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โรคเยือ่ บุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือโรคแพ้อากาศ
เป็ นโรคที่พบได้บ่อยทัว่ โลกโดยเฉพาะในเด็ก อุบตั ิการณ์ของโรคนี้พบได้ประมาณร้อยละ 10-25
ของจานวนประชากรทัว่ ไป เกิดจากการตอบสนองของระบบภูมิคุม้ กันร่ างกายที่ไวต่อสารบางอย่าง ซึ่ง
เรี ยกว่า สารก่อภูมิแพ้ เช่น ตัวไรฝุ่ น เกสรดอกไม้ เชื้อรา และรังแคสัตว์ ผูป้ ่ วยอาจเกิดการแพ้ต่อสารก่อภูมิแพ้
ชนิดเดียวหรื อหลายชนิด นอกจากนี้สารระคายเคือง เช่น ควันบุหรี่ น้ าหอม สเปรย์ปรับอากาศ ควันจากท่อ
ไอเสี ยรถยนต์ และสารที่มีกลิ่นแรงๆ อาจมีผลรบกวนต่อจมูกและทาให้อาการของโรคเยือ่ บุจมูกอักเสบจาก
ภูมิแพ้แย่ลงได้
เมื่อผูป้ ่ วยสัมผัสสารก่อภูมิแพ้จะทาให้ผปู ้ ่ วยมีอาการจาม คันจมูก น้ ามูกใสๆไหลและคัดจมูก ผูป้ ่ วย
อาจมีอาการอื่นๆร่ วมด้วย เช่น คันตา น้ าตาไหล ตาแดง รอยคล้ าใต้ตา นอนกรน หายใจทางปาก ผูป้ ่ วยส่ วน
ใหญ่มกั มีประวัติภูมิแพ้ในครอบครัวหรื อมีอาการแสดงของโรคภูมิแพ้อื่นๆร่ วมด้วย เช่น โรคหื ด ผืน่ ผิวหนัง
อักเสบจากภูมิแพ้ และแพ้อาหาร ตรวจร่ างกายจะพบเยือ่ บุจมูกทั้งสองข้างบวมซีดซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะที่พบ
ในโรคเยือ่ บุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ผูป้ ่ วยบางรายที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอาจทาให้เกิดโรคแทรก
ซ้อนตามมาได้ เช่น หูช้ นั กลางอักเสบ โรคไซนัสอักเสบ และโรคริ ดสี ดวงจมูก
การทดสอบภูมิแพ้ จะช่วยให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ่ งที่ผปู ้ ่ วยแพ้ ทาให้ผปู ้ ่ วยหลีกเลี่ยงได้ถูกต้องและช่วย
ในการวางแผนการรักษาสาหรับผูป้ ่ วยที่ตอ้ งรับการรักษาด้วยวิธีฉีดวัคซีน การทดสอบภูมิแพ้มีดว้ ยกัน 2 วิธี
คือ การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง และการตรวจเลือด
การรักษาโรคเยือ่ บุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ได้แก่
1. การหลีกเลี่ยงหรื อควบคุมสารก่อภูมิแพ้ เป็ นการรักษาที่สาคัญที่สุด โดยหลีกเลี่ยงสิ่ งที่แพ้หรื อ
กาจัดสารก่อภูมิแพ้ที่มีอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมรอบตัวให้เหลือน้อยที่สุด
2. การใช้ยาบรรเทาอาการ เช่น
- ยาต้านฮีสตามีน ซึ่งจะได้ผลดีกต็ ่อเมื่อให้ยาก่อนที่จะสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ แนะนาให้ใช้ในผูป้ ่ วย
ที่มีอาการไม่มากและมีอาการเพียงครั้งคราว
- ยาลดอาการคัดจมูก มีท้ งั ชนิดรับประทานและชนิดพ่นจมูก ช่วยลดอาการบวมของเยือ่ บุจมูก ทาให้
ช่องจมูกโล่งขึ้น แต่ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน 3-5 วัน
- ยาสเตียรอยด์พน่ จมูก เป็ นยาที่มีประสิ ทธิภาพในการรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้มากที่สุด
องค์การอนามัยโลกได้แนะนาให้ใช้ยานี้เป็ นยาชนิดแรกในการรักษาผูป้ ่ วยที่มีอาการของโรคจมูกอักเสบจาก
ภูมิแพ้ที่มีอาการรุ นแรงปานกลางถึงมาก หรื อรายที่มีอาการคัดจมูกเป็ นอาการเด่น

3. การฉีดวัคซีน เป็ นการฉีดสารก่อภูมิแพ้ที่เป็ นสาเหตุทาให้เกิดอาการ เข้าไปในร่ างกายทีละน้อย
โดยฉีดเข้าใต้ผวิ หนัง เพื่อทาให้ร่างกายของผูป้ ่ วยมีปฏิกิริยาต่อสารก่อภูมิแพ้ลดลง ในระยะแรกการฉีดยาอาจ
ทาสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง จากนั้นระยะห่างของการฉีดยาจะเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆจนถึงเดือนละครั้ง และฉีดต่อเนื่อง
เป็ นระยะเวลาประมาณ 3-5 ปี การฉีดวัคซีนอาจทาให้เกิดผลข้างเคียงได้ เช่น ผืน่ ลมพิษหรื ออาการแพ้แบบ
รุ นแรง ดังนั้นจึงผูท้ ี่ได้รับการรักษาด้วยวิธีน้ ีควรอยูใ่ นการดูแลของแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ
4. การรักษาโดยการผ่าตัด เพื่อรักษาอาการบางอย่าง เช่น อาการคัดจมูกที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา
ด้วยยา
โรคเยือ่ บุจมูกอักเสบจากการติดเชื้อ
ได้แก่ หวัด ไซนัสอักเสบ ซึ่งเป็ นโรคที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะในเด็ก มีการศึกษาพบว่าในเด็กเล็กอาจ
เกิดโรคเยือ่ บุจมูกอักเสบจากการติดเชื้อได้บ่อย 5-8 ครั้งต่อปี สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรื อเชื้อ
แบคทีเรี ย แต่ส่วนใหญ่มกั เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ผูป้ ่ วยจะมีอาการน้ ามูกไหล คัดจมูก จาม คล้ายอาการของ
โรคเยือ่ บุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ได้ แต่จะไม่มีอาการคันจมูก นอกจากนี้ผปู ้ ่ วยที่เป็ นโรคเยือ่ บุจมูกอักเสบจาก
การติดเชื้อมักมีอาการอื่นร่ วมด้วย เช่น ไข้ ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ ไอ น้ ามูกไหลลงคอ อาการของโรค
เยือ่ บุจมูกอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสสามารถหายได้เองภายใน 7-10 วัน แต่ร้อยละ 0.2-2 ของผูป้ ่ วยโรคเยือ่ บุ
จมูกอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสอาจพบการติดเชื้อแบคทีเรี ยร่ วมด้วย ทาให้น้ ามูกมีสีเหลืองลักษณะเหนียว
ข้นขึ้น นอกจากนี้อาจมีอาการร่ วมที่รุนแรงมากขึ้น เช่น ไข้สูง คัดจมูก การรับกลิ่นลดลง นอนกรน ไอติดกัน
เป็ นชุด หรื อปวดบริ เวณโหนกแก้มและรอบๆจมูก ตรวจร่ างกายจะพบเยือ่ บุจมูกบวมแดงและมีน้ ามูกสี
เหลืองข้นคล้ายหนองไหลออกมาจากรู เปิ ดไซนัส
เนื่องจากโรคเยือ่ บุจมูกอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสสามารถหายได้เอง ดังนั้นจึงไม่จาเป็ นต้องได้รับ
การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ สาหรับการรักษาโรคเยือ่ บุจมูกอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรี ย ได้แก่
1. ยาปฏิชีวนะ เพื่อกาจัดเชื้อโรคที่เป็ นสาเหตุ โดยใช้ระยะเวลาในการรักษานานอย่างน้อย 14 วัน
2. การใช้ยาบรรเทาอาการ เช่น
- ยาลดอาการคัดจมูก มีท้ งั ชนิดรับประทานและชนิดพ่นจมูก ช่วยลดอาการบวมของเยือ่ บุจมูก ทาให้
ช่องจมูกโล่งขึ้น แต่ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน 3-5 วัน
- การล้างจมูกด้วยน้ าเกลือ เพื่อช่วยระบายน้ ามูกหรื อหนองออกจากโพรงไซนัส
อย่างไรก็ตาม โรคเยือ่ บุจมูกอักเสบจากการติดเชื้ออาจพบร่ วมได้ในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคเยือ่ บุจมูกอักเสบ
จากภูมิแพ้ ซึ่งต้องอาศัยประวัติและการตรวจร่ างกายเพื่อช่วยในการวินิจฉัย ดังนั้นหากผูป้ ่ วยมีอาการน้ ามูก
ไหลเรื้ อรังควรพบแพทย์เพือ่ ตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาที่เหมาะสม
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