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Allergen : สารทีส่ามารถกระตุน้ใหเ้กดิอาการโรคภมูแิพ้

Indoor allergen Outdoor allergen

ไรฝุ่ น (house dust mites), 

แมลงสาบ, 

ขนสตัวเ์ลีย้ง : ขนแมว 

ขนสนุขั ขนนก

เชือ้รา, etc.

เกสรดอกไม,้

ตน้ไม,้ 

ดอกหญา้,

เชือ้รา,

• Biogenic particles :  2 – 60 m

• Inhalant allergens         Respiratory tract



60% - 80%

40% - 60%

2-10%

5-10%



ในฝุ่ นบา้นมสีารกอ่ภมูแิพ ้(allergen)> 200 ชนดิ 
ทีม่คีวามส าคญัทางการแพทย์

Can f 1

Dust mite Der p 1 25

Dust mite Der f 1 25

Cat Fel d 1 35

Dog NA

Mouse Mus m 1 17.8

Rat Rat n 1 16.7

Cockroach Bla g1 25

Group Allergen MW (kDA)

Cockroach Bla g2 36



สารกอ่ภมูแิพไ้รฝุ่ น
(House dust mite allergen)



ล ำตัวใส สอีอกเหลอืง มองเห็นดว้ยตำเปลำ่ไดย้ำก

ไมม่พีษิ ไมก่ดั ไมต่อ่ย ไมก่อ่โรคตดิตอ่ ไมใ่ชป่รสติ

มหีลำยระยะ (ไข,่ ตวัออ่น 6 ขำ, ตวัออ่น 8 ขำ, ตวัเต็มวยั) 

ตัวเมยี ขยันวำงไข่

สตัวข์ำขอ้ 8 ขำ ขนำดเล็กมำก ขนำด 300-400 micron (0.3 มม.).



มอียูต่ำมธรรมชำติ

ไรฝุ่ นอยูป่ะปนในฝุ่ นบำ้น :

“ไรฝุ่ นบำ้น (house dust mite)”

พบไดท้ัว่โลก แตล่ะแหง่อำจมี

สำยพันธุต์ำ่งกนั 

มปีรมิำณตำ่งกนั : ทอ้งที/่ฤดกูำล เป็นตน้

ไรฝุ่ นสำยพันธุท์ีก่อ่โรคในคนไทย

1. Dermatophagoides  pteronyssinus (Dp)

2. Dermatophagoides farinae (Df)



รงัแค  สะเก็ดผวิหนงั 

แบคทเีรยี  เชือ้รา 

ละอองเกสร

รังแค



แหลง่สะสมไรฝุ่ น

ชอบทีม่ดื ไมช่อบแสงสวำ่ง 

ชอบทีอ่บัชืน้ อณุหภมูหิอ้ง (22-30 0ซ) 

ชอบเสน้ใย : ทีน่อน พรม

ทีน่อนทีใ่ชแ้ลว้ อำจมไีรฝุ่ น

100,000 ถงึ 10 ลำ้นตวั. 



Mite pellets.  Bar = 10 µm

Tovey et al.  Nature 1981; 289: 5798

Tiny - round object  that contains proteins, which are allergens; 

Size of mite allergen: 10-40 µm, water soluble, ทนความรอ้น (120 0ซ)

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

10 µm



หลกัการ

1) ลดจ านวนตวั/ท าลายไข/่ขจดัมลู

2) ท าลายสภาพสารกอ่ภมูแิพ้

3) ลด/หลกีเลีย่งการสมัผสั

วธิกี าจดั/ป้องกนัไรฝุ่ น

สดูดมมลูไร/สารกอ่ภมูแิพไ้รฝุ่ น

โรคภมูแิพไ้รฝุ่ น



I   วธิทีางกายภาพ

ผา้กนัไรฝุ่ น 

Air cleaner/Air purifier/Air filtration 

Air conditioning

Dehumidifier/Ventilation

Climate control

II วธิทีางเคม:ี

ยาฆา่ไร/สารท าลายสภาพสารกอ่ภมูแิพ้

สารเคมสีงัเคราะห์

สารธรรมชาติ

- ความรอ้น/ความเย็น/ความชืน้

- การซกัลา้ง

- การคลมุเครือ่งนอน

- การดดูฝุ่ น

- การปรบัสภาพแวดลอ้ม



ตวัไรฝุ่ นเป็นๆ :  ถกูความรอ้นโดยตรง 

60C ไรตายภายใน 30 นาที

70C ไรตายภายใน 3 นาที

สารกอ่ภมูแิพไ้รฝุ่ น : ทนความรอ้น 120 -140ซ

อญัชล ีต ัง้ตรงจติร และคณะ 2002.

