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หลักการรักษาโรคลมพิษ  
1. พยายามหาสาเหตุ แล้วก ำจัดหรือหลีกเลี่ยงสำเหตุที่  
    ท ำให้เกิดโรคลมพิษ ถ้ำท ำได้ 
2. รับประทานยาต้านฮีสตามีน ยำต้ำนฮีสตำมีนมีหลำย  
     ชนิด หลำยกลุ่ม มีทั้งที่ออกฤทธิ์สั้นและออกฤทธิ์ยำว    
     ทั้งท่ีง่วงและไม่ง่วง กำรจะเลือกใช้ยำต้ำนฮีสตำมีนตัว  
     ใดข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์  กำรตอบสนองต่อยำ  
     ต้ำนฮีสตำมีน ในผู้ป่วยแต่ละรำยอำจไม่เหมือนกัน    
     ผู้ปว่ยบำงรำยใช้ยำเพียงตัวเดียวก็ได้ผลดี แต่บำงรำย 
     แพทย์อำจต้องเปลี่ยนไปใช้ยำต้ำนฮีสตำมีนในกลุ่มอ่ืน   
     หรือใช้ยำหลำยตัวร่วมกันเพ่ือควบคุมอำกำร 
3. ยาอ่ืนๆ  ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอำกำรมำก ผื่นไม่ค่อยตอบ   
    สนองต่อยำต้ำนฮีสตำมีน แพทย์อำจพิจำรณำใช้ยำอ่ืนที่  
    มีฤทธิ์ยับยั้งในกำรสร้ำงและหลั่งสำรสื่อกลำงในผิวหนัง  
    ซึ่งเป็นตัวกำรที่ก่อให้เกิดผื่นลมพิษ 

 

การปฏิบัติตัวในผูป้่วยโรคลมพิษ 
       ผู้ป่วยลมพิษท่ีผื่นเป็นมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่ม
ลมพิษเฉียบพลันที่มีอำกำรแน่นหน้ำอก หำยใจไม่สะดวก 
ปวดท้อง หน้ำบวม ตำบวม ปำกบวมอย่ำงมำก ควรรีบพบ
แพทย์โดยเร็ว เนื่องจำกมีกำรบวมของเยื่อบุทำงเดินหำยใจ  
อำจท ำให้เกิดอำกำรหอบหืดถึงชีวิตได้ 
ในผู้ป่วยที่มีเฉพาะผื่นลมพิษที่ผิวหนัง ควรปฏิบัติตัวดังนี้ 
1. หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นให้เกิดลมพิษตำมแพทย์แนะน ำ  
    อย่ำงเคร่งครัด 
2. ต้องน ำยำต้ำนฮีสตำมีนติดตัวไว้เสมอ เมื่อเกิดอำกำรจะ  
    ใช้ได้ทันที 
3.  ท ำจิตใจให้สบำยไม่เครียด 
4. ไม่แกะเกำผิวหนังเพรำะอำจท ำให้เกิดผิวหนังอักเสบ  
     จำกกำรเกำ  

5. รับประทำนยำตำมแพทย์สั่ง หำกยำท ำให้เกิดอำกำรงว่ง  
    ซมึจนรบกวนกำรท ำงำน ควรบอกแพทยเ์พ่ือเปลีย่นยำ 
6. อำจใช้ Calamine lotion ทำบริเวณผื่นลมพิษเพ่ือช่วย  
    ลดอำกำรคัน แต่ยำนี้ไม่ได้ท ำให้ผื่นหำย 

การพยากรณ์โรค 
       ในผู้ป่วยที่เป็นโรคลมพิษชนิดเฉียบพลันที่หำสำเหตุ
และแก้ไขได้ เมื่อรับประทำนยำต้ำนฮีสตำมีน ผื่นลมพิษมัก
หำยใน 1-2 สัปดำห์ ผู้ป่วยบำงรำยที่หำสำเหตุได้ไม่ชัดเจน 
ผื่นอำจข้ึนต่อเนื่องไปจนเป็นพิษเรื้อรัง 
       ผู้ป่วยที่มีโรคลมพิษชนิดเรื้อรัง ในผู้ป่วยที่ได้สืบค้น
จนทรำบสำเหตุและแก้ไขสำเหตุได้ เมื่อรับประทำนยำต้ำน
ฮีสตำมีน ผื่นลมพิษมักหำยได้เช่นเดียวกับกรณีของผู้ป่วยที่
เป็นโรคลมพิษชนิดเฉียบพลัน แต่ถ้ำหำสำเหตุไม่พบ หรือ
เป็นสำเหตุที่แก้ไขไม่ได้โดยง่ำย โรคจึงมักเรื้อรัง แพทย์
จ ำเป็นต้องให้ยำตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไปเพ่ือควบคุมอำกำร
ผื่นลมพิษให้ได้  เมื่อควบคุมอำกำรได้แล้วแพทย์จะค่อย ๆ 
ลดยำลง เพ่ือควบคุมโรคในระยะยำว และพยำยำมหยุดยำ
ถ้ำท ำได้ ผู้ป่วยบำงรำยโรคอำจเรื้อรังเป็นปี อย่ำงไรก็ตำม
ผื่นลมพิษชนิดเรื้อรัง ส่วนใหญ่มักจะไม่รุนแรง  ผู้ป่วยและ
ญำติไม่ควรวิตกกังวล 
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โรคลมพิษ  
โรคลมพิษ (Urticaria) เป็นกลุ่มอาการ
ที่ผิวหนังมีลักษณะเป็นผื่นหรือปื้นนูน
แดง ไม่มีขุย มีขนาดต่างๆ กัน ตั้งแต่ 
0.5-10 ซม. มีอาการคันเกิดขึ้นเร็วและ
กระจายตามตัว แขน ขา ผื่นแต่ละผื่น 

