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คะแนนประเมินควัามเสัี�ยงของการเกิดโรคภ์ูมิแพ้้

คนใน

ครอบครัว

ชนิดและความรุนแรงของอาการภูมิแพ้ คะแนนรวม

โรคหลัก (1) โรครอง (2)

อาการชัดเจน ไม่แน่ใจ ไม่มีอาการ อาการชัดเจน ไม่แน่ใจ ไม่มีอาการ

พ่อ 2 1 0 1 0.5 0

แม่ 3 2 0 1 0.5 0

พี่ 2 1 0 1 0.5 0

(1) โรคหลัก: โรคหืด  ผ่ืื่นผิื่วหนังอักเสบจากภูมิแพ้  จมูกอักเสบจากภูมิแพ้  แพ้นมวัว

(2) โรครอง: ลมพิษ แพ้ยา แพ้อาหารอ่ืนๆ  เย่ือบุตาอักเสบจากภูมิแพ้

คะแนนรวม คืือ คืะแนนสููงสุูดของโรคืหลัักแลัะโรคืรองมารวมกัน ถ้้าคืะแนน > 2 แสูดงว่ามีคืวามเสีู�ยง

แนวทางปฏิิบััติิในการป้องกันโรคภููมิิแพ้้ของประเทศไทย พ้.ศ. 2563

   นิยามของเด็กกลีุ่มเสัี�ยง

•	 เด็้กท่ี่�ม่ปรืะวัติูของญ�ติูสุ�ยตูรืง	เช่้นำ	พ่่อ	แม่	และพ่่�	อย่�งน้ำอย	1	คนำ
ท่ี่�เป็นำโรืคภููมิแพ้่	 ได้้แก่	 ภููมิแพ้่จมูก	 โรืคหืด้	 ผืั�นำผิัวหนัำงอักเสุบจ�ก
ภููมิแพ้่	แพ้่อ�ห�รื	

•	 ใช้้คะแนำนำปรืะเมินำคว�มเสุ่�ยงของก�รืเกิด้ภููมิแพ้่ท่ี่�ม่คะแนำนำ	> 2

  ในช่่วังตั้ั�งครรภ์์แลีะให้นมบุตั้ร

 การปฏิิบัติตัว์และอาหารที่้�แม่กินในระหว์่างตั�งครรภ์์

•	 แนำะนำำ�ให้กินำอ�ห�รืครืบทัี่�ง	5	หมู่อย่�งสุมดุ้ล
•	 ไม่จำ�เป็นำตู้องงด้อ�ห�รืกลุ่มเสุ่�ยงท่ี่�จะที่ำ�ให้เกิด้ก�รืแพ้่	เช่้นำ	นำมวัว	ไข่	 ถั�วเหลือง	แป้งสุ�ล่	

อ�ห�รืที่ะเล	ถั�วลิสุง	ถั�วเปลือกแข็ง
•	 ก�รืงด้อ�ห�รืในำแม่ตัู�งครืรืภ์ูอ�จที่ำ�ให้เกิด้ภู�วะข�ด้สุ�รือ�ห�รืได้้ทัี่�งในำแม่และที่�รืกในำครืรืภ์ู
•	 ไม่สูุบบุหร่ื�และหล่กเล่�ยงก�รืสัุมผััสุกับสุ�รืก่อภููมิแพ้่	เช่้นำ	ไรืฝุุ่�นำ	แมลงสุ�บ	และ	ควันำบุหร่ื�	

    การคลีอด

 จ�กหลักฐ�นำท่ี่�ม่ในำปัจจุบันำ	ก�รืผ่ั�คลอด้อ�จม่ผัลตู่อก�รืเกิด้โรืคภููมิแพ้่ของที่�รืก		โด้ยเฉีพ่�ะ
โรืคหืด้



  ผัลีิตั้ภ์ัณฑ์์เสัริมอาหารในมารดาแลีะทั้ารก

 จุุลินที่รีย์สัุขภ์าพ
•	 ที่�รืกกลุ่	มเสุ่�ยงก�รืเสุริืมจุลินำที่ร่ืย์สุุขภู�พ่ในำช่้วงตัู�งครืรืภ์ูและในำที่�รืกอ�จช่้วยลด้โอก�สุ

ก�รืเกิด้ผืั�นำผิัวหนัำงอักเสุบจ�กภููมิแพ้่	และก�รืแพ้่อ�ห�รื
•	 ยังไม่ม่หลักฐ�นำสุนำับสุนุำนำว่�ก�รืเสุรืิมจุลินำที่ร่ืย์สุุขภู�พ่สุ�ม�รืถลด้อัตูรื�ก�รืเกิด้โรืคหืด้และ

