Clinical Practice Guideline 2557
แนวทางการดูแลรักษาโรคลมพิษ
(Urticaria/Angioedema)

จัดทาโดย
สมาคมแพทย์ ผวิ หนังแห่ งประเทศไทย
สมาคมโรคภูมแิ พ้ โรคหืด และวิทยาภูมคิ ้ มุ กันแห่ งประเทศไทย
ชมรมแพทย์ ผวิ หนังเด็กแห่ งประเทศไทย

คณะผูจ้ ดั ทาขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาไปใช้อา้ งอิงทางกฎหมายโดยไม่ผา่ นการพิจารณา
จากผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละกรณี

คณะทางานจัดทา Clinical Practice Guideline
โรคลมพิษแห่ งประเทศไทย
ทีป่ รึกษา:
ศาสตราภิชานนายแพทย์นภดล นพคุณ
ศาสตราจารย์นายแพทย์ปกิต วิชยานนท์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุ ทธิพินิจธรรม
ศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงศรี ศุภลักษณ์ สิ งคาลวณิ ช
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุ งจิตร์ งามไพบูลย์
ประธาน:
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงกนกวลัย กุลทนันทน์
กรรมการ:
รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิวฒั น์ ก่อกิจ
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอมรศรี ชุณหรัศมิ์
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิริวรรณ วนานุกลู
แพทย์หญิงวนิ ดา ลิ้มพงศานุรักษ์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุวฒั น์ เบญจพลพิทกั ษ์
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวาณี วิสุทธิ์ เสรี วงศ์
พันเอกหญิงรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกอบกุล อุณหโชค
ดอกเตอร์ นายแพทย์เวสารัช เวสสโกวิท
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรรณทิพา ฉัตรชาตรี
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพ็ญพรรณ วัฒนไกร
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรทัย พิบูลโภคานันท์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์เจตทะนง แกล้วสงคราม
กรรมการและเลขานุการ:
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงปภาพิต ตูจ้ ินดา

ความนา
แนวทางการดูแลรักษาโรคลมพิษ/แองจิโออีดีมา เป็ นความเห็นร่ วมกันของกลุ่มแพทย์ที่ปฏิบตั ิการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
โรคลมพิษ/แองจิโออีดีมา เนื่ องจากโรคลมพิษ/แองจิโออีดีมา อาจเกิดขึ้นได้เองหรื อมีโรคอื่นอันเป็ นสาเหตุร่วมด้วย ดังนั้น
แนวทางการดู แลรั กษาโรคลมพิษ /แองจิ โออี ดีมาฉบับนี้ เป็ นแนวทางสาหรั บโรคลมพิษ/แองจิ โออี ดีมา ที่ เกิ ดขึ้นได้เอง
(spontaneous urticaria) เท่านั้น แนวทางที่วางไว้น้ ี เพื่อใช้เป็ นแนวทางสาหรับแพทย์ทวั่ ไปและแพทย์เฉพาะทางที่ดูแลผูป้ ่ วย
โรคลมพิษในการดูแลรักษาผูป้ ่ วย มิใช่กฎตายตัวที่ตอ้ งปฏิบตั ิการรักษาตามที่เขียนไว้ทุกประการ ทั้งนี้เพราะผูป้ ่ วยแต่ละรายมี
ปั ญหาที่แตกต่างกัน การวางแนวทางการรักษานี้ เป็ นการสร้างมาตรฐานและพัฒนาการดูแลรักษาโรคลมพิษ/แองจิโออีดีมา
เพื่อให้ประชาชนที่มาพบแพทย์ได้รับความมัน่ ใจว่าจะได้รับการดูแลรักษาที่ดี แนวทางการดูแลรักษาโรคลมพิษฉบับนี้ เป็ น
การปรับปรุ งแนวทางการรักษาที่ได้จดั ทาขึ้นฉบับแรก เมื่อปี พุทธศักราช 2552 เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย

นิยาม
โรคลมพิษ คือ โรคหรื อกลุ่มของโรคที่มีอาการทางผิวหนังที่มีลกั ษณะเป็ นผื่นนูนและแดง (wheal and flare) และ/
หรื อมีการบวมใต้ช้ นั ผิวหนัง (angioedema) ซึ่งเกิดได้จากหลายปั จจัย อาจเกิดจากสาเหตุที่ร่างกายมีปฏิกิริยาต่อยา อาหาร การ
ติดเชื้อ สิ่ งกระตุน้ ทางกายภาพ (physical) หรื อโรคในระบบอื่นๆ ของร่ างกาย แต่โดยส่วนใหญ่มกั ตรวจไม่พบสาเหตุ
อาการและอาการแสดง
ผืน่ ลมพิษ (urticaria) มีลกั ษณะจาเพาะ คือ ผื่นบวมนูน แดง (wheal and flare) มีขนาดไม่แน่นอน อาจคล้ายตุ่มยุง
หรื อมดกัด หรื ออาจมีลกั ษณะคล้ายแผนที่ เกิดขึ้นที่บริ เวณใดของร่ างกายก็ได้ บางรายอาจมีอาการบวมใต้ช้ นั ผิวหนังที่เรี ยกว่า
แองจิโออีดีมา (angioedema) ร่ วมด้วย ซึ่งชอบเกิดบริ เวณเนื้ออ่อน เช่น หนังตา ริ มฝี ปาก เป็ นต้น อาการมักเกิดขึ้นทันทีทนั ใด
มีอาการคันเด่น แต่ละผื่นมักจะจางหายไปภายใน 24 ชัว่ โมงโดยไม่เหลือร่ องรอยภายหลังผื่นยุบ และผื่นมักจะเป็ นๆหายๆ
และย้ายตาแหน่งไปเรื่ อยๆ กรณี หากมีภาวะแองจิโออีดีมาร่ วมด้วย รอยโรคมักบวมอยูน่ านเกินกว่า 24 ชัว่ โมง และมีอาการ
เจ็บร่ วมด้วย
อย่างไรก็ตามผื่นลมพิษในผูป้ ่ วยบางราย อาจเป็ นอาการแสดงหนึ่ งของภาวะ anaphylaxis ซึ่ งอาจมีอาการแสดงที่
อวัยวะอื่นได้ เช่น อาการแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก เสี ยงแหบ หอบหื ด ปวดท้องหรื อท้องเดิน แน่นจมูก คอ บางรายอาจ
เกิดอาการเป็ นลมหรื อหมดสติจากความดันโลหิ ตต่าหรื อมีภาวะช็อคชัดเจน (anaphylactic shock)
โรคลมพิษแบ่งตามระยะเวลาที่เกิดได้เป็ น 2 ชนิด คือ
1. ลมพิษเฉียบพลัน (acute urticaria) คือ มีอาการผื่นลมพิษ ต่อเนื่องกันไม่เกิน 6 สัปดาห์
2. ลมพิษเรือ้ รัง (chronic urticaria) คือ มีอาการผื่นลมพิษอย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ต่อเนื่องกันมากกว่า 6 สัปดาห์

ตารางที่ 1 การจาแนกชนิดของโรคลมพิษ (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข (1) และ (2))
กลุ่ม
ผื่นลมพิษที่เกิดขึ้นเอง
(Spontaneous urticaria)

กลุ่มย่ อย
ผื่นลมพิษเฉี ยบพลัน
(Acute spontaneous urticaria)
ผื่นลมพิษเรื้ อรัง
(Chronic spontaneous urticaria)

