
ไทยจกัษุ พระราม 3 เปิดใหบ้รกิารรกัษาโรค
เฉพาะทางด้านภมูแิพ้ หดื ผิวหนัง ใหบ้รกิาร
ตรวจรกัษาโรคภมูแิพท้างจมูก ตา หอบหดื
ผื่นแพ้ ลมพษิ แพอ้าหาร แพย้า โดยวธิที ัน
สมยัมาตรฐานสากล ทัง้การทดสอบหาสิง่ที่ผู้
ป่วยแพ้ และการทดสอบสมรรถภาพปอด เพื่อ
เป ็นแนวทางในการรกัษาและป ้องก ันโรค
ภมูแิพ้ ได้แก่

 โรคภมูแิพ ้ทาง จมูก 

 โรคหดื

 โรคไซนัสอักเสบ 

 แพอ้าหาร 

 แพย้า 

 แพแ้มลงกัดต่อย 

 แพรุ้นแรงเฉียบพลัน 

 โรคผิวหนังเป็นผื่น แพ้ ลมพษิ 

โรคภมูแิพท้างจมูก

อาการท่ีพบได้แก่ จาม น้ำ้ามูกไหล คัดจมูก มกั
เป็นเรื้อรงัเป็นๆหายๆ เปน็โรคท่ีเกิดจากผู้ท่ี

แพ้ มปีฏิกิรยิาไวต่อสารก่อภมูแิพ ้พบในเด็ก
มากกวา่ผู้สงูอายุ ผู้ท่ีเป็นโรคภมูแิพท้างจมูก 
อาจมอีาการภมูแิพท้างตารว่มด้วย และมี
โอกาสเปน็โรคหดืได้มากกวา่ปกติ 3 เท่า

ผลกระทบ
 คณุภาพชวีติและประสทิธภิาพในการ

ท้ำางานลดลง 
 อาจเกิดโรคแทรกซอ้น เชน่ หชูัน้กลาง

อักเสบ โรคหดื รดิสดีวงจมูก นอน
กรน ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ 

การรกัษา

1. ควรหล ีกเล ี่ยงสารท ี่แพ ้ สามารถ
ทดสอบสารก่อภมูแิพท้างผิวหนังวา่
แพส้ารชนิดใดได้ โดยสารท่ีก่อภมูแิพท่ี้
พบมากได้แก่ ไรฝุ่น เศษแมลงสาป
การทดสอบสารก่อภมูแิพน้ัน้สามารถ
ทราบผลได้ภายใน 30 นาที

2. ยาต้านฮีสตามนี มหีลายชนิด ชนิด
ใหม่ๆ ไมค่่อยท้ำาใหง่้วง แต่ราคาแพง
กวา่ชนิดเดิมๆ 

3. ยาพน่จมูกชนิดสเตียรอยด์ชว่ยลด
การอักเสบของเยื่อบุจมูก ควรใชต่้อ
เนื่องตามค้ำาแนะน้ำาของแพทย์ 

4. การใหว้คัซนีเพื่อใหป้รบัลดปฎิกิรยิา
ความไวต่อสารก่อภมูแิพ ้ต้องใชเ้วลา
ต่อเนื่อง 3-5 ปี เปน็หนทางท่ีผู้ป่วยมี
อาการดขีึ้น พึ่งยาน้อยลง หรอือาจ
หายจากโรคภมูแิพไ้ด้

โรคหืด

เป็นโรคท่ีเกิดจากการอักเสบอยา่งเรื้อรงัของ
หลอดลม และเกิดการตีบของหลอดลมเป็น



ครัง้คราว พบในเด็กราวรอ้ยละ 12 และใน
ผู้ใหญ่รอ้ยละ 3 โดยมผีูป้่วยโรคหดืเสยีชวีติใน
ประเทศไทยปีละเกือบพนัคน

อาการ

 ไอ มกัเปน็มากในตอนกลางคืน 
 หายใจเสยีงดังวิด๊ๆ 

 แน่นหนา้อก หายใจล้ำาบาก ถ้าเป็นมาก
จะรูส้กึหายใจเรว็ ลมไมเ่ขา้ปอด อาจ
เป็นอันตรายถึงแก่ชวีติได้ 

การรกัษา

1. หลีกเล่ียงสาเหตท่ีุท้ำาใหอ้าการก้ำาเรบิ 
เชน่ สารก่อภมูแิพท่ี้ผู้ป่วยแพ้ การเปน็
หวดั ไขห้วดั มลพษิ บุหรี ่

2. ใชย้าใหถ้กูต้อง ถกูวธิ ี

- ยาบรรเทาอาการ เชน่ ยาพน่ขยาย
หลอดลมใชเ้มื่อมอีาการหอบ

- ยาควบคมุ เชน่ ยาพน่สเตียรอยด์ ยา
จ้ำาพวก antileukotriene เพื่อลดการ
อักเสบของหลอดลม ควรใชติ้ดต่อกัน
ขนาดยา และเวลาตามแพทยส์ัง่ 

3. รูจ้กัปฏิบติัตนเวลาจบัหดื ควรใชย้า
ขยายหลอดลม หรอืบรหิารยาผ่าน
เครื่องพน่ยา ถ้าไมด่ีขึ้นควรไปพบ
แพทยทั์นที เพราะการจบัหดืรุนแรง
อาจเปน็อันตรายถึงแก่ชวีติได้ 