Cain A, et al., 1998.



40 oซ 
กอ่นผึง่แดด หลงัผึง่แดด 5 ชม.

2 ชม. ไขฟ่่อ 50% 

5 ชม. ไขฟ่่อ 100%



ลด

ควำมชืน้/ฝุ่ น

การน าท่ีนอนผึง่แดดไมไ่ดผ้ล เพราะตวัไรฝุ่นจะหลบ

ลงไปอยู่ดา้นลา่งของที่นอนเวลาผึง่แดด และสารกอ่

ภมูแิพซ่ึ้งมสีว่นประกอบเป็นโปรตนีไมเ่สื่อมสภาพแม้

ในแดดจดั



Warm cook- 2 mins



✓ ✓

P1   P2     P3-pillow

P1                                   P2                                 P3



⚫ ความเยน็สามารถฆ่าตวัไรได้
⚫ ท่ี -70 oซ - 5 ชม. อตัราการฟักไข่ ~ 0%
⚫ ไม่สามารถท าลายสารก่อภมิูแพ้ไรฝุ่ น (-180 oซ )
⚫ เกบ็ไว้ฝุ่ น -20 oซ นาน 10 เดือน – ปริมาณสารก่อภมิูแพ้
ไรฝุ่ นไม่เปล่ียนแปลง

⚫ แช่ตุก๊ตา เครือ่งนอน ท่ี -20 oซ นาน 24 ชม. ฆ่าตวัไรได้

-20ซ

ไม่สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนัได้



⚫ ไรฝุ่ นเจริญเติบโตได้ดีในท่ีท่ีมีความช้ืนสงู

(ความช้ืนสมัพทัธร์้อยละ 75-80)

⚫ ท่ีความช้ืนสมัพทัธต์ า่กว่า 60% ไรเจริญเติบโตได้ไม่ดี

⚫ ไรฝุ่ นตายท่ีความช้ืนสมัพทัธ ์55% 

⚫ ความช้ืนสมัพทัธท่ี์ 50- 55% เหมาะสมส าหรบัมนุษย์

⚫ การลดความช้ืนสมัพทัธส์ามารถลดจ านวนไรฝุ่ นได้



Precise climate controller



Microscopic image showing dust mites in 

the treated culture (55% RH).

Arrows indicate the dead mites.

55% RH

75% RH

สามารถน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้



2.1  Acaricides : synthetic/natural -killing mites

Benzyl benzoate ; Pyrethroids derivatives, etc.

Cove oil, กานพล ู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 ??

วธิทีางเคม ี(Chemical method)



ไมแ่นะน าใหใ้ชส้ารในการก าจดัไรฝุ่น เพราะอาจแพ/้พิษตกคา้ง

Commercial Products



• ลกูเหม็น

1 hr- drunken mites

overnight- dead 100%



การซกัลา้งกบัการก าจดัไรฝุ่ น

⚫ “การซกัลา้ง”มปีระสทิธภิาพสงูสดุ เนือ่งจากมลู

ไรซึง่สามารถละลายน า้ได้

⚫ เหมาะส าหรบัวสัดทุ ีซ่กัท าความสะอาดได้

มลูไร/สำรกอ่ภมูแิพ ้ละลำยในน ้ำไดด้ี



⚫ สารท าความสะอาด

⚫ อณุหภมูขิองน า้ทีใ่ชใ้นการซกั

⚫ ระยะเวลาและจ านวนรอบในการซกั



ซกัแหง้ มลูไร 70%

น ้ำเปลำ่
ตวัไร 60%

มลูไร 84%

น ้ำเปลำ่+ผงซกัฟอก

ตวัไร 83%

มลูไร 98%

Arlian, Vyszenski-Moher, Morgan, 2003. JACI

- กำรเตมิสำรฆำ่ตวัไร (0.03% benzyl benzoate)เพิม่ประสทิธภิำพในกำรก ำจัด

ตวัไรได ้แตไ่มค่วรใชก้บัเครือ่งนอนเพรำะอำจมกีำรตกคำ้งของสำรเคมี

- น ้ำยำปรับผำ้นุ่ม ??? 



