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Allergen avoidance in asthma: 
how to integrate in your practice

รศ. พญ. อญัชล ีต ั"งตรงจติร

ศนูยบ์รกิารและวจิยัไรฝุ่ นศริริาช
ภาควชิาปรสติวทิยา 

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

มหาวทิยาลยัมหดิล 
Asthma

Allergic rhinitis

Atopic dermatitis

Atopic conjunctivitis

ปจัจยัทางพนัธกุรรม (Host)ปจัจยัทางพนัธกุรรม (Host)

• Abnormal genes 
• Abnormal Th2/Th1 

immune responses
• Abnormal of innate 

immunity

• Abnormal genes 
• Abnormal Th2/Th1 

immune responses
• Abnormal of innate 

immunity

ปจัจยัทางสิHงแวดลอ้ม

• Allergen exposure
• Infections 

• Smoking/pollutions 
• Foods etc.

What is allergy?

โรคภูมแิพ ้เป็นโรคทีHเกดิจากการตอบสนองของรา่งกายทีHไวกวา่ปกต ิ
                เมืHอไดร้บัสารกอ่ภูมแิพ ้(allergen) จะกระตุน้ใหเ้ซลลต์า่งๆ ทํางาน
                มากขึ"น เกดิการอกัเสบและมกีารหล ัHงสารเคมชีนดิตา่งๆ และมกีาร
                สรา้ง ไอ-จ-ีอ ี(IgE) ซึHงในคนปกตไิมเ่กดิอาการใดๆ 

60-80 %
40+%

2-10 %

1-5%

~10%

2-10%

Common
allergens

What is allergen?

สารทีHสามารถกระตุน้ใหเ้กดิอาการโรคภูมแิพ ้
หรอืผูป่้วยโรคภูมแิพเ้กดิมอีาการหรอื อาการทีHมอียูแ่ลว้กาํเรบิ
ข ึ"นได้ (IgE mediated response) Indoor allergens Outdoor allergens

ละอองเกสรพชื (pollens) ทีHพบบอ่ยไดแ้ก ่
   หญา้แพรก (Bermuda grass ) 
   หญา้ขน ( para grass )
   ผกัโขม( Careless weed ) กก (Sedge) 
   ธปูฤาษ ี(Cattail) etc.
สปอรเ์ชื"อรา (mold spores) เชน่ Aspergillus sp., 

Cladosporium sp., Penicillium sp., etc.

AEROALLERGENS:
สารกอ่ภูมแิพใ้นอากาศ มกักอ่ใหเ้กดิโรคภูมแิพท้างระบบการหายใจ

 ลําตวัใส สอีอกเหลอืง มองเห็นดว้ยตาเปลา่ไดย้าก

 ไมม่พีษิ ไมก่ดั ไมต่อ่ย ไมก่อ่โรคตดิตอ่

 มหีลายระยะ (ไข,่ ตวัออ่น 6 ขา, ตวัออ่น 8 ขา, ตวัเต็มวยั) 

 ตวัเมยี ขยนัวางไข่

 สตัวข์าขอ้ 8 ขา ขนาดเล็กมาก ขนาด 300-400 micron (0.3 มม.).

1.House dust mite allergen
Biology of House Dust Mite

• ชอบทีHมดื ทีHอบัชื"น อณุหภูมหิอ้ง (22-30 0ซ)

• ชอบเสน้ใย : ทีHนอน พรม

• ไมท่นความแหง้แลง้/ความรอ้น 

• ไมม่อีวยัวะสําหรบัหายใจ-ใชผ้วิตวั 

• ซมึซบันํ "าจากความชื"นในอากาศ

• ไดอ้าหารจากสิHงแวดลอ้ม: รงัแค  สะเก็ดผวิหนงั

แบคทเีรยี เชื"อรา ละอองเกสร
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Mite Allergens

• All stages     

• Skin debris

• Feces 90%

10 µm

Tiny - round object  that contains proteins, which are 

“allergens” 
Size of mite allergen: 10-40 µm 
90% of  mite allergen is from its feces 

Mites are effective allergen-producing machines 

10-20 pellets/d/mite; generating allergen 200 times of BW

Sidenius KE, et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2002;89:34-7.

