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โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ
(Allergic Rhinitis)
ผศ. นพ. ปารยะ อาศนะเสน
สาขาวิชาโรคจมูกและโรคภูมิแพ
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ (allergic rhinitis) เปนโรคที่พบไดบอยในประเทศไทย และประเทศอื่นๆทั่วโลก
โรคนี้เปนโรคที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันของรางกายชนิดหนึ่ง โดยเปน IgE mediated type I hypersensitivity
reaction ที่เกิดที่เยื่อบุจมูก ทําใหเกิดอาการ ตั้งแตนอย จนถึงเปนมาก จนทําใหคุณภาพชีวิตทั้งทางดานรางกาย, จิตใจ และ
การเขาสังคมแยลง เมื่อเทียบกับคนปกติทั่วไป1
เมื่อกอนมีการแบงประเภทของโรคนี้ โดยอาศัยระยะเวลาที่ผูปวยมี
อาการ ออกเปน
1. Seasonal allergic rhinitis ผูปวยจะมีอาการ ในระยะที่มีสารกอภูมิแพมากในอากาศเพียงระยะเวลาหนึ่ง หรือ
ฤดูหนึ่งเทานั้น สารกอภูมิแพมักเปนสารกอภูมิแพที่อยูภายนอกบาน (outdoor allergens) เชน ละอองเกสรหญา, วัชพืช
หรือดอกไม และเชื้อรา
2. Perennial allergic rhinitis ผูปวยมักจะมีอาการตลอดทั้งป และสารกอภูมิแพที่เปนสาเหตุ มักเปนสารกอ
ภูมิแพภายในบานที่อยูอาศัย หรือสถานที่ทํางานของผูปวย เชน ไรฝุน, แมลงสาบ, ขนและรังแคสัตว และเชื้อรา
เมื่อเร็วนี้ๆ คณะทํางานขององคการอนามัยโลก (WHO)ไดเสนอการแบงชนิดของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพแบบ
ใหม โดยแบงเปน 2 ชนิด2 คือ
1. Intermittent หมายถึงผูปวยมีอาการเปนบางครั้ง โดยมีอาการนอยกวา 4 วันตอ 1 สัปดาห หรือมีอาการ
ติดตอกันนอยกวา 4 สัปดาห
2. Persistent หมายถึงผูปวยมีอาการตลอดเวลา โดยมีอาการมากกวา 4 วัน ตอ 1 สัปดาห หรือมีอาการติดตอกัน
นานกวา 4 สัปดาห
เนื่องจากยังไมมี objective parameters ที่สัมพันธกับอาการของผูปวยโรคนี้ชัดเจน
WHO จึงไดเสนอใหใช
อาการทางคลินิก ที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวย แบงความรุนแรงของโรคออกเปน 2 กลุมคือ
1. Mild
2. Moderate – severe
โดยในกลุม mild ไมมีอาการดังตอไปนี้ สวนในกลุม moderate – severe มีอาการดังตอไปนี้ 1 อาการหรือมากกวาคือ
- Sleep disturbance,
- Impairment of daily activities, leisure and / or sport,
- Impairment of school or work,
- Troublesome symptoms
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อุบัติการ
อุบัติการของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ พบไดประมาณรอยละ 10–25 ของจํานวนประชากรทั่วโลก3-6
ใน
ประเทศไทยอุบัติการของโรคนี้ในเด็กวัยเรียน (6–7 ป) หรือนักเรียน (13–14 ป) จากการศึกษาของ ปกิต วิชยานนทและ
คณะ7 ในป พ.ศ. 2538 พบวาเปนโรคนี้รอยละ 38 สูงขึ้นกวาที่มีการสํารวจในป พ.ศ. 2518 โดย มนตรี ตูจินดาและคณะ8
(รอยละ 23) เกือบถึง 2 เทา จากการสํารวจในป พ.ศ. 2538 โดยหนวยโรคภูมิแพ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล พบวาในกลุมประชากรทั่วไป มีผูเปนโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ รอยละ 8-139 ในกลุม
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล มีอุบัติการรอยละ 2210 สําหรับผูปวยที่มารับการรักษาที่แผนกผูปวยนอก หู คอ จมูก ของ
โรงพยาบาลศิริราช พบวา ในปพ.ศ. 2533-2535 มีจํานวนรอยละ 13 แตในปพ.ศ. 2540-2542 มีจํานวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ
22 ซึ่งแสดงวา อุบัติการของโรคนี้มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในเมืองใหญ ที่มีมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น เชื่อ
วาการที่มีปริมาณของสารกอภูมิแพมากขึ้น และประชากรสัมผัสกับสารกอภูมิแพ และสารระคายเคืองในอากาศมากขึ้น ทํา
ใหพบผูปวยเพิ่มขึ้น
ในเด็กจะพบโรคนี้ ในเด็กชายบอยกวาเด็กหญิง แตในผูใหญจะพบในผูหญิงไดบอยกวาผูชาย โรคนี้มักจะเริ่ม
แสดงอาการในวัยเรียนหรือวัยรุน
สาเหตุ
โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ เปนโรคที่เกิดจากหลายสาเหตุ (multifactorial disease) พอแบงสาเหตุหลักได 3
ประการ คือ
1. Predisposing factor ปจจัยที่เปนสาเหตุหลัก ไดแก เรื่องของพันธุกรรม (heredity) โดยผูปวยที่เปนโรค
ภูมิแพ (atopic disease) มีความผิดปกติของ immune response gene (IR - gene) ซึ่งทําหนาที่ควบคุมการสรางภูมิคุมกันของ
รางกาย และ gene ที่ผิดปกตินี้สามารถถายทอดไปยังลูก และหลานได11
2. Primary or specific factors ปจจัยที่เปนสาเหตุโดยตรง ไดแก สิ่งที่ผูปวยแพ หรือสารกอภูมิแพ (antigen,
allergen) ชนิดที่ทําใหเกิดอาการไดบอยคือ สารที่อยูในอากาศ (aeroallergen) และเขาสูรางกายโดยการหายใจ (inhalant)
เชน ฝุนบาน (house dust), ตัวไรในฝุนบาน (house-dust mite), เกสรพืช (pollen), ชิ้นสวน หรือสิ่งขับถายของแมลงที่อาศัย
อยูในบาน เชน แมลงสาบ, ยุง, แมลงวัน, มด
สารกอภูมิแพที่สําคัญที่สุดในฝุน คือ ตัวไรฝุน ซึ่งสารกอภูมิแพนั้น มีอยู
ทั้งในตัวไร และในสิ่งขับถายของมัน
3. Secondary or precipitating factors ไดแก เหตุเสริมที่ทําใหอาการแสดงออกมา หรือมีอาการมากขึ้นได
เชน โรคติดเชื้อ, สารระคายเคืองตางๆ (direct irritants) เชน กลิ่นฉุน, ควันตางๆ, ฝุนละอองทุกประเภท, physical factors
เชน การออกกําลังกาย, การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของอุณหภูมิ, psychic factor เชน เครียด, วิตกกังวล, ความผิดปกติ
ทางกายวิภาคในจมูก เชน deviated nasal septum, septal spur เปนตน
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พยาธิสรีรวิทยาของ allergic inflammation

