
การใช้ยาในโรคจมูกอับเสบจากภมูิแพ้ 
 

โรคจมกูอกัเสบจากภมูิแพ้ หรือท่ีเรียกทัว่ ๆ ไปว่า โรคแพ้อากาศ เป็นโรคท่ีเกิดเน่ืองจาก

ระบบภมูิคุ้มกนัของร่างกายทํางานมากกวา่ปกติ จดัเป็นโรคภมูิแพ้ท่ีพบบอ่ยท่ีสดุ ประมาณกนัว่า 

พบโรคนีป้ระมาณ 15 – 30 % ของประชากรทัว่ไป และมีแนวโน้นท่ีจะเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ   สาเหตขุอง

โรคนี ้พอจะแบง่ออกได้เป็น 3 สาเหตใุหญ่ ๆ คือ สาเหตแุรก ได้แก่ ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตหุลกั ได้แก่ 

เร่ืองของพนัธุกรรม โรคนีถ่้ายทอดได้ทางพนัธุกรรม พบวา่ถ้าพอ่และแมเ่ป็นโรคภมูิแพ้ ลกูจะมี

โอกาสเป็นโรคภมูิแพ้ถึงร้อยละ 58 ถ้าพ่อหรือแมเ่ป็นคนเดียว ลกูจะมีโอกาสเป็นได้ร้อยละ 38.4 

และถึงแม้พอ่และแมจ่ะไมมี่ประวตัเิป็นโรคภมูิแพ้ ลกูก็มีโอกาสท่ีจะเป็นโรคนีไ้ด้ร้อยละ 12.5 

สาเหตท่ีุสอง ได้แก่ ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตโุดยตรง ได้แก่ สารก่อภมูิแพ้ ผู้ ท่ีเป็นโรคภมูิแพ้ไมใ่ชว่า่

จะต้องมีอาการทกุราย และไมใ่ชว่า่จะต้องมีอาการตลอดเวลา ผู้ ป่วยเหลา่นีจ้ะมีอาการหรือมี

อาการมากขึน้ เม่ือได้รับสารก่อภมูิแพ้ สารก่อภมูิแพ้ท่ีมีความสําคญั คือ สารก่อภมูิแพ้ท่ีสดูหายใจ

เข้าไปทางจมกู ได้แก่ ไรฝุ่ น แมลงสาบ ขนสตัว์เลีย้ง เชน่ สนุขัและแมว เกสรพืชบางชนิดและสปอร์

ของเห็ด รา สารก่อภมูิแพ้ท่ีพบบอ่ยท่ีสดุ ได้แก่ ไรฝุ่ น เป็นแมลงตวัเล็กมาก พบมากตามท่ีนอน 

หมอน ผ้าหม่ พรม ผ้ามา่น เฟอร์นิเจอร์และตามฝุ่ นบ้าน ผู้ ป่วยโรคนีจ้งึมกัมีอาการมากเม่ือสดูดม

เอาฝุ่ นบ้านเข้าไป สว่นสาเหตสุดุท้ายของโรคจมกูอกัเสบจากภมูิแพ้ ได้แก่ ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุ

สง่เสริม ได้แก่ โรคติดเชือ้ในโพรงจมกู สารระคายเคืองตอ่เย่ือจมกู เช่น ภาวะมลพิษและฝุ่ นถนน 

การเปล่ียนแปลงอณุหภมูิ หรือความกดอากาศ ภาวะทางร่างกายและจิตใจ และโครงสร้างของ

จมกูท่ีผิดปกติ ปัจจยัเหล่านีทํ้าให้อาการแยล่ง 

จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นโรคจมูกอักเสบจากถูมิแพ้ 

 สามารถรู้ได้จากการถามประวตัอิาการเจ็บป่วย การตรวจโพรงจมกู และการตรวจทาง

ห้องปฏิบตักิารบางอยา่ง ผู้ ป่วยโรคนีจ้ะมีอาการ คนัจมกู จาม คดัจมกู นํา้มกูไหล คนัตา นํา้ตาไหล 

โดยเฉพาะเม่ือไปสมัผสักบัสารก่อภมูิแพ้ท่ีกลา่วแล้วในเบือ้งแรก บางครัง้อาการจะแยล่งเม่ือมี

ปัจจยัเสริมตา่ง ๆ เข้ามาเก่ียวข้อง เชน่ การเปล่ียนแปลงอากาศ เป็นต้น ผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาคดัจมกู

เรือ้รัง ควรได้รับการตรวจในโพรงจมกู และหลงัโพรงจมกูทกุราย เน่ืองจากอาจเป็นโรคอ่ืนเชน่ 

ริดสีดวงจมกูหรือเนือ้งอกได้ สําหรับโรคจมกูอกัเสบจากภมูิแพ้เม่ือตรวจในโพรงจมกูจะพบเย่ือหุ้ม

