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บทคัดย่อ
	 อาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้มีอุบัติการณ์สูงและเป็นปัญหาในหลายประเทศ โดยสาเหตุที่พบมากที่สุด

คือ ไรฝุ่น ซึ่งพบปริมาณมากที่สุดบนที่นอนนิสิตแพทย์ที่มีภาระการเรียนค่อนข้างมากอาจละเลยการเปลี่ยนชุดเครื่องนอน

อย่างเหมาะสมทำให้มีโอกาสสัมผัสไรฝุ่นมากกว่าประชากรกลุ่มอื่น จนเกิดอาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้  	

การศึกษานี้ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนชุดเครื่องนอนที่ไม่เหมาะสมกับอาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

ของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิง

วิเคราะห์แบบภาคตัดขวางเก็บข้อมูลจากนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 

5 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 300 คน ระหว่างวันที่ 5-11 ตุลาคม 2558 โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ

อาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ และประเมิน Score For Allergic Rhinitis (SFAR) หากได้ 7 คะแนนขึ้นไป จัดว่า

เป็นผู้ที่มีอาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แบบ Bivariate analysis ด้วย Chi-square test 

และแบบ Multivariate analysis ด้วย Multiple logistic regression กำหนดระดับนัยสำคัญ p-value < 0.05  	

ผลการศึกษาพบว่านิสิตแพทย์ร้อยละ 50.7 มีอาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ โดยกลุ่มที่เปลี่ยนชุดเครื่องนอน 	

ไม่เหมาะสมมีความเสี่ยงต่ออาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้มากกว่ากลุ่มที่เปลี่ยนชุดเครื่องนอนเหมาะสม 3.897 

เท่า (95% CI 2.202-6.897, p-value < 0.001) กลุ่มที่ไม่นำชุดเครื่องนอนไปตากแดดมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 4.871 เท่า 

(95% CI 1.521-15.594, p-value < 0.008) และกลุ่มที่สัมผัสสัตว์เลี้ยงมีขนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 2.828 เท่า (95% CI 

1.377-5.803, p-value <0.005) สรุปผลพบว่าการเปลี่ยนชุดเครื่องนอนไม่เหมาะสม การไม่นำชุดเครื่องนอนไปตากแดด	

และการสัมผัสสัตว์เลี้ยงมีขนมีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5	

	

คำสำคัญ: คัดจมูก เปลี่ยนชุดเครื่องนอน ผ้าปูที่นอน ภูมิแพ้ ไรฝุ่น 
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Abstract
 There is a high rete of incidence of allergic rhinitis (AR) which is a public health problem in 
many countries. Dust mites is the most common etiological agent, which are found mostly in bed 
dings. Due to the fact that medical students in general have tight daily schedules and may as a 
result relegate the importance of bedding care; it can therefore be presumed that medical studies 
are exposed to dust mites and hence lead to higher rates of those afflicted by AR. As a result. This 
research aimed to study the association between AR symptoms and inadequate bedding change in 
4th and 5th year medical student at Srinakharinwirot University (SWU). An analytical cross-sectional 
study was conducted from 300 people sampled from 4th and 5th medical students of SWU in 2558. 
The survey was conducted between 5-11 October, 2015, using a questionnaire consisting of factors 
affecting AR symptoms and the translated version of Score for Allergic Rhinitis (SFAR); score of 7 or 
more designated into the AR groups. Data were calculated in bivariate analysis using Chi-square  	
test and multivariate analysis using multiple logistic regressions. A p-value of less than 0.05 was 
considered statistically significant. Our study found that 50.7% of medical students included in the 
survey were having AR symptoms. Students with inadequate bedding change were 3.897 times (95% 
CI 2.202-6.897, p-value < 0.001) more likely to have AR symptoms comparing to those with 
adequate changes. Students without bedding exposed to sunlight were 4.871 times increasing at risk 
to having AR (95% CI 1.521-15.594, p-value < 0.008). Students with furry-pets exposure had a risk of 
2.828 times more than those that do not (95% CI 1.377-5.803, p-value < 0.005). This research 
therefore strongly suggests that inadequate bedding change, non-sunlight exposed bedding and  	
co-existence with furry-pets were significantly associated with AR symptoms in 4th and 5th year 
medical students at SWU.	
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บทนำ
 ภาวะเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic 

