แบบเสนอโครงการประชุมวิชาการ
1.หัวข้อจัดประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ “การใช้ยารักษาโรคจมูกอักเสบและภูมิแพ้”
2.องค์กรผู้จัดการประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3.หลักการและเหตุผลของโครงการ
โรคแพ้อากาศ หรือจมูกอักเสบภูมิแพ้ เป็ นโรคที่เกิดจากเยื่อบุจมูกมีความไวต่อสิ่งกระตุน้ มากผิดปกติ ไม่สามารถ
รักษาให้หายขาดได้ มักจะมีอาการ เป็ นๆ หายๆ การใช้ยารักษาโรคแพ้อากาศเป็ นการรักษาที่ทาให้การอักเสบในเยื่อบุจมูก
ลดน้อยลง ทาให้อาการคัน จาม คัดจมูก นา้ มูกไหล หรือมีเสมหะลงคอลดน้อยลง แต่การรักษาดังกล่าวเป็ นการแก้ท่ปี ลายเหตุ
บางครัง้ ผูป้ ่ วยไม่สามารถลดหรือหลีกเลี่ยงเหตุท่ที าให้มีอาการได้ อาจจาเป็ นต้องใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการต่าง ๆ ทางจมูกซึ่งการ
รักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในปั จจุบนั เมื่อเริ่มรักษาด้วยยา ในกรณีท่ีอาการรุนแรงน้อยและยังไม่รบกวนคุณภาพชีวิต ให้เริ่ม
จากการใช้ยาต้านฮีสตามีน และ/หรือยาหดหลอดเลือด สาหรับในกรณีท่ีอาการรุนแรงปานกลางถึงมาก หรืออาการที่เกิดขึน้
รบกวนคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วย ไม่ว่าจะมีระดับความรุนแรงใด สามารถใช้ยาสเตียรอยด์พ่นจมูกเดี่ยว ๆ และ/หรืออาจใช้ยาต้าน
ฮีสตามีนเป็ นยารักษาร่วมได้ แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ิ โดยเฉพาะในบริบทร้านยา พบว่ายังเกิดความไม่แน่ใจเกี่ยวกับการ
จ่ายยาสเตียรอยด์พ่นจมูก โดยเฉพาะเรื่องข้อบ่งใช้ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย นอกจากนีก้ ารเลือกจ่ายยาต้านฮีสตามีน
และ/หรือยาหดหลอดเลือดให้แก่ผูป้ ่ วยยังคงต้องมีการทบทวนความรู ใ้ ห้กับเภสัชกรอย่างต่อเนื่องถึงข้อบ่งใช้ ประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยด้วยเช่นกัน
ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เล็งเห็นว่าอาชีพเภสัชกรมีความจาเป็ นต้องทราบ
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ิท่เี หมาะสมสาหรับการใช้ยารักษาโรคจมูกอักเสบและภูมิแพ้นีใ้ นบริบทของเภสัชกรชุมชน จึงได้จดั การ
ประชุมวิชาการออนไลน์ขนึ ้ ในหัวข้อเรื่อง การใช้ยารักษาโรคจมูกอักเสบและภูมิแพ้ เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรูแ้ ละทักษะ
ทางวิชาชีพในประเด็นดังกล่าว
4.วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อเพิม่ พูนความรูใ้ ห้กบั เภสัชกรเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ใิ นการจ่ายยารักษาโรคจมูกอักเสบและภูมิแพ้

5.เป้ าหมาย

เภสัชกรที่สนใจจานวน 200 ท่าน

6.วิทยากร

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ พีรพันธ์ เจริญชาศรี

แพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์

7.ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-14.00 น.
8.สถานที่

ออนไลน์

9.รูปแบบการประชุม

การบรรยาย

10.หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ……….
11.รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ……….
12.ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
เภสัชกรมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ใิ นการจ่ายยารักษาโรคจมูกอักเสบและภูมิแพ้
13.งบประมาณโครงการ
งบประมาณดาเนินการจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
14. กาหนดการประชุม
เวลา

หัวข้อ

13.00 – 14.00 น.

