การใช้ ยาในโรคจมูกอับเสบจากภูมิแพ้
โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ หรื อที่เรี ยกทัว่ ๆ ไปว่า โรคแพ้ อากาศ เป็ นโรคที่เกิดเนื่องจาก
ระบบภูมิค้ มุ กันของร่างกายทํางานมากกว่าปกติ จัดเป็ นโรคภูมิแพ้ ที่พบบ่อยที่สดุ ประมาณกันว่า
พบโรคนี ้ประมาณ 15 – 30 % ของประชากรทัว่ ไป และมีแนวโน้ นที่จะเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ สาเหตุของ
โรคนี ้ พอจะแบ่งออกได้ เป็ น 3 สาเหตุใหญ่ ๆ คือ สาเหตุแรก ได้ แก่ ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุหลัก ได้ แก่
เรื่ องของพันธุกรรม โรคนี ้ถ่ายทอดได้ ทางพันธุกรรม พบว่าถ้ าพ่อและแม่เป็ นโรคภูมิแพ้ ลูกจะมี
โอกาสเป็ นโรคภูมิแพ้ ถึงร้ อยละ 58 ถ้ าพ่อหรื อแม่เป็ นคนเดียว ลูกจะมีโอกาสเป็ นได้ ร้อยละ 38.4
และถึงแม้ พอ่ และแม่จะไม่มีประวัตเิ ป็ นโรคภูมิแพ้ ลูกก็มีโอกาสที่จะเป็ นโรคนี ้ได้ ร้อยละ 12.5
สาเหตุที่สอง ได้ แก่ ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุโดยตรง ได้ แก่ สารก่อภูมิแพ้ ผู้ที่เป็ นโรคภูมิแพ้ ไม่ใช่วา่
จะต้ องมีอาการทุกราย และไม่ใช่วา่ จะต้ องมีอาการตลอดเวลา ผู้ป่วยเหล่านี ้จะมีอาการหรื อมี
อาการมากขึ ้น เมื่อได้ รับสารก่อภูมิแพ้ สารก่อภูมิแพ้ ที่มีความสําคัญ คือ สารก่อภูมิแพ้ ที่สดู หายใจ
เข้ าไปทางจมูก ได้ แก่ ไรฝุ่ น แมลงสาบ ขนสัตว์เลี ้ยง เช่น สุนขั และแมว เกสรพืชบางชนิดและสปอร์
ของเห็ด รา สารก่อภูมิแพ้ ที่พบบ่อยที่สดุ ได้ แก่ ไรฝุ่ น เป็ นแมลงตัวเล็กมาก พบมากตามที่นอน
หมอน ผ้ าห่ม พรม ผ้ าม่าน เฟอร์ นิเจอร์ และตามฝุ่ นบ้ าน ผู้ป่วยโรคนี ้จึงมักมีอาการมากเมื่อสูดดม
เอาฝุ่ นบ้ านเข้ าไป ส่วนสาเหตุสดุ ท้ ายของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ได้ แก่ ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุ
ส่งเสริ ม ได้ แก่ โรคติดเชื ้อในโพรงจมูก สารระคายเคืองต่อเยื่อจมูก เช่น ภาวะมลพิษและฝุ่ นถนน
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ หรื อความกดอากาศ ภาวะทางร่างกายและจิตใจ และโครงสร้ างของ
จมูกที่ผิดปกติ ปั จจัยเหล่านี ้ทําให้ อาการแย่ลง

จะทราบได้ อย่ างไรว่ าเป็ นโรคจมูกอักเสบจากถูมิแพ้
สามารถรู้ได้ จากการถามประวัตอิ าการเจ็บป่ วย การตรวจโพรงจมูก และการตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั กิ ารบางอย่าง ผู้ป่วยโรคนี ้จะมีอาการ คันจมูก จาม คัดจมูก นํ ้ามูกไหล คันตา นํ ้าตาไหล
โดยเฉพาะเมื่อไปสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ ที่กล่าวแล้ วในเบื ้องแรก
บางครัง้ อาการจะแย่ลงเมื่อมี
ปั จจัยเสริ มต่าง ๆ เข้ ามาเกี่ยวข้ อง เช่น การเปลี่ยนแปลงอากาศ เป็ นต้ น ผู้ป่วยที่มีปัญหาคัดจมูก
เรื อ้ รัง ควรได้ รับการตรวจในโพรงจมูก และหลังโพรงจมูกทุกราย เนื่องจากอาจเป็ นโรคอื่นเช่น
