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โรคภูมิแพเป็นปัญหาส าคัญที่พบได้บ่อยขึ้นทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย จากการศึกษาในเด็กไทยพบ
ความชุกของโรคเพิ่มมากขึ้น ข้อมูลทางระบาดวิทยาของโรคภูมิแพในผู้ใหญ่ยังมีอยู่อย่างจ ากัดโดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอาการของโรคภูมิแพไดในอนาคต และช่วยสนับสนุนการ
วินิจฉัยโรคภูมิแพ รวมทั้งช่วยในการวางแผนการรักษา การวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของ
โรคภูมิแพและแพในอากาศที่ในประชาชนต าบลน้ าปลีก อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 
วิธีการศึกษา: ศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบการส ารวจภาคตัดขวาง (cross sectional analysis study) ในระหว่างเดือน
สิงหาคม 2562-มีนาคม 2563 โดยการใช้แบบสอบถาม ISAAC questionnaire ฉบับภาษาไทย วิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ อัตราส่วน  

ผลการศึกษา: ประชาชนในต าบลน้ าปลีก 5 หมู่บ้าน เข้าร่วมวิจัยทั้งสิ้น 1,200 คน เป็นเพศชาย 554 
คน เพศหญิง 646 คน อายุ เฉลี่ย 20 ป พบความชุกสะสมและความชุกในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาของอาการหายใจ
เสียงดังวี้ดเท่ากับ ร้อยละ 12.1 และ ร้อยละ 6.1 ตามล าดับ ส าหรับอาการทางจมูก ร้อยละ 56.1 และ ร้อยละ 47.6 
ตามล าดับ และส าหรับอาการผื่นคัน พบร้อยละ 19.6 และ ร้อยละ 17.0 ตามล าดับ พบความชุกของการเคยได รับ
การวินิจฉัยโรคหืดในเพศชายมากกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยทางสถิติ ร้อยละ14.4 และ ร้อยละ6.1 ตามล าดับ ( Odd 
ratio 2.60, ชวงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 = 1.33,5.10, P = 0.004) อาการทางจมูกในประชาชน  ส วนใหญ่มีความ
รุนแรงรบกวนการด าเนินชีวิตประจ าวัน พบความชุกร้อยละ 40.7 อาการผื่นคันบริเวณข้อพับพบความชุก  ร้อยละ 
13.0  

สรุปและอภิปรายผล ความชุกของโรคภมูิแพและแพในอากาศที่ในประชาชนต าบลน้ าปลีก อ าเภอเมือง  
จังหวัดอ านาจเจริญสูง เมื่อเทียบกับความชุกทั่วโลก อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาก่อนหน้าในภาคอื่น 
ๆของไทย  ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จะพบว่าแนวโน้มองโรคหืดและโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพอยู่ในเกณฑ์ลดลง
เล็กน้อย ในขณะที่โรคผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพเร่ิมอยู่ในเกณฑ์คงที่ สารก่อภูมิแพ้ที่พบบ่อย คือ ไรฝุ่น และ
แมลงสาบ ซึ่งเป็นสารก่อภูมิแพที่ส าคัญและพบบ่อยที่สุดในประเทศไทยการให้ค าแนะน าและหามาตรการในการลด
ปริมาณและหลีกเลี่ยงไรฝุ่นจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคภูมิแพและประชากรที่มีปัจจัยเสี่ยงดีขึ้น 
 
ค้าส้าคัญ : โรคภูมิแพ สารก่อภูมิแพ้ในอากาศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.บทน้า 

โรคภูมิแพเป็นปัญหาส าคัญที่พบบ่อยขึน้ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย จากการศึกษาพบความชุกของโรคเพิ่ม
มากขึ้น ข้อมูลทางระบาดวิทยาของโรคภูมิแพในผู้ใหญ่ยังมีอยู่จ ากัดโดยเฉพาะภาตะวันออกเฉียงเหนือของไทย การ
ตรวจพบว่ามีภาวะภูมิไวเกินต่อสารก่อภูมิแพโดยการทดสอบทางผวิหนัง บ่งชี้ว่ามีโอกาสเสี่ยงทีจ่ะเกิดอาการของโรค
ภูมิแพไดในอนาคต และช่วยสนับสนุนการวินิจฉัยโรคภูมิแพ รวมทั้งช่วยในการวางแผนการรักษา ในปัจจุบัน
สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านล้วนเป็นสารก่อภูมิแพ้สารก่อภูมิแพ้ที่ส าคัญในประเทศไทย แบ งเป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ คือ สารก่อภูมิแพ้ในบ้าน (indoor allergen) และสารก่อภูมิแพ้นอกบ้าน (outdoor allergen) สารก่อภูมิแพ้
ในบ้าน ไดแก ไรฝุ่น แมลงสาบ รังแคแมว รังแคสุนัข และสปอร์ของเชื้อราต างๆ เช่น เชื้อรา Aspergillus เชื้อรา
Penicillium และ เชื้อรา Cladosporium สารก่อภูมิแพ้นอกบ้านก็มีส่วนท าให้ เกิดโรคภูมแพ้ ได้เช่นกัน ได แก
ละอองเกสรพืช เช่น หญ้า วัชพืช ต้นไม้ หรือมลพิษทางอากาศ 

ต าบลน้ าปลีก จังหวัดอ านาจเจริญ ข้อมูลเกี่ยวกับความชุกของโรคภูมิแพและสารก่อภูมแพ้ ที่ส าคัญในเขต
พื้นที่ยังไมเคยมีการศึกษามาก่อน  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความชุกของโรคภูมิแพและความชุกของสาก่อภูมิแพ้ 
ต่าง ๆ โดยใช้วิธีทดสอบภูมิแพทางผิวหนัง ในประชาชนต าบลน้ าปลีก โดยใช้เป็นตัวแทนแทนประชากรในชุมชน 
 ข้อมูลที่ไดน้ีจะเป็นประโยชนตอ การวางแผนการรักษาผู้ป่วย ใช้ในการวางแผนป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ และเผย
แพรแนวทางป้องกันเพื่อเป็นประโยชนต่อชุมชนต่อไป 
 

3.วัตถุประสงค์การวิจัยวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาความชุกของโรคภูมิแพและแพในอากาศ โรคหืด โรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ โรคผื่นผิวหนัง
อักเสบจากภูมิแพอากาศในประชาชนต าบลน้ าปลีก อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญในประชาชนกลุ่มน้ี 

 
ขอบเขตการวิจัย และกรอบแนวคิด 
1. ด้านเน้ือหา 

เน้ือทีใช้ในการวิจัย ไดแก อาการแสดงต่างๆ ของโรคภูมิแพ 3 ชนิด ทั้งในอดีตและในช่วง 12 เดือนที่ผ่าน
มาโรคหอบหืด โรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ และ โรคผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ  
2. ด้านพื้นที่ 

พื้นที่ที่ศึกษา คือ ต าบลน้ าปลีก อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 
3. ด้านระยะเวลา 

การวิจัยคร้ังน้ีด าเนินการระหว่าง สิงหาคม 2562 – มีนาคม  2563 
 
 
 
 
 



1.โรคหอบหืด โรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิ
แพ และ โรคผื่นผิวหนังอักเสบ 
จากภูมิแพ รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ  
 

 

ค่าดัชนีความชุกกของโรคภูมิแพและแพ้
อากาศในประชาชน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยามค้าศัพท์เฉพาะ 
โรคภูมิแพ้ (Allergy) เป็นโรคที่ผู้ป่วยมีอาการแพ้ ไอ จาม คัดจมูก น้ ามูก น้ าตาไหล คันรอบดวงตา 

ระคายเคืองทั่วใบหน้า มีผดผื่นคันแดงตามผิวหนัง ผิวหนังลอกอักเสบ หรืออาจแพ้รุนแรงถึงขั้นท้องร่วง แน่นหน้าอก 
หายใจไม่ออกหลังจากที่ได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าไปในร่างกาย ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้จะมีอาการแพ้ต่อสารแตกต่างกันไป 
เพราะโดยทั่วไปแล้ว สารส่วนใหญ่ที่ผู้ป่วยแพ้ เป็นสารที่ไม่ท าปฏิกิริยาหรือเป็นอันตรายต่อร่างกายคนส่วนใหญ่ แต่
จะท าให้เกิดการเจ็บป่วยต่อผู้ที่แพ้เทา่น้ัน 

โรคน้ีเป็นโรคยอดนิยมที่พบ ยิ่งในสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสังคมเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วย
มลภาวะที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ฝุ่น ควัน สารพิษ ขยะ น้ าเน่าเสีย สิ่งเหล่าน้ีล้วนเพิ่มความเสี่ยงให้ระบบภูมิคุ้มกัน
ภายในร่างกายต้องท างานเพิ่มมากขึ้น ท าให้ร่างกายอ่อนแอลง และเพิ่มโอกาสในการป่วยด้วยโรคภูมิแพ้มากยิ่งขึน้  

ส่วนอาการแพ้ต่อสารที่พบมากในปัจจุบัน ได้แก่ ภูมิแพ้อากาศ ภูมิแพ้ผิวหนัง ภูมิแพ้อาหาร ภูมิแพ้แมลงสัตว์กัดตอ่ย 
ซึ่งแต่ละโรคเกิดจากสาเหตุและแสดงอาการที่แตกต่างกันไป  