⚫ ซกัเครือ่งนอนดว้ยน า้รอ้นที่

อณุหภมู ิ 60°c นาน 30 นาท ีทกุ 1 เดอืน

⚫ ซกัเครือ่งนอนดว้ยน า้ธรรมดาทกุ 2 สปัดาห ์และควรซกั

บอ่ยขึน้ถา้ในหอ้งนอนมสีภาพอากาศชืน้และแสงแดด
สอ่งเขา้ถงึไมเ่พยีงพอ

⚫ เครือ่งซกัผา้ตามบา้นมปีระสทิธภิาพเพยีงพอในการ
ก าจดัไรฝุ่ นและสารกอ่ภมูแิพจ้ากไร และไดผ้ลใกลเ้คยีง
กบัการซกัดว้ยมอื

⚫ เครือ่งนอนทีส่ามารถรดีไดค้วรน ามารดีดว้ยความรอ้น

⚫ ใชว้ธิอี ืน่ๆ รว่มกบัการซกั



กำรซกั +

กำรคลมุเครือ่งนอน (encasement) 

ดดูฝุ่ น (vacuum)

ปรับสภำพหอ้งนอน

แดดสอ่งทั่วทอ้งหอ้ง ควำมชืน้↓

จัดหอ้งไมใ่หร้ก

หลกีเลีย่งกำรใชพ้รมในหอ้งนอน



ผำ้กนัไรฝุ่ น

ผำ้ปทูีน่อน

วสัดทุีค่ลมุเครือ่งนอนเพือ่กัน้กำรเล็ดลอดฟุ้งกระจำยของ

ไรฝุ่ น/สำรกอ่ภมูแิพไ้รฝุ่ น “ผา้กนัไรฝุ่ น”



“ผ้ากันไรฝุ้น” ดีจริงหรือ ? 



Vichyanond et.al. 1999
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1. ก ัน้ไรฝุ่ น/สารกอ่ภมูแิพไ้รฝุ่ น 

2. ไรฝุ่ นไมส่ามารถเจาะลงในเนือ้ผา้ได้

3. ปลอดภยักบัผูใ้ช้

4. สะดวกสบาย

5. ราคาเหมาะสม

etc.





300 µm

10-40 µm

Pore size of 500 m

cover





ม ี4 ชนดิ

- พลาสตกิ (Plastic) -100%

- ผา้เคลอืบสาร (coating cover)

- ผา้ทอแนน่ (woven cover )

- ผา้อดัใย (non-woven cover)

100%



ผา้ทอแน่น (tightly woven type covers)

มเีสน้ใยสานถีแ่น่นมาก
ป้องกนัตวัไรฝุ่ นและสารสารก่อภมูแิพไ้ดด้ี
texture คลา้ยผา้ธรรมดา, ซกัน ้าได้

ผา้ทอแน่นผา้ปทูีน่อนทัว่ไป



ควรเป็น “ผำ้ทอแน่น” ทีม่คีณุสมบตัิ

1. ขนำดรขูองผำ้: ควรขนำดเล็กกวำ่ 10 ไมโครเมตร สำมำรถป้องกนักำรเล็ด
ลอดสำรกอ่ภมูแิพข้ ึน้มำได ้

2. ผำ้ทนตอ่กำรเจำะไชของไรฝุ่ น: ถำ้ไรฝุ่ นเจำะไชเสน้ใยผำ้/กอ่รังได ้

3. ควำมถีข่องเสน้ดำ้ยทีใ่ชท้อ: โครงสรำ้งของผำ้ทีท่อแน่นสำมำรถในกำรกัน้
สำรกอ่ภมูแิพแ้ละกำรเจำะไชของไรฝุ่ น