ริ ดสีดวงจมูกหรื อเนื ้องอกได้ สําหรับโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ เมื่อตรวจในโพรงจมูกจะพบเยื่อหุ้ม
โพรงจมูกบวม สีซีด ๆ และมีนํ ้ามูกใส ๆ ในบางรายที่มีอาการไม่ชดั เจน หรื อรักษาด้ วยยาแล้ วไม่ดี
ขึ ้น หรื อในรายที่มีอาการบ่อย ๆ อาจจะทําการทดสอบภูมิแพ้ ทางผิวหนัง เพื่อดูว่าเป็ นโรคจมูก
อักเสบจากภูมิแพ้ หรื อไม่ หรื อถ้ าแพ้ แล้ วแพ้ สารตัวใดบ้ าง

การรั กษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
ถึงแม้ วา่ โรคนี ้จะพบบ่อยมาก แต่ไม่ได้ หมายความว่าทุกคนจําเป็ นต้ องได้ รับการรักษาด้ วย
ยา มีจํานวนไม่มากที่จําเป็ นต้ องรักษาด้ วยยาอย่างต่อเนื่อง การรักษาโรคนี ้ไม่ได้ ม่งุ หวังรักษาให้
โรคนี ้หายไป ซึง่ คงจะเป็ นไม่ได้ เนื่องจากสาเหตุหลักเกิดจากปั จจัยของพันธุกรรมตามที่กล่าวแล้ ว
แต่การรักษาจะมุง่ เน้ นเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยมีอาการของโรคนี ้น้ อยที่สดุ หรื อไม่มีอาการเลยและเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ เกิดโรคแทรกซ้ อนที่พบบ่อย ได้ แก่ โรคไซนัส หรื อโพรงจมูกอากาศข้ างจมูกอักเสบ โดยทัว่ ไป
การรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ประกอบด้ วย
1. การกําจัด/หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ และการควบคุมสิ่งแวดล้ อม เป็ นสิ่งสําคัญที่สดุ ถ้ า
สามารถกําจัด/หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ ได้ ทงหมด
ั้
อยูใ่ นสิ่งแวดล้ อมที่ดีที่สดุ ก็จะไม่มีอาการเลยหรื อมี
อาการน้ อยมาก แต่ก็เป็ นไปได้ ยากที่จะทําได้ ทงหมด
ั้
2. การดูแลสุขภาพทัว่ ไป และการออกกําลังกายซึง่ จะทําให้ จมูกโล่งขึ ้น
3. การรักษาด้ วยยา ยาที่ใช้ รักษาโรคนี ้มีอยู่หลายอย่างด้ วยกัน ที่ใช้ กนั บ่อย ได้ แก่ ยาแก้
แพ้ (antihistamine) ยาลดอาการคัดจมูก (decongestant)และยาสเตียรอยด์
ยาแก้ แพ้ ช่วยลดอาการคัน จาม และนํ ้ามูกไหลได้ ดี แต่ลดอาการคัด
จมูกได้ ไม่ดี แบ่งใหญ่ ๆ ออกเป็ น ชนิดพ่น และชนิดรับประทาน ชนิดพ่น เป็ นยาที่ใช้ กนั อย่าง
แพร่หลายน้ อยกว่าชนิดรับประทาน ส่วนหนึง่ อาจเนื่องจากคนส่วนใหญ่ยงั ไม่คอ่ ยคุ้นเคย หรื อรู้จกั
ยาในกลุม่ นี ้ ยาในกลุม่ นี ้มีข้อดีที่ออกฤทธิ์คอ่ นข้ างเร็วมาก และยาจะถูกดูดซึมส่วนใหญ่ในโพรง
จมูกโดยมีผลต่อร่างกายระบบอื่นน้ อย แต่มีข้อเสีย คือ ยาบางตัวในกลุม่ นี ้อาจทําให้ ง่วงนอน และ
ขมคอได้ ในบางคน ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีจําหน่ายอยู่ 2 ตัว คือ levocabastine และ azelastine
ส่วนชนิดรับประทาน เป็ นยาที่ใช้ กนั แพร่หลายเนื่องจากใช้ สะดวก ยังแบ่งออกได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ
กลุม่ เก่า (classical antihistamine) และ กลุม่ ใหม่ (new generation antihistamine) มีความ
