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ลมพิ ษ
ลมพิษเป็ นโรคผิวหนังซึง่ ทุกท่านรูจ้ กั กันดี ผมเชื่อว่าทุกคนคงเคยเป็ นลมพิษ อย่าง
น้อย 1-2 ครัง้ ในชีวติ บางคนอาจเป็ นมากกว่านัน้ คือเป็ นทุกวัน รับประทานยาเท่าไร
ป้องกันและหาสาเหตุอย่างไรก็ไม่พบ ซึง่ อาการคันทีเ่ กิดจากลมพิษก่อให้เกิดความราคาญให้
หลายๆท่านเป็ นอันมาก
อาการ
ลักษณะของลมพิษจะเป็ นผืน่ นูน แดง เมื่อหายจากผืน่ ลมพิษแล้วผิวจะกลับเป็ นเนื้อ
ปกติ และควรจะหายไปภายใน 24 ชัวโมง
่ แต่ถา้ ผืน่ ลมพิษมีอาการมากกว่านัน้ คือ เป็ นแต่ละ
ครัง้ กินเวลานานกว่า 24 ชัวโมง
่ และเวลาหายไม่กลับเป็ นสีผวิ ปกติ หรือมีผน่ื ดาเกิดขึน้ ควร
รีบปรึกษาแพทย์เพราะว่าอาจไม่ใช่ผน่ื ลมพิษธรรมดา
สาเหตุ
ลมพิษมีขนาดต่างๆกัน บางรายผืน่ มีขนาดเล็ก บางรายผืน่ มีขนาดใหญ่ สาเหตุเกิด
จากมีการแพ้สารบางสิง่ บางอย่าง ซึง่ สารหรือปฏิกริ ยิ าภูมแิ พ้เหล่านัน้ จะไปกระตุน้ มาสต์
เซลล์ (mast cell) ให้หลังฮิ
่ สทามีน (histamine) ซึง่ จะไป ออกฤทธิบริ
์ เวณหลอดเลือด ทาให้
มีการซึมผ่านของพลาสมาหรือน้ าเหลืองออกมายังบริเวณผิวหนัง เกิดอาการผืน่ นูน แดง
บวม และคัน โดยสาเหตุของลมพิษอาจเกิดจากสารหรือภาวะต่างๆดังนี้
ยา ได้แก่ มอร์ฟีน โคเดอีน เพนิซลิ ลิน เตตราซัยคลีน ซัลฟา ยาลดกรด วิตามิน เกลือ
แร่ ยาถ่าย ยาสวน ยาอมบ้วนปาก ยาหยอดตา สมุนไพร แอสไพริน
อาหาร ได้แก่ น้ าตาลเทียม อาหารทะเล ของทะเล ของหมักดอง ถัวลิ
่ สง ไข่ เต้าเจีย้ ว
น้ าปลา เนื้อสัตว์ ช็อกโกแลต ซอสปรุงรส กะปิ ผงชูรส
การติดเชือ้ ในร่างกาย ได้แก่ ฟนั ผุ กระเพาะปสั สาวะหรือไตอักเสบ ไซนัสอักเสบ ฝี
หนองตามร่างกาย การติดเชือ้ ราเชือ้ ยีสต์ตามร่างกายหรือในช่องคลอด
โรคภูมแิ พ้ ได้แก่ เอสแอลอี การสัมผัสเสียดสี การแพ้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ไร ฝุน่
ละอองเกสรดอกไม้ ละอองเชือ้ รา ขนสัตว์ หรือไรจากสัตว์เลีย้ งพวกม้า แมว สุนขั ฝุน่ ตาม
บ้าน ยุง หรือแมลงสัตว์กดั ต่อย เป็ นต้น

อื่นๆ ได้แก่ สีบางชนิด ความเครียด ความร้อน ความเย็น ความผิดปกติ ความ
ผิดปกติในระบบทางเดินโลหิต โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง ความร้อน ความเย็น ความผิดปกติ
ในระบบทางเดินโลหิต โรคเบาหวาน
มะเร็ง การมีพยาธิในทางเดินอาหาร