Phase 1:
Sensitization phase

Phase 2:
Clinical phase
Early-phase response

Antigen

Antigen- presenting cell

B cell

T-helper cells
IL-4, IL-13 from TH-2

Plasma cell

• Induction of adhesion molecules

Antigen

• Cellular infiltration

Ig E

Processed
antigen

Late-phase response

Mast cell
Mediator release

Eosinophils
Basophils
Monocytes
Lymphocytes

Late-phase
reaction Hyperresponsiveness
Priming

Nasal end organ (blood vessels, nerves, glands)

Ig E
Sneezing, rhinorrhea, congestion, itching

รูปที่ 1. แผนภูมิแสดง พยาธิสรีรวิทยาของ allergic inflammation ในระยะแรก (phase 1) มีการสราง IgE หลังสัมผัส
สารกอภูมิแพ
เมื่อมีการสัมผัสสารกอภูมิแพนั้นอีก (phase 2) ก็จะเกิดอาการโดยปฏิกิริยา early-phase response
ประกอบดวย mast cell activation และมีการหลั่งของ mediators หลังจากนั้นจะมี cellular infiltration ทําใหเกิดปฏิกิริยา
late-phase response และ hyperresponsiveness ตอ antigenic และ non-antigenic stimuli ซึ่งผลของกระบวนการดังกลาว
อาจหายเองได หรือทําใหเกิดภาวะแทรกซอนตามมาได
เริ่มจาก sensitization phase แลวตามดวย clinical phase (รูปที่ 1)
โดยผูปวยที่มีลักษณะทางพันธุกรรม ที่มี
แนวโนมจะเปนโรคภูมิแพ (genetic predisposition for atopic disease) มีการสราง IgE ตอสารกอภูมิแพเกิดขึ้น หลังจาก
สัมผัสสารกอภูมิแพ เรียกวา “sensitization” หลังจากนั้น antigen-presenting cells เชน macrophages หรือ dendritic cells
จะนํา antigen นั้นไปเสนอตอ T-helper cells (TH : CD 4+) และ B cell
โดย Interleukin (IL)-4 และ IL-13 จาก TH-2
lymphocytes จะกระตุนให B cells สราง IgE ขึน้ มา โดย allergen–specific IgE เหลานี้จะจับกับ high affinity receptors
บน mast cells และ basophils รวมทั้ง low affinity receptors บนเซลลอื่นๆ ดวย เชน monocytes, eosinophils และ
platelet12-15
หลังจากนั้นเมื่อผูปวยสัมผัสกับสารกอภูมิแพอีก antigen จะทําใหเกิด cross-linking ของ IgE ที่อยูใกลเคียง
กัน กระตุนใหเกิด degranulation ของ mast cells ปลอย inflammatory mediators ออกมามากมาย เชน histamine,
leukotriene C4 (LTC4), prostaglandin D2 (PGD2)16 เกิด early-phase response (EPR)
mediators ที่หลั่งออกมา
นี้ จะไปกระตุน end organs ในเยื่อบุจมูก เชน เสนประสาท, ตอมสรางสารคัดหลั่ง และตอมสรางมูก, หลอดเลือด ทําใหเกิด
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อาการ คัน, จาม, คัดจมูก และน้ํามูกไหล ซึ่งอาการเหลานี้มักหายเอง แตอาจกลับมาไดอีก หลังสัมผัสสารกอภูมิแพแลว 3
ถึง 10 ชั่วโมง
การกลับมาของอาการทางจมูกเหลานี้ คือ การเกิด late-phase response (LPR) พบไดประมาณรอยละ 50 ของ
17
ผูปวย ซึ่งอาการที่เดนคือ อาการคัดจมูก ลักษณะสําคัญของ LPR คือ การมี influx ของเซลลตางๆ เขามาในเยื่อบุจมูก
มากขึ้น เชน eosinophils, basophils, mononuclear cells และ T cells ซึ่งเซลลหลักที่พบใน nasal secretions คือ eosinophils
ในขณะที่ TH-lymphocytes พบมากในชั้น submucosa แสดงถึงการมี cytokine profiles ที่แตกตางกันระหวางสวนของ
nasal secretions และ nasal mucosa18
eosinophils สามารถหลั่ง mediators, neurotoxins และ peroxidases ในปฏิกิริยา
LPR
มีหลักฐานวา basophils เปนตัวการหลั่ง histamine ในปฏิกิริยา LPR19 ซึ่ง influx ของ basophils ที่เขามาในเยื่อบุ
จมูกนั้น ยิ่งทําใหมีโอกาสจะสัมผัสกับสารกอภูมิแพไดมากขึ้น เกิด allergic inflammation ไดมากขึ้น
นอกจากนั้น
พบวา cytokines จากเซลลตางๆ ไดถูกหลั่งออกมาดวย เพื่อควบคุม inflammatory response เชน IL-4 จาก mast cells20, IL-3,
IL-4, IL-5 และ GM-CSF จาก TH-2 lymphocytes และ IL-6 จาก epithelial cells21
neuronal reflex เอง ก็มีบทบาทใน
allergic response โดยชวยควบคุมปฏิกิริยาตอบสนองตอ mediators ตางๆ ในเยื่อบุจมูก และมีบทบาทในการกระตุน Tlymphocyte22