ความหมาย
ผื่นลมพิษ และ/หรื อ แองจิโออีดีมา เกิดต่อเนื่องกัน ไม่
เกิน 6 สัปดาห์
ผื่นลมพิษ และ/หรื อ แองจิโออีดีมา เกิดต่อเนื่องกัน
มากกว่า 6 สัปดาห์
ปัจจัยกระตุ้น



Cold urticaria

วัตถุเย็น อากาศเย็น น้ าเย็น ลมเย็น



Delayed pressure urticaria

แรงกดในแนวดิ่ง จะทาให้เกิดผืน่ บวมนูนภายในเวลา




ผื่นลมพิษที่เกิดจากการ
กระตุน้ โดยปั จจัยทางด้าน
กายภาพ
(Inducible urticaria or
physical urticaria)

ประมาณ 3-12 ชัว่ โมง หลังถูกกระตุน้


Heat urticaria

ความร้อน



Solar urticaria

แสงอัลตร้าไวโอเลต และ/หรื อ แสงที่มองเห็นได้



Symptomatic dermographism

แรงขีดข่วน (mechanical shearing forces) จะทาให้เกิด
ลมพิษภายใน 1-5 นาทีหลังถูกกระตุน้



Vibratory angioedema

แรงสัน่ สะเทือน เช่น เครื่ องขุดเจาะถนน (pneumatic
hammer) จะทาให้เกิดรอยโรคภายใน 1-2 ชัว่ โมง



Aquagenic urticaria

น้ า



Cholinergic urticaria

อุณหภูมิในร่ างกายที่เพิ่มสูงขึ้น



Contact urticaria

สัมผัสกับสารที่ก่อให้เกิดลมพิษ

การวินิจฉัยโรค
อาศัยการซัก ประวัติ แ ละตรวจร่ า งกาย เพื่ อ การวินิ จ ฉัย โรค หาสาเหตุ ปั จจัย กระตุน้ ดังแสดงในแผนภู มิ 1
นอกจากนี้บางรายอาจต้องวินิจฉัยแยกโรคจากโรคที่สัมพันธ์กบั โรคลมพิษหรื อ syndromes ที่มีอาการหรื ออาการแสดงของ
ผื่นลมพิษ และ/หรื อแองจิโออีดีมา ดังตารางที่ 2

แผนภูมิ 1 การวินิจฉัยแยกโรค (เอกสารอ้างอิงหมายเลข (2) และ (3))

Urticaria

Angioedema

+

-

+

สงสัย
Autoinflammatory
disorder ?

สงสัย hereditary
(HAE) หรื อ acquired
angioedema (AAE) ?

ผื่นลมพิษอยูน่ าน
> 24 ชัว่ โมง ?

-

+

-

-

Histology:
vasculitis ?

+

+

-

-

อาการดีข้ ึนภายหลัง
จากหยุดยา ?

-

+

+

Inducible
symptoms ?

-

+

Diagnostic tests

+

History

รับประทานยากลุ่ม ACEI ?

ไข้ไม่ทราบสาเหตุ, อ่อนเพลีย, ปวดข้อ ?

Provocation test

Autoinflammatory
disease

Urticarial
vasculitis

Chronic
inducible
urticaria

Histamine and other
mast cell mediators

HAE I-III
AAE

Bradykinin

ACEIinduced
angioedema

Mediators

Interleukin-1

Chronic
spontaneous
urticaria

+

หมายเหตุ ACEI, angiotensin converting enzyme inhibitors; HAE, hereditary angioedema; AAE, acquired angioedema

ตารางที่ 2 โรคที่มีความสัมพันธ์กบั โรคลมพิษหรื อ syndromes ที่มีอาการหรื ออาการแสดงของผื่นลมพิษ และ/หรื อ
แองจิโออีดีมา (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข (2))
โรคทีม่ คี วามสัมพันธ์ กบั โรคลมพิษ
Maculopapular cutaneous mastocytosis (urticaria pigmentosa)
Urticarial vasculitis
Bradykinin-mediated angioedema (เช่น hereditary angioedema)
Exercise-induced anaphylaxis
Cryopyrin-associated periodic syndromes:
recurrent fever attacks, arthralgia or arthritis,
eye inflammation, fatigue and headaches
-Muckle-Wells syndrome
-Neonatal onset multisystem inflammatory disease
-Familial cold autoinflammatory syndrome
Schnitzler’s syndrome:
monoclonal gammopathy, recurrent fever attacks,
bone and muscle pain, arthralgia or arthritis,
lymphadenopathy
Gleich’s syndrome (episodic angioedema with eosinophilia): IgM gammopathy, eosinophilia
Well’s syndrome (eosinophilic cellulitis):
granulomatous dermatitis with eosinophilia

นอกจากการวินิจฉัยโรค และประเมินความรุ นแรง บางรายอาจส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ตามข้อบ่งชี้จากประวัติและการ
ตรวจร่ างกาย เพื่อหาสาเหตุผนื่ ลมพิษ ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การสื บค้นและการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเพื่อการวินิจฉัยโรคลมพิษ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี มีขอ้ บ่งชี้ หรื อไม่
ตอบสนองต่อการรักษา (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข (2) และ (4))
การสืบค้ น
ผืน่ ลมพิษทีเ่ กิดขึน้ เอง
(Spontaneous urticaria)
ไม่มี routine diagnostic tests (ยกเว้น ถ้าประวัติสงสัยอย่างมาก)
โรคลมพิษเฉียบพลัน
Differential blood count**, ESR**
โรคลมพิษเรื้อรัง (CSU)
หยุดยาที่สงสัย เช่น NSAID
อาจทาการตรวจเพิ่มเติม เช่น autologous serum skin test*, test สาหรับ
Helicobacter**, gastroscopy**, ANA**, D-Dimer*, , ตรวจอุจจาระหา
พยาธิ **, การทดสอบผิวหนัง**, specific IgE**, ไทรอยด์ฮอร์โมน และ
autoantibodies** (ในผูป้ ่ วยเด็กอายุนอ้ ยกว่า 15 ปี การตรวจ antibodies
ของไทรอยด์ ไม่จาเป็ นต้องทาทุกราย)
ผืน่ ลมพิษจากปัจจัยทางด้ านกายภาพ
1. Cold urticaria
Cold provocation test (ice cube, cold water) *, differential blood count**,
ESR**, cryoglobulins**
2. Delayed pressure urticaria Pressure test* โดยใช้แท่งน้ าหนักวางบนต้นขาหรื อหลัง ใช้น้ าหนัก 0.2- 1.5
กก./ตร.ซม. เป็ นเวลา 10 และ 20 นาที หรื อใช้ถุงทรายหนักข้างละ 6.8
กิโลกรัม (15 ปอนด์) เชื่อมต่อกันโดยใช้เชือกหรื อวัสดุแถบกว้าง แล้ววางพาด
บนไหล่ของผูป้ ่ วยในท่านัง่ เป็ นเวลา 15 นาที
3. Heat urticaria
Warm arm bath*
4. Solar urticaria
แสงอัลตร้าไวโอเลต และ visible light ในช่วงคลื่นต่าง ๆ*
5. Symptomatic
ตรวจหา dermographism*, differential blood count** และ ESR**
dermographism
6. Vibratory angioedema
ใช้เครื่ อง vortex วางบนท้องแขนหรื อนิ้วมือเป็ นเวลา 1-5 นาที*
7. Aquagenic urticaria
ใช้ผา้ ชุบน้ าที่อุณหภูมิหอ้ ง วางบนท้องแขนนาน 20 นาที
8. Cholinergic urticaria
Exercise จนเหงื่อออกหรื อเริ่ มเหนื่อย หรื อ hot bath เป็ นเวลา 15-20 นาที*
9. Contact urticaria
มีสาเหตุได้ท้ งั จาก immunologic และ nonimmunologic การวินิจฉัยหาสาเหตุ
อาจต้องทาการทดสอบเช่น patch test, skin prick testing แนะนาให้ส่งปรึ กษา
แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ
หมายเหตุ * การสื บค้นเพื่อการวินิจฉัย
** การสื บค้นเพื่อการหาสาเหตุ
ผูป้ ่ วย CSU บางราย อาจมีการกระตุน้ coagulation pathway ทาให้มีระดับ plasma D-Dimer สูงขึ้นได้
CSU, chronic spontaneous urticaria; NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug;
ANA, antinuclear antibodies; ESR, erythrocyte sedimentation rate