Rhinitis: AR) เป็นความผิดปกติของภูมิคุ้มกันที่พบ 	

มากที่สุดและมักเป็นเรื้อรังรักษาไม่หายขาด จึงกลาย 	

เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญในหลายประเทศทั่วโลก1,2			

อุบัติการณ์ทั่วโลกพบประมาณร้อยละ 10-30 ของ

ประชากรทั่วไป3 สำหรับประเทศไทย พบในเด็กร้อยละ 

43.2-57.4 และในผู้ใหญ่ร้อยละ 21.9-26.34 โดยพบได้

เท่ากันทั้งเพศชายและเพศหญิง แม้อาการเยื่อบุจมูก

อักเสบจากภูมิแพ้มักไม่รุนแรงแต่พบว่ามีผลกระทบที่

สำคัญต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย5 และเป็นปัญหาทั้งใน

ด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจ6,7 การหลีกเลี่ยงปัจจัย

กระตุ้นสามารถลดอาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ได้8	

ซึ่งปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญคือ สารก่อภูมิแพ้ เช่น ไรฝุ่น 

ละอองเกสร สารก่อภูมิแพ้จากสัตว์ ห้องนอนไม่สะอาด 

การไม่ได้ทำความสะอาดร่างกายและเสื้อผ้าก่อนใช้ 	

เตียงนอน การเก็บของจุกจิก และเฟอร์นิเจอร์ไว้ใน 	

ห้องนอน การมีตุ๊กตาที่มีขนบนที่นอน เชื้อรา ฝุ่นควัน 

การพักผ่อนไม่เพียงพอ การออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอ 	

การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และการ 	

สูบบุหรี่9 ปัจจัยกระตุ้นเหล่านี้ อาจแตกต่างกันไปใน 	

แต่ละบุคคล แต่ที่พบเป็นปัญหามากที่สุดคือ ไรฝุ่น  	

(Dermatophagoidespteronyssinus)10 ซึ่งจาก 	

การศึกษาพบว่าปริมาณสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นต่อหนึ่ง

หน่วยน้ำหนักของฝุ่นที่ เก็บจากเตียงนั้นมีค่าสูงกว่า 	

ที่เก็บจากพื้นที่อื่นๆ ในบ้าน โดยชุดเครื่องนอนเป็นแหล่ง

สะสมของสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นที่สำคัญ และการใช้

ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนเตียงเป็นเวลานาน11 ทำให้เกิดการ

สัมผัสต่อปัจจัยกระตุ้นค่อนข้างนาน แม้มีการศึกษาถึง

ประสิทธิภาพของการลดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ด้วยวิธี

ต่างๆ แต่การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาการเยื่อบุ

จมูกอักเสบจากภูมิแพ้กับการเปลี่ยนชุดเครื่องนอนนั้นยัง

ไม่เป็นที่ชัดเจน อีกทั้งผู้ที่มีอาการจำนวนมากยังมีการ

เปลี่ยนชุดเครื่องนอนที่ไม่เหมาะสม และไม่ดูแลสภาพ

แวดล้อมในห้องนอนตามเกณฑ์มาตรฐาน12 ปัญหา 	

เหล่านี้ เกิดขึ้นกับนิสิตแพทย์เช่นเดียวกันก่อให้เกิด

ความเครียดและคุณภาพชีวิตที่ แย่ลงโดยเฉพาะ 	

ด้านสุขภาพ13,14 คณะผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาเพื่อ

หาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนชุดเครื่องนอนที่ 	

ไม่เหมาะสมกับอาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ 	

ของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเก็บข้อมูลโดยใช้ 	

แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับอาการเยื่อบุ

จมูกอักเสบจากภูมิแพ้ 

	

วิธีการศึกษา
 เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง 	

ซึ่งกลุ่มประชากรเป้าหมายที่ทำการศึกษา คือ นิสิต  	

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปี

ที่ 4 และชั้นปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ นิสิตคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่ 4 

และชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

บังเอิญ (accidental sampling) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล

ระหว่างวันที่ 5-11 ตุลาคม 2558 โดยใช้แบบสอบถาม

เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่ออาการเยื่อบุจมูกอักเสบจาก