Cain G,  et al. Allergy 1998;53:1213-5.

Allergenicity

Solid form: mite feces in dust / all stages

– stability > 10 yrs

– resist to 140 oC for 2 hrs

– water soluble (glycoprotein)

Liquid form: mite extracts: heat labile/decompose

หลกัการ

1) ลดจาํนวนตวั/ทาํลายไข/่ขจดัมลู

2) ทาํลายสภาพสารกอ่ภูมแิพ้

3) ลด/หลกีเลีHยงการสมัผสั

      วธิกีําจดั/ป้องกนัไรฝุ่ น

I   วธิทีางกายภาพ

II วธิทีางเคม:ี ยาฆา่ไร/สารทาํลายสภาพสารกอ่ภูมแิพ้

• ความร+อน

• ความเย็น

• ความชื้น

• ยาฆ5าไร

เตารีด – ความร+อนโดยตรง- ฆ5าตัวไร 

1. ลดจํานวนตัว/ทําลายไข5

วิธีทางกายภาพ

ตัวไรฝุKนเปMนๆ :  ถูกความร+อนโดยตรง 

60°°°°C ไรตายภายใน 30 นาที
70°°°°C ไรตายภายใน 3 นาที

สารก5อภูมิแพ+ไรฝุKน : ทนความร+อน 120 -140°°°°ซ

อัญชลี ตั้งตรงจิตร และคณะ 2002.

Cain A, et al., 1998.

ความร+อน
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• ความเย็นสามารถฆ5าตัวไรได+
• ท่ี -70 oซ - 5 ชม. อัตราการฟ[กไข5 ~ 0%
• ไม5สามารถทําลายสารก5อภูมิแพ+ไรฝุKน(-180°°°°C)
• เก็บไว+ฝุKน -20 oซ นาน 10 เดือน – ปริมาณสารก5อภูมิแพ+

ไรฝุKนไม5เปลี่ยนแปลง 
• แช5ตุaกตา เครื่องนอน ท่ี 20 oซ นาน 24 ชม. ฆ5าตัวไรได+

ความเย็น

ไม�สามารถนํามาใช+ในชีวิตประจําวันได+

ไรฝุ่ นเจรญิเตบิโตไดด้ที ีHมคีวามชื"นสงู

ภาวะทีHเหมาะตอ่การเจรญิเตบิโตของไรฝุ่ น

ความชื"นสมัพทัธร์อ้ยละ 75-80

อณุหภูม ิระหวา่ง 20oC- 25oC

ไรฝุ่ นมคีวามไวตอ่การเปลีHยนแปลงความชื"น & อณุหภมู ิ

ทีHความชื"นสมัพทัธต์ํHากวา่ 60% ไรเจรญิเตบิโตไดไ้มด่ ี

ไรฝุ่ นตายทีHความชื"นสมัพทัธ ์55% 

Arlian et al. 2002. 

ความชื"น (Humidity)

ความชื้นสัมพัทธbท่ี 50- 55% เหมาะสมสําหรับมนุษยb

การลดความชื้นสัมพัทธbสามารถลดจํานวนไรฝุKนได+

ความช้ืน (Humidity)

เคร่ืองปรับความชื้น
สามารถนํามาใช+ในชีวติประจําวนัได+

2.1  Acaricides : synthetic/natural -killing mites

Benzyl benzoate ; Pyrethroids derivatives, etc.

Cove oil, กานพลู เป็นตน้

2.2  protein denaturants: natural products -

Tannic acid 

Eucalyptus

Chrysanthemum

mainly use for carpet

Decompose slowly/Residual effect 

Toxic to mite ! Toxic to us ??