4. กำรระบำยอำกำศ: ถำ้ผำ้กนัไรฝุ่ นอำกำศถำ่ยเทด ีนอนหลบัสบำย

5. ผำ่นกำรทดสอบ/ใบรับรองจำกสถำบนัทีเ่ชือ่ถอืได ้

ค ำแนะน ำส ำหรับเลอืกซือ้ผำ้กนัไรฝุ่ น

พลำสตกิ: อำกำศถำ่ยเทไมด่ ีรอ้น

ผำ้อดัใย: ไรฝุ่ นสำมำรถเจำะไช เสน้ใยผำ้ได ้กอ่รังในผำ้

ผำ้เคลอืบสำร: อำจเกดิผลขำ้งเคยีงจำกกำรสมัผัสสำรเคมนัีน้ๆ



mattress

กอ่นซกั หลงัซกั

9.0                           0

26.5

15.0                          0

เมือ่ใช ้ตอ้งมกีำรซกั

❖ คลมุทีน่อนและหมอนทกุใบดว้ยผา้พลาสตกิ หรอืผา้กนัไรฝุ่ น 
เพือ่ป้องกนัมใิหม้ลูไรซึง่เป็นสารกอ่ภมูแิพฟุ้้ งกระจาย ชว่ยลด
การสดูดมสารกอ่ภมูแิพล้งได้ ในหอ้งเดยีวกนั ถา้ใชบ้า้ง ไมใ่ช้

บา้ง ไมไ่ดผ้ลดี

• ซกัปลอกหมอนและผา้ปทูีน่อนทกุ 2 สปัดาหห์รอื 1 เดอืน ซกั
ดว้ยน า้ + ผงซกัฟอก หรอื น า้รอ้นไดย้ ิง่ด ีสามารถขจดัไรและ
มลูไดเ้กอืบ 100%

• ซกัผา้กนัไรฝุ่ น อยา่งนอ้ยทกุ 2 เดอืน 

• ผา้กนัไรฝุ่ นมอีายกุารใชง้าน



พรม/ทีน่อน

ลดจ ำนวนตวัไรฝุ่ น

ลดปรมิำณสำรกอ่ภมูแิพ ้?

Dry Vacuuming

Wet Vacuuming

Steam Cleaning



ไรฝุ่ นยดึตวักบัเสน้ใยอยา่งเหนียวแน่น

ยำก ?



การหลีกเลี่ยงไรฝุ่นและสารแพ้

การดดูฝุ่ นช่วยไดอ้ยา่งไร?

• ลดฝุ่น  ลดเศษขีไ้คล (อาหาร)

• ลดสารกอ่ภมูแิพ้

ชนดิเคร่ืองดดูฝุ่น: มคีวามส าคญั

-มถีงุเก็บกกัฝุ่นท่ีดี

-ชดุกรอง HEPA /ULTRA filter



1. ไมป่พูรม/เป็นพืน้เรยีบ

2. ก ำจัดสิง่ของรก

3. ท ำควำมสะอำดสม ำ่เสมอ

1. เริม่ตน้ทีห่อ้งนอน

หอ้งนอน: โลง่โปรง่ มขีองนอ้ยชิน้
ไมค่วรมตีน้ไม ้& สตัวเ์ลีย้ง



▪ ไมป่พูรม พืน้หอ้งควรเป็นพืน้ผวิเรยีบทีไ่มม่รีอ่ง

▪ หอ้งโลง่โปรง่ แสงแดดสอ่งถงึ

▪ เฟอรน์เิจอรน์อ้ยชิน้ & เฟอรน์เิจอรผ์วิเรยีบ 

▪ ไมค่วรมมีมุของรก

▪ ท ำควำมสะอำดงำ่ย

▪ หมอน ทีน่อน ควรหุม้ดว้ยผำ้ป้องกนัไรฝุ่ น

▪ ผำ้หม่ : ผำ้แพรหรอืควรท ำจำกใยสงัเครำะห์

▪ ไมม่ตีน้ไม ้/ไมม่ตีุก๊ตำ /ไมม่สีตัวเ์ลีย้งในหอ้ง





เครื่องฟอกอากาศ

ก าจัดไรฝุ่น...ได้จริงหรือ? 



ไรฝุ่ นพบสงูมากในท่ีนอน หมอน หรือพืน้ท่ีเป็นพรม
สารก่อภมิูแพ้จากไรฝุ่ น มีขนาดใหญ่ (>10-40 m) 
ตกลงสู่พืน้ภายใน 5 นาที
การศึกษาวิจยัสรปุว่า “เครื่องฟอกอากาศ” สามารถช่วยลด
ปริมาณของ aeroallergen ได้ อาจช่วยลดปริมาณสารก่อ
ภมิูแพ้ไรฝุ่ นได้บา้ง แต่ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ

กำรใชเ้ครือ่งฟอกอำกำศน่ำจะมปีระโยชน์
(Possibly useful) ในกำรควบคมุสำรกอ่ภมูแิพไ้รฝุ่ น

สารก่อภมิูแพ้จากไรฝุ่ น VS เครือ่งฟอกอากาศ

เคร่ืองฟอกอากาศ ก าจัดไรฝุ่น...ได้จริงหรือ? 