 

อาการของโรคภูมิแพ้ 

สภาพร่างกายที่แตกต่างกัน ท าให้แต่ละคนมีโอกาสเกิดอาการแพ้ต่อสิง่ต่าง ๆ  แตกต่างกันไปด้วย โดยอาการที่
เกิดจากภูมิแพ้อาหาร แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 

 IgE Mediated Reaction เกิดอาการแพ้เฉียบพลันทันทีที่ได้รับสารก่อภูมิแพเ้ข้าสู่ร่างกาย 

 Non IgE Mediated Reaction ค่อย ๆ เกิดอาการภายหลังได้รับสารก่อภูมิแพ้ประมาณ 4  ชั่วโมง หรือ
นานกว่าน้ัน 

ภูมิแพ้อาหาร อาการส าคัญของผู้ที่แพ้อาหาร มักจะเกิดขึ้นกับระบบหายใจและระบบทางเดินอาหาร เช่น ไอ 
จาม น้ าตาไหล คัดจมูก มีอาการบวมแดงหรือคันบริเวณปาก ลิ้น ล าคอ หน้าซีด ใจสั่น ชีพจรเต้นเร็ว รู้สึกอ่อนล้า 
หมดแรง หายใจล าบาก ความดันลดต่ าลงอย่างรวดเร็ว คลื่นไส้อาเจียน วิงเวียนศีรษะ เป็นลมพิษ มีผื่นแดงคันขึ้นทั่ว
ตัว ปวดท้อง ท้องเสีย ขับถ่ายเป็นมูกหรือมีเลือดปน 

https://www.pobpad.com/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%81


แม้จะมีอาการแสดงบางอย่างที่ใกล้เคียงกบัโรคอาหารเป็นพิษ (Food Poisoning) แต่การแพ้อาหารจะเกิด
ขึ้นกับผู้ที่ร่างกายแพ้สารก่อภูมิแพ้ในอาหารชนิดน้ันเท่าน้ัน คนทั่วไปจะไม่ปรากฏอาการดังกล่าว ในขณะที่โรค
อาหารเป็นพิษเกิดจากอาหารที่เจือปนเชื้อโรคหรือสารพิษ และท าปฏิกิริยาต่อร่างกายคนทั่วไปดว้ย ทั้งน้ี การ
วินิจฉัยจะเป็นไปตามขั้นตอน เช่น การตรวจสอบประวัติการแพ้ของผู้ป่วย และตรวจสอบว่าผู้ทีรั่บประทานอาหาร
ชนิดเดียวกันเกิดอาการเดียวกันหรือไม่ 

ภูมิแพ้อากาศหรือภูมิแพ้จมูก จะมีอาการที่เกิดกับจมูก บริเวณโพรงจมูก และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ทางเดินหายใจเป็นหลัก หลังผู้ป่วยหายใจเอาสารก่อภูมิแพ้เขา้สู่ร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันจะขับสารเพื่อท าปฏิกริิยา
กับสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งท าให้เกิดอาการแพ้ คือ จามบ่อย คันและมีการอักเสบบวมทั่วใบหน้า รอบดวงตา จมูก ปาก 
และล าคอ คัดจมูก น้ ามูกไหล มีเสมหะ หายใจไม่ออก หอบหืด ไอ เจ็บคอ หูอื้อ ตาแดง ประสาทรับกลิ่นท างานได้
แย่ลง และอาจมีไข้ร่วมด้วย 

ภูมิแพ้ผิวหนัง จะเกิดอาการแพ้ที่ผิวหนังบริเวณที่ได้รับสารก่อภูมิแพ้ โดยจะเกิดการคัน มีผื่นแดง มีรอยนูนแดง 
หรือตุ่มบวมอักเสบ เป็นแผลหรือผิวลอกออกได้ง่ายเมื่อเกา อาจลุกลามอักเสบเป็นวงกว้างจนกลายเป็นลมพิษหรือ
สะเก็ดเงินได้ 

ภูมิแพ้ตา มีอาการแพ้ที่แสดงออกทางดวงตา เช่น คันหรือระคายเคืองบริเวณดวงตา แสบตา ตาแดง ตาบวม 
เปลือกตาอักเสบบวม มีน้ าตาไหล รู้สึกเหมือนมีก้อนหรือสะเก็ดเม็ดทรายติดอยูใ่นดวงตา ตามีความอ่อนแอ ไวต่อ
แสง แสงจ้าหรือแม้แต่แสงสว่างปกตกิ็อาจสร้างความล าบากในการมองเห็น สร้างความร าคาญใจและรบกวนทัศน
วิสัยในการมองเห็น 

แม้ลักษณะอาการที่เกิดขึ้นจะคล้ายกับอาการของผู้ปว่ยโรคตาแดง แต่โรคภูมิแพ้ตาไม่ใช่โรคติดต่อ ไม่ได้เกิดจาก
เชื้อโรคอย่างไวรัสหรือแบคทีเรีย แต่เกิดจากสารก่อภูมิแพ้ที่จะท าปฏกิิริยาต่อผูท้ี่แพ้เทา่น้ัน 

สาเหตุของโรคภูมิแพ้ 

โรคภูมิแพ้ เกิดจากการที่ร่างกายผลิตภูมิคุ้มกันเพื่อขจัดสิ่งแปลกปลอมที่รับเข้ามา ด้วยการขับสารตัวกลาง
ออกมาต้านสิ่งแปลกปลอมเหลา่น้ัน และสารตัวกลางน้ันก็ก่อให้เกิดการอักเสบและอาการแพ้แก่ร่างกายด้วย การ
เกิดโรคภูมิแพ้เป็นเหตุมาจากภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ท างานมากเกินไป ท าให้เกิดอาการแพ้ต่อบางสิ่งที่อาจไม่เป็น
อันตรายต่อคนทั่วไป แต่เป็นอันตรายต่อตัวบุคคลที่แพ้เทา่น้ัน 

สารที่ร่างกายรับเข้ามาและกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ในลักษณะต่าง ๆ  เรียกว่า “สารก่อภูมิแพ้” โดยร่างกาย
จะมีปฏิกิริยาต่อสารก่อภูมิแพ้ด้วยการแสดงอาการแพ้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยสารภูมิต้านทานซึ่งเป็นโปรตีนที่
อยู่ในเลือด มีหน้าที่คอยป้องกัน รวมทั้งขจัดเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมทีเ่ข้าสู่ร่างกาย ท าปฏิกิริยาตอบสนองต่อสาร
ก่อภูมิแพ้บางชนิดที่ผู้ป่วยแพ ้

ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้อาหารส่วนใหญ่ มักแพ้อาหารจ าพวกไข่ นม ถั่ว ปลาและอาหารทะเล การแพ้อาหารจะ
เกิดขึ้นกับผู้ที่มีร่างกายแพ้ต่อสารก่อภูมิแพ้ในอาหารชนิดน้ันเท่าน้ัน ผู้ที่ไม่ได้ป่วยจะไม่ปรากฏอาการแพ้  

สารก่อภูมิแพ้ที่พบได้บ่อยจากภูมิแพ้จมูกหรือภูมิแพ้อากาศ มักมาจากไรฝุ่น เชื้อรา หญ้า ละอองเกสร ขน
สัตว์ ที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศและเข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจ 
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สารก่อภูมิแพ้ที่เข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนังมีหลายชนิด เช่น สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด ถุงมือ
ยาง ยาย้อมสีผม โลหะ เงิน หรือแม้แต่ผงฝุ่นหรือเชื้อโรคที่ลอยปะปนอยูใ่นอากาศ  

ส่วนภูมิแพ้ตา มักเกิดจากสารก่อภูมิแพ้ประเภทไรฝุ่น ควัน สารเคมี ละอองเกสร ขนหรือสะเก็ดผิวหนังของ
สัตว์ที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศและกระแสลม เข้าสู่ร่างกายผ่านทางเยื่อบุดวงตา ท าให้เกิดอาการระคายเคืองและมี
อาการแพ้ที่แสดงออกทางดวงตาในหลายรูปแบบ 

การวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ 

เพื่อตรวจหาโรคภูมิแพ้และหาแนวทางการรักษาได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม แพทย์จะวินิจฉัยตาม
กระบวนการเหล่าน้ี 

ซักประวัติ - ในการตรวจเบื้องต้น แพทย์จะซักประวัติและอาการแพ้ของผูป้่วย แพทย์ต้องทราบสภาพแวดลอ้ม
บริเวณถิ่นที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมรอบ ๆ  ที่ท างาน เพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดภูมิแพ้ รวมทั้งซักประวัติการ
แพ้ในอดีตของผู้ป่วย หรือมีญาติใกล้ชิดทีป่่วยด้วยโรคภูมิแพ้ 