นอกจากทาํลายสภาพสารกอ่ภูมแิพ ้
ยงัสามารถลดจาํนวนตวัและทาํลายไขไ่ด้

2) การทาํลายสภาพสารกอ่ภมูแิพ:้ สารเคมี

• “การซกัลา้ง”มปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
เนืHองจากมูลไรซึHงสามารถละลายนํ "าได้

• เหมาะสําหรบัวสัดทุ ีHสามารถทาํไปซกัทาํ
ความสะอาดได้

มูลไร/สารกอ่ภูมแิพ ้ละลายในนํ "าไดด้ ี

   

ปจัจยัทีHชว่ยเพิHมประสทิธภิาพของการซกั
• สารทาํความสะอาด
• อณุหภูมขิองนํ "าทีHใชใ้นการซกั
• ระยะเวลาและจาํนวนรอบในการซกั

การซกัลา้งกบัการกําจัดไรฝุ่ น สรปุ
• ซักเครื่องนอนด+วยนํ้าร+อนท่ี อุณหภูมิ 60°c นาน 30 

นาที ทุก 1 เดือน (ถ+าทําได+)

• ซักเครื่องนอนด+วยนํ้าธรรมดาทุก 2 สัปดาหb และควรซัก
บ5อยข้ึนถ+าในห+องนอนมีสภาพอากาศชื้นและแสงแดด
ส5องเข+าถึงไม5เพียงพอ

• เครื่องซักผ+าตามบ+านมีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
กําจัดไรฝุKนและสารก5อภูมิแพ+จากไร และได+ผลใกล+เคียง
กับการซักด+วยมือ

• เครื่องนอนท่ีสามารถรีดได+ควรนํามารีดด+วยความร+อน

• ใช+วิธีอื่นๆ ร5วมกับการซัก
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วธิอีื�นๆ ในการกําจัดไร

การซกั +

ผา้คลมุป้องกนัไรฝุ่ น (encasing)

ดูดฝุ่ น (vacuum)

ปรบัสภาพหอ้งนอน

แดดสอ่งท ัHวทอ้งหอ้ง ความชื"น

หอ้งไมร่ก

หลกีเลีHยงการใชพ้รมในหอ้งนอน

ผา้กนัไรฝุ่ น

ผา้ปูทีHนอน

วสัดทุ ีHคลมุเครืHองนอนเพืHอก ั"นการเล็ดลอดฟุ้ งกระจายของ
ไรฝุ่ น/สารกอ่ภมูแิพไ้รฝุ่ น   “ผา้กนัไรฝุ่ น”

การคลมุเครืHองนอน
(encasement) 

3. ลด/หลกีเลีHยงการสมัผสั

1.  ผ+าพลาสติก (plastic covers)

ไม5มีช5องว5าง
ปmองกันการเล็ดลอดของไรฝุKน
และสารก5อภูมิแพ+ไรฝุKนได+ดีที่สุด

        ข+อเสีย: ไม5มีรูระบายอากาศ/ไม5มีความยืดหยุ5นเหมือนเนื้อผ+า

2.  ผ+าเคลือบ (coated covers)

เคลือบผ+าด+วย polyurethane / taflon 
มีลักษณะคล+ายผ+าพลาสติก มีคุณสมบัติกั้นไรฝุKน
และสารก5อภูมิแพ+ได+ใกล+เคียงกับผ+าพลาสติก
ผู+ใช+รู+สึกสบายตัวเนื่องจากยังคงความเปMนเนื้อผ+าไว+
ราคาแพง

ชนิดของผ+ากันไรฝุKน

3.  ผ+าทอแน5น (tightly woven type covers)

มีเส+นใยสานถี่แน5นมาก
ปmองกันตัวไรฝุKนและสารสารก5อภูมิแพ+ได+ดี
texture คล+ายผ+าธรรมดา, ซักน้ําได+

4.  ผ+าใยอัดแน5น (non-woven type covers)

ทําจากเส+นใย polypropylene 
เส+นใยสานไม5เปMนระเบียบ
มีประสิทธิภาพใกล+เคียงกับผ+าทอแน5น

ข+อเสีย : - หลังการใช+งานเส+นใย จะแยกตัวและฟูขึ้น
          - ไรฝุKนสามารถเจาะลงในเนื้อผ+าได+และก5อรังในผ+าได+