Air filter

Dust            Smoke          Pollen        Dust mites

?
▪ประสบการณ์
▪ บอกต่อ
▪ โฆษณา

การดแูลรกัษาเครื่อง



• ประเภทของเสน้ใย 

• ความสกปรก  การใชง้าน     แหลง่อาหารของไร 

• mite density  ความหนาของทีน่อน 

• mite allergen burden  อายขุองทีน่อน

ท่ีนอนใหม่                                    ท่ีนอนเกา่

Mattresses: ท่ีนอน/ฝกู
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Washing             

ที่นอนบาง

84% removal of mite allergens (feces)

-water alone

-water + soap

-water + detergent

98%

-water + detergent + bleach
JACI 2003;111:1269-73

ผา้ปูที่นอน/ผา้ห่ม



ผา้กนัไรฝุ่ น

ผา้ปูท่ีนอน

ที่นอนหนา

Encasing



ซกั, คลมุ

ก าจดั/ปรบัสภาพหอ้ง ท าความสะอาด

ตอ้งใชห้ลายวิธีร่วมกนั

ท าอย่างไร…ขจดัไรฝุ่นได้



สารกอ่ภมูแิพแ้มลงสาบ
(Cockroach allergen)



สารกอ่ภมูแิพแ้มลงสาบ
(Cockroach allergen)

มคีวามส าคญัเป็นอนัดบั 2 รองจากสารกอ่ภมูแิพไ้รฝุ่ น 

เป็นโปรตนีทีม่ขีนาดเล็กมาก (ต ัง้แต ่6-120 kDa)

มาจากทกุระยะในวงจรชวีติ: ไข ่ตวัออ่น และตวัเต็มวยั

จากสว่นตา่งๆ ของตวัแมลงสาบ หรอืชิน้สว่นของซากจากแมลงสาบ 

เชน่ ปีก หนวด เปลอืก และปลอกหุม้ไข ่รวมท ัง้สารคดัหล ัง่ 

ส ิง่ขบัถา่ย และของเหลวจากการส ารอกดว้ย

มลูแมลงสาบ” มากกวา่จาก “ตวั” ถงึ 6 เทา่

แหลง่สะสมสารกอ่ภมูแิพแ้มลงสาบ : หอ้งครวั หอ้งน ัง่เลน่ > หอ้งนอน



> 3,500 known species of cockroaches

Only about 10 species inhabit households

Neostylopyca rhombifolia

Blattella germanica
German CR

Nauphoeta cinerea

Supella longipalpa
Common domiciliary CR species 

Periplaneta americana

American CR

Periplaneta brunneaPeriplaneta fuliginosa

About Cockroaches



เพือ่การควบคมุสารกอ่ภมูแิพแ้มลงสาบ 

ด าเนนิการไดด้ว้ย 2 วธิหีลกัๆ คอื

1. การจดัการสภาพแวดลอ้ม

การรกัษาความสะอาดภายในบรเิวณบา้น เชน่ หอ้งนอน 
หอ้งครวั หอ้งน า้ และ หอ้งเก็บของ

ป้องกนัไมใ่หแ้มลงสาบสามารถเขา้สูต่วับา้นโดยการปิดหรอื

อดุชอ่งโหวต่า่งๆ 

จดัเก็บขา้วของตา่งๆ ใหเ้ป็นระเบยีบเพือ่ไมใ่หเ้ป็นทีห่ลบซอ่น

ของแมลงสาบได ้

เก็บอาหารใหม้ดิชดิ และระวงัไมใ่หม้เีศษอาหารหลน่บนพืน้ 

ถงัขยะตอ้งมฝีาปิดมดิชดิ และ

หม ัน่น าขยะไปก าจดัอยา่งสม า่เสมอ



2. ก าจดั “ตวัแมลงสาบ”  ในทีพ่กัอาศยั

โดยการใชส้ารเคมหีรอือปุกรณ์

2.1 การฉดีพน่ละอองฝอย ไดแ้ก่ สเปรย์ละอองฝอย

มชีนดิสตูรน า้ สตูรน า้มนั

2.2. เหยือ่ก าจดัแมลงสาบ เหยือ่พษิ 

2.3  กบัดกัแมลงสาบ กบัดกักาว หรอืแบบกลอ่งพรอ้มใช้



Pet allergen

• Cat allergen (Fel d 1 )