โรคไซนัสอักเสบ

หากท่านมอีาการคัดจมูก น้ำ้ามูกเหลือง ไข ้
อ่อนเพลีย ไอ ปวดศีรษะ แก้ม หน้าผาก มา
มากกวา่ 1 สปัดาห ์ท่านอาจเปน็มากกวา่การ
เป็นหวดัท่ีนานกวา่ปกติ อาการท่ีท่านเปน็บง่
ถึงโรคไซนัสอักเสบ โรคไซนัสอักเสบเป็นโรคท่ี
พบได้บอ่ยทัง้ในเด็กและผู้ใหญ่ พบได้ราวรอ้ย
ละ 14-15 ของประชากรทัว่ไปใน
กรุงเทพมหานคร 

ก า ร ร กั ษ า
ผู้ท่ีเป็นโพรงจมูกไซนัสอักเสบอยา่งเฉียบพลัน
สว่นหนึ่งอาจเกิดจากไวรสั ไมจ่้ำาเป็นต้องใชย้า
ต้านจุลชพี ยาต้านจุลชพี จ้ำาเป็นในรายที่เป็น
ไซนัสอักเสบจากเชื้อแบคทีเรยี แพทยจ์ะใหย้า
ต้านจุลชพีไป 3-5 วนั หากอาการไมด่ขีึ้น อาจ
เปลี่ยนเป็นยาอื่นที่เหมาะสม ในไซนัสอักเสบ
จากเชื้อแบคทีเรยีอยา่งเฉียบพลันควรใชย้า
ต้านจุลชพี 10-14 วนั ในรายที่เป ็นเร ื้อรงั
ควรใหย้าต้านจุลชพี 3-6 อาทิตยห์รอืใหจ้น
ไมม่อีาการไปอีก 1 อาทิตย์ อาจใหย้าแก้คัด
จมูก ละลายเสมหะ ยาต้านฮสิตามนี และยาพน่
สเตียรอยด์ลดอาการบวมของเยื่อบุจมูกรว่ม



ด้วยในรายที่เป็นภมูแิพข้องจมูก การล้างจมูก
ด้วยน้ำ้าเกลือ หรอืสดูไอน้ำ้าอุ่นๆก็อาจชว่ยเสรมิ
ก า ร ร กั ษ า ไ ด ้
เนื่องจากโรคไซนัสอักเสบมกัพบรว่มกับโรค
ภมูแิพ้ และหอบหดื คนไขโ้รคหดืมอุีบตัิการณ์
ของไซนัสอักเสบ 25- 70% โดยเฉพาะผู้ที่ม ี
รดิสดีวงจมูกรว่มด้วย ดังนัน้ ผู้ป่วยโรคหดืซึ่ง
มกัมกีารก้ำาเรบิบอ่ย ควรตรวจดวูา่มไีซนสั
อักเสบ รว่มด้วยหรอืไม ่เพราะการรกัษาไซนสั
อักเสบ อยา่งถกูต้องมสีว่นท้ำาใหอ้าการโรคหดื
ดีขึ้นอยา่งชดัเจน

ลมพษิ ผื่นแพ้

สาเหตุ
 แพอ้าหาร เชน่ อาหารทะเล ถัว่ สผีสม

อาหารบางชนิด 
 แพย้า ปฏิกิรยิาการแพย้าบางชนิดอาจ

ท้ำาใหเ้กิดผื่นลมพษิได้ 

 แพพ้ษิแมลง เชน่ ปฏิกิรยิาท่ีเกิดจาก
ผึ้ง ต่อต่อย 

 การติดเชื้อ การติดเชื้อไวรสั 
แบคทีเรยี เชื้อรา หรอืมพียาธ ิ

 อาจมโีรคระบบอ่ืน ๆ ของรา่งกาย เชน่
โรคต่อมไทรอยด์ หรอืระบบภมูคิุ้มกัน
ต่อต้านตัวเอง เชน่ SLE หรอืมะเรง็
ต่อมน้ำ้าเหลือง ซึ่งพบได้น้อย 

 เป็นปฏิกริยิาของผิวหนังท่ีตอบสนอง
ผิดปกติต่อความรอ้น ความเยน็ การ
กดรดั แสงแดด การออกก้ำาลังกาย 

 มคีนไขท่ี้เป็นลมพษิจ้ำานวนมากท่ีหา
สาเหตไุมพ่บ 

การรกัษาโรคลมพษิ
1. พยายามหาสาเหตุ และ หลีกเล่ียง

สาเหตท่ีุท้ำาใหเ้กิดโรคลมพษิ 
2. ใหย้าต้านฮีสตามนี ยาต้านฮีสตามนีมี

หลายชนิด 

3. ยาอ่ืนๆ ในกรณีท่ีผู้ป่วยมอีาการมาก 
ผื่นไมค่่อยตอบสนองต่อยาต้านฮีสตา
มนี แพทยอ์าจพจิารณาใชย้าอ่ืนท่ีมี

ฤทธิย์บัยัง้การสรา้งและหลัง่สารสื่อ
กลางในผิวหนังท่ีเป็นตัวการท่ีก่อให้
เกิดผื่นลมพษิ 

ไทยจกัษุ พระราม 3

Tel: 02-689-8888

WWW.THAIEYE.COM