อย่างไรก็ตาม ผื่นลมพิษทั้งชนิดเฉี ยบพลันและชนิดเรื้ อรังส่วนใหญ่ ถึงแม้จะซักประวัติ ตรวจร่ างกายโดยละเอียด
และส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการดังกล่าวแล้ว ก็มกั ตรวจไม่พบสาเหตุ
สาหรับ chronic spontaneous urticaria (CSU) ซึ่งไม่มีสาเหตุจากภายนอกนั้น spontaneous wheals อาจเกิดจาก
กลไกต่างๆ ภายในร่ างกายเช่น
- ผูป้ ่ วยมี autoantibodies (IgG) ต่อ high-affinity IgE receptor (FcRI) หรื อ ต่อ IgE ซึ่งพบประมาณร้อยละ 30-50
ของผูป้ ่ วยในกลุ่ม CSU เรี ยกผูป้ ่ วยกลุ่มนี้วา่ autoimmune urticaria
- ผูป้ ่ วย CSU บางราย อาจมีการกระตุน้ coagulation pathway ทาให้มีระดับ plasma D-Dimer สูงขึ้นได้

แนวทางขั้นตอนในการสืบค้ นผู้ป่วยโรคลมพิษ
แผนภูมิ 2 ขั้นตอนในการดูแลผูป้ ่ วยโรคลมพิษเฉี ยบพลันในผูป้ ่ วยเด็กและผูใ้ หญ่

หมายเหตุ
 ในกรณี ที่ผื่นเป็ นมาก อาจพิจารณาให้ ยารับประทานสเตอรอยด์ เช่น prednisolone 20-30 มก. ต่อวัน โดยทัว่ ไปมัก
ไม่เกิน 10 วัน
 ควรหลีกเลี่ยงยา หรื อสารที่อาจกระตุน้ ให้เกิดลมพิษ หรื อทาให้ผนื่ ลมพิษกาเริ บ เช่น aspirin, NSAIDs, codeine,
morphine, ACEI เป็ นต้น
หมายเหตุ NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs; ACEI, angiotensin converting enzyme inhibitors

ตารางที่ 4 เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะ anaphylaxis*
ภาวะ anaphylaxis จะถูกวินิจฉัยเมือ่ มีอาการ 1 ใน 3 ข้ อ ดังต่อไปนี้
1. อาการที่เกิดขึ้นเฉี ยบพลัน (ภายในเวลาเป็ นนาที หรื อหลายชัว่ โมง) อาการอาจเกิดขึ้นทางระบบผิวหนังหรื อเยื่อบุ
หรื อทั้งสองอย่าง เช่นมีลมพิษขึ้นทัว่ ตัว คัน ผื่นแดง หรื อมีริมฝี ปาก ลิ้น เพดานอ่อน หรื อหนังตาบวม เป็ นต้น
ร่ วมกับ อาการอย่ างน้ อยหนึ่งอย่ างดังต่ อไปนี้
1.1. อาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบเหนื่ อย หายใจมีเสี ยงหวีดจากหลอดลมที่ตีบตัน เสี ยงฮื้ดตอน
หายใจเข้า (stridor) เสี ยงแหบ คัดจมูก น้ ามูกไหล มีการลดลงของการทางานของปอด เช่น มีค่า peak
expiratory flow (PEF) ลดลง ระดับออกซิเจนในเส้นเลือดลดลง เป็ นต้น
1.2. ความดันโลหิ ตลดลงหรื อมีการล้มเหลวของระบบต่างๆ เช่น hypotonia (collapse) เป็ นลม อุจจาระ
ปั สสาวะราด เป็ นต้น
2. มีอาการมากกว่าหรื อเท่ากับ 2 ข้อ ดังต่อไปนี้ ในผูป้ ่ วยที่สมั ผัสกับสารทีน่ ่ าจะเป็ นสารก่ อภูมิแพ้ (ภายในเวลาเป็ น
นาที หรื อหลายชัว่ โมง)
2.1. มีอาการทางระบบผิวหนังหรื อเยือ่ บุ เช่น ผื่นลมพิษทัว่ ตัว คัน ผื่นแดง ปากลิ้นและเพดานอ่อนบวม เป็ นต้น
2.2. มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบเหนื่ อย หายใจมีเสี ยงหวีดจากหลอดลมที่ตีบตัน เสี ยงฮื้ดตอน
หายใจเข้า (stridor) เสี ยงแหบ คัดจมูก น้ ามูกไหล มีการลดลงของ PEF ระดับออกซิ เจนในเลือดลดลง
เป็ นต้น
2.3. ความดันโลหิ ตลดลงหรื อมีการล้มเหลวของระบบต่างๆ เช่น เป็ นลม อุจจาระ ปั สสาวะราด เป็ นต้น
2.4. มีอาการทางระบบทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสี ย เป็ นต้น
3. ความดันโลหิ ตลดลงหลังจากสัมผัสกับสารทีผ่ ้ปู ่ วยทราบว่ าแพ้ มาก่ อน (ภายในเวลาเป็ นนาที หรื อหลายชัว่ โมง)
3.1. ในเด็กให้ถือเอาความดัน systolic ที่ต่ากว่าความดันปกติตามอายุ หรื อความดัน systolic ที่ลดลงมากกว่า
ร้อยละ 30 ของความดัน systolic เดิม*
3.2. ในผูใ้ หญ่ให้ถือเอาความดัน systolic ที่นอ้ ยกว่า 90 mmHg หรื อความดัน systolic ที่ลดลงมากกว่าร้อยละ
30 ของความดัน systolic เดิม
* เกณท์กาหนดค่าความดัน systolic ที่ต่าในเด็ก คือ
< 70 mmHg ในเด็กอายุ 1 เดือน-1 ปี
< 70 mmHg + (2 x อายุ) ในเด็กอายุ 1 – 10 ปี
< 90 mmHg ในเด็กอายุ 11-17 ปี
*แนวทางเวชปฏิบัติสาหรั บการดูแลผู้ป่วยที่มีการแพ้ ชนิดรุ นแรง (Clinical Practice Guidelines for Management
Anaphylaxis) ฉบับปี พ.ศ.2551 จัดทาโดย สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหื ด และวิทยาภูมิคุม้ กันแห่ งประเทศไทย ร่ วมกับ สมาคม
เวชบาบัดวิกฤตแห่ งประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิ กแพทย์แห่ งประเทศไทย สมาคมเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ นแห่ งประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร์
ครอบครัวแห่งประเทศไทย

แผนภูมิ 3 ขั้นตอนในการสื บค้นผูป้ ่ วยโรคลมพิษเรื้ อรัง (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข (5) และ (6))

หมายเหตุ NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs; SLE, systemic lupus erythematosus;
SPT, skin prick testing; ESR, erythrocyte sedimentation rate; ANA, antinuclear antibodies;
ASST, autologous serum skin testing
* ควรซักประวัติสิ่งกระตุน้ ทางกายภาพ เช่น การขัดนวดตัว อบไอน้ า และไอร้อน