แตกต่างกันตรงที่กลุม่ เก่ามีฤทธิ์ง่วงนอนและทําให้ จมูกแห้ ง ปากแห้ ง คอแห้ ง แต่ราคาถูกกว่า ส่วน
กลุม่ ใหม่จะไม่ออกฤทธิ์เหล่านัน้ นอกจากนี ้ยาในกลุม่ ใหม่ยงั ออกฤทธิ์ได้ นานกว่า ส่วนใหญ่จงึ
สามารถรับประทานวันละ 1 ครัง้ ได้
ยาในกลุม่ เก่าที่ใช้ กนั อย่างแพร่หลาย ได้ แก่
chlorpheniramine , brompheniramine ส่วนยาในกลุ่มใหม่ ได้ แก่ loratadine , cetirizine ,
fexofenadine , desloratadine , terfenadine และ astemizole เป็ นต้ น
ยาลดอาการคัดจมูก มักใช้ ร่วมกับยาแก้ แพ้ มีทงชนิ
ั ้ ดรับประทาน และ
ชนิดพ่นจมูก ชนิดรับประทานที่ใช้ กนั แพร่หลาย ได้ แก่ pseudoephedrine ยาในกลุ่มนี ้ อาจทําให้
ความดันโลหิตขึ ้นสูงได้ จึงต้ องใช้ ด้วยความระมักระวังในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง และอาจมีผล
ทําให้ ใจสัน่ และนอนไม่หลับได้ ส่วนชนิดที่ใช้ พน่ จมูกที่ใช้ กนั อย่างแพร่หลายมีหลายตัว เช่น
tymazoline และ oxymetazoline เป็ นต้ น ยาชนิดพ่นนี ้ออกฤทธิ์เร็ วและแรง ทําให้ จมูกโล่งได้

ภายในเวลาไม่กี่นาที แต่มีข้อเสีย คือ เมื่อใช้ ติดต่อกันหลาย ๆ วัน จะทําให้ เส้ นเลือดในโพรงจมูกไม่
สามารถหดตัวได้ ดีเหมือนเดิม ทําให้ จมูกบวมไม่ยบุ และมีอาการคัดจมูกเรื อ้ รังแทนที่ได้ ปกติจะใช้
ยาพ่นนี ้ติดต่อกันได้ ไม่เกิน 3-5 วัน และต้ องหยุดใช้ ไปประมาณ 1 เดือนจึงจะกลับมาใช้ ใหม่ได้
ยาสเตียรอยด์ มีทงชนิ
ั ้ ดรับประทาน และชนิดพ่นจมูก ยาในกลุม่ นี ้จะลด
อาการคันจมูก นํ ้ามูกไหล รวมทังอาการคั
้
ดจมูกได้ ดี ชนิดรับประทาน โดยทัว่ ไปใช้ ได้ ไม่เกิน 5-7
วัน ปี หนึง่ ไม่เกิน 3-4 ครัง้ และต้ องอยูภ่ ายใต้ การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ ชิด เนื่องจากมี
ผลข้ างเคียงมาก ทําให้ ภมู ิต้านทานของร่างกายและระดับฮอร์ โมนผิดปกติได้ ส่วนชนิดพ่นสามารถ
ใช้ ได้ คอ่ นข้ างปลอดภัย ถ้ าใช้ อย่างถูกวิธีตามที่แพทย์แนะนํา ข้ อเสียของยาชนิดพ่นนี ้ คือ ต้ องพ่น
ยาทุกวันหรื อเกือบทุกวัน เนื่องจากยาในกลุม่ นี ้ต้ องการระยะเวลาตังแต่
้ 1 วัน ถึง 14 วันจึงจะออก
ฤทธิ์ได้ เต็มที่ ในบางรายอาจทําให้ เกิดแผลที่ผนังกันช่
้ องจมูก เลือดกําเดาไหล และมีเชื ้อราในช่อง
คอได้ เมื่อจะเริ่ มใช้ ขวดใหม่จงึ ควรตรวจภายในโพรงจมูกและช่องคอก่อนทุกครัง้
ยาที่ประกอบด้ วยยาแก้ แพ้ และยาลดอาการคัดจมูกในเม็ดเดียวกัน ทํา
ให้ ชว่ ยลดทังอาการคั
้
นจมูก จามนํ ้ามูกไหลและอาการคัดจมูกได้ โดยไม่ต้องรับประทานยาหลาย
เม็ด ยากลุม่ นี ้ที่ใช้ กนั บ่อย คือ ยา Actifed ( Polyfed , Sinusaid และ Sulidine เป็ นต้ น-ขึ ้นอยูก่ บั
บริ ษัทที่ผลิต)ซึง่ ประกอบด้ วยยาลดอาการคัดจมูก pseudophedrine และยา triprolidine ซึง่ เป็ น
ยาแก้ แพ้ กลุม่ เก่ามีฤทธิ์ง่วงนอน แต่ราคาถูกกว่า และยา Clarinase ซึง่ ประกอบด้ วยยา