influx ของเซลลที่เพิ่มขึ้นใน LPR เกิดจาก expression ของ adhesion molecules บน cell และ vascular
endothelial cells ซึ่งอยูภายใตการควบคุมของ cytokines ชนิดตางๆ
การเคลื่อนไหวของ leukocytes ในระบบไหลเวียนโลหิตมายังเยื่อบุจมูก มีแบบแผนและขั้นตอนที่แนนอน โดยเริ่ม
จาก leukocyte activation, expression ของ adhesion molecules บน vascular endothelial cells, เกิดการเคลื่อนไหวและการ
กลิ้ง (rolling) ของ leukocytes ไปตามผนังของหลอดเลือด, migration ของ leukocytes ผาน endothelium ของหลอดเลือดไป
ยังเยื่อบุจมูก หรือตําแหนงที่มีการอักเสบ และ migration ของเซลลผาน nasal epithelium ไปยัง nasal secretions
Adhesion molecules ที่สําคัญที่ปรากฏบน endothelial cells คือ intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1), Eselectin และ vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1) ซึ่งคู ligands ที่อยูบน eosinophils คือ lymphocyte function
associated antigen-1 (LFA-1) และ macrophage antigen-1(MAC-1) สําหรับ ICAM-1, very late antigen-4 (VLA-4) สําหรับ
VCAM-1 และ sialyl-Lewis X สําหรับ E-selectin ซึ่ง adhesion molecules และ co-receptors เหลานี้มีสวนรวมใน
migration ของเซลล
เมื่อไมนานมานี้ ไดมีหลักฐานแสดงวา epithelial cells มีบทบาทในปฏิกิริยา allergic inflammation ระดับ nasal
mucosa ดวย นอกเหนือจากการเปน natural barrier โดยสามารถสังเคราะห mediators ไดมากมาย เชน IL-1, IL-1β, IL-6,
IL-8, GM-CSF, TNF-α, MCP-1, RANTES23
นอกจากนั้นพบวามี expression ของ adhesion molecules ที่เพิ่มขึ้นบน
nasal epithelium ระหวางที่มี allergic inflammation หลังสัมผัสกับ seasonal antigen24 หรือหลัง antigen challenge25 และ
ยังพบวา ผูปวยที่แพไรฝุน แมขณะไมมีอาการก็มี mild expression ของ ICAM-1 ทั้งบน nasal และ conjunctival epithelium
โดยพบรวมกับ inflammatory cells แสดงถึงการมี inflammatory reaction อยูตลอดเวลา แมในปริมาณที่นอย (minimal
persistent inflammation)26
ดังนั้น expression ของ ICAM-1 บนเยื่อบุจมูก จึงเปนสัญญาณที่บงบอกถึง การมี
inflammatory reaction คือบอกถึงความสามารถในการดึงดูดเม็ดเลือดขาว ใหเคลื่อนที่ไปยังเยื่อบุจมูก ทําใหเกิด allergic
inflammation ไดตลอดเวลา
นอกจาก EPR และ LPR แลวยังเกิดปรากฏการณ ที่เยื่อบุจมูกไวตอสารกอภูมิแพเปนพิเศษที่เรียกวา priming effect
ซึ่งปรากฏการณนี้สามารถกลับคืนสูภาวะปกติไดเมื่อไมมีการสัมผัสสารกอภูมิแพอีกตอไป
กลไกของการเพิ่มความ
ไวของเยื่อบุจมูกหรือ hyperresponsiveness นี้เกิดจาก inflammatory cellular infiltration, mediators ที่หลั่งมากขึ้น และการ
เพิ่มความไวตอการตอบสนองของ end organ
inflammatory cells ที่เขามาในเยื่อบุจมูกที่มากขึ้นนี้ จะทําใหสารกอ
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ภูมิแพ ผานเขาไปใน nasal mucosa ไดมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง permeability และเปน target ของการสัมผัสกับ
สารกอภูมิแพเพิ่มขึ้น
มีการสราง inflammatory mediators มากขึ้น และไปเพิ่มการตอบสนองของ end organ
นอกจากนั้นผูปวยยังมีความไวตอสารอื่นๆ ที่ไมใชสารกอภูมิแพดวย เชน histamine, อากาศเย็น, methacholine22, 27, 28
โดยสรุป allergic inflammation ประกอบดวย sensitization phase ซึ่งมีการสราง IgE หลังจากสัมผัสกับสารกอ
ภูมิแพ และ clinical phase ซึ่งทําใหมีอาการตางๆ ระหวางสัมผัสกับสารกอภูมิแพ ซึ่งชวงนี้ยังแบงออกเปน EPR ซึ่ง
เกี่ยวของกับ degranulation ของ mast cell และ LPR ซึ่งเกี่ยวของกับ การเพิ่มขึ้นของ inflammatory cells ในเยื่อบุจมูก และ
มีการหลั่ง cytokines มากขึ้น cytokines และ mediators เหลานี้ทําใหเกิด expression ของ adhesion molecules และการ
สราง chemoattractants เพื่อดึงดูดเซลลตางๆ เขามาในเยื่อบุจมูก ซึ่งมีผลตอการตอบสนองของเยื่อบุจมูก ตอสารกอภูมิแพ