แนวทางในการดูแลผู้ป่วย
1. รักษาตามสาเหตุ
กาจัดสาเหตุ ถ้าหาสาเหตุพบและสามารถกาจัดได้ เช่น ผื่นลมพิษที่เกิดจากยา การหยุดยาต้นเหตุจะทาให้ผนื่ ยุบลง ให้
หลีกเลี่ยงหรื อลดการสัมผัสปั จจัยต้นเหตุหรื อปั จจัยกระตุน้ ให้เกิดโรคลมพิษ เช่น เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
แผนภูมิ 4 แนวทางการรักษาลมพิษเรื้ อรัง

หมายเหตุ Response rate ของยา H1-antihistamines = 45-50%, low-dose corticosteroids = 70-80%,
ciclosporin = 70-80%, และ omalizumab = 70-80%
* NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs
1
ยาที่มีการศึกษาว่าเมื่อมีการเพิ่มขนาดยาที่รับประทาน (ได้ถึง 4 เท่า) จะเพิ่มประสิ ทธิภาพในการรักษาแต่ไม่เพิ่ม
อุบตั ิการณ์ของอาการไม่พึงประสงค์จากยา ได้แก่ ยา fexofenadine, rupatadine, desloratadine และ levocetirizine ยา
ต้านฮิสตามีนบางชนิด การเพิ่มขนาดที่รับประทานอาจไม่ได้ผล (2)
2
หลักฐานด้านประสิ ทธิ ผลอยู่ในเกณฑ์ต่ า แต่ในบางรายอาจได้ผล หากไม่ได้ผลหลังให้ยาไปแล้ว 2-4 สัปดาห์ ควร
พิจารณาหยุดยา
3
ควรส่งต่อแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ

1. การดูแลทัว่ ไปเพือ่ ลดความไวของผิวหนัง (Non-pharmacotherapy to minimize skin hyper-responsiveness)
1.1 การดูแลไม่ ให้ ผวิ แห้ ง แนะนาหมัน่ ทาครี มหรื อโลชัน่ ที่ไร้น้ าหอมเพื่อให้ผิวชุ่มชื้นและลดความไวของผิวหนัง
1.2 หลีกเลีย่ งการกระตุ้นผิวหนัง ได้แก่ แนะนาให้หลีกเลี่ยงการเกา การขีดข่วน การใส่ เสื้ อรัด การสะพายหรื อหิ้ ว
ของหนัก การขัดนวดตัว อบไอน้ าและไอร้อน การพอกขัดผิว การใช้น้ าหอม การโดนแดดจัด การอยูใ่ นที่ร้อน
หรื อหนาวมากเกินไป
2. การรักษาด้ วยยา
2.1 ยาต้ านฮิสตามีน (Antihistamines)
ยาต้ านฮิสตามีนชนิดที่ 1 (H1-antihistamines) มักใช้ระงับอาการผื่นลมพิษได้ดี ยานี้มี 2 รุ่ น ดังนี้
ก. ยาต้ านฮิสตามีนชนิดที่ 1 รุ่นที่ 1 (First-generation or sedating antihistamines) ยาต้านฮิสตามีนชนิดนี้มี
ผลข้างเคียงเรื่ องซึม, ง่วงนอน และปากคอแห้ง ควรหลีกเลี่ยงในผูส้ ูงอายุ หรื อกรณี ที่มีขอ้ ห้ามใช้
ได้แก่ ต่อมลูกหมากโต (benign prostate hypertrophy) ต้อหิ น (glaucoma) โรคหื ด เนื่องจาก
ผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้ ทาให้ EAACI/GA2LEN/DEF/WAO Guideline 2013 แนะนาให้หลีกเลี่ยง
การใช้ยาในกลุ่มนี้ ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มียา non-sedating antihistamines ให้เลือกใช้ (2) นอกจากนี้มี
การศึกษาพบว่า การให้ยา sedating antihistamines ก่อนนอน ร่ วมกับยา non-sedating antihistamines
นอกจากจะไม่เพิ่มประสิ ทธิภาพในการรักษาโรคลมพิษเรื้ อรังแล้ว ยังทาให้เกิดผลข้างเคียงคืออาการ
ง่วงนอนในตอนกลางวันอีกด้วย (7) ยา sedating antihistamines มีหลายชนิดดังตารางที่ 5
ข. ยาต้ านฮิสตามีนชนิดที่ 1 รุ่นที่ 2 (Second-generation or non-sedating antihistamines) (ตารางที่ 6) เป็ นยา
ที่มีฤทธิ์ ยาว ผลข้างเคียงเรื่ องง่วงนอนและปากคอแห้งน้อย ควรพิจารณาใช้ยาในกลุ่มนี้ เป็ นอันดับ
แรก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในผูป้ ่ วยที่ตอ้ งทางานคุมเครื่ องจักร ขับรถยนต์ ขึ้นที่สูง วัยเรี ยน และผูส้ ูงอายุ

ตารางที่ 5 ยาต้านฮิสตามีนชนิดที่ 1 รุ่ นที่ 1 (First-generation or sedating antihistamines)

Drug
Chlorpheniramine*

Pediatric dosage
(mg/Kg/day)

Age
approved

Adult dosage

Pregnancy
category

Dose adjustment

0.35-2

1 ปี

4 มก. ทุก 4-6 ชม.

B

-

Grades of
evidence

Strength of
recommendation

กรณี การทางานของ
ตับบกพร่ อง
4
C*
กรณี การทางานของ
Diphenhydramine
5
2 ปี
25-50 มก. ทุก 4-6 ชม.
B
ตับบกพร่ อง
กรณี การทางานของ
Hydroxyzine*
1-2
6 เดือน
10 มก. ทุก 6 ชม.
C
ตับบกพร่ อง
* ยาทั้งสองชนิดนี้ มี grades of evidence และ strength of recommendation ต่า เนื่องจากเป็ นยาเก่าที่ใช้กนั มานาน จึงมีการศึกษาเปรี ยบเทียบน้อย อย่างไรก็ตามอาจพิจารณาใช้ในการรักษาภาวะ
Cyproheptadine

ลมพิษเฉี ยบพลันในเด็ก

0.25

2 ปี

4 มก. ทุก 6-8 ชม.

B

ตารางที่ 6 ยาต้านฮิสตามีนชนิดที่ 1 รุ่ นที่ 2 (Second-generation or non-sedating antihistamines) (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข (2) และ (8))
Pediatric dosage

Drug

Age

Cetirizine

Desloratadine

Fexofenadine

2-6 ปี

Dose
2.5 มก. วันละ 2 ครั้ง
หรื อ 5 มก.วันละครั้ง

>6 ปี

10 มก. วันละครั้ง

6-11 เดือน

1 มก.วันละครั้ง

1-5 ปี

1.25 มก.วันละครั้ง

6-11 ปี

2.5 มก.วันละครั้ง

>12 ปี

5 มก.วันละครั้ง

6 เดือน- < 2 ปี

15 มก. วันละ 2 ครั้ง

2-11 ปี

30 มก.วันละ 2 ครั้ง

>12 ปี

60 มก. วันละ 2 ครั้ง

Age
approved

Adult dosage

>2 ปี

10 มก. วันละครั้ง

>6 เดือน

5 มก. วันละครั้ง

>6 เดือน

180 มก. วันละครั้ง
หรื อ 60 มก. ทุก 12 ชม

Dose adjustment
การทางานของตับ หรื อไต บกพร่ อง
(Ccr<30 มล/นาที/1.73m2)

การทางานของไต บกพร่ องรุ นแรง
(Ccr<30 มล/นาที/1.73m2)

การทางานของไต บกพร่ อง
(Ccr< 80 มล/นาที/1.73m2)

Pregnancy
category

Grades of
Strength of
evidence* recommendation*

B

1a

A

C

1a

A

C

1a

A

B

1a

A

B

1a

A

B

1a

A

หรื อ 180 มก.วันละครั้ง
ไม่จาเป็ นต้องปรับขนาดยาในผูป้ ่ วยที่มีตบั

Levocetirizine

> 6 ปี

5 มก.วันละครั้ง

>6 ปี

5 มก. วันละครั้ง

ผิดปกติเพียงอย่างเดียว แต่ควรปรับขนาด
ยาในผูป้ ่ วยที่มีท้ งั ตับและไตทางานผิดปกติ
(Ccr<50 มล/นาที/1.73m2)

Loratadine

Rupatadine

2-12 ปี

5 มก.วันละครั้ง

>12 ปี , >30 กก.