ตรวจร่างกาย - แพทย์จะตรวจร่างกายภายนอกว่ามีอาการแสดงใดบ้างที่บ่งชีถ้ึงโรคภูมิแพ้ ได้แก่ ตรวจตา จมูก 
ล าคอ ช่วงอก และผิวหนังทั่วไป ในบางรายอาจต้องตรวจการท างานของปอดด้วยเคร่ืองเป่าลม หรืออาจต้อง
เอกซเรย์เพื่อดูการท างานของปอดร่วมด้วย 

การรักษาโรคภูมิแพ้ 

ผู้ป่วยที่สงสัยวา่มีอาการแพ้ ควรรีบไปพบแพทยเ์พื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง ส่วนผู้ที่มีประวัติ
โรคภูมิแพ้ ควรใช้ยาภายใต้ค าสั่งหรือการแนะน าของแพทย์อยูเ่สมอ และรีบไปพบแพทย์ทนัทีหากมีอาการแพ้ที่
รุนแรง 

ด้านการรักษาด้วยยา ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้อาหารจะได้รับยาต้านฮิสตามีน (Antihistamine) ป้องกันไม่ให้สาร
ฮิสตามีนท างาน ซึ่งฮิสตามีนเป็นสารที่หลั่งเมื่อมีสารก่อภูมิแพ้เข้าสู่ร่างกาย โดยสารน้ีจะไปกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้
และอักเสบที่อวัยวะต่าง ๆ  อย่างการเกิดผื่นคัน ผื่นแดงตามผิวหนัง ยาอะดรีนาลีน (Adrenaline) ใช้รักษาผู้ป่วยที่มี
อาการแพ้อย่างรุนแรงเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ จะช่วยลดอาการบวมของกล่องเสยีงและหลอดลมที่เป็นเหตทุ า
ให้หายใจติดขัด ส่วนใหญ่ใช้ในรูปแบบการฉีดตัวยาเข้าสู่ร่างกายโดยตรง ยาแก้คัดจมูก (Decongestants) ใช้ลดการ
บวมของเยื่อบุโพรงจมูก ช่วยลดอาการคัดจมูกและการหายใจติดขัด มีทั้งรูปแบบหยอดจมูกและยาเม็ดรับประทาน 
ยาพ่นสเตียรอยด์ลดอาการอักเสบ อาการบวมและการเกิดน้ ามูกอุดตันในโพรงจมูก และยาทาสเตียรอยด์รูปแบบ
ครีมที่ใช้ทาผิวหนังบริเวณที่มีอาการแพ้และมีผดผื่นคัน ตัวยาจะช่วยลดการอักเสบของผิวหนังและชว่ยไม่ให้ผดผื่น
คันขยายไปเป็นวงกว้าง 

นอกจากน้ี ยังมีวิธีภูมิคุ้มกันบ าบัด (Immunotherapy) เป็นการรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ด้วยการฉีดสารก่อ
ภูมิแพ้เข้าไปปริมาณเล็กน้อย ท าให้ร่างกายค่อย ๆ  คุ้นเคยกับสารและท าให้การแพ้สารน้ันทุเลาลงจนหายขาด เป็น
วิธีการฉีดสารก่อภูมิแพ้อย่างต่อเน่ืองตามขั้นตอน ผู้ป่วยต้องเข้ารับการฉีดสารเป็นระยะอย่างต่อเน่ืองหลายปตีาม
ความรุนแรงของอาการแพ้และตามสภาพร่างกายของผู้ป่วย 



ภาวะแทรกซ้อนของโรคภูมิแพ้ 

ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้อาจต้องเผชิญกับอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ  หรือมีความเสี่ยงในการป่วยด้วยโรคอื่นเพิ่มมาก
ขึ้น เช่น 

โรคภูมิแพ้ขั้นรุนแรง (Anaphylaxis) ผู้ป่วยจะมีอาการแพ้ที่รุนแรงขึ้น เช่น มีผื่นขึ้นเต็มตัวและมีอาการคัน
ตลอดเวลา เป็นลมพิษ หน้าซีดหรือหน้าแดง คอบวม แน่นหน้าอก หายใจติดขัด อาเจียน ท้องร่วง หากมีอาการ
เหล่าน้ีควรรีบไปพบแพทย์ทันที ส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยที่แพ้อาหาร แพ้แมลง และแพ้ยา 

โรคหอบหืด ผู้ป่วยที่เป็นภูมิแพ้จะมีโอกาสเป็นโรคหอบหืดมากกว่าคนทั่วไป โดยมีอาการหายใจล าบาก 
หอบเหน่ือย หายใจเสียงดัง ไอ แน่นหน้าอกหรือเจ็บที่หน้าอก มีปัญหาในการนอนเน่ืองจากการหายใจที่ผิดปกติ ท า
ให้นอนยากหรือนอนแล้วรู้สึกตัวขึ้นกลางดึก หอบหืดเกิดจากมีสารก่อภูมิแพ้เข้าไปในปอด ท าให้เกิดการอักเสบของ
ระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ หลอดลมอักเสบ พบมากในผู้ป่วยภูมิแพ้อากาศซึ่ งเปน็การป่วยเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจโดยตรง 

อีกหน่ึงอาการที่พบมากในผู้ป่วยภูมิแพ้อากาศ คือ ไซนัสอักเสบ โดยมีอาการคือ ปวดศีรษะ โดยเฉพาะ
บริเวณหน้าผาก รอบตา หัวคิ้ว ข้างจมูก คัดจมูก มีน้ ามูกและเสมหะสีเขียวข้น ไอ มีไข้ หายใจล าบาก  

นอกจากน้ี ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้อาจมีอาการป่วยและโรคแทรกซอ้นอย่างอื่นอีก เช่น ผิวหนังอักเสบ กลาก การ
ติดเชื้อในหูชั้นกลาง การติดเชื้อในปอด เป็นต้น 

การป้องกันโรคภูมิแพ้ 

การลดความเสี่ยงในการเกิดโรค คือการดูแลสุขภาพร่างกายให้แขง็แรงสมบรูณ์ รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และถูกสุขลักษณะ ออกก าลังกายอยา่งเหมาะสมสม่ าเสมอ และหมั่นตรวจเช็คสุขภาพประจ าปี  

โรคภูมิแพ้เป็นโรคไม่ติดต่อ และจะเกิดกับผู้ที่ร่างกายแพ้ต่อสารก่อภูมิแพ้เท่าน้ัน ดังน้ัน การป้องกันส่วนใหญ่จึงเป็น
วิธีการส าหรับผู้ป่วยที่จะป้องกันไม่ใหเ้กิดอาการแพ้ หรือไม่ให้อาการแพ้น้ันก าเริบรุนแรง ดังน้ี 

 หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ หากป่วยเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แลว้ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือเผชิญกับสิ่งทีม่ีสารที่
ตนแพ้ เช่น ผู้ป่วยที่แพ้อาหารทะเล ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ท ามาจากสัตว์ทะเลทุกชนิด ไม่
ว่าจะเป็นอาหารแปรรูป อาหารสด หรืออาหารแห้ง ผู้ที่แพ้ฝุ่นควรหลีกเลี่ยงการเดินทางบนท้องถนนที่มีฝุ่น
ควัน ไม่ลดกระจกลงขณะโดยสารอยู่บนรถ หลีกเลี่ยงการเดินผ่านเขตบริเวณที่มีการก่อสร้าง และดูแล
รักษาความสะอาดภายในบ้านและห้องนอน ให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก แสงแดดเขา้ถึง เพื่อป้องกันการ
สะสมฝุ่นและไรฝุ่นที่จะก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ 

 เขียนบันทึก ลงบันทึกประจ าวันว่าท ากิจกรรมอะไรหรือรับประทานอะไรแล้วมีอาการอย่างไร เป็น
การศึกษาอาการแพ้ รวมถึงให้ทราบสิ่งที่แพ้และสิ่งทีไ่ม่แพ้ เพื่อการวางแผนรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป  
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 กินยา ยาจะช่วยป้องกันและบรรเทาอาการแพ้ โดยผู้ป่วยภูมิแพ้ต้องกนิยาตามที่แพทย์ก าหนด ไม่หยุดใช้ยา
โดยพลการ เพราะอาจมีผลข้างเคียง มีอาการดื้อยา หรือมีอาการแพ้ที่ก าเริบขึ้น 

 เตรียมการในภาวะฉุกเฉิน ส าหรับผู้ป่วยที่มีอาการแพ้รุนแรง ควรแจ้งอาการป่วยของตนกับบุคคลใกลช้ิด 
สวมใส่สร้อยคอหรือสร้อยขอ้มือแพทยเ์ตือนที่จะสื่อใหผู้้อื่นทราบถงึอาการแพ้ก าเริบในกรณีฉุกเฉินที่มี
อาการจนไม่สามารถพูดสื่อสารได้ หรือในบางราย แพทย์จะให้ผู้ป่วยพกยาฉีดเอพิเนฟรินส าหรับฉีดรักษา
ด้วยตนเองหากอาการก าเริบ และเตรียมเบอร์โทรฉุกเฉินที่จ าเป็นไว้ในกรณีเร่งด่วนเสมอ  