การใช้ยารักษาโรคจมูกอักเสบและภูมิแพ้

14.00 เป็ นต้นไป

แบบทดสอบหลังจบการบรรยาย

ผูร้ บั ผิดชอบ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ พีรพันธ์ เจริญชาศรี

15. เนือ้ หาโดยสังเขป
โรคแพ้อากาศ หรือจมูกอักเสบภูมิแพ้ เป็ นโรคที่เกิดจากเยื่อบุจมูกมีความไวต่อสิ่งกระตุน้ มากผิดปกติ ไม่สามารถรักษาให้
หายขาดได้ มักจะมีอาการ เป็ นๆ หายๆ การใช้ยารักษาโรคแพ้อากาศ เป็ นการรักษาที่ทาให้การอักเสบในเยื่อบุจมูกลด
น้อยลง ทาให้อาการคัน, จาม, คัดจมูก, นา้ มูกไหล หรือมีเสมหะลงคอลดน้อยลง แต่การรักษาดังกล่าวเป็ นการแก้ท่ปี ลายเหตุ
บางครัง้ ผูป้ ่ วยไม่สามารถลดหรือหลีกเลี่ยงเหตุท่ที าให้มีอาการได้ อาจจาเป็ นต้องใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการต่าง ๆ ทางจมูก
สาหรับการเลือกใช้ยาในการรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ ขึน้ อยูก่ บั ชนิดและความรุนแรงของโรค รวมไปถึงอาการของผูป้ ่ วย ว่า
มีอาการอะไรเด่น และพิจารณาเลือกใช้ยาที่มฤี ทธิ์ชว่ ยบรรเทาอาการนัน้ ๆ
แนวทางการแบ่งชนิด และความรุนแรงของโรคภูมิแพ้ทางจมูก
คณะทางานขององค์การอนามัยโลก ได้เสนอการแบ่งชนิดของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ ออกเป็ น 2 ชนิดคือ
1. Intermittent หมายถึง ผูป้ ่ วยมีอาการเป็ นช่วง ๆ โดยมีอาการน้อยกว่า 4 วันต่อสัปดาห์ หรือมีอาการติดต่อกันน้อยกว่า 4
สัปดาห์
2. Persistent หมายถึง ผูป้ ่ วยมีอาการคงที่ โดยมีอาการมากกว่า 4 วันต่อสัปดาห์ และมีอาการติดต่อกันนานกว่า 4 สัปดาห์