และสิ่งกระตุนที่ไมใชสารกอภูมิแพ
ลักษณะทางคลินิก
อาการ
เมื่อผูปวยสัมผัสสารกอภูมิแพเชน ฝุนบาน ผูปวยจะมีอาการคันจมูก และอาจมีอาการจามติดๆ กันหลายครั้ง และ
มีน้ํามูกใสๆ และอาการคัดจมูก
อาการดังกลาวมักเปนอยูเปนนาที หรือชั่วโมง หลังจากนั้นจะหายไดเอง โดยอาจมี
อาการคันที่ตา, คอ, หู หรือที่เพดานปากดวย
นอกจากนี้ผูปวยอาจมีอาการอื่นๆ รวมดวย เชน อาการปวดศีรษะ, เสียง
เปลี่ยน (hyponasality), จมูกไมไดกลิ่น (anosmia), น้ํามูกไหลลงคอ (postnasal drip) ซึ่งจะใส ตางจากในโรคไซนัสอักเสบ
เรื้อรังซึ่งจะขน มีสีเหลืองหรือเขียว อาจมีอาการหูอื้อ หรือมีเสียงดังในหู จากรูเปดของ eustachian tube บวม, อาการ
คลายกับ มีกอน หรือมีอะไรติดๆ ในคอ (sense of lump in the throat) หรืออาจมีอาการเจ็บคอเรื้อรัง จากการที่มี postnasal
drip และการที่หายใจทางปากเปนประจําเนื่องจากคัดจมูก
อาการแสดง
ผูปวยที่มีอาการตั้งแตอายุยังนอย และเปนอยูนาน ทําใหตองหายใจทางปากเสมอ อาจทําใหการเจริญเติบโตของ
กระดูกใบหนาและฟนผิดปกติ ที่เรียกวา long-face syndrome คือใบหนาสวนลางจะยาวกวาปกติ เนื่องจากตองอาปาก
หายใจตลอดเวลา เพดานปากจะแคบและโคงสูง (Gothic arch) เวลายิ้มจะมองเห็นสวนของเหงือกที่อยูเหนือฟนบนได
มาก เรียกวา gummy smile อาจมีความผิดปกติ ในการสบฟนรวมดวย (ในสมัยกอนมักพบรวมกับการที่มีตอม adenoid
โต จึงมักเรียกวา “adenoid facies”)
ในเด็กที่มีอาการคันจมูก เด็กมักจะยกมือขึ้นขยี้ หรือ เสยที่ปลายจมูกบอยๆ
ลักษณะเชนนี้เรียกวา “allergic salute”
การทําเชนนี้นานๆ อาจทําใหเกิดมีรอยยนที่สันจมูก เรียกวา “allergic nasal
line”
รายที่มีอาการคัดจมูกอยูนานๆ อาจทําใหมีการคั่งของ venous blood บริเวณใตขอบตาลางได เรียกวา “allergic
shiners”
ขณะที่ผูปวยกําลังมีอาการ ถาตรวจจมูกโดยวิธี anterior rhinoscopy จะพบวาเยื่อบุจมูกโดยเฉพาะ inferior
turbinate จะบวม อาจมีสีซีด (pale) หรือสีคล้ํา (bluish) มีน้ํามูกใสๆ จํานวนมาก เยื่อบุจมูกอาจมี polypoid change หรือ
มีริดสีดวงจมูกรวมดวยได
การตรวจโดย posterior rhinoscopy อาจพบวาปลายดานหลังของ inferior turbinate บวมโต เห็นเปนกอนขรุขระ
คลายนอยหนาอยูบริเวณ choana (mulberry turbinate) เยื่อบุใน nasopharynx หรือรอบรูเปดของทอ eustachian tube อาจ
บวม ซีด และมีน้ํามูกใสๆ นอกจากนั้นอาจพบ adenoid hyperplasia ได
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การตรวจ oropharynx อาจพบผนังคอเปนตุมนูนแดงกระจายอยูทั่วไป ที่เรียกวา granular pharynx ซึ่งเกิดจากการ
ระคายเคืองเรื้อรังของผนังคอจาก postnasal drip หรือจากการหายใจทางปาก
การวินิจฉัยโรค
มีจุดประสงคเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค รวมทั้งวินิจฉัยโรคอื่น ที่เกิดรวมกับโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ และผล
แทรกซอนที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรคนี้ เพื่อที่จะไดใหการรักษาไปดวยพรอมกัน
เนื่องจากมักพบโรคหอบหืด ในผูปวย
โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพไดบอย29 จึงควรซักถามอาการเกี่ยวกับโรคนี้ดวย และควรฟงปอดดวยทุกครั้ง
1. ประวัติ โดยอาศัยลักษณะเฉพาะของอาการ เมื่อสัมผัสกับสารกอภูมิแพ และควรถามถึงโรคภูมิแพอื่นๆ
(atopic diseases) และอาการของโรคเหลานั้น ที่ผูปวยอาจเปนดวย เชน โรคหอบหืด, โรคเยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ, โรค
ผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ นอกจากนี้ควรถามเรื่อง อาชีพ, สัตวเลี้ยง และสิ่งแวดลอม ของผูปวย ทั้งที่บานและที่ทํางาน
รวมทั้งสารที่ผูปวยคิดวาตนแพ ประวัติครอบครัวก็มีสวนชวย ในการวินิจฉัยโรค โดยผูปวยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ
อาจมีพอ, แม หรือ ญาติพี่นอง เปนโรคในกลุม atopy ได
2. การตรวจรางกาย ถาตรวจขณะที่มีอาการ ก็อาจพบอาการแสดงอยางที่กลาวไวขางตน ถาตรวจขณะที่ไม