• Dog allergen (Can f1)

Source: sebaceous & saliva glands/dander

particle ขนาดเล็ก ประมาณ 5 um

ฟุ้ งกระจายในอากาศไดง้า่ย

สารกอ่ภมูแิพท้ ัง้จากแมวและสนุขัสญูเสยีสภาพ

การเป็นสารกอ่ภมูแิพไ้ด้ โดย

การใชค้วามเย็นที ่-20 oซ หรอื 

ความรอ้นสงูที ่140 oซ นาน  60 นาท ี

Levels of pet allergen were significantly 

decreased  after removing pets from home

Cat hair



ควรใหส้ตัวเ์ลีย้งอยูน่อกหอ้งหรอืทีพ่กัอาศยั  
ท าความสะอาดสตัวเ์ลีย้งอยา่งสม า่เสมอ 

ท าความสะอาดบา้น อยา่งสม า่เสมอ 

การควบคมุสารกอ่ภมูแิพ ้จากขนสตัวเ์ลีย้ง  



Prevalence: at least 2 to 10% of adults and children worldwide

Fungal Allergy

Fungal spore

universal atmospheric components: 

indoors & outdoors

The average size : 2-10 µm

Ranges from 2–3 µm (Aspergillus, Penicillium)

up to 160 µm (Helminthosporium)

associated with both upper & lower

respiratory symptoms

spores & spore extracts can cause 

immediate bronchoconstriction in 

sensitive subjects



Alternaria alternata Aspergillus fumigatus

Cladosporium spp.

Penicillium spp

Fusarium spp

Common fungal allergenic extracts

1-celled spore: potent allergen



การควบคมุสารกอ่ภมูแิพจ้ากเชือ้รา   

⚫ ก าจดั “เชือ้รา”  ในทีพ่กัอาศยั

⚫ มกีารระบายอากาศในทีพ่กัอาศยั  

และใหแ้ดดสอ่งถงึ เพือ่ใหบ้า้นไมอ่บัชืน้

⚫ อดุซอ่มรอยร ัว่ภายในบา้น หอ้งน า้ และ

หอ้งครวั

⚫ ท าความสะอาดบา้นอยา่งสม า่เสมอ



Dust collection

Mite allergen               Mite count                  Mite identification  

And cockroach allergen

Patent

Environmental assessment for allergen

ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช



(Medical Indoor Environment Counselor)

F. De Blay et al. Allergy 2003;58:27-33 (UK)

Patient

Allergist

Home visit

A trained counselor-MIEC

Mite avoidance recommendation



1. รกัษาสิง่แวดลอ้ม หลกีเลีย่งหรอืก าจดัสิง่ทีแ่พก้อ่ใหเ้กดิ
ภมูแิพ้

2. การใชย้าบรรเทาอาการภูมแิพ:้ ยากนิ ยาพน่ ยาทา ใชย้า
กนิ ยาตา้นฮสีตามนิ (หรอืยาแกแ้พ)้ มกัแนะน าใหใ้ชย้าตา้น
ฮสีตามนีในรุน่ที ่2 ส่วนยาพน่สเตยีรอยด ์จะใชใ้นกรณีทีม่ ี
อาการปานกลางถงึรุนแรงหรอืมอีาการตอ่เนือ่ง ซึง่การใช้

ยากลุม่นีค้วรใชต้ามแพทยส์ ัง่เทา่น ัน้

3. การฉีดวคัซีนภูมแิพ ้จะใช้ในกรณีทีม่อีาการรุนแรงทีไ่ม่
สามารถรกัษาไดด้ว้ยยา

4. รกัษาสขุภาพใหแ้ข็งแรงอยูเ่สมอ 

รบัมือกบัโรคภมิูแพ้อย่างไร

http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml
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www.dustmitethailand.com





จำกไขเ่ป็นตวัแก่ : 

~ 1 เดอืน

ตวัเมยี : 

ออกไข่ 1-3 ฟอง/วัน; 

~80 ฟองในเวลำ 45 วัน

ลอกครำบ

ลอกครำบ

ตวัแก ่8 ขำ

ตวัออ่น 6 ขำ

ออกไข่

ฟักตวั

อำยขุยั : 2-3  เดอืน

3-4 วัน



⚫ ในฝุ่ นบา้นทีเ่ล ีย้งแมว : ตรวจพบปรมิาณของ Fel 
d 1 สงูถงึ  8 g – 1.5 mg /g dust ซึง่เป็นระดบั
ทีก่อ่โรคได ้ 