นอกจากนัน้ องค์การอนามัยโลกได้เสนอให้ใช้อาการทางคลินิกที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วย แบ่งความรุนแรงของโรค
ออกเป็ น 2 ระดับคือ อาการน้อย (mild) และ อาการปานกลางถึงมาก (moderate to severe)
นอกจากนัน้ การเลือกใช้ยายังขึน้ อยู่กบั อาการของผูป้ ่ วย ว่ามีอาการอะไรเด่น และพิจารณาเลือกใช้ยาที่มีฤทธิ์ชว่ ยบรรเทา
อาการนัน้ ๆ เช่น
1. ยาต้านฮิสทามีน (antihistamines) ใช้ได้ผลดีในการบรรเทาอาการที่เกิดจากฮิสทามีนเช่น คัน จาม นา้ มูกไหล คัน
และเคืองตา แต่ได้ผลน้อยกับอาการคัดจมูก
2. ยาหดหลอดเลือด (decongestant) ใช้เพื่อลดอาการคัดจมูกเป็ นหลัก มีทงั้ ชนิดพ่น/หยอดจมูก และชนิดกิน ยา
ชนิดพ่น/หยอดจมูก ออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าชนิดกิน คือออกฤทธิ์ได้ภายใน 5-10 นาทีหลังพ่น/หยอดยา ข้อเสียที่พบในชนิดพ่น/
หยอดจมูกคือ การใช้ต่อเนื่องนานเกิน 5 วัน อาจทาให้เกิดอาการกลับมาคัดแน่นจมูกมากขึน้ หลังหยุดยาตามมาได้
นอกจากนัน้ อาจทาให้ระคายเคืองจมูก และทาให้มีนา้ มูกเพิม่ ขึน้ ได้ แต่สามารถให้ยาชนิดพ่น/หยอดจมูก ได้เป็ นระยะเวลา
สัน้ ๆ ในผูป้ ่ วยที่มีอาการคัดจมูกมาก ยาชนิดกินออกฤทธิ์ภายใน 30 นาทีหลังกิน ไม่ทาให้เกิดอาการกลับมาคัดแน่นจมูกมาก
ขึน้ หลังหยุดยา แต่ฤทธิ์ลดอาการคัดจมูกจะน้อยกว่าชนิดพ่น/หยอดจมูก ควรใช้ยาหดหลอดเลือดชนิดกินอย่างระมัดระวัง
เนื่องจากอาจทาให้เกิดผลข้างเคียงได้ เช่น กระสับกระส่าย หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ เวียนศีรษะ ปวดหัว มือสั่น และนอนไม่หลับ
นอกจากนีค้ วรหลีกเลี่ยงการใช้ยาหดหลอดเลือดชนิดกินในผูป้ ่ วยที่เป็ นต้อหิน ต่อมลูกหมากโต ไทรอยด์เป็ นพิษ ความดันโลหิต
สูง โรคหัวใจและหลอดเลือด หญิงตัง้ ครรภ์ ผูป้ ่ วยมีปัญหาทางจิต และผูป้ ่ วยที่มีอายุนอ้ ยกว่า 1 ปี หรือมากกว่า 60 ปี
ปั จจุบนั ยังมียาต้านฮิสทามีนผสมกับยาหดหลอดเลือด (antihistamines + decongestants) ด้วย จุดประสงค์ของการผสมยา
ทัง้ 2 ชนิดเข้าด้วยกัน คือ ช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกของผูป้ ่ วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ได้เพิม่ ขึน้ ซึ่งยาต้านฮิสทามีนมีฤทธิ์
ดังกล่าวน้อย นอกจากนัน้ ถ้ายาต้านฮิสทามีนเป็ นชนิดที่ทาให้งว่ ง ยาหดหลอดเลือดที่ผสมกันอาจช่วยลดอาการง่วงได้ ยา
ผสมชนิดนีส้ ามารถให้ผปู้ ่ วยได้ถา้ โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้มีอาการคัน จาม นา้ มูกไหล ร่วมกับอาการคัดจมูก ข้อดีคือไม่ตอ้ งสั่งยา
ให้ผปู้ ่ วยถึง 2 ชนิด (ยาต้านฮิสทามีนและ ยาหดหลอดเลือด) ซึง่ จะเพิ่มความร่วมมือของผูป้ ่ วยในการกิน แต่ไม่แนะนาให้ใช้
ต่อเนื่องเป็ นประจา เนื่องจากอาจมีผลที่ไม่พึงประสงค์ของยาหดหลอดเลือดได้
3. ยาสเตียรอยด์ (corticosteroids) สามารถให้ได้ทงั้ ชนิดพ่นจมูก (nasal corticosteroids) และชนิดกิน (oral
corticosteroids)
3.1) ยาสเตียรอยด์พ่นจมูก เป็ นยาที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ โดยสามารถลดอาการทางจมูกได้ทกุ
อาการ ได้แก่ อาการคันจมูก จาม นา้ มูกไหล และคัดแน่นจมูก และยังลดอาการทางตาได้ดว้ ย นอกจากนัน้ สามารถใช้เพื่อ
ป้องกันอาการดังกล่าวได้เช่นกัน แนะนาให้ใช้ยาสเตียรอยด์พ่นจมูกเป็ นลาดับแรกในผูป้ ่ วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ท่มี ีอาการคัด
จมูกเด่น เนื่องจากยาสเตียรอยด์พ่นจมูกออกฤทธิ์ลดการอักเสบจากภูมิแพ้โดยมีผลต่อการสังเคราะห์โปรตีนของเซลล์ ดังนัน้ ยา
จะเริ่มออกฤทธิ์ชา้ ประมาณ 7-8 ชม. และยาจะมีประสิทธิผลเต็มที่หลังจากใช้ยาอย่างสม่าเสมอนาน 1-2 สัปดาห์ อย่างไรก็ดี