อาการ หรือผูปวยกินยาระงับอาการของโรคภูมิแพอยู ก็อาจไมพบสิ่งผิดปกติใดๆ
3. การตรวจพิเศษ จะชวยยืนยันการวินิจฉัยโรค ในรายที่มีประวัติ และการตรวจรางกายเขาไดกับโรคจมูก
อักเสบจากภูมิแพ และจะชวยในการวินิจฉัย ในรายที่มีประวัติ และการตรวจรางกายไมชัดเจน การตรวจพิเศษเหลานี้
ไดแก
3.1 การตรวจหาจํานวน eosinophils ใน peripheral blood smear โดยการเจาะ complete blood
count
ถาพบวา eosinophils สูงมากกวารอยละ 10 จะชวยสนับสนุน แตถาไมสูง ไมไดบอกวาผูปวยไมเปนโรคนี้
3.2 การตรวจหาจํานวน eosinophils ในน้ํามูก โดยนําน้ํามูกผูปวยมาปายบนแผน slide แลวยอมดวย
Wright’s stain ถาพบวามากกวารอยละ 30 ของ leukocytes ที่ตรวจพบเปน eosinophils ก็นาจะเปนปฏิกิริยาภูมิแพ และจะ
ชวยสนับสนุน และเชนเดียวกัน ถาไมพบ eosinophils หรือพบนอยกวารอยละ 30 ก็ไมไดบอกวาผูปวยไมเปนโรคนี้
3.3 การตรวจหา basophil และ / หรือ mast cell โดยการทํา nasal scraping โดยการขูดชั้นผิวของเยื่อ
บุจมูก บริเวณตรงกลางของ inferior turbinate มาแผใหบางบน slide แลวยอมดวย Hansel’s stain หรือ Wright’s stain ใน
ผูปวยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพจะพบ basophil และ mast cell มากกวาคนปกติ
3.4 การหา IgE ที่ผิวหนัง โดยการทดสอบภูมิแพทางผิวหนัง (allergy skin test) จะชวยใหขอมูล
เกี่ยวกับสิ่งที่ผูปวยแพ ทําใหผูปวยหลีกเลี่ยงไดถูกตอง และใหขอมูล ในกรณีที่ตองรักษาผูปวยดวยวิธี immunotherapy
การตรวจวิธีนี้เปนวิธีที่มีความไวและความจําเพาะสูงสุด ในการตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ มี 2 วิธีคือ
- Skin prick test ใชน้ํายาสกัดจากสารกอภูมิแพ หยดลงบนผิวหนังที่แขน แลวใชเข็มสะกิดตรงกลาง
หยดน้ํายา เพื่อเปดผิวหนังชั้นบนออก ถาผูปวยมี IgE ที่จําเพาะตอสารกอภูมิแพนั้น ก็จะเกิดปฏิกิริยา allergic inflammation
ขึ้นโดยเกิดรอยนูน (wheal) และ ผื่นแดง (flare) อานผลไดในเวลา 20 นาที หลังการทดสอบ
- Intradermal test ใชน้ํายาสกัดจากสารกอภูมิแพ จํานวน 0.02 มล. ฉีดเขาในชั้นผิวหนัง ใหเกิดรอย
นูนที่มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 5 ม.ม. อานผลในเวลา 20 นาที หลังฉีดโดยวัดขนาดของรอยนูนที่ขยายใหญขึ้น
สารกอภูมิแพที่นํามาทดสอบ มักเปนสารกอภูมิแพ ที่พบไดบอย เชน ฝุนบาน, ตัวไรในฝุน, แมลงตางๆ
ที่อาศัยในบาน เชน แมลงสาบ และจะมี positive (histamine) และ negative control (carrier substance) รวมในการทดสอบ
ดวย
เพื่อใหแนใจวาผูปวยไมไดแพสารที่ใชละลายในสารกอภูมิแพที่นํามาทดสอบ
และผิวหนังตอบสนองไดดีตอ
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histamine โดยทั่วไปจะทดสอบโดยวิธี skin prick test กอนโดยถือวาเปน screening test ถาผล skin prick test ใหผล
ลบ จึงทดสอบโดยวิธี intradermal test ตอไป ถา skin prick test ใหผลบวกชัดเจน ไมจําเปนตองทําการทดสอบโดยวิธี
intradermal test อีก เพื่อลดอัตราเสี่ยงตอการเกิด systemic reaction
การทดสอบโดยตรวจหา IgE ที่ผิวหนังนี้ ควรมี
เครื่องมือเตรียมพรอมสําหรับ resuscitation ดวยเสมอ เผื่อในกรณีเกิด anaphylactic reaction
3.5 การหาปริมาณ IgE ในเลือด ซึ่งหาไดทั้ง total IgE คือเปนระดับของ IgE รวมทั้งหมด ไมจําเพาะ
ตอสารกอภูมิแพชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งหาไดโดยวิธี Paper Radio – Immunosorbent Test (PRIST) และหา specific IgE
คือหาระดับ IgE ที่จําเพาะตอสารกอภูมิแพแตละชนิด ซึ่งหาโดยวิธี Radio Allergosorbent test (RAST) การหา total IgE
ไมชวยมากนักในการวินิจฉัยโรค
สวนการหา specific IgE เปนที่นิยมในตางประเทศ เนื่องจากไมเสี่ยงตอ systemic
reaction, ผูปวยไมจําเปนตองงดยา,ไมตองใชเวลาของผูปวยนานในการทดสอบ ไมเหมือนการทํา skin test ทําใหสะดวก
เพียงแคเจาะเลือด 1 ครั้ง หาสารที่ผูปวยแพไดหลายชนิด แตในประเทศไทยไมนิยมใช เนื่องจากมีราคาแพง
3.6 การหา allergen – specific IgE ที่เยื่อบุจมูก
โดยการทํา nasal provocation test โดยนําสารที่