ภูมิแพ้อากาศ หรือจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic Rhinitis) คือ การอักเสบของเน้ือเยื่อจมูกเมื่อระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองตอ่สารก่อภูมิแพ้ในอากาศ เช่น ฝุ่นละออง ไรฝุ่น เกสรดอกไม้ หญ้า 
แมลงสาบ รังแคสัตว์ ควันบุหร่ี เป็นต้น ซึ่งมักท าให้ผู้ป่วยจาม คัดจมูก คันจมูก น้ ามูกไหล และเจ็บคอ แม้โรคน้ีไม่
เป็นอันตรายถึงชีวิตหากไม่เกิดร่วมกับหอบหืดและอาการแพ้รุนแรง (Anaphylaxis) แต่อาจท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพ
ชีวิตแย่ลงได้ โดยในปี 2556 องค์กรโรคภูมิแพ้โลกพบว่าจากประชากรโลกทั้งหมดมีผู้ปว่ยเป็นภูมิแพ้อากาศ 10-30 
เปอร์เซ็นต์ และอาจมีแนวโน้มสูงขึ้นเร่ือย ๆ  

อาการของภูมิแพ้อากาศ 

 จาม ไอ หรือเจ็บคอ 
 คันจมูก ปาก หู ตา ผิวหนัง หรือบริเวณอื่น ๆ 
 คัดจมูก น้ ามูกไหล มีเสมหะ ไม่รับรู้กลิ่น 
 ปวดหัว 
 ปวดหู หูอื้อ 
 น้ าตาไหล ตาแดง ตาบวม หรือขอบตาคล้ า 
 อ่อนเพลีย ง่วงซึม รู้สึกไม่สบายตัว หรือหงุดหงิดง่าย  
 ผิวหนังแห้งและคันคล้ายเป็นผื่นผิวหนังอักเสบ หรือเป็นลมพิษ 

โดยปกติ ผู้ป่วยมักจาม คัดจมูก คันจมูก และน้ ามูกไหลทันทีเมื่อสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ แต่อาการ
บางอย่าง เช่น ปวดหัวและอ่อนเพลีย มักเกิดขึ้นเมื่อผู้ปว่ยสัมผัสกับสารดังกล่าวเปน็เวลานาน หรือในปริมาณมาก
เท่าน้ัน และอาการป่วยต่าง ๆ  จากภูมิแพ้อากาศจะไม่รุนแรง ยกเว้นผู้ป่วยบางรายที่อาจมีอาการแพ้รุนแรงร่วมด้วย 
ซึ่งท าให้เสียชีวิตได้ ดังน้ัน ผู้ป่วยจึงต้องไปพบแพทย์ทนัที หากมีสัญญาณอาการแพ้รุนแรง เช่น กระสับกระส่าย 
สับสน ผิวหนังเป็นผื่นคัน หน้าบวม ชีพจรเต้นเบา หายใจล าบากหรือหอบ ปากและล าคอบวม กลืนล าบาก พูดไม่ชดั 
และช็อก 

สาเหตุของภูมิแพ้อากาศ 

ภูมิแพ้อากาศเกิดจากการอักเสบของเน้ือเยื่อจมูก หู ตา ไซนัส และล าคอ ซึ่ งเป็นปฏิกิริยาการตอบสนอง
ของระบบภูมิคุ้มกันต่อสารก่อภูมิแพ้เพื่อก าจัดสารก่อภูมิแพใ้นอากาศออกจากร่างกาย โรคน้ีแบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
ได้แก่ ภูมิแพ้อากาศที่เป็นเฉพาะฤดูกาล (Seasonal Allergic Rhinitis) ที่ท าให้สารก่อภูมิแพ้เกิดขึ้นหรือกระจายใน
อากาศเพิ่มขึ้นในบางฤดูกาล เช่น ภูมิแพ้เกสรดอกไม้ ส่วนภูมิแพ้อากาศที่เป็นตลอดทั้งป ี(Perennial Allergic 
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Rhinitis) ผู้ป่วยจะได้รับสารก่อภูมิแพ้เขา้สู่ร่างกายได้จากสภาพแวดล้อมทั่วไป เช่น ภูมิแพ้ไรฝุ่น รังแคสัตว์ เชื้อรา 
หรือแมลงสาบ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีคนในครอบครัวเคยเป็นภูมิแพ้ เป็นหอบหืด หรือผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง จะเสี่ยงเป็นโรคน้ีสูงขึ้นด้วย 
รวมทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเด็กอาจเสี่ยงตอ่ภูมิแพ้อากาศสูงกว่าวัยผูใ้หญ่ และเด็กผู้ชายเสี่ยงต่อโรคน้ีสูงกว่าเด็กผู้หญิง โดย
อายุเฉลี่ยที่เร่ิมเป็นโรคน้ี คือ 8-11 ปี 

ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจกระตุ้นหรือท าให้อาการของโรคดังกล่าวแย่ลง ได้แก่ 

 ควันบุหร่ี สารเคมี ควัน หรือมลพิษในอากาศ 
 อากาศเย็น ความชื้น หรือลม 
 สเปรย์แต่งผม หรือน้ าหอมที่มีกลิ่นฉุน 
 

การวินิจฉัยภูมิแพ้อากาศ 

แพทย์มักวินิจฉัยผู้ป่วยภูมิแพ้อากาศจากประวัติทางการแพทย์และการตรวจร่างกาย โดยอาจตรวจเลือดและ
วิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีเพิ่มเติมในบางราย โดยมีตัวอย่างการตรวจวินิจฉัย ดังน้ี 

การตรวจจมูก ผู้ป่วยอาจมีรอยย่นในแนวนอนบริเวณกลางจมูกจากการถูจมูกซ้ า ๆ  มีน้ ามูก และผนังกลางจมูก
เอียงหรือทะลุ ซึ่งอาจเกิดจากภูมิแพ้อากาศเร้ือรังหรือสาเหตุอื่น ๆ  

การตรวจหู ตา และคอ ผู้ป่วยอาจมีเยื่อแก้วหูผดิปกติด้านการหดตัวหรือการยืดหยุ่น มีเยื่อบุตาบวม แดง มี
น้ าตามาก มีรอยย่นที่ใต้หนังตาล่าง และรอยคล้ าใต้ตา ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือด หรืออาการคัดจมูก  

การรักษาภูมิแพ้อากาศ 

ผู้ป่วยโรคน้ีควรดูแลตัวเองด้วยการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ และควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจ
วินิจฉัยโรค ตรวจระดับความรุนแรงของอาการ และโรคที่อาจเกิดร่วมกันอื่น ๆ  เช่น หอบหืด ซึ่งการรักษาส่วนใหญ่
อาจใช้ยา ดังน้ี 

 ยาต้านฮิสตามีน เช่น ลอราทาดีน เซทิริซีน เฟ็กโซเฟนาดีน ไดเฟนไฮดรามีน เด็สลอราทาดีน ลีและโวเซทิริ
ซีน เป็นต้น เพื่อลดการหลั่งสารฮิสตามีนซึ่งท าให้เกิดอาการแพ้ โดยผู้ป่วยควรปรึกษาแพทยก์่อนใช้ยาน้ี
ร่วมกับยาอื่น ๆ และระมัดระวังผลข้างเคียงของยา โดยเฉพาะอาการง่วงนอนหลังใช้ยา 

 ยาลดน้้ามูก เช่น ออกซีเมทาโซลีน ซูโดเอฟีดรีน เพื่อลดอาการคัดจมูกและลดความดันที่ไซนัส ซึ่งผู้ป่วย
ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยาเสมอ หากมีปัญหาสุขภาพ เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นโรคหัวใจ เคยเป็น
โรคหลอดเลือดสมอง มีภาวะวิตกกังวล มีความผิดปกติด้านการนอน ความดันโลหิตสูง หรือกระเพาะ
ปัสสาวะท างานผิดปกติ 
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 ยาหยอดตาและยาพ่นจมูก ใช้ลดการอักเสบและการตอบสนองของระบบภมูิคุ้มกันที่มากเกินไป ซึ่งยาพ่น
จมูกชนิดคอร์ติโคสเตียรอยด์เป็นยารักษาภูมิแพ้อากาศทีใ่ห้ผลดีและมีประสิทธภิาพ โดยมีทั้งชนิดที่หาซื้อได้
เองและตามใบสั่งแพทย์ โดยการเลือกชนิดของยาหยอดตาและยาพ่นจมูก รวมทั้งระยะเวลาในการใช้ยา
ควรขึ้นอยู่กับอาการป่วย และผู้ป่วยควรปรึกษาแพทยห์รือเภสัชกรก่อนใช้ยา เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สดุ 

 ยายับยั้งลูโคไตรอีน (Leukotriene) ใช้ยับยั้งสารลูโคไตรอีนที่ร่างกายหลั่งออกมาเมื่อเกิดการอักเสบ ซึ่ง
กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ได้ 

 วัคซีนภูมิแพ้ เป็นวิธีรักษาแบบภูมิคุ้มกันบ าบัด โดยแพทย์จะฉีดสารก่อภูมิแพเ้ข้าสู่ร่างกาย หรือให้ผู้ป่วย
อมยาที่ผสมสารก่อภูมิแพ้ใต้ลิน้หลาย ๆ  คร้ัง คร้ังละน้อย และเพิ่มขึ้นตามล าดับจนกว่าผู้ป่วยจะมีอาการแพ้
ที่ทุเลาลงหรือหายขาด ซึ่งแพทย์จะแนะน าให้ใช้ยาประเภทน้ีในผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธอีื่นข้างต้นแล้วไม่ได้ผล 
และต้องระมัดระวังอาการแพ้รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นด้วย ผู้ป่วยจึงควรปรึกษาแพทย์ใหด้ีก่อนรับการรักษาน้ี 