ภูมิแพ้ ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูล

ทั่วไป ส่วนที่ 2 การประเมินอาการเยื่อบุจมูกอักเสบจาก

ภูมิแพ้โดยแปลจากแบบประเมิน Score For Allergic 

Rhinitis (SFAR)15 ซึ่งมีความไวร้อยละ 74 ความจำเพาะ

ร้อยละ 83 Youden’s index = 0 .57 และค่ า 

Cronbach’s alpha coefficient = 0.79 ส่วนที่ 3 เป็น

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับอาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ 

ได้แก่ การเปลี่ยนชุดเครื่องนอน การซักชุดเครื่องนอน

ด้วยน้ำร้อน การนำชุดเครื่องนอนไปตากแดด การ 	

สัมผัสละอองเกสร การสัมผัสสัตว์เลี้ยงมีขน เชื้อรา  	

ฝุ่นควัน การทำความสะอาดห้องนอน การทำความ
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สะอาดร่างกายและเสื้อผ้าก่อนใช้เตียงนอน การเก็บ

หนังสือของจุกจิก และเฟอร์นิเจอร์ไว้ในห้องนอน การ 	

มีตุ๊กตาที่มีขนบนที่นอน การพักผ่อน การออกกำลังกาย 

การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และการ

สูบบุหรี่  

 อาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (allergic 

rhinitis symptoms) คือ อาการที่เกิดจากความผิดปกติ

ของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายชนิดที่มีอาการแสดง 	

ทางจมูก อาการเกิดขึ้นหลังจากได้รับสารก่อภูมิแพ้ 	

เข้าไปแล้วเกิดการอักเสบของเยื่อบุจมูกคือ อาการคัน 

น้ำมูกไหล จามและคัดจมูก ในขณะที่ไม่เป็นหวัดและ 	

ได้คะแนนประเมิน SFAR มากกว่าหรือเท่ากับ 7 ในช่วง 

1 ปีที่ผ่านมา 

 การเปลี่ยนชุดเครื่องนอนที่ไม่เหมาะสม คือ 

การเปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ปลอกหมอนข้าง 

ผ้าห่ม น้อยกว่า 2 ครั้งต่อเดือนในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา  	

การซักชุดเครื่องนอนด้วยน้ำร้อนคือ การซักด้วยน้ำร้อน

อุณหภูมิอย่างน้อย 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน 	

อย่างน้อย 20 นาทีทุกเดือนในช่วง 1 ปีที่ผ่ านมา  	

การนำชุดเครื่องนอนไปตากแดด คือ การนำผ้าปูที่นอน 

ปลอกหมอน ผ้าห่มตากแดดติดต่อกันอย่างน้อย 5 

ชั่วโมง ตั้งแต่ 1 ครั้งต่อเดือนในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา  	

การทำความสะอาดห้องนอนคือ การทำความสะอาด

ห้องนอนด้วยการกวาดและถูอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา 

 การสัมผัสสัตว์เลี้ยงที่มีขน คือ การมีประวัติ

สัมผัสสัตว์เลี้ยงที่มีขน เช่น สุนัข แมว ในช่วง 1 ปี 	

ที่ผ่านมา การออกกำลังกายที่เหมาะสมคือ การออกกำลัง

กายติดต่อกันอย่างน้อย 30 นาที จำนวนตั้งแต่ 3 ครั้ง 	

ต่อสัปดาห์ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา การนอนหลับเพียงพอ 

คือ การนอนหลับระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

ต่อคืนในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา 

 กำหนดค่าความชุกของผู้ป่วยที่มีอาการเยื่อบุ 	

จมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ในกลุ่มที่เปลี่ยนชุดเครื่องนอน 	