สงสัยวาเปนสารกอภูมิแพ ใสเขาไปในเยื่อบุจมูก แลวดูปฏิกิริยาของเยื่อบุจมูก และอาการของผูปวย ซึ่งมักจะใชในการทํา
วิจัยมากกวา อยางไรก็ตามอาจมีประโยชนในการวินิจฉัย occupational rhinitis
3.7 x-ray sinus เพื่อดูวาผูปวยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ มีโรคไซนัสอักเสบรวมดวยหรือไม ซึ่งเปน
ภาวะแทรกซอนที่พบไดบอย และควรทําทุกราย จากการศึกษา plain film sinus ในผูปวยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพที่ รพ.
ศิริราช จํานวน 356 ราย พบวามีพยาธิสภาพเกิดขึ้นที่ sinus ถึงรอยละ 4030
3.8 Nasal endoscopy เพื่อดูรายละเอียดในชองจมูกใหชัดเจนมากขึ้น ในรายที่สงสัยวาจะมี
ภาวะแทรกซอน หรือโรคอื่นรวมดวย เชน ผนังกั้นชองจมูกคด, ริดสีดวงจมูก, ไซนัสอักเสบ, เนื้องอกของจมูกและไซนัส,
ความผิดปกติทางกายวิภาคอื่นๆ ที่ทําใหผูปวยมีอาการทางจมูก
การรักษา
การรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ ควรเริ่มตั้งแตอธิบายเรื่องโรคนี้ ใหผูปวยและคนในครอบครัวผูปวยเขาใจ
และแนะนําใหผูปวยดูแลตนเองใหเหมาะสม เชน พยายามรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ โดยออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ, รับประทานอาหารที่มีประโยชนใหครบ 5 หมู, นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ และรักษาสุขภาพจิตใหสดชื่น
แจมใส เพราะถามีอาการเครียด กังวล อาจทําใหอาการของโรคเปนมากขึ้น
ถาผูปวยมีอาการของโรคหอบหืด หรือโรคทางเดินหายใจสวนลาง ก็ควรใหการรักษารวมดวย หลักการรักษา
มีอยู 4 ขั้นตอน คือ
1. การหลีกเลี่ยง หรือกําจัดสิ่งที่แพ (avoidance)
เปนการรักษาที่สําคัญที่สุด
โดยหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ หรือกําจัด หรือลดปริมาณของสารกอภูมิแพที่มีอยูใน
สิ่งแวดลอมรอบตัวใหเหลือนอยที่สุด โดยเฉพาะในหองนอนซึ่งผูปวยตองใชเวลาอยูในหองนี้ 6–8 ชั่วโมง ตอวัน โดย
ดูดฝุนทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศในหองนอนดวย นําที่นอน และหมอน
มาตากแดดทุกอาทิตย และซักทําความสะอาดผาปูที่นอน, ปลอกหมอน, ผาหม และผาคลุมเตียง อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง
ในรายที่แพขนสัตว ก็ไมควรเลี้ยงสัตวนั้น หรืออยางนอย ไมควรนําสัตวนั้นเขาไปในหองนอน
นอกจากนั้นควร
หลีกเลี่ยงสารระคายเคือง หรือปจจัยชักนําตางๆ ที่จะทําใหอาการของโรคมากขึ้นดวย เชน การอดนอน, การดื่มเหลา, สูบ
บุหรี่, การสัมผัสฝุน ควัน กลิ่นฉุน อากาศเย็น หรือรอนจัดเกินไป จึงตองแนะนําใหผูปวยสังเกตวา สารหรือภาวะ
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แวดลอมอะไร ที่ทําใหอาการเปนมากขึ้น เพื่อที่จะไดหลีกเลี่ยง อยางไรก็ตาม บางครั้งการหลีกเลี่ยง เปนสิ่งที่ปฏิบัติไดยาก
ในชีวิตประจําวัน
2. การใชยาบรรเทาอาการ (pharmacological treatment) เชน
2.1 Antihistamine (H1-receptor antagonist) ซึ่งยาจะไปแยงจับ histamine receptor ทําใหปองกันการออกฤทธิ์
ของ histamine ที่ถูกหลั่งออกมา ซึ่งจะไดผลดีก็ตอเมื่อใหยา กอนที่จะสัมผัสกับสารกอภูมิแพ
ปจจุบันนิยมใช secondgeneration antihistamine เปนตัวเลือกอันดับแรก เนื่องจากมีผลขางเคียงเรื่องงวงซึม หรือ anticholinergic effect นอย เมื่อ
เทียบกับ first generation
นอกจากนั้นปจจุบันยังมี antihistamine ในรูป topical ซึ่งมีการดูดซึมเขาในกระแสโลหิตได
นอย ออกฤทธิ์เร็ว (ใชเวลานอยกวา 15 นาที) แตจะใชไดผลเฉพาะอาการทางจมูกเทานั้น
การใช antihistamine นี้
แนะนําใหใชในผูปวยที่มีอาการไมมาก และมีอาการเพียงครั้งคราว (intermittent allergic rhinitis) ซึ่งยานี้ หลักในการใช คือ
ใชระงับ หรือบรรเทาอาการเทานั้น
2.2 Decongestant มีทั้งในรูป systemic และ topical
โดยจะไปกระตุน α - adrenergic receptor ในจมูกทํา
ใหหลอดเลือดหดตัว และเนื้อเยื่อในจมูกยุบบวม
การใช topical decongestant ไมควรใชติดตอกันนานเกิน 1 สัปดาห