ภาวะแทรกซ้อนของภูมิแพ้อากาศ 

 หอบหืดก าเริบ หรือมีอาการแย่ลง 
 เยื่อบุตาอักเสบ 
 ไซนัสอักเสบเฉียบพลนัหรือเร้ือรัง 
 หูชั้นกลางอักเสบ หรือท่อยูสเตเชียนซึ่งเป็นท่อทีเ่ชื่อมตอ่ระหว่างหูชัน้กลางกับโพรงหลังจมูกท างานผิดปกติ 
 ปวดหัวบ่อย ๆ  
 ฟันสบลึกจากการหายใจทางปากเป็นเวลานาน 
 มีปัญหาเกี่ยวกับการนอน เช่น นอนหลับยาก ตื่นกลางดึก หรือหยุดหายใจขณะนอนหลับ 

 
การป้องกันภูมิแพ้อากาศ 
การหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารก่อภมูิแพ้ในอากาศเป็นการป้องกนัภูมิแพ้อากาศทีด่ีที่สดุ ซึ่งผู้ป่วยภมูิแพอ้ากาศควรดู
ตัวเองด้วยวิธีดังต่อไปน้ี 

 ดูแลสุขลักษณะภายในบ้านเพื่อลดไรฝุ่น เช่น ท าความสะอาดพื้นด้วยการถู ซึ่งดีกว่าการกวาดที่ท าให้ฝุ่น
ละอองฟุ้งกระจาย ท าความสะอาดพรมด้วยเคร่ืองดูดฝุ่นที่มีแผ่นกรองประสิทธิภาพสูง ซักเคร่ืองนอนในน้ า
ร้อนอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียสทุกสัปดาห์ และใช้หมอนกับปลอกหมอนที่ปลอดไรฝุ่น เป็นต้น 

 หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านในช่วงที่มีการฟุ้งกระจายของเกสรดอกไม้ และอาบน้ าทันทีหลงักลับเข้าบ้าน 
 หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือใกลช้ิดกบัสตัว์เลี้ยง หากมีสัตว์เลี้ยงต้องท าความสะอาดบ้านเป็นประจ า ล้างมือ

และซักเสื้อผ้าทันทีหลังจากสัมผสัสัตว์เลี้ยง และไม่น าสัตว์เลี้ยงขึน้เตียงนอน 
 หากเดินทางด้วยยานพาหนะ ควรให้กระจกรถยนต์ปิดสนิท เพื่อป้องกันสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ  
 รับประทานยาต้านฮิสตามีนตามค าแนะน าของแพทย์ เพื่อป้องกันอาการก าเริบ  

 
 
4. ระเบียบวิธีวิจัย (Material and Method) 

4.1 รูปแบบและวิธีการวิจัย 
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ศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบการส ารวจภาคตัดขวาง (cross sectional analysis study) ใน 
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2562- มีนาคม 2563 โดยการใชแบบสอบถาม ISAAC questionnaire ฉบับ 
ภาษาไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดย การแจกแจงความถี่ รอยละ อัตราส่วน 
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง ประชาชนในต าบลน้ าปลีก 1200 คน  
4.3 เครื่องมือการวิจัยและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามประกอบดวย 4 ตอน ตอนละ 1 หนา คือ 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป วัน เดือน ป เกิด เพศ อายุ ภูมิล าเนา 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามโรคแพอากาศ 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามส าหรับโรคผื่นภูมิแพทางผิวหนัง 
 
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.ประสานงานกับผู้น าชุมชน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.ประชุมพนักงานเก็บข้อมูล เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การศึกษาการใช้แบบสมัภาษณ์และแบบ

ส ารวจในการเก็บข้อมูล 
3.ด าเนินการเก็บข้อมูล 
4.น าแบบสัมภาษณ์ทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อเตรียมส าหรับมาวิเคราะห์ข้อมูลตอ่ไป  

 
 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได น ามาวิเคราะห์หาความชุก (prevalence) ของแต่ละอาการในโรคภูมิ

แพ 3 ชนิด คือ โรคหืด โรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูจ านวนค าตอบในแต่ละค าถามที่ตอบเป็นบวก คือ “ใช่” 
หรือ “เคย” หารด้วยจ านวนผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด ข้อมูลมาวิเคราะห์หาความชุกของภมูิแพทางผวิหนัง  

ข้อมูลพื้นฐาน เช่น อายุ เพศ เดือนที่มีอาการโรคภูมิแพ ชนิดของสารก่อภูมิแพ้วิเคราะห์ โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (ค่าเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ) อธิบายคุณลักษณะประชากร และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างเพศ ภูมิล าเนา 

 
 

5. ผลการวิจัย (Result) 
การศึกษาความชุกของโรคภูมิแพและแพในอากาศที่ในประชาชนต าบลน้ าปลีก อ าเภอเมือง  

จังหวัดอ านาจเจริญ 
แบ่งออกเป็น  2 ตอนเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังน้ี 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
ตอนที่ 2 ความชุกของโรคภูมิแพและแพในอากาศที่ในประชาชนต าบลน้ าปลีก 
 



ข้อมูลทั่วไปของกลุม่ตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ประชาชนต าบลน้ าปลีก ทั้งหมด 1200 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 646 คน  

คิดเป็นร้อยละ 53.84 และเพศชาย 554 คน คิดเป็นร้อยละ 46.16 มีอายุเฉลี่ย 20 ป 11 เดือน คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 15 เดือน อายุน้อยที่สุด 18 ป อายุมากที่สุด 23 ป   
 
รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ข้อมูลทั่วไป จ้านวน N=1200 ร้อยละ 100 
เพศ 
ชาย 554 46.16 
หญิง 646 53.84 
 

1. ความชุกของโรคภูมิแพและแพในอากาศที่ในประชาชนต้าบลน้้าปลีก 
 การศึกษาความชุกของโรคภูมิแพและแพ ในอากาศที่ในประชาชนต าบลน้ าปลีก ประเมินโดยการใช้
แบบสอบถามการกระจายของโรคภูมิแพ ซึ่งดัดแปลงมาจาก ISAAC questionnaire โดยความชุกของโรคภูมิแพ
ค านวณไดจากจ านวนแบบสอบถามที่ค าตอบเป็นบวกหารด้วยจ านวนแบบสอบถามที่ตอบโดยผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด  
 แบบสอบถามจะแบ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับอาการต่าง ๆ  ของโรคภูมิแพ 3 โรคที่พบบ่อย คือ โรคหืด โรคแพ
อากาศ และโรคผื่นภูมิแพทางผิวหนัง โดยมีรายละเอียดในแต่ละโรคดังน้ี 

2.1 ความชุกของโรคหืด เป็นความชุกของโรคหืดจากแบบสอบถามการกระจายของโรคภูมิแพ้ในส่วนของ
แบบสอบถามโรคหืด ความชุกของโรคหืดจากแบบสอบถามโรคหืด โดยแบ่งตามอาการ พบวาประชาชนต าบลน้ า
ปลีก รอยละ 7.9 เคยไดรับการวินิจฉัยโรคหอบหืด และพบวา รอยละ 12.1 เคยหายใจมีเสียงวี้ดหรือเสียงคล้าย
นกหวีดในทรวงอก นอกจากน้ีพบวาประชาชนต าบลน้ าปลีก บางรายยังคงมีอาการของโรคหอบหืดอยู่ในช่วง 12 
เดือนที่ผานมา โดยเมื่อแบงตามอาการ พบวา อาการที่พบมากที่สุด คือ อาการไอตอนกลางคืนโดยที่ไมไดเปนหวัด
และไมไดมีอาการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจพบรอยละ 27.5 อาการที่รองลงมาตามล าดับ คือ อาการหายใจมี
เสียงวี้ดขณะออกก าลังกาย พบรอยละ 7.9 อาการหายใจเสียงวี้ด พบรอยละ 6.1 อาการหอบหรือหายใจมีเสียงวี้ด
รุนแรง พบรอยละ1.6 อาการวี้ดที่ท าใหตองตื่นจากการนอนหลับพบรอยละ 1.2 และอาการหอบหืด ≥ 4 คร้ังใน 12
เดือน พบรอยละ 0.4 ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2.1.1 
  เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิง เคยไดรับการวินิจฉัยโรคหอบหืดรอยละ14.4 และรอยละ 
6.1 ตามล าดับ เคยหายใจมีเสียงวี้ดหรือเสียงคลายนกหวีดในทรวงอกพบในเพศชายและเพศหญิง รอยละ 13.5
และรอยละ 11.6 ตามล าดับ ส าหรับอาการหอบหืดในชวง 12 เดือนที่ผานมา เมื่อแบงตามอาการพบวาทั้งเพศชาย
และเพศหญิงเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยอาการที่พบบอยที่สดุ คือ ไอตอนกลางคืนโดยที่ไมไดเปนหวัดและไมไดมี
อาการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจพบในเพศชายรอยละ 18.0 และเพศหญิง รอยละ 30.1 อาการที่พบรองลงมา
ตามล าดับ คือ การหายใจมีเสียงวี้ดขณะออกก าลังกาย พบในเพศชายรอยละ 6.3 เพศหญิง รอยละ 8.4 อาการ
หายใจเสียงวี้ด พบในเพศชายและเพศหญิง รอยละ 4.5 และรอยละ 6.6 ตามล าดับ อาการหอบที่รุนแรงพบในเพศ