ไม่เหมาะสมเท่ากับ 0.6 และกำหนดความชุกของผู้ป่วย 	

ที่มีอาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่มีการเปลี่ยนชุด

เครื่องนอนเหมาะสมเท่ากับ 0.4 โดยแทนค่า Type I 

error ในงานวิจัยนี้ยอมรับที่ร้อยละ 5 คิดเป็นค่า Zα = 

1.96, Type II error ในงานวิจัยนี้ยอมรับที่ร้อยละ 20 

(power = 80%) คิดเป็นค่า Zβ = 0.842 แทนค่าในสูต

ร Nt = (Zα+Zβ)2P(1-P)(r+1) = 98.14 (Pt-Pc)2r  	

ดังนั้น กลุ่มการศึกษานี้ต้องใช้ case และ control  	

อย่างน้อยกลุ่มละ 98 คน คณะผู้วิจัยวางแผนเก็บข้อมูล 	

กลุ่มละ 150 คน สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

จะแสดงเป็นค่าความถี่แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลแบบ 

bivariate analysis ด้วย Chi-square test โดยกำหนด

ค่า p-value < 0.2 นำมาวิเคราะห์แบบ multivariate 

analysis ด้วย multiple logistic regression กำหนด

ระดับนัยสำคัญที่ p-value < 0.05  

	

ผลการศึกษา
 กลุ่มตัวอย่างที่นำมาศึกษา คือ นิสิตคณะ

แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 300 คน 

โดยเก็บข้อมูลชั้นปี เพศ อายุ อาการเยื่อบุจมูกอักเสบ

จากภูมิแพ้ ซึ่งแสดงดังตารางที่ 1  
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นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง (n=300) 

ปัจจัยพื้นฐาน จำนวน (%) 

ชั้นปี ชั้นปีที่ 4 (%) 

ชั้นปีที่ 5 (%) 

169 (56.3) 

131 (43.7) 

เพศ ชาย (%) 

หญิง (%) 

123 (41) 

177 (59) 

อายุ น้อยกว่า 22 ปี (%) 

22 ปี (%) 

มากกว่า 22 ปี (%) 

124 (41.3) 

145 (48.3) 

31 (10.3) 

มีอาการของเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ มี (%) 

ไม่มี (%) 

152 (50.7) 

148 (49.3) 

	

 ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับอาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ แบ่งข้อมูลเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่มีอาการ 	

เยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้และกลุ่มที่ไม่มีอาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ซึ่งแสดงดังตารางที่ 2 

	

ตารางที่ 2 แสดงปัจจัยเสี่ยงของผู้ที่มีอาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ 

ปัจจัยเสี่ยง 

อาการเยื่อบุจมูกอักเสบจาก

ภูมิแพ้ รวม (%) 

มี (%) ไม่มี (%) 

การเปลี่ยนชุดเครื่องนอน เหมาะสม 44 (29) 92 (62.2) 136 (45.3) 

ไม่เหมาะสม 108 (71) 56 (37.8) 164 (54.7) 

การซักชุดเครื่องนอนด้วยน้ำอุณหภูมิสูง เหมาะสม 7 (4.6) 3 (2.1) 10 (3.3) 

ไม่เหมาะสม 154 (95.4) 145 (97.9) 290 (96.7) 

การนำเครื่องนอนไปตากแดด ตากแดด 23 (15.1) 15 (10.1) 38 (12.7) 

ไม่ตากแดด 129 (84.9) 133 (89.9) 262 (87.3) 

การทำความสะอาดร่างกายและเสื้อผ้า 

ก่อนใช้เตียงนอน 

ทำความสะอาด 119 (78.3) 125 (84.5) 244 (81.3) 

ไม่ทำความสะอาด 33 (21.7) 23 (15.5) 56 (18.7) 



เวชสารวิทยาศาสตร์การแพทย์ มศว38

ปัจจัยเสี่ยง 

อาการเยื่อบุจมูกอักเสบจาก

ภูมิแพ้ รวม (%) 

มี (%) ไม่มี (%) 

การเก็บหนังสือ ของจุกจิก เฟอร์นิเจอร์ 

ไว้ในห้องนอน 

เก็บ 147 (96.7) 147 (99) 294 (98) 

ไม่เก็บ 5 (3.3) 1 (1) 6 (2) 

การทำความสะอาดห้องนอน ทำความสะอาด 140 (92.1) 143 (97) 283 (94.3) 

ไม่ทำความสะอาด 12 (7.9) 5 (3) 17 (5.7) 

การสัมผัสสัตว์เลี้ยงมีขน สัมผัส 45 (29.6) 13 (8.8) 58 (19.3) 

ไม่สัมผัส 107 (70.4) 135 (91.2) 242 (80.7) 