เพราะจะทําใหเกิด rebound vasodilatation และเกิด rhinitis medicamentosa ตามมาได แตใหไดในระยะเวลาสั้นๆ ใน
ผูปวยที่มีอาการคัดจมูกมาก
decongestant ควรใชอยางระวังในผูปวยอายุนอยกวา 1 ป, ผูปวยอายุมากกวา 60 ป, ผูหญิง
ตั้งครรภ หรือรายที่มีขอหามใช
2.3 Corticosteroids สามารถใหไดในรูป systemic (oral form) หรือ topical โดย oral corticosteroids มีขอ บงชี้
ในการใชรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ คือ
1. ในรายที่มีอาการคัดจมูกมาก ซึ่งทําใหการใช topical steroids ไดผลไมดี เนื่องจากยาไมสามารถ
เขาไปในจมูกไดทั่วถึง
2. ในรายที่มี anosmia รวมดวย
3. ในรายที่มี nasal polyp เล็กๆ รวมดวย และให oral steroids เพื่อทํา medical polypectomy
4. ในรายที่มี rhinitis medicamentosa รวมดวย เนื่องจากการใช topical decongestant นานเกินไป
systemic steroids มีขอดีเหนือ topical steroids คือ มีผลตอทุกสวนของจมูกและโพรงอากาศขางจมูก แตอาจมี
ผลขางเคียงเกิดขึ้นไดมาก จึงไมควรใช ถาไมจําเปนจริงๆ
สวน topical steroids ถือเปนการรักษามาตรฐานของโรคนี้ โดยเปนยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคจมูก
อักเสบจากภูมิแพมากที่สุด
ดังนั้นจึงใชยานี้ในการรักษาและปองกันอาการ และสามารถออกฤทธิ์ไดดี โดยมีความ
เขมขนของยาสูงที่ receptor ในเยื่อบุจมูก
และมีการดูดซึมเขาสูระบบไหลเวียนโลหิตนอยมาก ทําใหมี systemic
adverse effects นอย เชน HPA-axis suppression อยางไรก็ตามอาจพบผลขางเคียงเฉพาะที่ไดบางเชน เกิดสะเก็ด (crust) ใน
โพรงจมูก, จมูกแหง หรือทําใหเกิดเลือดกําเดาไหลได
การใช topical steroids ควรใชตอเนื่องกัน จึงจะไดผลดี ในการ
คุมอาการของผูปวย
แมวาการศึกษาใหมๆ พบวาการใช topical steroids ชนิดที่ออกฤทธิ์เร็ว เปนครั้งคราว แบบ
ตามความจําเปน (as needed) ก็ไดผลดีเชนกัน31
WHO ไดแนะนําใหใชยานี้เปน first–line agent ในการรักษา
ผูปวยที่มีอาการของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพแบบ moderate ถึง severe หรือ รายที่เปน persistent allergic rhinitis หรือใน
รายที่มีอาการคัดจมูกเปนอาการเดน2
2.4 Anticholinergic drug เชน ipratropium bromide จะชวยในการลดน้ํามูก ในรายที่ใหการรักษาโดยยาตัวอื่น
แลว ผูปวยยังมีปญหาน้ํามูกไหลมากอยู หรือใหไดในรายที่อาการสําคัญของผูปวยคือ น้ํามูกไหล
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2.5 Anti–leukotrienes โดยยานี้จะชวยลดอาการคัดจมูกเปนหลัก อาจใหเสริมในกรณีใหยาอื่นๆ ชวยบรรเทา
อาการคัดจมูกแลว แตอาการไมดีขึ้น
2.6 Future modalities การรักษาใหมๆ ที่ไดดําเนินการวิจัยอยูเชน การใช humanised monoclonal antibodies
ตอ IgE ซึ่งเปนการสราง antibody ตอสวนสําคัญของ free IgE ที่ใชในการจับกับ receptor ที่ mast cell หรือ basophil ทํา
ใหปริมาณ IgE ที่อยูบนเซลลดังกลาวนี้ลดลง ทําใหเกิดปฏิกิริยาภูมิแพไดนอยลง
นอกจากนั้นยังมีการพัฒนา inhibitor
ตอ eosinophil chemotactic factors หรือ antibody ตอ cytokines ตัวอื่นๆ ที่มีบทบาทในปฏิกิริยาภูมิแพ
3. การฉีดวัคซีน (allergen immunotherapy)
เปนการฉีดสารกอภูมิแพ ที่คิดวาเปนสาเหตุทําใหเกิดอาการ เขาไปในรางกายทีละนอย โดยฉีดเขาในผิวหนัง
(intradermal) หรือใตผิวหนัง (subcutaneous) แลวคอยๆ เพิ่มจํานวนจนไดขนาดสูงสุด ที่ผูปวยรับได
ขอบงชี้ในการพิจารณาใหการรักษาโดยวิธีนี้คือ
3.1 ผูปวยแพสารกอภูมิแพ ที่ไมสามารถจะหลีกเลี่ยงได (unavoidable antigen)
3.2 ผูปวยมีอาการมากโดยมีอาการตลอดป และเปนมานานไมต่ํากวา 1 – 2 ป หรือมีอาการของโรคหอบหืดรวม
ดวย
3.3 ไมสามารถควบคุมอาการไดดวยยา หรือไมสามารถทนอาการขางเคียงของยาเหลานั้นได
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีน คือ ในระยะแรกๆ ระดับ IgE อาจเพิ่มขึ้น เมื่อใหการรักษาติดตอกัน
เกิน 1 ป จะมีระดับ IgE ใน serum ลดลง
นอกจากนั้นจะมีการสราง IgG เพิ่มขึ้น ซึ่งเปน blocking antibody ไปแยงจับ