ชนิดของผ+ากันไรฝุKน

     ควรเปMน “ผ+าทอแน5น” ที่มีคุณสมบัติ
1. ขนาดรูของผ+า: ควรขนาดเล็กกว5า 10 ไมโครเมตร สามารถปmองกัน

การเล็ดลอดสารก5อภูมิแพ+ข้ึนมาได+
2. ผ+าทนต5อการเจาะไชของไรฝุKน: ถ
าไรฝุKนเจาะไชเส+นใยผ+า/ก5อรังได+
3. ความถ่ีของเส+นด+ายที่ใช+ทอ: โครงสร+างของผ+าที่ทอแน5นสามารถใน

การก้ันสารก5อภูมิแพ+และการเจาะไชของไรฝุKน
4. การระบายอากาศ: ถ+าผ+ากันไรฝุKนอากาศถ5ายเทดี นอนหลับสบาย
5. ผ5านการทดสอบ/ใบรับรองจากสถาบันที่เชือ่ถือได+ 

 คําแนะนําสําหรับเลือกซ้ือผ+ากันไรฝุKน
    พลาสติก: อากาศถ5ายเทไม5ดี ร+อน
    ผ+าอัดใย: ไรฝุKนสามารถเจาะไช เส+นใยผ+าได+ ก5อรังในผ+า
    ผ+าเคลือบสาร: อาจเกิดผลข+างเคียงจากการสัมผัสสารเคมีน้ันๆ

การเลือกซ้ือผ+ากันไรฝุKน

mattress

ก5อนซัก            หลังซัก
9.0                           0

26.5

15.0                          0

• เม่ือใช+ ต+องมีการซัก

• คลุมที่นอนและหมอนทุกใบด+วยผ+าพลาสติก หรือผ+ากันไรฝุKน เพ่ือ
ปmองกันมิให+มูลไรซ่ึงเปMนสารก5อภูมิแพ+ฟุmงกระจาย ช5วยลดการสูดดม
สารก5อภูมิแพ+ลงได+

• ซักปลอกหมอนและผ+าปูที่นอนทุก 2 สัปดาหbหรือ 1 เดือน ซักด+วยนํ้า + 
ผงซักฟอก หรือ นํ้าร+อนได+ย่ิงดี สามารถขจัดไรและมูลได+เกือบ 100%

• ซักผ+ากันไรฝุKน อย5างน+อยทุก 2 เดือน 
• ในห+องเดียวกัน ถ+าใช+บ+าง ไม5ใช+บ+าง   อย5าใช+ดีกว5า
• ใช+ของเล5นที่ซักได+
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- ทําด+วยผ+าทอแน5น หรือ
- ทําด+วยผ+าธรรมดาหรือผ+าทอแน5นมาเคลือบด+วย

� สารฆ5าไร (acaricides) ท่ีเปMนสารเคมี
� สารสกัดจากธรรมชาติชนิดต5างๆ
เพื่อทําเปMนผ+าหุ+มท่ีนอน ‘ท่ีนอนกันไรฝุKน’

- ราคาแพง
- ยังไม5มีการศึกษาวิจัยยืนยันถึงประสิทธิภาพอย5างแน5ชัด

ที่นอนกันไรฝุKน
(Mite free mattress/Mite safe bed) การดูดฝุKนช5วยได+อย5างไร?

•  ลดฝุKน  ลดเศษข้ีไคล (อาหาร)
•  ลดสารก5อภูมิแพ+

ชนิดเครื่องดูดฝุKน: มีความสําคัญ
-มีถุงเก็บกักฝุKนท่ีดี
-ชุดกรอง HEPA /ULTRA filter