การสัมผัสละอองเกสร สัมผัส 8 (5.3) 2 (1.4) 10 (3.3) 

ไม่สัมผัส 144 (94.7) 146 (98.6) 290 (96.7) 

การมีเชื้อราในห้องนอน มี 96 (63.2) 107 (72.3) 203 (67.7) 

ไม่มี 56 (36.8) 41 (27.7) 97 (32.3) 

การมีตุ๊กตามีขนบนที่นอน มี 125 (82.2) 114 (77) 239 (79.7) 

ไม่มี 27 (17.8) 34 (23) 61 (20.3) 

ประวัติสัมผัสฝุ่นหรือควัน มี 134 (88.2) 135 (91.2) 269 (89.7) 

ไม่มี 18 (11.8) 13 (8.8) 31 (10.3) 

สูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่ สูบหรือได้รับ 11 (7.2) 30 (20.3) 41 (13.7) 

ไม่สูบหรือไม่ได้รับ 141 (92.8) 118 (79.7) 259 (86.3) 

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดื่ม 26 (17.1) 34 (23) 60 (20) 

ไม่ดื่ม 126 (82.9) 114 (77) 240 (80) 

ออกกำลังกาย ออกกำลังกาย 72 (47.4) 101 (68.2) 173 (57.7) 

ไม่ออกกำลังกาย 80 (52.6) 47 (31.8) 127 (42.3) 

การนอนหลับ เพียงพอ 93 (61.1) 99 (66.9) 192 (64) 

ไม่เพียงพอ 59 (38.9) 49 (33.1) 108 (36)	



39
อาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้กับการเปลี่ยนชุดเครื่องนอนของ

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558

 การเปลี่ยนชุดเครื่องนอน การนำเครื่องนอนไปตากแดด และการสัมผัสสัตว์เลี้ยงมีขนมีความสัมพันธ์กับ

อาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ซึ่งแสดงดังตารางที่ 3 

	

ตารางที่ 3 แสดงปัจจัยเสี่ยงกับอาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (n=300) 

ปัจจัยเสี่ยง 
Crude  

OR 
95% CI p-value 

Adjusted 

OR* 
95% CI p-value 

การเปลี่ยนชุด 

เครื่องนอน 

ไม่เหมาะสม 4.032 2.488-6.536 <0.001 3.897 2.202-6.897 <0.001 

เหมาะสม 1 - - 1 - - 

การนำเครื่องนอน 

ไปตากแดด 

ไม่ตากแดด 1.581 0.790-3.165 0.196 4.871 1.521-15.594 0.008 

ตากแดด 1 - - 1 - - 

การสัมผัสสัตว์เลี้ยง 

มีขน 

สัมผัส 4.367 2.241-8.511 <0.001 2.828 1.377-5.803 0.005 

ไม่สัมผัส 1 - - 1 - -	

*Adjusted ด้วย การเปลี่ยนชุดเครื่องนอน การนำชุดเครื่องนอนไปซักด้วยน้ำร้อน การนำเครื่องนอนไปตากแดด  	
การทำความสะอาดห้องนอน การสัมผัสสัตว์เลี้ยงมีขน การสัมผัสละอองเกสร การมีเชื้อราในห้องนอน การออกกำลังกาย	

อภิปรายผล
 จากการศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่างการ

เปลี่ยนชุดเครื่องนอนที่ไม่เหมาะสมกับอาการเยื่อบุจมูก

อักเสบจากภูมิแพ้ อธิบายได้ว่าห้องนอนคือแหล่งที่พบ 	

ตัวไรฝุ่นอาศัยอยู่ค่อนข้างมาก เพราะอุณหภูมิและความชื้น

ที่พอเหมาะ จากการวิจัยพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วในห้องนอน

จะมีตัวไรฝุ่นอาศัยอยู่นับล้านตัว พบมากตามที่นอน 

ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าห่ม พรม และผ้าม่าน ตัวไรฝุ่น

อาศัยอยู่ด้วยการกินขี้ไคลและรังแคของคน16 เครื่องนอน 	

ทุกชนิดที่ซักได้ต้องนำออกซัก 1-2 สัปดาห์ต่อครั้ง  	

การซักล้างจะช่วยขจัดมูลของไรฝุ่นได้ดี การเปลี่ยน 	

ชุดเครื่องนอนที่ไม่เหมาะสมจะทำให้มีการสะสมของสาร

ก่อภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้น มูลของไรฝุ่นพบสารก่อภูมิแพ้