10 มก.วันละครั้ง

6-11 ปี
( ≥ 25 กก.)

5 มก.วันละครั้ง

หมายเหตุ *ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข (8)

>2 ปี
>12 ปี (สู ตรเม็ด)
>6 ปี (สู ตรน้ า)

10 มก. วันละครั้ง
10 มก. วันละครั้ง

การทางานของตับบกพร่ อง
การทางานของตับหรื อไตบกพร่ อง
(Ccr<30 มล/นาที/1.73m2)

2.2 การรักษาด้ วยยาอืน่ ๆ
 คอร์ ตโิ คสเตอรอยด์ (Corticosteroids)
ควรพิจารณาใช้ยาคอร์ติโคสเตอรอยด์ชนิดรับประทาน เช่น prednisolone ในกรณี เป็ นลมพิษเฉี ยบพลัน
ที่เป็ นรุ นแรง (acute severe urticaria), serum sickness ที่เป็ นรุ นแรง, urticarial vasculitis และ delayed pressure
urticaria ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา แต่ยาคอร์ติโคสเตอรอยด์ชนิดรับประทานไม่ค่อยได้ผลใน physical
urticaria อื่น ๆ
ข้ อแนะนา ไม่ควรใช้ prednisolone เป็ นประจาหรื อใช้อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานานในโรคลมพิษเรื้ อรัง แต่
อาจใช้เป็ นระยะเวลาสั้นๆ ในการรักษาการเห่อของผื่น (acute exacerbation) ในโรคลมพิษเรื้ อรัง หรื อใช้เป็ น
ระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อให้ผนื่ ลมพิษเรื้ อรังที่ด้ือต่อการรักษาสงบลง
 การใช้ ยาต้ านฮิสตามีนชนิดที่ 1 และ 2 ร่ วมกัน (H1- and H2-antihistamines)
พบว่า quality of evidence ของยาต้านฮิสตามีนชนิ ดที่ 2 (H2-antihistamines) ร่ วมกับยาต้านฮิสตามีน
ชนิด ที่ 1 (H1-antihistamines) ยังมีนอ้ ย ประสิ ทธิ ภาพของยาในการรักษาผูป้ ่ วยลมพิษยังไม่ชดั เจน อย่างไรก็ตาม
ผูเ้ ชี่ยวชาญบางราย ยังคงแนะนาให้ใช้ยาในกลุ่มนี้ ร่วมกับยาต้านฮิสตามีนชนิ ดที่ 1 เนื่ องจากมีความปลอดภัยสู ง,
ราคาถูก และ อาจช่วยให้อาการของผูป้ ่ วยดีข้ ึนบางราย เมื่อเทียบกับการให้ยา H1-antihistamine เดี่ยว ๆ ดังนั้นจึง
แนะนาให้อาจลองให้ยา 2 กลุ่มนี้ ร่วมกันในผูป้ ่ วยที่ไม่ค่อยตอบสนองต่อการให้ H1-antihistamines ทั้งนี้ หากไม่
ได้ผลในระยะเวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ ควรหยุดยา
 Leukotriene receptor antagonist มีการนายา montelukast มาลองใช้ในผูป้ ่ วยโรคลมพิ ษเรื้ อรัง
(chronic urticaria) ที่ไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาต้านฮิสตามีน พบว่า montelukast อาจมีผลช่วยในการ
รักษาผูป้ ่ วยโรคลมพิษที่มีภาวะ aspirin-sensitive ยานี้ อาจมีประโยชน์ในผูป้ ่ วย chronic urticaria บางรายเมื่อให้
ร่ วมกับยาต้านฮิสตามีน แต่ quality of evidence อยูใ่ นระดับต่า ดังนั้นหากใช้ montelukast นานกว่า 2-4 สัปดาห์
แล้วไม่ได้ผล ควรหยุดยา
 Ciclosporin ขนาดยาที่ ได้ผลในการรักษาผื่นลมพิษจากการศึ กษาส่ วนใหญ่ อยู่ในระหว่าง 2.5-5
มก./กก./วัน เนื่องจาก ciclosporin เป็ นยาที่มีรายงานเรื่ องผลข้างเคียงได้บ่อย ไม่ควรให้ยานานเกิน 3-6 เดือน และ
ยังไม่มีขอ้ มูลเพียงพอเกี่ยวกับการใช้ยานี้ในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 18 ปี
 Omalizumab มีการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยานี้วา่ ได้ผลในการรักษาดีในผูป้ ่ วยลมพิษ ยานี้
ได้รับการอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้ใช้รักษาผูป้ ่ วยโรคลมพิษ
เรื้ อรังที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไปที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษามาตรฐาน อย่างไรก็ตามยานี้ยงั มีราคาค่อนข้างสูง เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการรักษาด้วยวิธีอื่น ในกรณี ที่คิดว่ามีขอ้ บ่งชี้ ควรส่งแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ (appendix II; แนวทางการ
รักษาด้วยยา omalizumab)

ตารางที่ 7 ยาที่เป็ นการรักษาทางเลือกในการรักษาโรคลมพิษ(ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข (2) และ (8))
ยา

Doxepin
Ketotifen
Montelukast
Nifedipine
PUVA
Warfarin
Ciclosporin
Hydroxychloroquine
Montelukast
Narrow band UVB
Omalizumab
Stanozolol
Cromolyn
Sedating H1-antihistamines +
H2-antihistamines (cimetidine)
Sedating H1-antihistamines +
terbutaline
Tranexamic acid
Dapsone
Corticosteroids
Interferon
Intravenous immunoglobulins
Methotrexate
Plasmapheresis
Sulfasalazine

มีการศึกษาแบบ RCT
โดยใช้ ยาชนิดเดียว

มีการศึกษาแบบ RCTโดยใช้
ร่ วมกับ non-sedating
H1-antihistamines

มีการศึกษาแบบ RCT พบว่ าไม่
ได้ ผลหรือผลยังขัดแย้ งกัน

ไม่ มี RCT (uncontrolled
studies , case reports)

X
X
X
X
X
X

Strength of
recommendation*

X

3b
3b
4
4
4
4
1a
4
3b
4
1a
3b
4

B
B
C
C
C
C
A
C
B
C
A
B
C

X

4

C

X

4

C

X

4
4
3b
4
4
4
4
4

C
C
B
C
C
C
D
C

X
X
X
X
X
X

หมายเหตุ *ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข (8) ; RCT, randomized controlled trial