จมูกอักเสุบจ�กภููมิแพ้่ได้้
•	 ช้นิำด้	ปริืม�ณี	และรืะยะเวล�ในำก�รืรัืบปรืะที่�นำจุลินำที่ร่ืย์สุุขภู�พ่อ�จม่ผัลตู่อปรืะสิุที่ธิีภู�พ่

ของก�รืปัองกันำโรืค

 พรีไบโอติก
•	 ม่หลักฐ�นำสุนัำบสุนุำนำว่�	 ก�รืให้พ่ร่ืไบโอตูิกบ�งช้นิำด้	 เช่้นำ	 human	milk	 oligosaccharides	

(HMO)	สุ�ม�รืถลด้ก�รืเกิด้โรืคภููมิแพ้่บ�งช้นิำด้ได้้	เช่้นำ	ภู�วะแพ้่โปรืตู่นำนำมวัว	เป็นำตู้นำ	

แนวทางในการป้้องกัน อายุุ

ก�รืกินำนำมแม่ อย่�งน้ำอยนำ�นำ		4	เดื้อนำ

ก�รืเริื�มอ�ห�รืเสุริืม
•	 เริื�มอ�ห�รืใหม่ท่ี่ละช้นิำด้ทุี่ก	3-5	วันำ
•	 ค่อยๆ	เพิ่�มปริืม�ณีของอ�ห�รื
•	 เริื�มด้้วยข้�ว	ผัักใบเข่ยว	เนืำ�อสัุตูว์	เช่้นำ	หมู	ไก่	

ปล�นำำ��จืด้	ผัักสุ้้มแด้ง	และไข่แด้งสุุก
•	 ถ้�เป็นำไปได้้ควรืให้กินำอ�ห�รืท่ี่�ปรุืงเอง	

และปรุืงสุุกสุมบูรืณ์ี

ตัู�งแตู่อ�ยุ	4	เดื้อนำและก่อนำอ�ยุ	6	เดื้อนำ

ก�รืเริื�มอ�ห�รืท่ี่�ม่โอก�สุที่ำ�ให้เกิด้ก�รืแพ้่ได้้สูุง	ได้้แก่	
นำมวัว	ถั�วเหลือง	ไข่ทัี่�งฟอง	แป้งสุ�ล่	

ควรืเริื�มหลังอ�ยุ	6	เดื้อนำหลังจ�กท่ี่�กินำอ�ห�รืเสุริืมอื�นำๆ	
ได้้และไม่ม่คว�มผิัด้ปกติู

*	 ควรืหยุด้กินำอ�ห�รืนัำ�นำทัี่นำท่ี่ถ้�ม่อ�ก�รืผัิด้ปกตูิและ
ปรึืกษ�แพ่ที่ย์ผู้ัเช่้�ยวช้�ญด้้�นำภููมิแพ้่

อ�ห�รืที่ะเลทุี่กช้นิำด้	ได้้แก่	ปล�ที่ะล	กุ้ง	ปู ควรืเริื�มหลังอ�ยุ	1	ปี	โด้ยให้เริื�มปล�ก่อนำ

•	 ในำกรืณ่ีท่ี่�นำมแม่ไม่เพ่่ยงพ่อ	 สุ�ม�รืถให้นำมผังสูุตูรื
สุำ�หรัืบที่�รืกในำเด็้กท่ี่�อ�ยุน้ำอยกว่�	1	ปี	

•	 ถั�วท่ี่�เป็นำเม็ด้ทัี่�งหล�ยควรืหล่กเล่�ยงเนืำ�องจ�กอ�จเกิด้
อันำตูรื�ยในำก�รืสุำ�ลักเข้�หลอด้ลม

•	 ไม่แนำะนำำ�ให้ตูรืวจคัด้กรืองก�รืแพ้่อ�ห�รื	 เช่้นำ	 ก�รื
ที่ด้สุอบภููมิแพ้่ที่�งผิัวหนัำง	(skin	prick	test),	ก�รืเจ�ะ
เลือด้ตูรืวจห�	specific	IgE	ก่อนำเริื�มอ�ห�รืเสุริืมในำเด็้ก
ท่ี่�ไม่ม่ปรืะวัติูหรืืออ�ก�รืแสุด้งท่ี่�สุงสัุยว่�แพ้่อ�ห�รื