pseudoephedrine และยา loratadine ซึง่ เป็ นยาแก้ แพ้ ในกลุม่ ใหม่ ไม่ทําให้ เกิดอาการง่วงนอน
จะเห็นว่ายาที่ใช้ ในการรักษาโรคจมูกอักเสบเนื่องจากภูมิแพ้ มีหลายกลุม่ หลายตัวมาก จะ
เลือกใช้ ยากลุม่ ไหนและตัวใดขึ ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย เช่น
- ความปลอดภัยและผลข้ างของยา ยาบางตัว เช่น terfenadine และ astemizole ไม่ควร
ใช้ ร่วมกับยาอื่นบางตัว เพราะจะทําให้ หวั ใจเต้ นเร็วผิดปกติได้ (ในปั จจุบนั เราไม่ใช้ ยา 2 ตัวนี ้อีก
ต่อไปแล้ ว) ผู้ที่มีอาชีพบางอย่าง เช่น นักบิน ผู้ที่ต้องขับรถหรื อทํางานกับเครื่ องจักร ไม่ควรใช้ ยาที่
ทําให้ ตวั เองง่วงนอน ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงไม่ควรใช้ ยาลดอาการคัดจมูกติดต่อกันเป็ นเวลาหลาย
วัน หรื อผู้ที่ความดันโลหิตปกติเอง ถ้ าจําเป็ นใช้ ยาลดอาการคัดจมูกเกือบทุกวัน ก็ควรเลี่ยงไปใช้
ยากลุม่ อื่น หรื อวิธีการรักษาอย่างอื่นแทน
- ประสิทธิภาพของยา ยาแต่ละชนิดมีฤทธิ์แตกต่างกันตามที่กล่าวไปแล้ วในเบื ้องแรก ซึง่
จะเหมาะกับผู้ป่วยแต่ละรายซึง่ มีอาการแตกต่างกันไป หรื อผู้ป่วยรายเดียวกัน ในแต่ละช่วงเวลา
อาจมีอาการไม่เหมือนกัน จึงควรเลือกยาให้ เหมาะสม
- ความสะดวกในการใช้ ยา ยาบางตัวรับประทานวันละหลายครัง้ จึงอาจไม่สะดวงในการ
ใช้
- ราคายา ควรจะเลือกยาที่มีราคาถูกกว่า เมื่อเปรี ยบเทียบราคาต่อวัน หรื อต่อเดือน

- ลักษณะอาการและความบ่อยที่มีอาการ ถ้ ามีอาการไม่บอ่ ย ก็ไม่เหมาะที่จะใช้ ยา
สเตียรอยด์ชนิดพ่น เนื่องจากต้ องพ่นยาทุกวันหรื อเกือบทุกวัน แต่ถ้ามีอาการเกือบทุกวันและมี
อาการคัดจมูกร่วมด้ วย ก็ควรเลือกใช้ ยาสเตียรอยด์ชนิดพ่น ผู้ที่มีการแพ้ ทางผิวหนังร่วมด้ วย ก็ควร
จะเลือกใช้ ยาแก้ แพ้ ชนิดรับประทาน ผู้ที่มีอาการไม่บอ่ ยและไม่คอ่ ยมีอาการคัดจมูก ควรเลือกใช้
ยาแก้ แพ้ ชนิดรับประทานหรื อชนิดพ่นจมูก (ชนิดพ่นถูกดูดซึมเข้ าสูร่ ่างกายและมีผลต่อระบบอื่น
น้ อย) ถ้ ามีอาการคัดจมูกร่วมด้ วยก็ให้ ใช้ ยาลดอาการคัดจมูกเสริมเป็ นครัง้ คราว
4. การฉีดวัคซีน เป็ นการใช้ สารสกัดจากสารก่อภูมิแพ้ ที่ผ้ ปู ่ วยรายนันแพ้
้ ฉีดเข้ าไปใน
ร่างกายโดยเพิ่มปริ มาณขึ ้นเรื่ อย ๆ อย่างช้ า ๆ เริ่มแรกมักฉีดสัปดาห์ละครัง้ เมื่ออาการดีขึ ้นก็หา่ ง
เป็ น 2 , 3 และ 4 สัปดาห์ ตามลําดับเป็ นเวลา 4-5 ปี โดยทัว่ ไปได้ ผลประมาณ 70-90 %
5. การผ่าตัด บางรายที่มีอาการคัดจมูกเป็ นอาการเด่น และใช้ การรักษาด้ วยยาไม่ดีขึ ้น
หรื อดีขึ ้นน้ อย หรื อไม่สามารถลดยาได้ หรื อผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา อาจเลือกใช้ วิธีผา่ ตัด ซึง่ มี
หลายวิธีด้วยกันร่วมด้ วย โดยทัว่ ไปแล้ วการผ่าตัดจะลดอาการคัดจมูกได้ ดี แต่ลดอาการคันจมูก
จาม และนํ ้ามูกไหลได้ ไม่ดี
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