โพรงจมกูบวม สีซีด ๆ และมีนํา้มกูใส ๆ ในบางรายท่ีมีอาการไมช่ดัเจน หรือรักษาด้วยยาแล้วไมดี่

ขึน้ หรือในรายท่ีมีอาการบอ่ย ๆ อาจจะทําการทดสอบภมูิแพ้ทางผิวหนงั เพ่ือดวู่าเป็นโรคจมกู

อกัเสบจากภมูิแพ้หรือไม ่หรือถ้าแพ้แล้วแพ้สารตวัใดบ้าง 

 

 



การรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ 

 ถึงแม้วา่โรคนีจ้ะพบบอ่ยมาก แตไ่มไ่ด้หมายความวา่ทกุคนจําเป็นต้องได้รับการรักษาด้วย

ยา มีจํานวนไมม่ากท่ีจําเป็นต้องรักษาด้วยยาอยา่งตอ่เน่ือง การรักษาโรคนีไ้มไ่ด้มุ่งหวงัรักษาให้

โรคนีห้ายไป ซึง่คงจะเป็นไม่ได้ เน่ืองจากสาเหตหุลกัเกิดจากปัจจยัของพนัธุกรรมตามท่ีกลา่วแล้ว 

แตก่ารรักษาจะมุง่เน้นเพ่ือให้ผู้ ป่วยมีอาการของโรคนีน้้อยท่ีสดุ หรือไมมี่อาการเลยและเพ่ือป้องกนั

ไมใ่ห้เกิดโรคแทรกซ้อนท่ีพบบอ่ย ได้แก่ โรคไซนสั หรือโพรงจมกูอากาศข้างจมกูอกัเสบ โดยทัว่ไป

การรักษาโรคจมกูอกัเสบจากภมูิแพ้ ประกอบด้วย 

1. การกําจดั/หลีกเล่ียงสิ่งท่ีแพ้ และการควบคมุสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสําคญัท่ีสดุ ถ้า 

สามารถกําจดั/หลีกเล่ียงสิ่งท่ีแพ้ได้ทัง้หมด อยูใ่นสิ่งแวดล้อมท่ีดีท่ีสดุ ก็จะไมมี่อาการเลยหรือมี

อาการน้อยมาก แตก็่เป็นไปได้ยากท่ีจะทําได้ทัง้หมด 

2. การดแูลสขุภาพทัว่ไป และการออกกําลงักายซึง่จะทําให้จมกูโลง่ขึน้ 

3. การรักษาด้วยยา ยาท่ีใช้รักษาโรคนีมี้อยู่หลายอยา่งด้วยกนั ท่ีใช้กนับอ่ย ได้แก่ ยาแก้ 

แพ้ (antihistamine) ยาลดอาการคดัจมกู (decongestant)และยาสเตียรอยด์ 

 ยาแก้แพ้ ชว่ยลดอาการคนั จาม และนํา้มกูไหลได้ดี แตล่ดอาการคดั 

จมกูได้ไมดี่ แบง่ใหญ่ ๆ ออกเป็น ชนิดพน่ และชนิดรับประทาน  ชนิดพน่ เป็นยาท่ีใช้กนัอยา่ง

แพร่หลายน้อยกว่าชนิดรับประทาน สว่นหนึง่อาจเน่ืองจากคนส่วนใหญ่ยงัไมค่อ่ยคุ้นเคย หรือรู้จกั

ยาในกลุม่นี ้ ยาในกลุม่นีมี้ข้อดีท่ีออกฤทธ์ิคอ่นข้างเร็วมาก และยาจะถกูดดูซมึสว่นใหญ่ในโพรง

จมกูโดยมีผลตอ่ร่างกายระบบอ่ืนน้อย แตมี่ข้อเสีย คือ ยาบางตวัในกลุม่นีอ้าจทําให้ง่วงนอน และ

ขมคอได้ในบางคน ปัจจบุนัในประเทศไทยมีจําหนา่ยอยู ่2 ตวั คือ levocabastine และ azelastine  

สว่นชนิดรับประทาน เป็นยาท่ีใช้กนัแพร่หลายเน่ืองจากใช้สะดวก ยงัแบง่ออกได้เป็น 2 กลุม่ คือ 

กลุม่เก่า (classical antihistamine) และ กลุม่ใหม ่ (new generation antihistamine) มีความ

แตกตา่งกนัตรงท่ีกลุม่เก่ามีฤทธ์ิง่วงนอนและทําให้จมกูแห้ง ปากแห้ง คอแห้ง แตร่าคาถกูกวา่ สว่น

กลุม่ใหมจ่ะไมอ่อกฤทธ์ิเหลา่นัน้ นอกจากนีย้าในกลุม่ใหมย่งัออกฤทธ์ิได้นานกว่า สว่นใหญ่จงึ