•	 ไม่แนำะนำำ�ให้เจ�ะเลือด้ตูรืวจห�	specific	IgG	ตู่ออ�ห�รื

   การกินนมแม่แลีะการเริ�มอาหารเสัริมในการป้องกันโรคภ์ูมิแพ้้



   นมสัูตั้รพ้ิเศษในการป้องกันภ์ูมิแพ้้

 คำาแนะนำา: 

•	 ที่�รืกกลุ่มเสุ่�ยงท่ี่�นำมแม่ไม่เพ่่ยงพ่อในำช่้วงอ�ยุ	 4-6	 เดื้อนำแรืก	 partially	 hydrolyzed	 whey	
formulas	และ	extensively	hydrolyzed	casein	formulas	อ�จม่ปรืะสิุที่ธิีภู�พ่ในำก�รืป้องกันำ
ก�รืเกิด้ผืั�นำผิัวหนัำงอักเสุบจ�กภููมิแพ้่	และก�รืแพ่โ้ปรืตู่นำนำมววัในำเด้ก็	ช่้วงอ�ยแุรืกเกดิ้	ถึง	6	ปี	
เมื�อนำำ�ม�ใช้้แที่นำนำมวัวสูุตูรืปกติู

•	 ยังไม่ม่หลักฐ�นำเพ่่ยงพ่อในำก�รืสุนัำบสุนุำนำก�รืใช้้นำมถั�วเหลือง	นำมแพ่ะ	หรืือนำมสูุตูรืกรืด้อะมิโนำ
ในำก�รืป้องกันำโรืคภููมิแพ้่

•	 ยังไม่ม่หลักฐ�นำสุนัำบสุนุำนำว่�ก�รืใช้้นำมสูุตูรืพิ่เศษ	 ม่ปรืะสุิที่ธิีภู�พ่เหนำือกว่�ก�รืกินำนำมแม่	
ในำก�รืป้องกันำโรืคภููมิแพ้่

   การทั้าสัารเพ้ิ�มควัามชุ่่มช่้�นผัิวัหนัง

•	 ก�รืที่�สุ�รืเพิ่�มคว�มชุ่้มชื้�นำผิัวหนัำงให้แก่ที่�รืกแรืกเกิด้กลุ่มเสุ่�ยง	 สุ�ม�รืถช้่วยป้องกันำก�รื
เกิด้ผืั�นำภููมิแพ้่ผิัวหนัำงในำที่�รืกได้้
-	 แนำะนำำ�ให้ที่�สุ�รืเพิ่�มคว�มชุ่้มชื้�นำผิัวหนัำงให้แก่ที่�รืกทัี่�วทัี่�งตัูวรืวมใบหน้ำ�และแขนำข�
ภู�ยในำ	1-3	สัุปด้�ห์แรืกเกิด้	จนำกรืะทัี่�งที่�รืกอ�ยุอย่�งน้ำอย	6-8	เดื้อนำอย่�งน้ำอยวันำละ	
1	ครัื�ง	

-	 หล่กเล่�ยงผัลิตูภัูณีฑ์์ท่ี่�ม่สุ่วนำผัสุมของนำำ��หอม		และม่สุ่วนำปรืะกอบสุ�รืสุกัด้จ�กธีรืรืมช้�ติู
ท่ี่�ม�จ�กอ�ห�รื	เช่้นำ	นำม	ข้�วโอ๊ตู	แป้งสุ�ล่	เป็นำตู้นำ	เนืำ�องจ�ก	ม่รื�ยง�นำก�รืเกิด้ก�รืแพ้่	
อ�ห�รืจ�กก�รืกินำภู�ยหลังก�รืใช้้ผัลิตูภัูณีฑ์์

   การดูแลีสัิ�งแวัดลี้อมเพ้่�อป้องกันภ์ูมิแพ้้ในกลีุ่มเด็กทั้ี�มีควัามเสัี�ยง

	 ก�รืสัุมผััสุกับสุ�รืก่อภููมิแพ้่ในำอ�ก�ศจะเพิ่�มคว�มเสุ่�ยงในำก�รืถูกกรืะตุู้นำและที่ำ�ให้พั่ฒนำ�ไป
เป็นำโรืคหืด้และภููมิแพ้่อื�นำๆ	ควรืปฏิิบัติูดั้งน่ำ�

1. ลดการสััมผััสักับไรฝุุ่�น 

•	 จัด้บ้�นำให้เป็นำรืะเบ่ยบ	 ม่เครืื�องใช้้เท่ี่�ท่ี่�จำ�เป็นำ	 โด้ยเฉีพ่�ะในำห้องนำอนำ	ไม่ควรืปูพ่รืม	และ
ควรืที่ำ�คว�มสุะอ�ด้ด้้วยก�รืเช็้ด้ถูทุี่กวันำ

