมเตียง เพื่อไมใหมีการฟุงกระจายของฝุน  หรืออาจใชผาคลุมที่นอน  ปลอกหมอน ที่

ทําจากผาหุมกันไรฝุนรวมดวย  แลวจึงปูผาปูทีน่อนและใสปลอกหมอน     

     - ควรจัดหองนอนใหโลง และมีเฟอรนิเจอรนอยชิ้นทีสุ่ด อยาใหมีมมุเก็บฝุนและไมควรใชพรมปู

พื้นหอง พืน้ควรเปนไมหรือกระเบื้องยาง   ไมควรใชพรมหรือผาเช็ดเทาหนาเตียง  ไมควรมีกอง

หนงัสือ หรือ กระดาษเกาๆ       ควรเก็บหนังสือและเสื้อผาในตูที่ปดมดิชิด   ไมควรใชเฟอรนิเจอร

ชนิดที่เปนเบาะหุมผา  ควรทําพลาสติกหุมหรือใชชนิดทีเ่ปนหนังแท หรือหนงัเทยีม หรือเปนไม  ไม

ควรมีของเลนสําหรับเด็กที่มนีุน หรือเศษผาอยูภายใน หรือ ของเลนที่เปนขนปุกปุย  หรือทําดวย

ขนสัตวจริง เพราะสิ่งเหลานีส้ามารถเปนทีก่ักเก็บฝุนได   ไมควรใชผามาน ควรใชมูล่ีแทนเพราะทํา

ความสะอาดงาย 

ผูที่เปนโรคภมูิแพแตไมแนใจวาแพอะไร มีวิธีทดสอบอยางไรบาง 
     ใชการทดสอบภูมิแพทางผิวหนงั คือการนําน้ํายาสกดัจากสารกอภูมิแพชนิดตางๆ ที่มีอยูใน

อากาศ เชน ฝุนบาน ตัวไรในฝุน แมลงสาบ เกสรหญา วัชพืช เชื้อรา เปนตน มาทําการทดสอบที่

ผิวหนังของผูปวย  เพื่อใหรูวาแพสารใด   ทํางาย และราคาไมแพง  สามารถรูผลไดทนัท ี ผูปวย

สามารถเหน็ปฏิกิริยาภูมิแพที่เกิดขึ้นดวยตาของตนเอง 

ที่เปนโรคภูมแิพ มีวิธีรักษาอยางไร / สามารถรกัษาใหหายขาดไดไหม 
     มีวิธีรักษาอยูหลายวธิี เชน การดูแลตนเองอยางเหมาะสม และหลีกเลี่ยง หรือกาํจัดสิ่งที่

แพ   การใชยาเพื่อบรรเทาอาการ การฉีดวคัซีนภูมิแพ ซึ่งเมื่อกอนเราตองนาํเขาวัคซนีจาก

ตางประเทศ แตในปจจุบันเราสามารถผลิตวัคซีนภูมิแพไรฝุนไดมาตรฐานสากล ครบวงจรเปนครั้ง

แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต   เนื่องจากโรคภูมิแพเปนโรคทางพนัธุกรรมจึงไมหายขาด 

 