หลายชนิด แต่ในประเทศไทยไรฝุ่นที่พบบ่อยในฝุ่นบ้าน

และก่อให้เกิดอาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้คือ  	

ไรฝุ่นชนิด Dermatophagoidespteronyssinus (Dp) 

และ Dermatophagoidesfarinae (Df)17 มีการศึกษา

เชิ งทดลองของ Emmanuel และคณะ18 พบว่ า 

Dermatophagoidespteronyss inus type 1  	

สามารถกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองแบบ Type 2 

Hypersens i t iv i ty ส่ งผลให้ระบบภูมิคุ้ มกันเกิด 

sensitization phase และ clinical phase จากการ

สร้าง IgE ต่อสารก่อภูมิแพ้เมื่อผู้ป่วยได้รับการกระตุ้น

อย่างจำเพาะทำให้เกิด degranulation ของ mast  	

cell ปลดปล่อย mediators ต่างๆ เช่น histamine, 

Leukotriene C4 สารเหล่านี้กระตุ้นให้ต่อมสร้างสาร 	

คัดหลั่งทำงานเพิ่มขึ้นเกิดอาการจาม น้ำมูกไหล คัดจมูก 	

คันจมูก คันตา19 ผลการศึกษาครั้ งนี้สอดคล้องกับ 	

การศึกษาของ Moon และ Choi20 พบว่าหลังจากมี 	

การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในห้องนอนด้วยการเปลี่ยน

ผ้าปูที่นอน การซักผ้าปูที่นอนด้วยน้ำอุณหภูมิ 55  	

องศาเซลเซียส ทุก 2 สัปดาห์ การนำเฟอร์นิ เจอร์ 	
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ออกจากห้องและการถูห้องทุกวัน ทำให้ปริมาณไรฝุ่น

และอาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ลดลง รวมทั้งการ

ศึกษาของ Mona และคณะ21 พบว่าผู้ป่วยที่มีอาการเยื่อ

บุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้มีสารก่อภูมิแพ้ภายในบ้านเป็น

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอาการ เช่น ไรฝุ่น สัตว์เลี้ยง เชื้อ

รา ละอองเกสร ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอาการภูมิแพ้จมูก

อักเสบ 6.4 เท่า การศึกษาของ Phanuvich และคณะ22	

พบว่าร้อยละ 85 ของสารก่อภูมิแพ้คือ ไรฝุ่น นอกจากนี้ 

การศึกษาของ Unner และคณะ23 พบว่ากลุ่มที่มีการ

ควบคุมสภาวะแวดล้อมในห้องนอนที่เหมาะสมสามารถ

ลดอาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ 

 จากการศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่างการนำ

ชุดเครื่องนอนไปตากแดดกับอาการเยื่อบุจมูกอักเสบ 	

จากภูมิแพ้ ซึ่งอธิบายได้จากการศึกษาของ Arlian24 ที่

พบว่าการเจริญเติบโตตั้งแต่ระยะไข่ และการขยายขนาด

ประชากรของไรฝุ่น ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอุณหภูมิ 	

และความชื้นสัมพัทธ์ โดยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

สำหรับการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ของไรฝุ่นอยู่ใน

ช่วงอุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส และความชื้น 	

สัมพัทธ์ร้อยละ 75-80 โดยพบว่าที่อุณหภูมิสูงกว่า 55 

องศาเซลเซียส หรือที่ความชื้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ไรฝุ่น

ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้24 หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ

แวดล้อม เช่น การนำชุดเครื่องนอนหรือวัตถุที่มีไรฝุ่นไป

ตากแดดหรือสัมผัสความร้อน ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อม 	

ที่มีอุณหภูมิสูงและความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ จะทำให้เกิด