การดูดฝุKน

Dry Vacuuming
Wet Vacuuming
Steam Cleaning

ลดปริมาณสารก5อภูมิแพ+
ลดจํานวนตัวไรฝุKนได+ยาก

ไรฝุKนพบสูงมากในที่นอน หมอน หรือพ้ืนที่เปMนพรม

สารก5อภูมิแพ+จากไรฝุKน มีขนาดใหญ5 (>10-40 µµµµm) 
ตกลงสู5พื้นภายใน 5 นาที

การศึกษาวิจัยสรุปว5า “เครื่องฟอกอากาศ” สามารถช5วยลด
ปริมาณของ aeroallergen ได+และไม5สามารถพิสูจนbได+ว5ามี
นัยสําคัญต5อปริมาณสารก5อภูมิแพ+ไรฝุKน แต5อาจช5วยลด
ปริมาณสารก5อภูมิแพ+ไรฝุKน 

การใช+เคร่ืองฟอกอากาศน5าจะมีประโยชนb
(Possibly useful) ในการควบคุมสารก5อภูมิแพ+ไรฝุKน

สารก5อภูมิแพ+จากไรฝุKน VS เคร่ืองฟอกอากาศ

1. ไมป่พูรม/เป็นพื"นเรยีบ

2. กําจดัส ิHงของรก

3. ทําความสะอาดสมํHาเสมอ

เร ิHมตน้ทีHหอ้งนอน

หอ้งนอน: โลง่โปรง่ ไมร่ก
ไมค่วรมตีน้ไม ้& สตัวเ์ล ี"ยง

การปรบัเปลีHยนสภาพสิHงแวดลอ้ม

4.เพิHมการไหลเวยีน
ของอากาศภายในบา้น

� จดัหอ้งนอนใหโ้ลง่ โปรง่ ไมป่พูรม พื"นผวิเรยีบทีHไมม่รีอ่ง ยา้ย
สิHงของไมจ่าํเป็นออกจากหอ้งนอน เพราะจะกกัเก็บฝุ่น 

� เปิดหนา้ตา่งเพืHอระบายอากาศใหถ้า่ยเท เพืHอลดความชื"น
� หม ัHนทาํความสะอาดบา้น ใชผ้า้ชุบนํ "าพอหมาด เช็ดถูพื"นหอ้ง หิ"ง/

ช ั"นวางของ/มุง้ลวด และซกัผา้มา่นเป็นประจาํดว้ย 

� คลุมทีHนอนและหมอนทกุใบดว้ยผา้พลาสตกิ หรอืผา้กนัไรฝุ่ น 
และซกัทาํความสะอาดตามทีHแนะนํามาแลว้
(ผา้ปูทีHนอนธรรมดา/ปลอกหมอน ควรหม ัHนซกัทําความสะอาดทุกๆ 2   

      สปัดาห/์อยา่งนอ้ยทุกเดอืน แตส่ําหรบัผา้กนัไรฝุ่นแนะนําใหซ้กัทํา

      ความสะอาดทุก 2 เดอืน เพืHอยดือายุการใชง้านของผา้ปูกนัไรฝุ่น)

� ของเลน่ในหอ้งนอนควรเป็นชนดิทีHซกัลา้งได้
� ถา้หอ้งนอนตดิแอร/์เครืHองปรบัอากาศ หรอืใชเ้ครืHองฟอก

อากาศ ควรหม ัHนนําแผน่กรอง (filter)  ออกลา้งทุก 1-2 เดอืน เพืHอมใิห้
เป็นแหลง่สะสมสารกอ่ภูมแิพ้

หอ้งนอนทีHเหมาะสมของคนแพไ้รฝุ่ น
2. Cockroach allergen

มาตรการท่ีใช+ในการปmองกันกําจัดแมลงสาบใน
บ+านเรือน

 กําจัด “ตัวแมลงสาบ”  ในท่ีพักอาศัย

 การจัดการสภาพแวดล+อม 

 

 

 กําจัด “ตัวแมลงสาบ”– source of allergen
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Biology of Cockroach
• แมลงสาบ ชอบออกหากินเวลากลางคืนและรวมกันอยู5เปMนกลุ5ม

• แมลงสาบกินอาหารได+ทั้งพืชและสัตวb ชอบอาหารประเภทแปmง
หรือน้ําตาล ซากสัตวb/แมลงที่ตายแล+ว น้ําลาย เสมหะกระดาษ
หรือแม+แต5ผ+า เปMนต+น  