ชายรอยละ 0.9 ในเพศหญิงรอยละ 1.8 อาการหายใจเสียงวี้ดท าใหตองตื่นจากการนอนหลับพบในเพศชายรอยละ 
0.9 ในเพศหญิง รอยละ 1.3 และอาการที่พบนอยที่สุด คือ อาการจับหืด ≥ 4 คร้ังใน 12เดือน ไมพบในเพศชาย แต
พบในเพศหญิง รอยละ 0.5 ดังรายละเอียดตามตารางที่2.1.2  

ตารางที่ 2.1.1 แสดงรอยละของอาการโรคหืดจากแบบสอบถามโรคหืดความชุกของโรคภูมิแพและแพในอากาศ
ในประชาชนต้าบลน้้าปลีก 

อาการของโรคหืด  จ้านวน 
(N = 506) 

รอยละชวงความ
เช่ือม่ันรอยละ 95) 

เคยหายใจมีเสียงวี้ดหรือเสียงคลายนกหวีดในทรวงอก 
(wheeze ever) 

61 12.1 
(9.5-15.2) 

เคยไดรับการวินิจฉัยโรคหอบหืด 
(diagnosed asthma) 40 

7.9 
(5.9-10.6) 

อาการในชวง 12 เดือนที่ผานมา   
- หายใจมีเสียงวี้ดหรือหายใจมีเสียงคลาย 
นกหวีดในทรวงอก (current wheeze) 31 

6.1 
(4.3-8.7) 

- มีอาการจับหืด ≥ 4 คร้ัง (≥ 4 attacks)  2 
0.4 

(0.1-1.4) 
- ตื่นจากการนอนหลับเพราะหายใจมีเสียงวี้ด 
(night wake) 

6 
1.2 

(0.1-2.6) 
- หอบหรือหายใจมีเสียงวีด้รุนแรง 
(severe wheeze) 8 1.6 

(0.1-4.1) 
- หายใจมีเสียงวี้ดขณะออกก าลังกาย (exercise 
induced wheeze) 

40 7.9 
(5.9-10.6) 

- ไอตอนกลางคืน 
(night cough) 139 

27.5 
(23.8-31.5 

 
2.1.2 ตารางแสดงรอยละของอาการโรคหืดจากแบบสอบถามโรคหืดในในประชาชนต้าบลน้้าปลีก จ้าแนกตาม
เพศ 

อาการของโรคหืด 

เพศ 

ชาย หญิง 

จ้านวน 
(N = 554) 

รอยละ (ชวง 
ความเชื่อมั่น 
รอยละ 95) 

จ้านวน 
(N = 646) 

รอยละ (ชวง 
ความเชื่อมั่น 
รอยละ 95) 

เคยหายใจมีเสียงวี้ดหรือมีเสียงคลาย 15 13.5 46 11.6 



นกหวีดในทรวงอก (wheeze ever) (8.4-21.1) (8.8-15.2) 

เคยได้รับการวินิจฉัยโรคหอบหืด 
(diagnosed asthma) 

16 
14.4 

(9.1-22.1) 
24 

6.1 
(4.1-8.9) 

อาการในชวง 12 เดือนที่ผานมา 
    

- หายใจมีเสียงวี้ดหรือหายใจมี 
เสียงคลายนกหวีดในทรวงอก 
(current wheeze) 

5 
4.5 

(1.9-10.1) 
26 

6.6 
(4.5-9.5) 

- มีอาการจับหืด ≥ 4 คร้ัง 
( ≥ 4 attacks) 

0 0.0 2 
0.5 

(0.1-1.8) 

- ตื่นจากการนอนหลับเพราะ 
หายใจมีเสียงวี้ด (night wake) 

1 
0.9 

(0.1-4.9) 
5 

1.3 
(0.5-2.9) 

- หอบหรือหายใจมี เสียงวี้ด 
รุนแรง (severe wheeze) 

1 
0.9 

(0.1-4.9) 
7 

1.8 
(0.9-3.6) 

- หายใจมีเสียงวี้ดขณะออกก าลัง 
กาย (exercise-induced wheeze) 

7 
6.3 

(3.1-12.4) 
33 

8.4 
(6.0-11.5) 

- ไอตอนกลางคืน (night cough)  20 
18.0 

(12.0-26.2) 
119 

30.1 
(25.8-34.8 

 

2.2 ความชุกของโรคแพอากาศ 
จากแบบสอบถามการกระจายของโรคภูมิแพ ในสวนของแบบสอบถามโรคแพอากาศพบประชาชนต าบล  

น้ าปลีกที่เคยไดรับการวินิจฉัยโรคแพอากาศ รอยละ 33.6 ประชาชนต าบลน้ าปลีกที่เคยมีอาการจาม น้ ามูกไหล   
แนนจมูกโดยไมไดเปนหวัด พบรอยละ 56.1 โดยพบวา ในชวง 12 เดือนที่ผานมา ประชาชนต าบลน้ าปลีกรอยละ
47.6 ยังคงมีอาการดังกลาว โดยอาการทางจมูกมีผลรบกวนกิจวัตรประจ าวันของประชาชนต าบลน้ าปลีกถึงรอยละ
40.9 อยางไรก็ตาม อาการทางจมูกที่เกิดรวมกับอาการทางตาซึ่งจัดเปนลักษณะที่เฉพาะของโรคแพอากาศ พบ
ความชุกในประชาชนต าบลน้ าปลีกลดลงเหลือ รอยละ 22.3 ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2.2.1 

เมื่อจ าแนกตามเพศ พบประชาชนต าบลน้ าปลีกเพศชายและเพศหญิงที่เคยไดรับการวินิจฉัยโรคแพอากาศ 
รอยละ 37.8 และ รอยละ 32.4 ตามล าดับ พบประชาชนต าบลน้ าปลีกเพศชายและเพศหญิงที่เคยมีอาการจาน้ ามูก
ไหล แนนจมูกโดยไมไดเปนหวัด รอยละ 62.2 และ รอยละ 54.4 ตามล าดับ โดยพบวา ในชวง12 เดือนที่ ผ่านมา 
เพศชายรอยละ 50.4 และเพศหญิงรอยละ 46.8 ยังคงมีอาการดังกลาว โดยอาการทางจมูกมีผลรบกวนกิจวัตร



ประจ าวันของประชาชนต าบลน้ าปลีกเพศชายรอยละ 47.8 และเพศหญิง รอยละ 39.0อาการทางจมูกที่เกิดรวมกับ
อาการทางตาซึ่งจัดเปนลักษณะที่เฉพาะของโรคแพอากาศ พบในประชาชนต าบลน้ าปลีกเพศชายรอยละ 21.6 และ
เพศหญิงรอยละ 22.5 ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2.2.2 

ตารางที่ 2.2.1 แสดงรอยละของอาการโรคแพอากาศจากแบบสอบถามโรคแพอากาศในประชาชน
ต้าบลน้้าปลีก 

อาการของโรคแพอากาศ 
จ านวน 

(N=1200) 
รอยละ 

(ชวงความเชื่อมั่นรอยละ 95) 

เคยมีอาการจาม น้ ามูกไหล แนนจมูกหรือคัดจมูก โดย 
ไมไดเปนหวัด (nose symptoms, ever) 

284 
56.1 

      (51.8-60.4) 

เคยไดรับการวินิจฉัยโรคแพอากาศ (diagnosed hay fever) 170 
33.6 

      (29.7-37.9) 

อาการในชวง 12 เดือนที่ผานมา 
  

จาม, น้ ามูกไหล, แนนจมูกหรือคัดจมูก (nose symptoms 
within the past 12 months) 

241 
47.6 

      (43.3-52.0) 

อาการทางจมูกรวมกับอาการทางตา   (nose together 
with eye symptoms) 

113 
22.3 

       (18.9-26.2) 

ปญหาทางจมูกรบกวนกิจวัตรประจ าวัน  (symptoms 
interfere with daily activity) 

207 
40.9 

       (36.7-45.3) 

 
ตารางที่ 2.2.2 แสดงรอยละของอาการโรคแพอากาศจากแบบสอบถามโรคแพอากาศในประชาชนต้าบลน้้าปลกี
จ้าแนกตามเพศ 
 

อาการของโรคแพ้อากาศ 

เพศ 

ชาย หญิง 

จ้านวน 
(N = 554) 

รอยละ (ชวง 
ความเชื่อมั่น 
รอยละ 95) 

จ้านวน 
(N = 646) 

รอยละ (ชวง 
ความเชื่อมั่น 
รอยละ 95) 



