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 โรคภูมิแพท่ีสําคัญอันประกอบดวย  โรคหอบหืด  โรคภมิูแพทางจมูก  โรคภูมิแพทางผิวหนัง และการแพ
สารอาหาร  เปนโรคท่ีเร้ือรังและตองเสียคาใชจายสูงในการรักษา  รวมท้ังอาจมี อาการรุนแรงจนทําใหตองเขารับการ
รักษาในโรงพยาบาล  ขาดโรงเรียน   หรือตองหยุดงาน ในปจจุบันมีแนวโนมวาโรคหอบหืดในเดก็จะเพิ่มสูงข้ึนท่ัว
โลก  ขณะท่ีการศึกษาความชุกของโรค ภูมิแพในประชากรผูใหญของไทยยังมีนอย  การศึกษานีจ้ึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
หาความชุกของโรคหอบหืด  และภูมิแพในกลุมผูใหญท่ีเปนนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยโดยใช  คําถามซ่ึง
แปลจาก  ISAAC  (International   Study  of  Asthma  and   Allergies  in  Childhood)   questionnaires  ท้ังแบบ
ขอเขียน  และคําถามประกอบวิดีทัศน  ผลการสํารวจในนิสิตนักศึกษา จํานวน 3,631  ราย   จากสถาบันอุดมศึกษา  6   
แหงเปนเพศชาย 1,197  ราย คิดเปนรอยละ  33  และ เพศหญิง 2,434  ราย คิดเปนรอยละ  67  ของผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด  อายุระหวาง  16-31  ป  (อายุเฉล่ีย  19.1  ป   ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  1.67)  พบความชุกของโรคหอบหืด  
ภูมิแพทางจมูก  ภูมิแพทางผิวหนัง  และการแพสารอาหารในนิสิตนกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยเปน
รอยละ  10.1 , 26.3 , 9.4  และ   20.5  ตามลําดับ   จากการศึกษาในคร้ังนี้พบวาโรคหอบหืดในนิสิตนักศึกษาพบมาก
ข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับการสํารวจที่ผานมา  แตโรคภูมิแพอ่ืนๆ  ไมไดสูง ข้ึนชัดเจน  โรคภูมิแพจึงเปนปญหาท่ีสําคัญ
ทางสาธารณสุขท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกจิของประเทศ  ดังนั้นจึงควรเรงศึกษาเพิ่มเติมถึงปจจัยทางส่ิงแวดลอมและ
สาเหตุอ่ืนท่ีทําใหความชุกของโรคภูมิแพสูงข้ึนเพื่อเปนแนวทางการรักษาและปองกันโรคตอไป  
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Asthma   and   other  related  allergic  diseases  are  common  chronic  illness  among  

childhood   and   young  adults.  Few   population  studies  on  prevalences  of  asthma,allergic  rhinitis 
,  atopic  eczema   and  food  allergy  have  been  conducted  in  Thai  adults  whereas   prevalences  of   
asthma   and  other  atopic  diseases  are  increasing   worldwide. The  international  study  of  asthma  
and  allergies  in  childhood (  ISAAC )  has  established  a   standardized  methodology  to  compare   
prevalences   and    severity   of   asthma   and   atopic  diseases  in  children , both  within  and  
between  countries.  The  objectives  of  this   study  are  to   determine   prevalences   of  asthma,  
allergic  rhinitis,  eczema  and  food  allergy  among  university  students  in  Thailand  using  the  Thai 
– translated  version  of   the  phase  I ISAAC  questionnaires  ( written  and   video  questionnaires )  
and   to  compare  the   results  with  those   from   previous   studies  in  Thailand.  A   total  of  3631  
questionnaires   were  complete   by  university   students   whose   age   range   was   from   16 – 31   
years  old  (  mean ±  SD = 19.1 ± 1.67  years)  between  September  1997 -  February  1998 .  The   
period   prevalences  of    wheezing ,  allergic   rhinitis,  atopic   eczema ,  and  food  allergy   were  
10.1,26.3,9.4  and   20.5  per cent ,  respectively.  The  prevalence  of  wheezing  by  video  
questionnaires  was  9.9  per  cent .  Allergic   diseases  are   very  common  among   university   
students   in  Thailand.  Compared  to  previous  in   university   students  in  1978  and  1995 ,  
prevalence  of  asthma  has  increased   from   2.4  to  4.8   and   10.1  respectively.  The  prevalence  of   
allergic   rhinitis  and   atopic  eczema   could  not  be   compared  with   previous   study   due  to   
different  in  criteria   used  for  diagnosis  of  the  conditions .  Prevalence   of   food   allergy   also  
increased . From   the   result  of  our   study   it   is  apparent  that  allergic   diseases   are  extremely  
common  among  university  students  in  Thailand   and   could  lead  to   substantial   economical  loss   
for  the  Country .  Further   studies   should   aim  to  identify  the   role  of   the  other   
epidemiological   factors  responsible  for  this  increase. 