กับสารกอภูมิแพ กอนที่สารกอภูมิแพนั้นจะไปจับกับ IgE ที่ผิวของ mast cell หรือ basophil ทําใหไมเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ
ขึ้น
นอกจากการให immunotherapy โดยวิธีฉีดแลว มีรายงานวาการให immunotherapy โดยการใหทางจมูก (nasal
immunotherapy)32 ใหหยดใตลิ้น (sublingual immunotherapy)33, 34 ก็ไดผลดีเชนกัน
นอกจากนี้มีการพัฒนาสารกอ
ภูมิแพใหจําเพาะเจาะจง ที่จะไปกระตุนระบบภูมิคุมกันที่เกี่ยวของมากขึ้น (specific immunotherapy) โดยใช recombinant
allergen หรือ peptide vaccines เปนตน
immunotherapy นี้เปนวิธีเดียว ที่มีแนวโนมวาจะรักษาโรคจมูกอักเสบจาก
ภูมิแพใหหายได เนื่องจากเปนการเปลี่ยนแปลงการทํางานของ T-helper cell โดยการลดจํานวน TH-2 ซึ่งมีบทบาทใน
โรคภูมิแพลง และเพิ่ม TH-1 ซึ่งเปนตัวตอตานไมใหเกิดโรคภูมิแพ35, 36
นอกจากนั้น immunotherapy ยังลด inflammatory cell recruitment and activation และลดการหลั่งของ mediators
37, 38
ดวย
WHO แนะนําใหเริ่มให immunotherapy ในระยะแรกของโรค เมื่อมีขอบงชี้ เพื่อลดผลขางเคียงจากการใชยา
และปองกันไมใหอาการของโรคที่เปนอยูรุนแรง และปองกันไมใหเกิดผลแทรกซอนจากโรคตามมา2
4. การรักษาโดยการผาตัด (surgical treatment)
เปนการผาตัดรักษาอาการบางอยาง เชน อาการคัดจมูก หรือน้ํามูกไหล ซึ่งใหการรักษาโดยการใชยาอยางเต็มที่
แลวไมดีขึ้น
4.1 การผาตัดเพื่อรักษาอาการคัดจมูก ในรายที่ inferior turbinate มีการหนาตัวขึ้นอยางมาก อาจทําใหมีอาการ
คัดจมูกตลอดเวลา ซึ่งอาจรักษาโดย
4.1.1 การทําลายเยื่อบุจมูกเพื่อใหเกิด fibrosis หดดึงรั้ง ทําใหเยื่อบุจมูกยุบตัวลงมา โดยอาจใช electrocautery,
cryosurgery, laser photocoagulation หรือใช radiofrequency
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4.1.2 การตัด turbinate ออกบางสวน (partial turbinectomy) โดยอาจตัดเอาเยื่อบุที่หนาตัว หรือกระดูก
turbinate ออกอยางใดอยางหนึ่ง หรือเอาออกทั้ง 2 อยาง
4.2 การผาตัดเพื่อรักษาอาการน้ํามูกไหล ไดแก การทํา vidian neurectomy ซึ่งเปนการตัดเอา vidian nerve ซึ่งให
parasympathetic nerve มาเลี้ยงเยื่อบุจมูก ทําใหอาการน้ํามูกไหลลดนอยลง
นอกจากนี้ในรายที่มีภาวะแทรกซอนเกิดขึ้น ก็อาจตองทําผาตัดรักษาภาวะแทรกซอนนั้นๆ เชน ไซนัสอักเสบที่ไม
ดีขึ้น หรือมี nasal polyp ก็อาจตองทํา endoscopic sinus surgery (ESS)
รายที่มี otitis media with effusion ที่รักษาแลว
ไมดีขึ้น ก็อาจทํา myringotomy with tube insertion
ภาวะแทรกซอน
ในรายที่มีอาการมากและไมไดรับการรักษา อาจเกิดโรคแทรกซอนตามมาไดดังนี้
1. Upper respiratory tract infection เชน โรคไซนัสอักเสบ, ตอม adenoid หรือตอม tonsil อักเสบ, ผนังคอ
อักเสบเรื้อรัง บางรายการติดเชื้อ อาจลามไปถึง lower respiratory tract ได
2. Otitis media with effusion (OME) เนื่องจากเยื่อบุจมูก ติดตอกับเยื่อบุของ nasopharynx และเยื่อบุรอบๆ รู
เปดของทอ eustachian tube เมื่อมีการอักเสบและบวมของเยื่อบุจมูก อาจทําใหมีการบวม และอุดตันของรูเปดทอนี้กอน
แลวเกิด OME ตามมา
3. Asthma เมื่อเร็วๆ นี้ไดมีความสนใจผลของ allergic rhinitis ตอ asthma โดย WHO (ARIA : Allergic rhinitis
and its Impact on Asthma)2
asthma เปนโรคที่พบรวมไดบอยของ allergic rhinitis ซึ่งผูปวยที่มีทั้ง allergic
rhinitis และ asthma นั้น ถาอาการทางจมูกแยลง ก็จะทําใหอาการหอบหืดเปนมากขึ้นดวย ถารักษาใหอาการทางจมูกดี
ขึ้น อาการหอบหืดก็จะดีขึ้นดวย
4. Nasal polyposis การอักเสบเรื้อรังของเยื่อบุจมูก เปนปจจัยหนึ่งในการเกิดริดสีดวงจมูก
5. Rhinitis medicamentosa เกิดจากการใช topical decongestant ผิดวิธี ในการรักษาอาการคัดจมูก ที่เกิดจาก
โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ
ถาเราสามารถวินิจฉัยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ และใหการรักษาที่ถูกตองแตเนิ่นๆ ก็จะสามารถปองกันการเกิด
ภาวะแทรกซอนเหลานี้ได
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