เคยมีอาการจาม น้ ามูกไหล แนนจมูกหรือคัดจมูก โดย
ไมไดเปนหวัด (nosesymptoms, ever) 

69 
62.2 

(52.9-70.6) 
215 

54.4 
(49.5-59.3) 

เคยไดรับการวินิจฉัยโรคแพอากาศ(diagnosed hay 
fever) 

42 
37.8 

(29.4-47.1) 
128 

32.4 
(28.0-37.2) 

อาการในชวง 12 เดือนท่ีผานมา 
    

- จาม, น้ ามูกไหล, แนนจมูกหรือคัดจมูก (nose 
symptomswithin the past 12 months) 

56 
50.4 

(41.3-59.6) 
185 

46.8 
(42.0-51.8) 

- อาการทางจมูกรวมกับอาการทางตา (nose 
together witheye symptoms) 

24 
21.6 

(15.0-30.2) 
89 

22.5 
(18.7-26.9) 

- ปญหาทางจมูกรบกวนกิจวัตรประจ าวัน
(symptomsinterfere with daily activity) 

53 
47.8 

(38.7-57.0) 
154 

39.0 
(34.3-43.9) 

 
2.3 ความชุกของโรคผ่ืนภูมิแพทางผิวหนัง 
    จากแบบสอบถามการกระจายของโรคภูมิแพ ในสวนของแบบสอบถามส าหรับโรคผื่นภูมิแพทาง
ผิวหนัง พบประชาชนต าบลน้ าปลีกที่เคยไดรับการวินิจฉัยโรคภูมิแพทางผิวหนัง รอยละ 23.7 ประชาชนต าบล
น้ าปลีกที่เคยเปนผื่นคันเปน ๆ  หาย ๆ  ระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน พบรอยละ 19.6 โดยพบวา ในชวง 12
เดือนที่ผานมา ประชาชนต าบลน้ าปลีกรอยละ 17.0 ยังคงมีอาการผื่นคัน โดยอาการผื่นคันมีผลรบกวนการนอน
ของประชาชนต าบลน้ าปลีกรอยละ 9.1 อยางไรก็ตามพบรอยละ 14.8 ที่อาการผื่นหายสนิท นอกจากน้ีอาการ
ผื่นที่เกิดบริเวณเฉพาะขอพับของแขน หลังเขา ดานหนาขอเทา รอบคอ หู ตา ซึ่งจัดเปนลักษณะที่เฉพาะของ
โรคผื่นภูมิแพทางผิวหนัง พบในประชาชนต าบลน้ าปลีกรอยละ 13.0 ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2.3.1 
   เมื่อจ าแนกตามเพศ พบประชาชนต าบลน้ าปลีกเพศชายและเพศหญิง ที่เคยไดรับการวินิจฉัยโรค
ภูมิแพทางผิวหนัง รอยละ 19.8 และ รอยละ 24.8 ตามล าดับ พบประชาชนต าบลน้ าปลีกเพศชายและเพศหญิง
ที่เคยเปนผื่นคันเปน ๆ หาย ๆ ระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน รอยละ 17.1 และรอยละ 20.2 ตามล าดับ โดย
พบวาในชวง 12 เดือนที่ผานมา ประชาชนต าบลน้ าปลีกเพศชายรอยละ 11.7 และเพศหญิงรอยละ 18.5 ยังคง
มีอาการผื่นคัน โดยอาการผื่นคันมีผลรบกวนการนอนของประชาชนต าบลน้ าปลีกเพศชายรอยละ 4.5 และเพศ
หญิง รอยละ 10.4 อยางไรก็ตามพบประชาชนต าบลน้ าปลีกเพศชายรอยละ 11.7 และเพศหญิง รอยละ 15.7 ที่
อาการผื่นหายสนิทนอกจากน้ีอาการผื่นที่เกิดบริเวณเฉพาะขอพับของแขน หลังเขา ดานหนาขอเทา รอบคอ หู 
ตา ซึ่งจัดเปนลักษณะที่เฉพาะของโรคผื่นภูมิแพทางผิวหนัง พบในประชาชนต าบลน้ าปลีกเพศชายรอยละ 9.0 
และเพศหญิงรอยละ 14.2 ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2.3.2 

 



ตารางที่ 2.3.1 แสดงรอยละของอาการโรคผื่นภูมิแพทางผิวหนังจากแบบสอบถามส าหรับโรคผื่น 
ภูมิแพทางผิวหนังในประชาชนต าบลน้ าปลีก 

อาการของโรคผ่ืนภูมิแพทางผิวหนัง  จ้านวน 
(N=1200) 

รอยละ 
(ชวงความเช่ือม่ันรอยละ 95) 

เคยเปนผื่นคันเปนๆหายๆระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน (rash ever) 99  19.6 
(16.4-23.3) 

เคยไดรับการวินิจฉัยเปนโรคภูมิแพทางผิวหนัง(diagnosed eczema) 120  23.7 
(20.2-27.6) 

อาการในชวง 12 เดือนที่ผานมา 
  

 ผื่นเกิดบริเวณเฉพาะขอพับของแขนหลงัเขา ดานหนาขอเทา รอบคอ หู
ตา 
 

66  13.0 
(10.4-16.3) 

 ผื่นคัน (rash within the past 12months) 86  17.0 
(14.0-20.5) 

 ผื่นหายสนิท (rash cleared)  75  14.8 
(12.0-18.2) 

ผื่นคันรบกวนการนอน(rashinterfering with sleep) 46  9.1 
(6.7-11.9) 

 
ตารางที่ 2.3.2 แสดงรอยละของอาการโรคผ่ืนภูมิแพทางผิวหนังจากแบบสอบถามส้าหรับโรคผ่ืน 
ภูมิแพทางผิวหนังในประชาชนต้าบลน้้าปลีก จ้าแนกตามเพศ 

อาการของโรคผ่ืนภูมิแพ้ทางผิวหนัง 

เพศ 

ชาย หญิง 

จ้านวน 
(N = 554) 

รอยละ (ชวง 
ความเชื่อมั่น 
รอยละ 95) 

จ้านวน 
(N = 
395) 

รอยละ (ชวง 
ความเชื่อมั่น 
รอยละ 95) 

เคยเปนผ่ืนคันเปน ๆ หาย ๆ ระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน 
(rash ever) 

19 
17.1 

(11.2-25.2) 
80 

20.2 
(16.6-24.5) 

เคยไดรับการวินิจฉัยเปนโรคภูมิแพทางผิวหนัง (diagnosed 
eczema) 

22 
19.8 

(13.5-28.2) 
98 

24.8 
(20.8-29.3) 

อาการในชวง 12 เดือนท่ีผานมา 
    

ผ่ืนเกิดบริเวณเฉพาะขอพับของแขน หลังเขา ดานหนาขอ 10 9.0 56 14.2 



เทา รอบคอ หู ตา (rash ateczema-specific site) (5.0-15.8) (11.1-18.0) 

- ผ่ืนคัน (rash within the past12 months) 13 
11.7 

(7.0-19.0) 
73 

18.5 
(15.0-22.6) 

- ผ่ืนหายสนิท (rash cleared)  13 
11.7 

(7.0-19.0) 
62 

15.7 
(12.3-19.8) 

- ผ่ืนคันรบกวนการนอน (rash 
interfering with sleep) 

5 
4.5 

(1.9-10.1) 
41 

10.4 
(7.7-13.8) 

 
3.1 ปจจัยเกี่ยวของกับอาการของโรคหืด 
  ความสัมพันธระหวางปจจัยดานเพศกับอาการของโรคหืดจากแบบสอบถามโรคหืดเพศชาย มีความชุกของ
การเคยไดรับการวินิจฉัยโรคหืด รอยละ 14.4 และเพศหญิงรอยละ 6.1 เมื่อทดสอบความสัมพันธ พบวามีความ
สัมพันธกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P =0.004) โดยมีคา Odd Ratio เทากับ 2.60 และคา 95% ชวง
ความเชื่อมั่นของ Odd Ratio เทากับ 1.33,5.10เมื่อทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานเพศกับอาการแบบอื่น 
ๆ ของโรคหืดจากแบบสอบถามโรคหืด พบวาไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
3.2 ปจจัยเกี่ยวของกับอาการของโรคแพอากาศ 
  ความสัมพันธระหวางปจจัยดานเพศกับอาการของโรคแพอากาศ 18)เมื่อทดสอบความสัมพันธระหวาง 
ปัจจัยด้านเพศกับอาการทุก ๆ อาการของโรคแพอากาศ พบว่าไม่มีความสัมพันธกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 
.05 
3.3 ปจจัยเกี่ยวของกับอาการของโรคผ่ืนภูมิแพทางผิวหนัง 
  ความสัมพันธระหวางปจจัยดานเพศกับอาการของโรคผื่นภูมิแพทางผิวหนัง เมื่อทดสอบความสัมพันธ 
ระหวางปจจัยดานเพศกับอาการทุก ๆ อาการของโรคผื่นภูมิแพทางผิวหนัง พบวาไมมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
 
 
 

