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โรคภูมิแพ เปนกลุมของโรคที่แสดงอาการไดกับหลายระบบของรางกาย  อาการของโรคภูมิแพ

ข้ึนอยูกับชนิดของโรคภูมิแพที่เปน 

-  ถาเปนที่ตา เรียกวา โรคเยือ่บุตาอักเสบภูมิแพ (allergic conjunctivitis) 

-  ถาเปนที่จมกู เรียกวา โรคจมูกอักเสบภมูิแพ (allergic rhinitis) หรือโรคแพอากาศ  

-  ถาเปนทีห่ลอดลม เรียกวา โรคหลอดลมอักเสบภูมิแพ หรือโรคหืด (asthma)  

-  ถาเปนที่ผิวหนงั เรียกวา โรคผิวหนงัอักเสบภูมิแพ (atopic dermatitis)  

-  ถาเปนที่ระบบทางเดินอาหาร เรียกวา โรคแพอาหาร (food allergy)  

ดังนัน้ถาทานมีขอใดขอหนึ่ง หรือหลายขอตอไปนี้ ควรสงสัยวาอาจเปนโรคภูมิแพ ควรปรึกษา

แพทยเพื่อใหไดรับการวินิจฉัยที่ถกูตอง 

 
  1) มอีาการ และ/หรือ อาการแสดงที่บงบอกวาอาจเปนโรคภูมิแพที่ระบบตางๆ โดย
เปนมานานมากกวา 1 เดือนขึ้นไป เชน 

  - ถามีอาการ คันและเคืองตา  ตาแดง  น้าํตาไหล  หนังตาบวม  แสบตา อาจเปนอาการของโรค
เยื่อบุตาอักเสบภูมิแพ (allergic conjunctivitis) 
  - ถามีอาการจาม  คันจมกู  น้ํามกูไหลออกมาทางจมูก หรือไหลลงคอ  คัดจมูก  คันเพดานปาก

หรือคอ อาจเปนอาการของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ (allergic rhinitis) หรือโรคแพอากาศ 

  - ถามีอาการ ไอ หอบเหนื่อย หายใจขัด แนนหนาอก หายใจมีเสียงวี้ด หายใจลําบากหรือหายใจ

เร็ว โดยเฉพาะเวลาตอนกลางคืน   ตอนเชามืด หรือขณะออกกําลงักาย  หรือขณะเปนไขหวัด อาจเปน

อาการของโรคหลอดลมอกัเสบภูมิแพ หรือโรคหืด (asthma)  

  - ถามีอาการ คัน  มีผดผื่นตามตัว  ผ่ืนมักแหง แดง มีสะเก็ดบางๆ หรือมีน้ําเหลืองแหงกรังปกคลุม

อยู  ในเด็กเลก็ มักเปนที่แกม, กน, หัวเขาและขอศอก  ในเด็กโตมกัเปนที่ขอพบัของแขนและขา  ในรายที่

เปนเรื้อรัง ผิวหนงับริเวณที่เปนจะหนาตัวขึ้นและมีสีคล้ําขึ้น    ผิวหนงัอาจมีการอักเสบเปนตุมนูนคัน หรือ

ใหญเปนปนนนูแดง และคนัมากที่เรียกวา ลมพิษ  ซึง่มักจะเกิดจากการแพอาหาร โดยเฉพาะอาหารทะเล 

หรือ แพแมลงกัดตอย หรือแพยา อาจเปนอาการของโรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ (atopic dermatitis)  



 

  - ถามีอาการ อาเจียน  คลื่นไส  ทองเสีย ปากบวม  ปวดทอง  ทองอืด อาจมีอาการของระบบ

ทางเดินหายใจ (เชน หอบหดื, แพอากาศ) และผิวหนงั (เชน ผ่ืนคัน, ลมพิษ) รวมดวย  หลังรับประทาน 

นมววั ไข ถัว่ อาหารทะเล  ผักและผลไมบางชนิด ผงชรูส สารกันบูด สารแตงกลิ่นและสี อาจเปนอาการของ 
โรคแพอาหาร (food allergy) 

 
  2)  อาการดังกลาวในขอ 1 มักจะมีอาการ เปนๆ (มีเหตุมากระตุน) หายๆ  (ไมมีเหตุมา
กระตุน)  เมือ่ผูปวยมีอาการ ตองมีเหตุที่กระตุนทาํใหเกิดอาการนํามากอน เชน 

  - ความเครียด, การนอนหลบัพักผอนไมเพียงพอ, อารมณเศรา, วิตก, กังวล, เสียใจ (สําหรับโรค

ภูมิแพ ทกุประเภท) 

  - ของฉุน, ฝุน,  ควัน,  อากาศที่เปลี่ยนแปลง, การติดเชือ้ในระบบทางเดินหายใจ  หรือ หวัด  

(สําหรับโรคภูมิแพของตา จมูก และหลอดลม), อาหารบางชนิด (สําหรบัโรคภูมิแพ ทกุประเภท) 

  - การติดเชื้อทีต่า, ผิวหนัง หรือระบบทางเดินอาหาร (สําหรับโรคภูมิแพของตา, ผิวหนงั และ ระบบ

ทางเดินอาหาร) 

  - ส่ิงทีท่ําใหเกดิการระคายเคืองของผิวหนงั  เชน  ของฉนุ   ฝุน   ควนั   แดด    เหงื่อ   การเกา หรือ

การนวด  ขัดผวิหนัง  สบู  ครีม  หรือเครื่องสําอางใด ๆทีแ่พ (สําหรับโรคภูมิแพของผิวหนัง) 