Grades of evidence*

X
X
X
X
X
X
X

3. การรักษาอืน่ ๆ
3.1 การใช้ ยา calamine lotion ซึ่งเป็ นแป้ งน้ าผสม menthol เพื่อให้เย็น ใช้ทาบริ เวณที่เป็ นผื่นลมพิษช่วยลดอาการคัน ทาให้ผปู ้ ่ วย
ไม่แกะเกาจนเกิดผิวหนังอักเสบจากการเกา อาจใช้แป้ งเย็นหรื อผ้าเย็นประคบบริ เวณผื่นลมพิษที่คนั ก็ได้
3.2 การให้ คาอธิบายถึงสาเหตุ กระบวนการเกิด การดาเนินโรค การพยากรณ์ ของโรค การดูแลจิตใจและอารมณ์ ของผู้ป่วย
ผูป้ ่ วยโรคลมพิษเรื้ อรังบางรายจะให้ประวัติวา่ ความเครี ยดมีผลทาให้ผื่นเห่อและเป็ นรุ นแรงขึ้น เชื่อว่าอารมณ์อาจมีผลทาให้มี
การเห่ อของผื่นลมพิษ แต่ในทางกลับกัน โรคลมพิษก็อาจรบกวนจิตใจและอารมณ์ของผูป้ ่ วยได้มากเช่นกัน ซึ่ งในการดูแล
รักษาผูป้ ่ วยก็ควรจะคานึ งถึงปั จจัยนี้ ดว้ ย (holistic approach) ควรอธิ บายให้ผปู ้ ่ วยทราบว่าส่ วนใหญ่โรคมักจะไม่รุนแรง จะ
ช่วยให้ผปู ้ ่ วยและญาติไม่วติ กกังวล สอนให้ผปู ้ ่ วยทาใจสงบ ควบคุมจิตใจไม่ให้เร่ าร้อนจะช่วยให้อาการของลมพิษสงบลงเร็ ว
ขึ้น
การส่ งต่ อผู้ป่วยให้ ผ้เู ชี่ยวชาญ
ในกรณี แพทย์ทวั่ ไปที่ให้การรักษาตามขั้นตอนที่แนะนาตาม guidelines แล้ว ยังไม่สามารถควบคุมอาการของผูป้ ่ วยได้ แนะนาให้ส่ง
ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ
การพยากรณ์ โรค
1. โรคลมพิษเฉียบพลัน ส่ วนใหญ่มกั จะหายเอง ในเวลาเป็ นสัปดาห์ ส่ วนใหญ่มกั ไม่เกิ น 3 สัปดาห์ สาหรับผูป้ ่ วยชาวไทยมีเพียง
การศึกษาเดียวจากโรงเรี ยนแพทย์ พบว่า ประมาณ 1 ใน 5 หรื อ ร้อยละ 21 เมื่อติดตามต่อไปจะกลายเป็ นโรคลมพิษเรื้ อรัง (9)
2. โรคลมพิษเรื้อรัง
ในผู้ใหญ่ ประมาณร้อยละ 50 ของผูป้ ่ วยที่มีผื่นลมพิษโดยไม่มีผื่นแองจิโออีดีมา โรคหายภายในเวลา 1 ปี ประมาณร้อยละ 20 ของ
ผูป้ ่ วยที่อาจมีผื่นเป็ น ๆ หาย ๆ ต่อไปมากกว่า 20 ปี ในกลุ่มผูป้ ่ วยที่มีผื่นลมพิษร่ วมกับแองจิโออีดีมาหรื อมีแต่ผื่นแองจิโออีดีมาอย่าง
เดียว พบว่าร้อยละ 75 ของผูป้ ่ วย โรคคงอยูน่ านกว่า 1 ปี และร้อยละ 20 ของผูป้ ่ วยโรคเป็ นนานกว่า 20 ปี โดยภาพรวมของลมพิษ
เรื้ อรังในคนไทยนั้น ในระยะเวลา 1 ปี ประมาณ 1 ใน 3 หรื อ ร้อยละ 34 มีโรคสงบ (remission) โดยระยะเวลาเฉลี่ยของโรคคือ 390
วัน
ในเด็ก ประมาณร้อยละ 50 มีอาการลมพิษอยูน่ านเกิน 1 ปี (เฉลี่ย 16 เดือน) และพบว่าร้อยละ 19 โรคสงบภายใน 1 ปี

ภาคผนวก
 การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร จะทาเมื่อมีขอ้ บ่งชี้จากประวัติและการตรวจร่ างกาย เพื่อหาสาเหตุผนื่ ลมพิษ หรื อในรายผื่น
ลมพิษเรื้ อรังที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาปกติ (first-line treatment ด้วยยาต้านฮิสตามีน) เช่น
1. การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร
-

Complete blood count (CBC)

-

Erythrocyte sedimentation rate (ESR)

-

Stool examination

-

Chest X-ray

-

Sinus X-ray

-

Antinuclear antibodies (ANA)

-

D-dimer

-

การทดสอบสาหรับ Helicobacter

-

Gastroscopy

-

Thyroid antibodies และ/หรื อ thyroid function test: อาจทาในกรณี ที่สงสัยว่าจะมีโรคของต่อมไทรอยด์ร่วมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่
เมื่อสงสัยภาวะ autoimmune urticaria

2. การทดสอบภูมิแพ้ ทางผิวหนังโดยวิธีสะกิด (skin prick testing, SPT): เป็ นการตรวจหาการแพ้ชนิ ด IgE-mediated ผลบวกจากการ
ทดสอบนี้ เป็ นการบ่งว่ามีผปู ้ ่ วยมี allergen-specific IgE แต่ไม่ได้เป็ นการวินิจฉัยว่าอาการทางคลินิกนั้นต้องเกิดจากการแพ้สารก่อภูมิแพ้
เสมอไป สาหรับอาหาร การทดสอบที่ให้ผลลบมีความเชื่อถือ (negative predictive accuracy) ได้ มากกว่าร้อยละ 95 คือมักตัดภาวะ IgEmediated reactions ออกไปได้ แต่ถา้ ให้ผลบวกจะมี positive predictive accuracy น้อยกว่าร้อยละ 50 เมื่อเที ยบกับการทดสอบโดย
double-blind, placebo-controlled food challenge ดังนั้นการแปลผลบวกของ SPT จึงควรทาด้วยความระมัดระวัง
SPT มีบทบาทน้อยในภาวะผื่นลมพิษเรื้ อรัง มักจะทาในกรณี ที่สงสัยหรื อเพื่อยืนยันการแพ้อาหารหรื อแพ้ยาที่กลไกผ่านทาง IgE ใน
ภาวะ acute allergic urticaria มากกว่า
3. การวินิจฉัยการแพ้ อาหาร
Gold standard ในการวินิจฉัยการแพ้อาหาร คือการทา double-blinded, placebo-controlled food challenge เนื่ องจากปฏิกิริยาต่อ
อาหาร อาจเกิดได้ท้ งั จาก IgE-mediated และ non-IgE-mediated reaction
การวินิจฉัยการแพ้อาหารที่เป็ น IgE-mediated reaction ทาได้โดย skin prick testing หรื อ เจาะเลือดตรวจ serum specific IgE ซึ่ งก็
จะต้องระมัดระวังในการแปลผล สาหรับการตรวจ specific serum IgG ต่ ออาหารนั้น ไม่ มปี ระโยชน์ และทาให้ การแปลผลผิดพลาดได้