• ชอบอาศัยในที่มืด อบอุ5นและมีความช้ืนสูง จึงมักพบตามมุม 
ซอกหลืบ รอยแตกร+าวในผนัง/เฟอรbนิเจอรbต5างๆ และหลัง
เครื่อง ใช+ไฟฟmาต5างๆ ซึ่งมีความอบอุ5น เช5น มอเตอรbตู+เย็น 
ด+านหลังไมโครเวฟ ใต+หม+อหุงข+าว หรือแม+แต5ภายในกล5อง
สวิทชbไฟ

• ห+องน้ํา ที่มีความช้ืนเปMนอีกแหล5งหลบซ5อนและอยู5อาศัย เช5น 
หลังโถชักโครก  หลังกระจกส5องหน+า ใต+อ5างล+างหน+า เปMนต+น

 โดยการใช+ “ผลิตภัณฑbกําจัดแมลงสาบ” ต5างๆ ได+แก5

- สเปรbยละอองฝอย: ชนิดสูตรนํ้า สูตรนํ้ามัน 

- เหย่ือพิษ: แบบชนิดเจล หรือแบบกล5องพร+อมใช+ 

- ผงสําหรับโรย

- กับดักแมลงสาบ 

 การพิจารณาเลือกใช+ต+องคํานึงถึงข+อดีและข+อเสียของผลิตภัณฑb
แต5ละชนิดและเลือกให+เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี การใช+งาน 
และความต+องการ

 1.การกําจัด “ตัวแมลงสาบ”

ข+อดีและข+อเสียของวิธีการกําจัดแมลงสาบ

วิธีการ ข+อดี ข+อเสีย
การฉีดพ5น
ละอองฝอย

-ใช+งานง5าย สะดวก 
-แมลงสาบตายทันที

- สารเคมีฟุmงกระจาย อันตรายต5อระบบ
    หายใจ
- สารเคมีปนเป��อนโดยไม5รู+ตัว
- ได+ผลแค5เพียงช่ัวคราวเท5านั้น
- ต+องระวังในการใช+เม่ือใกล+กับไฟหรือ
อาหาร 
-ไม5สามารถใช+ได+ในบางพ้ืนท่ี เช5น 
เคร่ืองใช+ไฟฟmา ท่ีเก็บอุปกรณbสําหรับ
อาหาร

กับดักกาว -ใช+งานง5าย สะดวก
-ไม5มีการใช+สารเคมี

- มักมีส่ิงมีชีวิตอ่ืนท่ีไม5ใช5เปmาหมายเข+ามา
ติด
- ต+องรู+จุดท่ีจะวางกับดัก

ข+อดีและข+อเสียของวิธีการกําจัดแมลงสาบ

วิธีการ ข+อดี ข+อเสีย
เหย่ือกําจัด
แมลงสาบ

-ใช+งานง5าย สะดวก ใช+ได+ทุกท่ี แม+ใน
บริเวณเคร่ืองใช+ไฟฟmา
-ไม5ฟุmงกระจายและลดความเส่ียงใน
การปนเป��อน
-ได+ผลกับแมลงท่ีหลบซ5อนอยู5ด+วย
-ใช+ควบคุมได+ในระยะยาว 1-3เดือน 
(ข้ึนกับคุณภาพของเหย่ือ)
-ลดการใช+สารเคมีเนื่องจากใช+ใน
ปริมาณน+อย
สําหรับเหย่ือพร+อมกล5อง: เหย่ือคง
ความสะอาดไว+ได+ดีกว5า 

-ต+องรู+จุดท่ีจะวางเหย่ือ
-จะเห็นผลช+ากว5า ประมาณ 
24-36 ช่ัวโมง

สําหรับเหย่ือพร+อมกล5อง: 
ไม5สามารถเข+าถึงแหล5งหลบ
ซ5อนของแมลงสาบได+ เช5น 
ตามรอยแตก 