ในผูป้ ่ วยบางราย ยาอาจเริ่มออกฤทธิ์เร็วกว่านี ้ คือภายใน 2 ชม. หลังพ่นยา ทาให้การใช้ยาเฉพาะเวลามีอาการก็ยงั ให้
ผลการรักษาที่ดี แต่ประสิทธิภาพอาจไม่ดเี ท่าการใช้ยาอย่างสม่าเสมอ ยาสเตียรอยด์พ่นจมูกจะออกฤทธิ์เฉพาะที่สงู โดยมี
ความเข้มข้นของยาสูงที่เยื่อบุจมูก และมีการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดต่ามาก จึงมีผลข้างเคียงน้อย การใช้ยาสเตียรอยด์พ่น
จมูกโดยทั่วไปในขนาดแนะนาพบว่าไม่พบผลข้างเคียงทั่วร่างกายชัดเจน และมีความปลอดภัยสูง ยาสเตียรอยด์พ่นจมูกอาจ
เกิดผลข้างเคียงเฉพาะที่ได้ เช่น จาม แสบร้อน เกิดสะเก็ดในโพรงจมูก จมูกแห้ง ระคายเยื่อบุจมูกหลังพ่นยา หรือทาให้เกิด
เลือดกาเดาไหลได้ แต่ไม่เกิดเยื่อบุจมูกฝ่ อหลังใช้ยาเป็ นระยะเวลานานหลายปี
3.2) ยาสเตียรอยด์ชนิดกิน มีขอ้ บ่งชีใ้ นการใช้รกั ษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้คือ
1. ในรายที่มีอาการคัดจมูกมาก ซึ่งทาให้การใช้ยาสเตียรอยด์พ่นจมูกได้ผลไม่ดี เนื่องจากยาไม่สามารถเข้าไปในจมูกได้ท่วั ถึง
หรือมีอาการรุนแรงและไม่ตอบสนองต่อยาอื่น
2. ในรายที่มีภาวะจมูกไม่ได้กลิ่นร่วมด้วย
3. ในรายที่มีรดิ สีดวงจมูกเล็กๆ ร่วมด้วย และให้ยาสเตียรอยด์ชนิดกินเพื่อกาจัดริดสีดวงจมูก
4. ในรายที่มีเยื่อบุจมูกอักเสบจากการใช้ยาหดหลอดเลือดชนิดพ่น/หยอดจมูกนานเกินไป
4. Topical anticholinergic drug เช่น ipratropium bromide ใช้ลดอาการนา้ มูกไหลเป็ นหลัก ไม่มีผลต่ออาการจาม
หรือคัดจมูก ไม่นิยมใช้เป็ นยาอันดับแรก โดยมักใช้เป็ นยาทางเลือกในผูป้ ่ วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ท่มี ีอาการนา้ มูกไหลเรือ้ รังที่
ใช้ยาสเตียรอยด์พ่นจมูกและยาต้านฮิสทามีนแล้วอาการนา้ มูกไหลไม่ดีขนึ ้ หรือในรายที่อาการสาคัญของผูป้ ่ วยคือ นา้ มูกไหล
การใช้ยาพ่นนีต้ ่อเนื่องเป็ นเวลานานอาจทาให้เกิดอาการจมูกแห้ง เลือดกาเดาไหล อาการปั สสาวะคั่ง และต้อหินได้ แต่พบได้
น้อย
5. Cromones (sodium cromoglycate, nedocromil) ใช้ได้ผลบ้างในการบรรเทาอาการที่เกิดจากฮิสทามีนเช่น คัน
จาม นา้ มูกไหล เป็ นยาที่ปลอดภัยและมีผลข้างเคียงน้อย ในปั จจุบนั ยานีไ้ ม่มจี าหน่ายในประเทศไทย
6. Antileukotrienes ช่วยลดอาการคัดจมูกเป็ นหลัก อาจใช้ยาชนิดนีเ้ สริมในกรณีให้ยาชนิดอื่น ๆ ช่วยบรรเทา
อาการคัดจมูกแต่อาการไม่ดีขนึ ้ และเป็ นยาที่ใช้ได้ผลดีในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคหืดร่วมกับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้