4. การตรวจหา Autoantibodies ในเลือด เพือ่ การวินิจฉัยในผู้ป่วยโรค chronic autoimmune urticaria มีหลายวิธี ได้แก่
4.1 In vivo test
 Autologous serum skin testing (ASST) เป็ น screening test ที่มีประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุในผูป้ ่ วย chronic
autoimmune urticaria การตรวจนี้ มีความไวประมาณร้อยละ 70 และมีความจาเพาะร้อยละ 80 การทดสอบให้ผลบวกในร้อย
ละ 30-60 ของผูป้ ่ วย CSU แต่อย่างไรก็ตาม อาจไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการรักษา
4.2 In vitro test ได้แก่
 Basophil histamine release assay* เป็ นการตรวจหา functional autoantibodies ในซี รั่มของผูป้ ่ วย การตรวจจะต้องใช้ fresh
basophils จากคนปกติ
 Direct immunoassays* วิธีน้ ี เป็ นการตรวจหาทั้ง non-functional และ functional anti- FcRI autoantibodies การตรวจ
เหล่านี้ได้แก่ Western blotting, immunoprecipitation, enzyme-linked immunosorbent assay, flow cytometry โดยใช้ chimeric
cell lines ที่ express human FcRI α
* การตรวจเหล่านี้ ขณะนี้ยงั ทาได้เฉพาะในบางประเทศเท่านั้น และยังใช้ค่าใช้จ่ายสูง

Appendix I. ตารางแสดง grades of evidence และ strength of recommendation ที่ใช้อา้ งอิงใน clinical practice guideline ฉบับนี้
Grades of evidence (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข (8))
1a

Metaanalysis of RCT

1b

Single RCTs

2a

Systemic review of cohort studies

2b

Single cohort studies and RCTs of limited quality

3a

Systematic review of case control studies

3b

Single case control study

4

Case series, case cohort series or cohort studies of limited quality, expert committee opinion

RCT, randomized controlled trial
Classification of strength of recommendation (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข (8))
Recommendation strength

Evidence grade

A

1a, 1b

B

2a, 2b, 3a, 3b

C

4

D

Expert opinion

Appendix II แนวทางการรักษาด้วยยา Omalizumab
Omalizumab
ยา omalizumab ใช้สาหรับรักษาโรคลมพิษเรื้ อรังที่เกิดขึ้นเองที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาพื้นฐานในผูใ้ หญ่และวัยรุ่ น (อายุ 12 ปี ขึ้น
ไป) การรักษาด้วยยา omalizumab จะต้องให้เสริ มกับการรักษาด้วยยา H1-antihistamines ในลักษณะ add on therapy
สาหรับการรักษาด้ วยยา omalizumab (anti-IgE treatment) ผู้ป่วยต้ องมีลกั ษณะตามเกณฑ์ ดงั ต่ อไปนี้
1.

ผูป้ ่ วยต้องอยูใ่ นการดูแลของแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังและ/หรื อโรคภูมิแพ้

2.

มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป

3.

ได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมว่าไม่มีสาเหตุหรื อปั จจัยกระตุน้ อื่นที่ทาให้เกิดโรคลมพิษ
- การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการที่จาเป็ น คือ complete blood count (CBC), ANA, และ urine analysis

4.

ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญว่าเป็ นโรคลมพิษเรื้ อรั งที่ เกิ ดขึ้นเอง (chronic spontaneous urticaria) และไม่
ตอบสนองต่อการรักษาพื้นฐาน มีความรุ นแรงของโรคระดับปานกลางถึงรุ นแรง

5.

ผูป้ ่ วยมีอาการของโรคมาอย่างน้อย 3 เดือน แต่ยงั ไม่ตอบสนองต่อการรักษา ถึงแม้จะได้รับการรักษาตามขั้นตอนการรักษา
มาตรฐาน (อ้างอิงแนวทางการรักษาโรคลมพิษแห่งประเทศไทย 2557 โดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย สมาคม
ภูมิแพ้ โรคหื ดและวิทยาภูมิคุม้ กันแห่งประเทศไทย และชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่ งประเทศไทย) จึงจะมีการพิจารณาให้
ยา omalizumab

ผูป้ ่ วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคลมพิษเรื้ อรังที่เกิดขึ้นเอง
(chronic spontaneous urticaria)
เริ่ มการรักษาด้วยยา nonsedating H1-antihistamines ในขนาดมาตรฐาน
อย่างน้อย 4 สัปดาห์
ไม่ตอบสนองต่อการรักษา
พิจารณาเพิ่มยา nonsedating H1-antihistamines มากกว่า 1 ชนิด หรื อยา modern second-generation
H1-antihistamines ขนาดสูง1 (มากถึง 4 เท่าของขนาดที่ได้รับการรับรอง) นานอย่างน้อย 4 สัปดาห์
ไม่ตอบสนองต่อการรักษา
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พิจารณาให้ยากลุ่ม H2-antihistamines หรื อ leukotriene receptor antagonists
(LTRAs) ร่ วมกับยา H1-antihistamines นานอย่างน้อย 4 สัปดาห์
ไม่ตอบสนองต่อการรักษา
มี absolute
contraindications ต่อยา
ciclosporin2

ให้พิจารณาให้ยา ciclosporin ในขนาดไม่เกิน 3 มก./กก./วัน
นานอย่างน้อย 4 สัปดาห์ แต่ไม่ควรเกิน 3-6 เดือน
ไม่ตอบสนองต่อการรักษา หรื อ
มีขอ้ บ่งชี้ในการให้ยา omalizumab

ใช้ เกณฑ์
Urticaria Activity Score 7 (UAS7) >16

ไม่ ต้องใช้ เกณฑ์
Urticaria Activity Score 7 (UAS7) >16

ในผูป้ ่ วยที่ผา่ นการรักษาตามข้างต้นมาแล้วไม่ตอบสนองต่อ
การรักษา และผูป้ ่ วยมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. มี absolute contraindications ต่ อยา ciclosporin2
* ในกรณี ผปู ้ ่ วยเด็ก เนื่องจากไม่มีขอ้ มูลประสิทธิภาพ
ของยา ciclosporin ในเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี การใช้ยาควร
ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของแพทย์
2. มี absolute contraindications ต่ อยา systemic
corticosteroids3
ให้ประเมินความรุ นแรงของโรคจากแบบประเมินอาการผื่น
ลมพิษตลอดระยะเวลา 7 วัน (Urticaria Activity Score 7; UAS7)
โดยจะให้พิจารณาการรักษาด้วยยา omalizumab ในรายที่มี
คะแนน UAS7 มากกว่าหรื อเท่ากับ 16 คะแนน (จากคะแนนเต็ม
42 คะแนน)
หมายเหตุ: กรุ ณาอ้างอิงเพิ่มเติมในส่วนของ Relative
contraindications ต่อยา ciclosporin2 และ systemic
corticosteroids3

ในผูป้ ่ วยที่ผา่ นการรักษาตามข้างต้นมาแล้ว และผูป้ ่ วยมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้ ให้พจิ ารณาการรักษาด้วยยา omalizumab โดยไม่ตอ้ งใช้
เกณฑ์ UAS7 >16
1. Ciclosporin
- มีภาวะ ciclosporin dependence ไม่สามารถหยุดยา
ciclosporin ได้หลังใช้ยามาเป็ นเวลา 3 เดือน หรื อ
- ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา ciclosporin (มีคะแนน
ประเมิน UAS7 ลดลงไม่ถึง 30% จากค่าเริ่ มต้นหลังจาก
ได้รับยาในขนาดไม่เกิน 3 มก./กก./วัน นานอย่างน้อย 4
สัปดาห์) หรื อ
- มีภาวะ ciclosporin treatment intolerance เช่น มีความ
ผิดปกติของไตและ/หรื อความดันโลหิ ตสูงหลังได้รับยา โดย
มี blood pressure >140 mmHg systolic หรื อ >90 mmHg
diastolic ติดต่อกันนาน 2 สัปดาห์
2. Corticosteroids
- ได้รับ oral prednisolone ขนาดมากกว่าหรื อเท่ากับ 10
มิลลิกรัมต่อวันติดต่อกันนานเกิน 30 วัน
- มีภาวะ corticosteroid dependence ไม่สามารถลดปริ มาณยา
หรื อหยุดยาได้