สามารถรับประทานวนัละ 1 ครัง้ได้ ยาในกลุม่เก่าท่ีใช้กนัอยา่งแพร่หลาย ได้แก่ 

chlorpheniramine , brompheniramine สว่นยาในกลุ่มใหม ่ ได้แก่ loratadine , cetirizine , 

fexofenadine , desloratadine , terfenadine และ astemizole เป็นต้น 

 ยาลดอาการคดัจมกู มกัใช้ร่วมกบัยาแก้แพ้ มีทัง้ชนิดรับประทาน และ 

ชนิดพน่จมกู ชนิดรับประทานท่ีใช้กนัแพร่หลาย ได้แก่ pseudoephedrine ยาในกลุ่มนี ้อาจทําให้

ความดนัโลหิตขึน้สงูได้ จงึต้องใช้ด้วยความระมกัระวงัในผู้ ป่วยท่ีมีความดนัโลหิตสงู และอาจมีผล

ทําให้ใจสัน่และนอนไมห่ลบัได้ สว่นชนิดท่ีใช้พน่จมกูท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลายมีหลายตวั เชน่ 

tymazoline และ oxymetazoline เป็นต้น ยาชนิดพน่นีอ้อกฤทธ์ิเร็วและแรง ทําให้จมกูโลง่ได้



ภายในเวลาไมก่ี่นาที แตมี่ข้อเสีย คือ เม่ือใช้ติดตอ่กนัหลาย ๆ วนั จะทําให้เส้นเลือดในโพรงจมกูไม่

สามารถหดตวัได้ดีเหมือนเดิม ทําให้จมกูบวมไมย่บุ และมีอาการคดัจมกูเรือ้รังแทนท่ีได้ ปกตจิะใช้

ยาพน่นีต้ิดตอ่กนัได้ไมเ่กิน 3-5 วนั และต้องหยดุใช้ไปประมาณ 1 เดือนจงึจะกลบัมาใช้ใหมไ่ด้ 

 ยาสเตียรอยด์ มีทัง้ชนิดรับประทาน และชนิดพน่จมกู ยาในกลุม่นีจ้ะลด 

อาการคนัจมกู นํา้มกูไหล รวมทัง้อาการคดัจมกูได้ดี ชนิดรับประทาน โดยทัว่ไปใช้ได้ไมเ่กิน 5-7 

วนั ปีหนึง่ไมเ่กิน 3-4 ครัง้ และต้องอยูภ่ายใต้การดแูลของแพทย์อยา่งใกล้ชิด เน่ืองจากมี

ผลข้างเคียงมาก ทําให้ภมูิต้านทานของร่างกายและระดบัฮอร์โมนผิดปกตไิด้ สว่นชนิดพน่สามารถ

ใช้ได้คอ่นข้างปลอดภยั ถ้าใช้อยา่งถกูวิธีตามท่ีแพทย์แนะนํา ข้อเสียของยาชนิดพน่นี ้ คือ ต้องพน่

ยาทกุวนัหรือเกือบทกุวนั เน่ืองจากยาในกลุม่นีต้้องการระยะเวลาตัง้แต ่1 วนั ถึง 14 วนัจงึจะออก

ฤทธ์ิได้เตม็ท่ี ในบางรายอาจทําให้เกิดแผลท่ีผนงักัน้ช่องจมกู เลือดกําเดาไหล และมีเชือ้ราในช่อง

คอได้ เม่ือจะเร่ิมใช้ขวดใหม่จงึควรตรวจภายในโพรงจมกูและชอ่งคอก่อนทกุครัง้ 

 ยาท่ีประกอบด้วยยาแก้แพ้และยาลดอาการคดัจมกูในเม็ดเดียวกนั ทํา 

ให้ชว่ยลดทัง้อาการคนัจมกู จามนํา้มกูไหลและอาการคดัจมกูได้ โดยไมต้่องรับประทานยาหลาย

เม็ด ยากลุม่นีท่ี้ใช้กนับอ่ย คือ ยา Actifed ( Polyfed , Sinusaid และ Sulidine เป็นต้น-ขึน้อยูก่บั

บริษัทท่ีผลิต)ซึง่ประกอบด้วยยาลดอาการคดัจมกู pseudophedrine และยา triprolidine ซึง่เป็น

ยาแก้แพ้กลุม่เก่ามีฤทธ์ิง่วงนอน แตร่าคาถกูกวา่ และยา Clarinase ซึง่ประกอบด้วยยา 

pseudoephedrine และยา  loratadine ซึง่เป็นยาแก้แพ้ในกลุม่ใหม ่ไมทํ่าให้เกิดอาการง่วงนอน 