⚫ บา้นทีไ่มม่กีารเลีย้งแมว : มปีรมิาณ Fel d 1 อยู่
ระหวา่ง 0.2– 80 g /g dust



ท าอยา่งไร…ขจดัสารกอ่ภมูแิพใ้นบา้น

การรกัษาความสะอาดภายในบรเิวณบา้น เศษอาหาร ก าจดัขยะ

จดับา้นใหโ้ลง่โปรง่ ไมม่มีมุของรก และมกีารระบายอากาศทีด่ ี

ใชผ้า้ชุบน า้พอหมาด เช็ดถพูืน้หอ้ง หิง้/ช ัน้วางของ มุง้ลวด และ

ซกัผา้มา่นอยา่งสม า่เสมอ

ควรสวมหนา้กากป้องกนัฝุ่ น ขณะท าความสะอาด

ใชเ้ครือ่งดดูฝุ่ นทีม่ถีงุเก็บฝุ่ นชนดิหนา หรอืม ี2 ช ัน้ หรอืม ี

HEPA filter เพือ่ป้องกนัการฟุ้ งกระจายของสารกอ่ภมูแิพข้ณะ

ใชง้าน

มำท ำควำมสะอำดบำ้นกนัเถอะ 



ท าอยา่งไร…ขจดัสารกอ่ภมูแิพใ้นบา้น

เครือ่งกรองอำกำศ /เครือ่งฟอกอำกำศ/ionizer :

ตอ้งดแูลรักษำตำมคูม่อืกำรใชง้ำนอยำ่งสม ำ่เสมอ

เครือ่งปรับอำกำศ: ลำ้งแผน่กรอง (filter) ทกุ 1 – 2 เดอืน 
เพือ่มใิหเ้ป็นแหลง่สะสมสำรกอ่ภมูแิพ ้

อืน่ๆ:   ควรใหส้ตัวเ์ลีย้งอยูน่อกหอ้งหรอืทีพั่กอำศยั  
ไมค่วรมคีวนัธปูและบหุรี ่ในบำ้น

การป้องกนัก าจดัสารกอ่ภมูแิพใ้นบา้น 
ควรท าควบคูก่บัการรกัษาโรค



Thailand : 

44-77.5% of allergic rhinitis & asthma patients 
have positive skin prick test of CR allergen

(Choovivathavanich et al., 1971; 1974

Kongpanichkul et al., 1997

Pumhirun et al., 1997)

Incidence of CR allergy is found in at least 30-40%
of atopic patients & commonly cause asthma

Sensitization & re-exposure to CR allergen is associated 
with 

Exacerbating asthma especially in children 
Socio-economic status
Inner-city residence

โรคภมูแิพแ้มลงสาบ



cocker spaniels
basset hounds

German shepherds

สลัดขีรั้งแคทุก 3-4 วัน



สลัดขีรั้งแคทุก 21 วัน

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.hundezeitung.de/bild/yorkshireterrier.jpg&imgrefurl=http://www.hundezeitung.de/hundekunde/artenkunde12.html&h=343&w=400&sz=43&hl=th&start=19&tbnid=V6lJDARxsp6rSM:&tbnh=106&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DYorkshire%2Bterrier%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26lr%3D%26sa%3DG


⚫ พบใน น า้ลาย รงัแค ปสัสาวะ

⚫ สารกอ่ภมูแิพจ้ากสนุขั: Can f 1  MW 25 kDa

⚫ เป็น particle ขนาดเล็ก ฟุ้ งกระจายในอากาศไดง้า่ย

⚫ Sensitized level > 10 g /g dust

⚫ พบไดท้ ัว่ไปตามทีส่าธารณะ & ในบา้นทีเ่ล ีย้งสนุขั

5-10%



Fel d 1 MW 36 kDa; from sebaceous & saliva glands

Cat allergen levels (up to 70%): by the cat licking itself

Cat hair • A tiny particle; size ~ 5 m

• Become airborne 

(for months)

• Transfer of allergen 

sources by means of 

clothing 



Prevalence of Fungal Allergy

Range from 2-91%, depending 

upon the population studied, 

extracts used, and species tested