6. อภิปรายผล 
  การศึกษาเกี่ยวกับระบาดวิทยาของโรคภูมิแพ้ในประเทศไทยยงัมีอยจู ากัดแมวาจะมีการศึกษาระบาดวิทยา
ของโรคภูมิแพจ านวนมากในเด็กในชวงที่ผานมาก็ตาม หลังจากที่ไดมีการใช ISAAC questionnaire เปนแบบสอบถาม
มาตรฐานเพื่อท าการศึกษาระบาดวิทยาของโรคหืดและภูมิแพในเด็ก  



 การด าเนินโรคของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพยากรณโรคที่ดีกวา ท าใหมีจ านวนผู้ป่วย 

โรคหืดที่ยังคงมีอาการอยู ณ ปจจุบันนอยกวา แตอยางไรก็ตาม เน่ืองจากเปนการศึกษาที่มีระยะเวลาตางกัน 10 ป
จึงไมทราบความชุกของโรคหืด ที่แทจริงในปจจุบันของภาคอื่น ๆ  ในประเทศไทยมาเปรียบเทียบกนั 

  ส าหรับปจจัยตอการเปนโรคหืด พบวาโรคหืดพบไดทั้งเพศชายและหญิง แตจะแตกต่างกันตามชวงอายุ โดย
ในวัยเด็กกอนเขาวัยหนุมสาว พบในเด็กชายมากกวาเด็กหญิงเป นอัตราส วน 1.5-2:1 เมื่อเข าวัยหนุมสาวจะพบ
อุบัติการณในทั้ง 2 เพศใกลเคียงกัน และเมื่ออายุมากขึ้นจะพบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย เชนเดียวกับในการศึกษา
คร้ังน้ี พบวา เพศชายมีความชุกของการเคยไดรับการวินิจฉัยโรคหืดตั้งแตเด็ก มากกวาเพศหญิง อย างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ รอยละ 14.4 และรอยละ 6.1ตามล าดับ (OR = 2.60, 95%CI 1.33-5.10, P=0.004) อัตราสวนเพศชายต อเพศหญิง เท
ากับ 2.3:1เชนเดียวกับความชุกสะสมของการหายใจล าบากขณะออกก าลังกายและอาการไอกลางคืนจาก  
 

  การศึกษาน้ีพบวา ความชุกของการเคยไดรับวินิจฉัยโรคแพอากาศเทากับรอยละ 33.6 รวมทั้งความชุกของ
การจาม น้ ามูกไหล โดยไมไดเปนหวัด ภายในชวง 12 เดือนพบรอยละ 47.6 เมื่อเทียบกับขอมูลที่มีการศึกษาในป ค.ศ. 
1995 จะพบวาความชุกของโรคแพอากาศเพิ่มขึ้นและพบวาอาการทางจมูกรบกวนชีวิตประจ าวันถึงรอยละ 40.9 ในกลุ
มประชากรที่ท าการศึกษา แสดงถึงความส าคัญของปญหาโรคแพอากาศที่กระทบตอคณุภาพชีวติของประชากรสวน
ใหญ่ 

  ส าหรับโรคผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ จากการศึกษาคร้ังน้ี พบวาอาการผื่นที่เกิดเฉพาะขอพับของแขน 
หลังเขา ดานหนาของขอเทา รอบคอ หู ตา (rash at eczema specific sites) ซึ่งใกลเคียงกับนิยามของโรคผื่นผิวหนัง
อักเสบจากภูมิแพมากที่สุด พบวามีความชุกเทากับรอยละ 13.0  12 เดือนที่ผานมา จากการศึกษาน้ีพบ รอยละ 17.0 

ซึ่งกวาคร่ึงของประชากรกลุมน้ีพบวาอาการผื่นคันรบกวนการนอนท าใหตองตื่นกลางคืน (รอยละ 9.1) 

7. สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

  โรคภูมิแพเปนโรคที่พบมากขึ้นและพบไดบอยในประชากรในต าบลน้ าปลีก โดยเฉพาะโรคผื่นผิวหนังอักเสบ 
อันไดแก โรคหืด โรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ พบไดนอยกวาภาคอืน่ ๆ  ของประเทศไทย ถึงแมจะมีความชุกของ
โรคนอยกวากลับพบวาความรุนแรงของโรค ในแงการรบกวนชีวิตประจ าวันไมแตกตางกัน จึงควรมีมาตรการการป
องกันไมใหประชากรไดรับสารกอภูมิแพที่พบบอย ซึ่งไดแก ไรฝุนและแมลงสาบ ที่เปนสาเหตุของการกอโรคภูมิแพ
การลดปริมาณไรฝุนและสารกอภูมิแพจากไรฝุนในสิ่งแวดลอมที่อยอูาศัย สามารถท าไดโดยการท าความสะอาด
ภายในบานโดยเฉพาะหองนอน หลีกเลี่ยงการปูพรมในหองนอน หลีกเลี่ยงการใชเคร่ืองนอนหรือของเลนที่ท าจากนุ
น การซักผาปูที่นอน เคร่ืองนอน ผามาน ของเลนเด็กที่มีใยผา โดยการตมที่อุณหภูมิสูงกวา 55 องศาเซลเซียสเปนเว
ลาอยางนอย 30 นาที และควรท าทุก 2 สัปดาห ซึ่งมาตรการดังกลาวท าไดไมยาก และประหยัดกวาการซื้อเคร่ืองฟอก
อากาศที่มีราคาแพงแมลงสาบเปนสารกอภูมิแพที่พบไดมากเปนอันดับสองรองจากไรฝุน แมลงสาบชอบอาศัยในที่
ชื้น สกปรก เชน หองครัว หองน้ า การควบคุมและการขจัดแมลงสาบท าไดหลายวิธ ีเชน การท าลายแหลงเพาะพันธุ
รวมทั้งการขจัดแหลงอาหารของแมลงสาบ การใชกับดับแมลงสาบ การเก็บขยะใหมิดชิด เปนตนดังน้ันการประชา
สัมพันธและเผยแพรความรูใหแกประชาชนทั่วไปไดทราบอยางทัว่ถึงเพื่อใหเขาใจถึงปญหาของไรฝุนและแมลงสาบ 
วาเปนสาเหตุส าคัญของการเกิดโรคภูมิแพ เปนสิ่งส าคัญในการปองกันและลดจ านวนผูปวยที่จะเปนโรคภูมิแพใน
อนาคตลงได และมีสวนส าคัญมากในการดูแลผูปวยโรคภูมิแพ ทั้งในแงควบคมุและปองกันไมใหเกิดอาการของโรค



ก าเริบ สงผลใหคุณภาพชีวิตของผูปวยดีขึน้ อีกทั้งชวยลดงบประมาณที่ตองใชในการดูแลรักษาผูปวยกลุมน้ีไดดวย 

7.1 ขอเสนอแนะ 
7.1.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งน้ี 
1) ควรมีการใหความรูแกประชากรกลุมโรคภูมิแพ ถึงสาเหตุของโรคภูมิแพและมาตรการ 
ในการลดปริมาณสารกอภูมิแพในที่อยูอาศัย 
2) ในแงระบาดวิทยา หนวยงานทางสาธารณสุขควรมีจัดให้ความรู้การปองกันการเกิดโรค 
ภูมิแพ แกประชาชนในชุมชนโดยรวม 
7.1.2 ขอเสนอแนะส้าหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1) ควรศึกษาความตรง (validity) ของแบบสอบถาม ISAAC questionnaire ฉบับภาษาไทย 
โดยเฉพาะสวนค าถามโรคผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ (atopic dermatitis) เร่ือง อาการ “ผื่นคัน” ใน 
แบบสอบถามภาษาไทย ซึ่งใชแทนค าวา “eczema” ในแบบสอบถามภาษาอังกฤษ ผูตอบ 
แบบสอบถามอาจแปลความผิด วาหมายรวมถึง ผื่นลมพิษ หรือผื่นผิวหนังอักเสบจากการระคายเคือง 
ดวย จึงท าใหความชุกของอาการผื่นคันพบไดมากในการศึกษาในประเทศไทย ดังน้ันจึงควรมีการ 
ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความชุกของโรคผื่นผิวหนังอักเสบทีพ่บคอนขางสงู ดังกลาว ใน 
ประชากรไทย 
2) ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการลดปริมาณสารกอภูมิแพในที่อยูอาศัย ตอ 
อาการของโรคภูมิแพในประชากรที่เปนโรค และการเกิดโรคภูแพ้ 

 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาความชุกของโรคภูมิแพและแพในอากาศที่ในประชาชนต าบลน้ าปลีก อ าเภอเมือง จังหวัด

อ านาจเจริญ ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์ ที่ได้ให้การช่วยเหลือ ข้อคิดเห็น 
ตลอดจนให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในการท าการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณ นายเฉลิม รัตนะโสภา  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงบังพัฒนา ที่ได้ให้
ค าแนะน าและเอื้ออ านวยในการเก็บข้อมูล 

ขอขอบพระคุณประชาชนกลุ่มตัวอย่างของ ต าบลน้ าปลีก อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ที่ได้สละเวลาและให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ท าให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนและได้ผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์ในการ
น าข้อมูลไปจัดการส่งเสริมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายส าหรับประชาชนต่อไป  

คณะผู้จัดท า 
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