1. การรักษาความสะอาดภายในบริเวณบ+าน ในห+องนอน ห+องครัว 
ห+องนํ้าและ ห+องเก็บของ เปMนหัวใจสําคัญของการปmองกันไม5ให+
แมลงสาบเข+ามาอาศัยและแพร5พันธุbภายในบ+าน 

2. เก็บอาหารให+มิดชิด กําจัดขยะและเศษอาหาร เปMนประจํา

3. การระบายอากาศในที่พักอาศัยและ ให+แดดส5องถึง เพ่ือให+บ+านไม5อับ

4. ปmองกันไม5ให+แมลงสาบสามารถเข+าสู5ตัวบ+านโดยการป�ดหรืออุดช5อง
โหว5ต5างๆ บริเวณประตู หน+าต5าง หรือ รอยแตกร+ายบนผนัง รวมถึง
การติดตะแกรงตาข5ายรูท5อระบายนํ้าทิ้งในห+องนํ้าหรือห+องครัว

5. ภายนอกบริเวณบ+านก็ต+องจัดเก็บข+าวของต5างๆ ให+เปMนระเบียบเพ่ือ
ไม5ให+เปMนที่หลบซ5อนของแมลงสาบได+ 

2.การจัดการสภาพแวดล+อม 

ควรให+สัตวbเลี้ยงอยู5นอกห+องหรือท่ีพักอาศัย  

ทําความสะอาดสัตวbเลี้ยงอย5างสมํ่าเสมอ 

ทําความสะอาดบ+าน อย5างสมํ่าเสมอ 

3.การควบคุมสารก�อภูมิแพ
 จากขนสัตว+เลี้ยง  
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4.การควบคุมสารก�อภูมิแพ
จากเชื้อรา   

• กําจัด “เชื้อรา”  ในท่ีพักอาศัย

• ทําความสะอาดบ+านอย5างสมํ่าเสมอ

• มีการระบายอากาศในท่ีพักอาศัย และ

ให+แดดส5องถึง เพื่อให+บ+านไม5อับชื้น

• อุดซ5อมรอยรั่วภายในบ+าน ห+องนํ้า และ

ห+องครัว

การขจัดสารก�อภูมิแพ
ในบ
าน

จัดบ+านให+โล5งโปร5ง ไม5มีมุมของรก และมีการระบายอากาศที่ดี 

รักษาความสะอาดภายในบริเวณบ+าน กําจัดขยะและเศษ
อาหาร เปMนประจํา

ใช+ผ+าชุบนํ้าหมาด เช็ดถูพ้ืนห+อง หิ้ง/ชั้นวางของ เช็ดถูมุ+งลวด 
และซักผ+าม5านอย5างสม่ําเสมอ

อุดซ5อมรอยร่ัวภายในบ+าน ห+องนํ้า และห+องครัว

ควรใช+เคร่ืองดูดฝุKนที่มีถุงเก็บฝุKนชนิดหนา หรือมี 2 ชั้น หรือมี 
HEPA filter เพ่ือปmองกันการฟุmงกระจายของสารก5อภูมิแพ+
ขณะใช+งาน

มาทําความสะอาดบ+านกันเถอะ 

 

เครื่องกรองอากาศ /เครื่องฟอกอากาศ/ionizer :

ต+องดูแลรักษาตามคู5มือการใช+งานอย5างสมํ่าเสมอ

เครื่องปรับอากาศ: ล+างแผ5นกรอง (filter) ทุก 1 – 2 เดือน 
เพื่อมิให+เปMนแหล5งสะสมสารก5อภูมิแพ+

อื่นๆ:   ควรให+สัตวbเลี้ยงอยู5นอกห+องหรือท่ีพักอาศัย  
ไม5ควรมีควันธูปและบุหรี่ ในบ+าน

การปmองกันกําจัดไรฝุKนและสารก5อภูมิแพ+ในบ+าน 
ควรทําควบคู5กับการรักษาโรค

สรุป  การขจัดสารก�อภูมิแพ
ในบ
าน