 และอาการดงักลาวจะดีขึน้เองหลังหมดเหตุดังกลาว หรือดีขึน้หลังไดรับยา เชน 

  - เมื่อมีอาการทางตา   อาการจะดีข้ึนหลงัไดรับยาหยอดตาแกแพ และ /หรือ  รับประทานยาแกแพ  

(ยาตานฮิสทามีน) 

- เมื่อมีอาการทางจมูก อาการจะดีข้ึนหลงัไดรับประทานยาแกแพ     

- เมื่อมีอาการทางหลอดลม  อาการจะดีข้ึนหลงัไดรับการสูดยา หรือพนยาขยายหลอดลม  เขา

หลอดลมและ /หรือ รับประทานยาขยายหลอดลม   

- เมื่อมีอาการทางผิวหนงั   อาการจะดีข้ึนหลังไดรับการทายาสเตียรอยด และ /หรือ รับประทานยา

แกแพ 

- เมื่อมีอาการทางเดินอาหาร   อาการจะดข้ึีนหลงัไดรับประทานยาแกแพ และ /หรือ ยาแกคลื่นไส/ 

อาเจียน   หรือยาแกทองเสยี 

 
  3) ผูปวยอาจมีประวัติเปนโรคภูมิแพชนิดตางๆ (เชน โรคเยื่อบตุาอักเสบภูมแิพ, โรคแพ
อากาศ, โรคหืด, โรคผิวหนังอักเสบภูมแิพ) ในสมยัเด็ก หรือในปจจุบัน เนื่องจากโรคภูมิแพ เปน
กลุมของโรคที่แสดงอาการไดกับหลายระบบของรางกาย   
 



 

  4) ผูปวยอาจมีประวัติคนในครอบครัวปวยเปนโรคภูมิแพชนิดตางๆ [เชน โรคเยื่อบุตา
อักเสบภูมิแพ, โรคแพอากาศ, โรคหืด, โรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ หรือที่เรยีกวากลุมโรคอะโทป 
(atopic diseases or atopy)] เนื่องจากโรคภูมิแพดังกลาวมกีารถายทอดทางกรรมพันธุได 

 

เมื่อแพทยสงสยัวาทานอาจเปนโรคภูมิแพ  นอกเหนือจากการซักประวติัและตรวจรางกายแลว  

แพทยอาจสงตรวจพิเศษ เพื่อชวยยืนยันการวนิิจฉัยโรค  และใหขอมลูเกี่ยวกับส่ิงทีผู่ปวยแพ    เชน 

  1) การทดสอบภูมิแพทางผิวหนัง (allergy skin test) คือการนําน้าํยาสกัดจากสารกอภูมิแพ

ชนิดตางๆ ที่มอียูในอากาศ เชน ฝุนบาน  ตัวไรในฝุน  แมลงสาบ  เกสรหญา  วัชพืช  เชื้อรา เปนตน มาทํา

การทดสอบทีผิ่วหนังของผูปวย  เพื่อใหทราบวาแพสารใด  วิธนีี้เปนวธิีที่ชวยในการวินิจฉัยโรคภูมิแพ ทีม่ี

ความไวและความจาํเพาะสงู  ทาํงาย และราคาไมแพง  สามารถทราบผลไดทันท ี ผูปวยสามารถเห็น

ปฏิกิริยาภูมิแพที่เกิดขึ้นดวยตาของตนเอง  มี 2 วิธีคือ 

 -  วิธสีะกิด (skin prick test)  เปนการทดสอบโดยหยดน้ํายาสกัดจากสารกอภูมแิพลงบนผิวหนัง

ที่แขน และใชเข็มสะกิดตรงกลางหยดน้าํยา เพื่อเปดผวิหนังชัน้บนออก  ถาผูปวยแพตอสารกอภูมิแพนัน้ ก็

จะเกิดปฏิกิริยาขึ้นโดยเกิดรอยนนู (wheal) และ ผ่ืนแดง (flare)     สามารถอานผลไดในเวลา 20 นาที หลัง

การทดสอบ วธิีนีท้ํางาย, เร็ว, ไมเจ็บและใชอุปกรณนอย เสี่ยงตอการเกิดอาการแพทั่วรางกายนอย  

 -  วิธีฉีดเขาในผิวหนัง (intradermal test)   เปน การฉีดน้ํายาสกัดจากสารกอภูมแิพเขาในชัน้

ผิวหนังใหเกิดรอยนูนเปนจุดเล็กๆ  สามารถอานผลในเวลา 20 นาที  หลังฉีดโดยวัดขนาดของรอยนูนที่

ขยายใหญข้ึน  วิธนีี้ทาํยากกวา  เสียเวลามากกวา เจ็บกวา และตองใชอุปกรณมากกวา และเสี่ยงตอการ

เกิดอาการแพทั่วรางกายไดมากกวา  
  2)  การหาปริมาณสารเคมีในเลือด ที่เรียกวาอิมมูโนโกลบูลินอี (IgE) ชนิดที่จําเพาะตอ
สารกอภูมิแพแตละชนิด  (specific IgE)  วิธนีี้เปนที่นยิมในตางประเทศ     เนื่องจากไมเสี่ยงตออาการ

แพทั่วรางกาย, ผูปวยไมจําเปนตองงดยาแกแพกอนตรวจ,ไมตองใชเวลาของผูปวยนานในการทดสอบ  ไม

เหมือนการทดสอบภูมิแพทางผิวหนงั  ทาํใหสะดวก เพียงแคเจาะเลือด 1 คร้ัง  หาสารที่ผูปวยแพไดหลาย

ชนิด     แตในประเทศไทยไมนิยมใช  เนื่องจากมีราคาแพง และไมทราบผลในทันท ี

 

 