 จะเห็นวา่ยาท่ีใช้ในการรักษาโรคจมกูอกัเสบเน่ืองจากภมูิแพ้มีหลายกลุม่หลายตวัมาก จะ

เลือกใช้ยากลุม่ไหนและตวัใดขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั เชน่ 

 - ความปลอดภยัและผลข้างของยา ยาบางตวั เชน่ terfenadine และ astemizole ไมค่วร

ใช้ร่วมกบัยาอ่ืนบางตวั เพราะจะทําให้หวัใจเต้นเร็วผิดปกตไิด้ (ในปัจจบุนัเราไมใ่ช้ยา 2 ตวันีอี้ก

ตอ่ไปแล้ว) ผู้ ท่ีมีอาชีพบางอยา่ง เชน่ นกับนิ ผู้ ท่ีต้องขบัรถหรือทํางานกบัเคร่ืองจกัร ไมค่วรใช้ยาท่ี

ทําให้ตวัเองง่วงนอน ผู้ ท่ีมีความดนัโลหิตสงูไมค่วรใช้ยาลดอาการคดัจมกูติดตอ่กนัเป็นเวลาหลาย

วนั หรือผู้ ท่ีความดนัโลหิตปกตเิอง ถ้าจําเป็นใช้ยาลดอาการคดัจมกูเกือบทกุวนั ก็ควรเล่ียงไปใช้

ยากลุม่อ่ืน หรือวิธีการรักษาอยา่งอ่ืนแทน 

 - ประสิทธิภาพของยา ยาแตล่ะชนิดมีฤทธ์ิแตกตา่งกนัตามท่ีกลา่วไปแล้วในเบือ้งแรก ซึง่

จะเหมาะกบัผู้ ป่วยแตล่ะรายซึง่มีอาการแตกตา่งกนัไป หรือผู้ ป่วยรายเดียวกนั ในแตล่ะชว่งเวลา

อาจมีอาการไมเ่หมือนกนั จงึควรเลือกยาให้เหมาะสม 

 - ความสะดวกในการใช้ยา ยาบางตวัรับประทานวนัละหลายครัง้จงึอาจไมส่ะดวงในการ

ใช้ 

 - ราคายา ควรจะเลือกยาท่ีมีราคาถกูกว่า เม่ือเปรียบเทียบราคาตอ่วนั หรือตอ่เดือน 



 - ลกัษณะอาการและความบอ่ยท่ีมีอาการ ถ้ามีอาการไมบ่อ่ย ก็ไมเ่หมาะท่ีจะใช้ยา 

สเตียรอยด์ชนิดพน่ เน่ืองจากต้องพน่ยาทกุวนัหรือเกือบทกุวนั แตถ้่ามีอาการเกือบทกุวนัและมี

อาการคดัจมกูร่วมด้วย ก็ควรเลือกใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดพน่ ผู้ ท่ีมีการแพ้ทางผิวหนงัร่วมด้วย ก็ควร

จะเลือกใช้ยาแก้แพ้ชนิดรับประทาน ผู้ ท่ีมีอาการไมบ่อ่ยและไมค่อ่ยมีอาการคดัจมกู ควรเลือกใช้

ยาแก้แพ้ชนิดรับประทานหรือชนิดพน่จมกู (ชนิดพน่ถกูดดูซมึเข้าสูร่่างกายและมีผลตอ่ระบบอ่ืน

น้อย) ถ้ามีอาการคดัจมกูร่วมด้วยก็ให้ใช้ยาลดอาการคดัจมกูเสริมเป็นครัง้คราว 

4. การฉีดวคัซีน เป็นการใช้สารสกดัจากสารก่อภมูิแพ้ท่ีผู้ ป่วยรายนัน้แพ้ ฉีดเข้าไปใน 

ร่างกายโดยเพิ่มปริมาณขึน้เร่ือย ๆ อยา่งช้า ๆ เร่ิมแรกมกัฉีดสปัดาห์ละครัง้ เม่ืออาการดีขึน้ก็หา่ง

เป็น 2 , 3 และ 4 สปัดาห์ ตามลําดบัเป็นเวลา 4-5 ปี โดยทัว่ไปได้ผลประมาณ 70-90 %  

5. การผา่ตดั บางรายท่ีมีอาการคดัจมกูเป็นอาการเดน่ และใช้การรักษาด้วยยาไมดี่ขึน้  

หรือดีขึน้น้อย หรือไมส่ามารถลดยาได้ หรือผลข้างเคียงจากการใช้ยา อาจเลือกใช้วิธีผา่ตดั ซึง่มี

หลายวิธีด้วยกนัร่วมด้วย โดยทัว่ไปแล้วการผา่ตดัจะลดอาการคดัจมกูได้ดี แตล่ดอาการคนัจมกู 

จาม และนํา้มกูไหลได้ไมดี่ 
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