•	 ใช้้ปลอกหมอนำและผ้ั�ปูท่ี่�นำอนำแบบที่อแน่ำนำป้องกันำไรืฝุุ่�นำ	
•	 ที่ำ�คว�มสุะอ�ด้เครืื�องนำอนำทุี่กสัุปด้�ห์ด้้วยก�รืซั่กด้้วยนำำ��ร้ือนำหรืือใช้้เครืื�องอบผ้ั�หลังก�รื

ซั่กด้้วยอุณีหภููมิ	55-60	องศ�เป็นำเวล�ปรืะม�ณี	30	นำ�ท่ี่

 **  การใช้้หลัายๆ วิธีีร่วมกันสูามารถ้ลัดการสัูมผััสูไรฝุุ่�นได้



2. ลดการสััมผััสักับสััตว์์เล้�ยง

	 ก.	นำำ�เอ�สุุนัำข	หรืือ	แมว	ออกไปไว้ท่ี่�อื�นำ
	 ข.	ในำกรืณ่ีท่ี่�ไม่สุ�ม�รืถนำำ�ออกไปได้้	ก�รืลด้ก�รืสัุมผััสุอ�จที่ำ�ได้้
โด้ยใช้้หล�ยๆ	วิธ่ีร่ืวมกันำ	ดั้งน่ำ�

•	 ไม่นำำ�ม�ไว้ในำห้องนำอนำ
•	 อ�บนำำ��ให้อย่�งน้ำอยทุี่กสัุปด้�ห์
•	 ใช้้เครืื�องฟอกอ�ก�ศรืะบบ	HEPA	ในำห้องท่ี่�ปิด้ปรืะตููหน้ำ�ตู่�ง
•	 จัด้ให้ม่ก�รืรืะบ�ยอ�ก�ศท่ี่�ด่้

3. ลดการสััมผััสักับซากแมลงสัาบ

•	 กำ�จัด้สิุ�งแวด้ล้อมท่ี่�เอื�อตู่อก�รืเจริืญเติูบโตูของแมลงสุ�บ	 เช่้นำ	 แหล่งนำำ��และเศษอ�ห�รื	
เสุ้นำที่�งเดิ้นำและรัืงท่ี่�หลบซ่่อนำของแมลงสุ�บ

•	 ใช้้อุปกรืณ์ีดั้กจับแมลงสุ�บและนำำ�ไปกำ�จัด้นำอกบ้�นำ
•	 กำ�จัด้แมลงสุ�บในำรืูปแบบของเหยื�อกำ�จัด้แมลงสุ�บ	 เจล	 หรืือสุเปรืย์ฉ่ีด้พ่่นำ	 ด้้วยคว�ม

รืะมัด้รืะวัง

หลีีกเลีี�ยงการสััมผััสักับควัันบุหร่�ทั้ั�งขณะแม่ตั้ั�งครรภ์์แลีะหลีังคลีอด 



นมท่ีอาจใชทดแทน ไดแก
- pHF-whey
- eHF-casein

การทาสารเพ่ิมความชุมช้ืน
ผิวหนัง ใหแกทารกท้ังตัว

ต้ังแตแรกเกิด จนถึง 6 เดือน

หลีกเล่ียงผลิตภัณฑท่ีมี

สวนผสมของน้ําหอม และมี

สวนประกอบสารสกัดจาก

ธรรมชาติท่ีมาจากอาหาร เชน

นม ขาวโอต แปงสาลี
ในกรณีท่ีไมสามารถกินนมแมได

pHF = partially hydrolysated formula

eHF = extensively hydrolysated formula

หญิงต้ังครรภ
อาหารในระหวางต้ังครรภและใหนมบุตร: ควรรับประทานอาหาร

ใหสมดุลครบท้ัง 5 หมู ไมจําเปนตองงดอาหารใดๆ และควรหลีกเล่ียง
การสูบบุหร่ี และการสัมผัสควันบุหร่ี

เด็กกลุมท่ีมีความเส่ียง
จากประวัติโรคภูมิแพในพอแมและพ่ี หรือโดยใชคะแนนประเมินความเส่ียงท่ี > 2

ใหกินนมแมอยางเดียว
เปนเวลานาน

อยางนอย 4 เดือน
และใหเร่ิมอาหารเสริม
ต้ังแตอายุ 4-6 เดือน

การควบคุมส่ิงแวดลอม
หลีกเล่ียงการสัมผัสกับสารกอภูมิแพ 

(ไรฝุน ซากแมลงสาบ สัตวเล้ียง) 

และควันบุหร่ี