สภาวะไม่เหมาะสมแก่การฟักตัวของไรฝุ่นซึ่งไข่จะฝ่อ 

และตัวไรฝุ่นจะตายจากการขาดน้ำ ทั้งนี้เพราะไรฝุ่นได้

น้ำจากไอน้ำในอากาศ25 สอดคล้องกับการศึกษาของ 

Euan และ Ann26 ที่พบว่าการนำเอาพรมไปตากแดดที่

ความร้อนมากกว่า 35 องศาเซลเซียสอย่างน้อย 3 

ชั่วโมงสามารถฆ่าไรฝุ่นและไข่ได้ร้อยละ 100 และการ

ศึกษาของ Vanna27 พบว่าการที่ไข่ไรฝุ่นสัมผัสแสงแดด

โดยตรงมากกว่า 3 ชั่วโมงจะทำให้ไข่ไรฝุ่นไม่สามารถฟัก

เป็นตัวได้ นอกจากนี้ มีการกล่าวถึงรังสี UV-C ที่พบใน

แสงแดด โดยการศึกษาของ Ernieenor และคณะ28			

พบว่าอัตราการตายของไรฝุ่น D. Pteronyssinus และ 

D.farinae เป็นร้อยละ 100 เมื่อได้รับรังสี UV-C นาน 

60 นาที โดยสามารถทำลายไข่ได้มากกว่าไรฝุ่นตัวเต็มวัย 

รวมถึงคำแนะนำจากแนวทางในการป้องกันภูมิแพ้และ

หอบหืดโดย World Health Organization และ 

World Allergy Organization พบว่าควรมีการนำชุด

เครื่องนอนและพรมไปตากแดดที่จ้ามากกว่า 3 ชั่วโมง

เพื่อฆ่าไรฝุ่นและลดการกระตุ้นของอาการเยื่อบุจมูก

อักเสบจากภูมิแพ้29	

 สำหรับปัจจัยการซักชุดเครื่องนอนด้วยน้ำ

อุณหภูมิสูงไม่พบความสัมพันธ์กับอาการเยื่อบุจมูก

อักเสบจากภูมิแพ้ ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาวิจัยก่อนหน้า

ในบางการศึกษา ทางคณะผู้วิจัยมีความเห็นว่าอาจเกิด

จากที่การศึกษานี้เป็นการศึกษาถึงสภาพแวดล้อมใน

หอพักที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในหอพักเดียวกัน ซึ่งการ

ซักผ้าด้วยน้ำอุณหภูมิสูงเป็นไปได้ยาก จึงทำให้ไม่พบ

ความสัมพันธ์ดังกล่าว 

 จากการศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่างการ

สัมผัสสัตว์เลี้ยงที่มีขนกับอาการเยื่อบุจมูกอักเสบจาก

ภูมิแพ้ซึ่งอธิบายได้ว่าสะเก็ดของผิวหนังและปัสสาวะ 	

ของสัตว์จำพวกแมว กระต่าย หรือสุนัขสามารถกระตุ้น

การเกิดภูมิแพ้ได้และพบในปริมาณมาก หากมีการ 	

สัมผัสคลุกคลี เนื่องจากสามารถเกาะติดตามพื้นผิว

เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์หรือตามผนังบ้านได้30 สอดคล้องกับ

การศึกษาของ Thomas และคณะ30 ที่พบว่าแมวเป็น

แหล่งสะสมของสารก่อภูมิแพ้ซึ่งผลิตสารก่อภูมิแพ้ 

Felisdomesticus1 ประมาณ 5 มิลลิกรัมต่อวัน การ

เลี้ยงแมวภายในบ้านทำให้มีปริมาณสารก่อภูมิแพ้อย่างน้อย	

100 มิลลิกรัมในพรมและเฟอร์นิเจอร์ เมื่อศึกษาเรื่อง

การอาบน้ำแมวสรุปว่า สามารถลดสารก่อภูมิแพ้ได้  	

2-3 มิลลิกรัมและแนะนำให้อาบน้ำแมวอย่างน้อย 2 ครั้ง
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ต่อสัปดาห์ ซึ่งข้อสรุปนี้เช่นเดียวกับการศึกษาในสุนัข 