ภาพแสดง โรคลมพิษเรือ้ รัง
ชนิ ดของลมพิ ษ
เห็นไหมครับว่า ลมพิษมีสาเหตุมากมายหลายประการ จึงเป็ นโรคทีพ่ บบ่อย บางราย
อาจเป็ นชัวคราว
่
บางรายอาจเป็ นนานนับปี มีผแู้ บ่งลมพิษออกเป็ น2 ชนิด
ชนิดเฉียบพลัน พวกนี้จะเป็ นอยู่
1-2 ครัง้ หรืออาจเป็ นอยูภ่ ายในระยะเวลา 1 เดือน
มักมีสาเหตุ จากการ ติดเชือ้ อาหาร ยา ซึง่ เมื่อพบสาเหตุเหล่านัน้ หรือสิง่ กระตุน้ หมดไปก็
หายได้

ชนิดเรือ้ รัง คือพวกทีเ่ ป็ นซ้าซาก
บางคนเป็ นนับสิบปี ถือว่าถ้ามีอาการผืน่ ลมพิษ
มากกว่า 6 สัปดาห์ จัดว่าเป็ นลมพิษชนิดเรือ้ รัง และอาจต้องทาการค้นหาสาเหตุอย่างจริงจัง
ต่างจากกรณีทเ่ี ป็ นลมพิษชนิดเฉียบพลัน ซึง่ แค่รกั ษาตามอาการก็เพียงพอ แต่ลมพิษชนิด
เรือ้ รังจะต้องหาสาเหตุอกี มากมายมหาศาล โชคดีกห็ าเจอ บางครัง้ นึกว่าเจอแต่กลับไม่ใช่
การหาต้นตอของสาเหตุอาจต้องปรึกษาแพทย์ ขณะเดียวกันตัวผูป้ ว่ ยจะต้องมีความรู้
และพยายามเป็ นคนช่างสังเกตเพือ่ ช่วยแพทย์หาสาเหตุ ซึง่ เป็ นประโยชน์อย่างมากต่อ
ตนเอง ทัง้ นี้เพราะว่าลมพิษมีสาเหตุมากมาย ซึง่ สาเหตุบางอย่างหลายท่านอาจนึกไม่ถงึ
ลมพิษอาจเกิดได้จากความร้อน อารมณ์ การออกกาลังกาย การอาบน้ าร้อน ความ
โกรธ ซึง่ แพทย์มชี ่อื เรียกภาษาอังกฤษว่า cholinergic urticairia (ลมพิษชนิดโคลิเนอร์จกิ )
ลักษณะเป็ นจุดแดงเล็กๆและมีวงสีขาวล้อมรอบ พวกนี้จะคันมากแต่จะหายเองภายใน 2
ชัวโมง
่ ซึง่ เชื่อว่าอุณหภูมขิ องผิวหนังทีเ่ พิม่ ขึน้ จากสาเหตุดงั กล่าวจะกระตุน้ ให้เกิดลมพิษ
ชนิดนี้
ส่วนสาเหตุทางกายภาพ เช่น แสงแดด ความเย็น การสัมผัส การใส่เสือ้ ผ้ารัดรูป ขุย
หรือเส้นใยในผ้าหลายๆชนิดสามารถจะกระตุน้ ให้ลมพิษเป็ นเรือ้ รัง และกลับเป็ นซ้าได้เช่นกัน
การรักษา
ต้องพยายามหาสาเหตุ ซึง่ เมื่อเราพอมีความรูก้ จ็ ะช่วยแพทย์หาต้นตอได้ พูดง่ายๆคือ
ช่วยเป็ นนักสืบ ในการรักษาอาจต้องรับประทานยาแก้แพ้กลุม่ แอนติฮสี ตามีนซึง่ ปจั จุบนั มี
หลายชนิด บางชนิดอาจทาให้เกิดอาการง่วงเหงาหาวนอน เพราะฉะนัน้ ถ้าจะขับรถหรือ
ทางานทีเ่ สีย่ งต่ออันตรายต้องระวังยากลุม่ ดังกล่าว เนื่องจากอาจต้องกินต่อเนื่องเป็ นระยะ
เวลานาน บางรายทีเ่ ป็ นรุนแรงอาจต้องใช้ยาในกลุม่ สตีรอยด์ หรือฉีดอะดรีนาลีนซึง่ แพทย์จะ
พิจารณาเป็ นรายๆไป