จะคงอยู่นานไม่เกิน 24 ช่ัวโมง ก็จะราบไปโดยไม่มี
ร่อง รอยเหลือแต่อาจมีผื่นใหม่ขึ้นที่ผิวหนังส่วนอ่ืนได้  
ผู้ป่วยบางรายอาจมีริมฝีปากบวม  ตาบวม (Angioe- 
dema) บางรายอาจมีอาการปวดท้อง แน่นจมูก คอ 
หายใจไม่สะดวก รายที่เป็นรุนแรงอาจมีอาการหอบ
หืด เป็นลมจากความดันโลหิตต่ าได้แต่พบน้อยมาก    

ชนิดของโรคลมพิษ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1.  ลมพิษเฉียบพลัน  ผื่นลมพิษเป็นมำไม่เกิน 6 สัปดำห์   
     สำเหตุสว่นใหญ่เกิดจำกอำหำร ยำ กำรติดเชื้อ 
2.  ลมพิษเรื้อรัง  ผื่นลมพิษเป็น ๆ หำย ๆ ต่อเนื่องกันเกิน   
     6 สัปดำห์ขึ้นไป เกิดจำกสำเหตุได้หลำยอย่ำง ดังนี้ 

สาเหตุของโรคลมพิษ 

1. อาหาร เช่น อำหำรทะเล สำรกันเสีย สีผสมอำหำรบำงชนิด 
2. ยา ปฏิกิริยำกำรแพ้ยำบำงชนิด เช่น เพนนิซ ิลิน ซัลฟำ   
    อำจท ำให้เกิดผื่นลมพิษได้ 
3. การติดเชื้อ กำรติดเชื้อไวรัส  แบคทีเรีย เชื้อรำ หรือ มี  
    พยำธิ เป็นสำเหตุของลมพิษได้ทั้งสิ้น 
4. โรคระบบต่อมไร้ท่อ เช่น โรคต่อมธัยรอยด์ 
5. อิทธิพลทางกายภาพ ผู้ป่วยบำงรำยผื่นลมพิษอำจเป็น  
    ผลจำกปฏิกิริยำต่อควำมร้อน  ควำมเย็น  น้ ำหนักกดรัด    
    แสงแดด กำรออกก ำลังกำย เป็นต้น 
6 การแพ้สารที่สัมผัส ผื่นลมพิษเกิดขึ้นในต ำแหน่งที่  
    ผิวหนังสัมผัสกับสำรที่แพ้ เช่น กำรแพ้ยำง (latex)         
    ขนสัตว์ พืช หรืออำหำรบำงชนิด เป็นต้น 
7. ปฏิกิริยาแพ้พิษแมลง เช่น ปฏิกิริยำที่เกิดจำกผึ้ง ต่อต่อย 
8.  มะเร็ง เช่น มะเร็งต่อมน้ ำเหลือง หรือระบบอื่น ๆ ของ  
     ร่ำงกำย 
9.  ระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเอง ผู้ป่วยลมพิษบำงรำยเกิด  
     จำกมีภูมิคุ้มกันไปกระตุ้นให้เกิดกำรหลั่งสำรเคมีบำงชนิด   
     ออกมำท่ีผิวหนังท ำให้เกิดผื่นลมพิษข้ึน 

10. สาเหตุอ่ืนๆ เช่น ผู้ป่วยโรคลูปัสหรือผู้ป่วยโรคเส้น  
      เลือดอักเสบบำงรำยอำจมีผื่นลมพิษ แต่มีข้อสังเกต 
      คือแต่ละผื่นอยู่นำน มักเกิน 24 ชั่วโมง เวลำหำยมัก  
      มีรอยด ำ 

ผู้ป่วยบำงรำยมีผื่นนูนขึ้น
ตำมรอยเกำหรือกำรกดทับ 

ผู้ป่วยบำงรำยมีอำกำรปำกบวม ตำบวมร่วมด้วย 

ผื่นลมพิษเป็นปื้นนูนแดง 

 

 

 

       ผู้ป่วยโรคลมพิษเรื้อรัง แม้ว่าแพทย์จะได้ 
พยายามตรวจหาสาเหตุอย่างละเอียดแล้ว  แต่
ก็ยังหาสาเหตุไม่พบ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าความรู้
ทางการแพทยป์ัจจุบนัยงัไมม่ากพอทีจ่ะอธบิาย 
หาสาเหตุได้ทั้งหมด ผู้ปว่ยลมพิษจึงควรมาพบ
แพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุซึ่งหากพบสาเหตุ ที่
ก่อให้เกิดลมพิษและหลีกเลี่ยงหรือรักษาสาเหตุ
นัน้ไดจ้ะท าใหโ้รคลมพษิสงบลงหรอืหายขาดได ้ 