นอกจากนี้ การศึกษาของ Per31 ก็พบความชุกของ

อาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในผู้ที่ดูแลสัตว์ทดลอง

ร้อยละ 10-44 และพบว่าร้อยละ 73 ของผู้ป่วยจะมี

อาการมากขึ้นใน 1-2 ปี รวมทั้ง Unner และคณะ23			

พบว่ากลุ่มที่มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมซึ่งรวมถึง 	

การอาบน้ำแมว 2 ครั้งต่อสัปดาห์ จะสามารถลดอาการ

เยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ได้ 

 การศึกษานี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการ

สัมผัสฝุ่นหรือควันกับอาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ 

เนื่องจากประชากรที่ศึกษาอยู่ในสภาวะแวดล้อมเดียวกัน

ทั้งในกลุ่มที่ เกิดอาการและไม่เกิดอาการเยื่อบุจมูก

อักเสบจากภูมิแพ้และการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ

ในการเก็บข้อมูลอาจทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจ 	

คำว่าสัมผัสฝุ่นหรือควันไม่ตรงกับผู้วิจัย จึงทำให้ตัวแปรนี้

ไม่พบความสัมพันธ์กับอาการเยื่อบุจมูกอักเสบจาก

ภูมิแพ้ เช่นเดียวกับการทำความสะอาดห้องนอน การ

เก็บหนังสือ ของจุกจิก และเฟอร์นิเจอร์ในห้องนอน และ

การมีตุ๊กตามีขนที่มีส่วนประกอบของผ้าใยสังเคราะห์

หรือขนสัตว์บนที่นอนกับอาการเยื่อบุจมูกอักเสบจาก

ภูมิแพ้ 

 การศึกษานี้มีความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ม 

(random error) โดยดูจากการประมาณค่าในประชากร 	

ไม่แม่นยำ และอาจเกิดจากการเลือกโดยวิธีเลือกแบบ

บังเอิญหรือจำนวนขนาดตัวอย่างอาจจะน้อยเกินไป แต่

เนื่องจากการเปลี่ยนชุดเครื่องนอนมีความสัมพันธ์กับ

อาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ค่อนข้างมาก การ 	

เพิ่มจำนวนกลุ่มตัวอย่างจึงอาจไม่เปลี่ยนแปลงผล 	

การศึกษามากนัก ส่วนความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ  	

มีความคลาดเคลื่อนในการเก็บข้อมูลซึ่งเป็นข้อจำกัด 

เรื่องแบบคัดกรองอาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่

แปลจากต้นฉบับซึ่งแปลโดยผู้เชี่ยวชาญได้ความหมาย 	

แบบเดิม ความเที่ยงและความตรงเปลี่ยนไปจากเดิม

เพียงเล็กน้อยไม่ทำให้ข้อสรุปเปลี่ยนแปลงไปมากนัก 

สำหรับปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่ออาการเยื่อบุจมูกอักเสบ 	

จากภูมิแพ้และยังไม่ได้นำมาศึกษา เช่น การเปลี่ยน 	

แผ่นกรองในเครื่องปรับอากาศ จะมีอิทธิพลน้อยเนื่องจาก

กลุ่มตัวอย่างอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใกล้เคียงกันคือ การอยู่

ในหอพักซึ่งเครื่องปรับอากาศจะได้รับการทำความ

สะอาดพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้เป็นแบบภาค

ตัดขวางทำให้ผลการศึกษาไม่สามารถแสดงเหตุและผล

ของความสัมพันธ์ได้ผู้วิจัยเห็นว่าอาจศึกษาในรูปแบบ 

case-control study, prospective cohort study 

หรือการศึกษาเชิงทดลองจะสามารถสรุปเหตุและผลได้

ชัดเจนขึ้น และควรเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยอาจศึกษา

ร่วมกับสถาบันอื่นเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ในวงกว้างขึ้น 

 โดยสรุปนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เปลี่ยนชุดเครื่องนอน 	

ไม่เหมาะสมมีอาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้มากกว่า 	

กลุ่มที่เปลี่ยนชุดเครื่องนอนเหมาะสม ส่วนกลุ่มที่ไม่นำ

เครื่องนอนไปตากแดดมีอาการเยื่อบุจมูกอักเสบจาก

ภูมิแพ้มากกว่ากลุ่มที่นำเครื่องนอนไปตากแดด และกลุ่ม

ที่สัมผัสสัตว์เลี้ยงมีขนมีอาการเยื่อบุจมูกอักเสบจาก

ภูมิแพ้มากกว่ากลุ่มที่ไม่มีการสัมผัสสัตว์เลี้ยงที่มีขน 
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