ให้พิจารณาให้ยา omalizumab

การให้ การรักษาและการประเมินผู้ป่วยหลังได้ รับยา omalizumab
ระยะแรก ควรเริ่ มการรักษาด้วยขนาดยา 150 มิลลิกรัม ทุก 4 สัปดาห์ ทาการประเมินการตอบสนองต่อการรักษาที่ 4 สัปดาห์
ภายหลังได้รับการรักษา โดยใช้แบบประเมินอาการผื่นลมพิษตลอดระยะเวลา 7 วัน (UAS7) หากพบว่าผูป้ ่ วยมี complete response (มี
คะแนน UAS7 ลดลงอย่างน้อย 90% จากก่อนเริ่ มการรักษา) หรื อมี significant improvement (มีคะแนน UAS7 ลดลงอยูใ่ นช่วง 30 –
90% จากก่อนเริ่ มการรักษา) ให้พจิ ารณาให้ยาต่อด้วยขนาดยาเท่าเดิมคือ 150 มิลลิกรัม ทุก 4 สัปดาห์ไปเป็ นระยะเวลา 3-6 เดือน
แต่ถา้ ประเมินผูป้ ่ วยหลังได้รับยาเป็ นเวลา 4 สัปดาห์แล้ว พบว่าไม่มี significant improvement (มีคะแนน UAS7 ลดลงน้อยกว่า 30%
จากก่อนเริ่ มการรักษา) ให้เพิ่มขนาดยาเป็ น 300 มิลลิกรัม และประเมินผูป้ ่ วยในอีก 2 สัปดาห์ถดั ไป หากผูป้ ่ วยยังคงไม่มี significant
improvement ต่อการรักษา จะถือว่าผูป้ ่ วยไม่ตอบสนองต่อการรักษา (มีคะแนน UAS7 ลดลงน้อยกว่า 30%) ให้พิจารณาหยุดยา
ถ้าผูป้ ่ วยตอบสนองต่อยา omalizumab ดี และสามารถลดยาอื่นๆ ได้ อาจพิจารณาลดขนาดยา omalizumab หรื อเพิ่มระยะห่างของ
การบริ หารยา จนหยุดยา omalizumab แนะนาให้พิจารณาทุก 3-6 เดือน
การให้ยาซ้ าหลังจากหยุดยา ผูป้ ่ วยจะต้องได้รับการประเมินซ้ าตามเกณฑ์ขา้ งต้น
วิธีการบริหารยา omalizumab
ขนาดยา omalizumab ที่ใช้ในโรคผื่นลมพิษเรื้ อรังที่เกิดขึ้นเองคือ 150-300 มิลลิกรัม ทุก 4 สัปดาห์ สาหรับฉี ดเข้าใต้ผิวหนังเท่านั้น
ตาแหน่งที่แนะนาคือ ต้นแขน (deltoid) หรื อต้นขา (thigh) หลีกเลี่ยงบริ เวณรอยโรคลมพิษ การรักษาด้วยยา omalizumab จะต้องให้เสริ ม
กับการรักษาปั จจุบนั ของผูป้ ่ วยในลักษณะ add on therapy
มีรายงานภาวะ anaphylaxis และ anaphylactoid reactions หลังได้รับยาประมาณ 0.1% ในการศึกษาวิจยั ทางคลินิก และประมาณ
0.2% จากประสบการณ์การใช้ยาหลังออกสู่ตลาด ดังนั้นแนะนาให้ใน 3 ครั้งแรกของการฉี ดยา ควรมีการเฝ้ าระวังภาวะ anaphylaxis ใน
ผูป้ ่ วยเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมงหลังฉี ดยา และในการฉี ดครั้งถัดไปให้มีการเฝ้ าระวังเป็ นเวลา 30 นาทีหลังฉีดยา
ข้ อห้ ามใช้
- ผูท้ ี่แพ้ต่อตัวยา omalizumab หรื อส่วนประกอบอื่นๆของยานี้
ข้ อควรระวัง
- ผูห้ ญิงที่ต้ งั ครรภ์และให้นมบุตร (Pregnancy Category B)
- ปฏิกิริยาภูมิแพ้ รวมถึง anaphylaxis
- การติดเชื้อปรสิ ต (ผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงสูงต่อการติดเชื้อหนอนพยาธิ)
- การฉี ดวัคซีนชนิด live attenuated vaccines ควรฉี ดวัคซีนภายหลังจากหยุดยา omalizumab อย่างน้อย 1-3 เดือน
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หมายเหตุ
1
ยา modern second-generation non-sedating H1-antihistamines ที่มีการศึกษาว่า เมื่อมีการเพิ่มขนาดยาที่รับประทาน ถึง 4 เท่า จะช่วย
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการรักษาแต่ไม่เพิ่มอุบตั ิการณ์ของอาการไม่พึงประสงค์จากยา ได้แก่ fexofenadine, rupatadine, desloratadine,
และ levocetirizine
2

Absolute contraindications ต่อยา ciclosporin ได้แก่
- มีประวัติฉีด Live attenuated vaccines ภายในระยะเวลา 1-3 เดือนก่อนเริ่ มยา
- Uncontrolled or severe hypertension
- Serious infection
- Immune compromise
Relative contraindication ต่อยา ciclosporin ได้แก่
- ยาที่อาจจะรบกวนเมตาบอลิซึมของยา ciclosporin หรื อทาให้สมรรถภาพของตับแย่ลง
- การใช้ยา ciclosporin ร่ วมกับยา methotrexate, phototherapy หรื อ ยา immunosuppressive อื่นๆ

3

Absolute contraindications ต่อยา systemic corticosteroids ได้แก่
- Systemic fungal infections
- Herpes simplex keratitis
- Hypersensitivity
Relative contraindications ต่อยา systemic corticosteroids ได้แก่
- Active tuberculosis or a positive tuberculin test (purified protein derivative [PPD])
- Active peptic ulcer disease (PUD)
- Recent anastomotic surgery
- Hypertension
- Depression or psychosis
- Diabetes mellitus (DM)
- Osteoporosis
- Cataracts and glaucoma

ปฏิทนิ บันทึกอาการผืน่ ลมพิษ
Urticaria Activity Score 7 Diary
ปฏิทินบันทึกอาการผื่นลมพิษก่อนการรักษา สาหรับบันทึกอาการของท่านก่อนได้การรักษาและเพื่อประเมินการควบคุมอาการของ
โรคผื่นลมพิษเรื้ อรัง
กรุ ณาทาบันทึกข้อมูลในปฏิทินนี้ วันละ 1 ครั้งต่ อเนือ่ งกัน 7 วัน โดยตอบคาถามในหัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. วันนี้ท่านมีอาการผื่นลมพิษนูนแดงเกิดขึ้นตามร่ างกายบริ เวณต่างๆปริ มาณทั้งหมดกี่จุด
2. วันนี้ท่านมีอาการคันที่เกี่ยวข้องกับผื่นลมพิษนูนแดงที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวติ ประจาวัน รุ นแรงมากน้อยอย่างไร
ถ้าท่านมี อาการอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้ องกับผืน่ ลมพิษ ร่ วมด้วย กรุ ณากรอกในช่องหมายเหตุ

คะแนน
รวม

หมายเหตุ

อาการคันมาก

อาการคันปานกลาง

อาการคันน้อย

2. อาการคัน*
0 1
2
3

ไม่มีอาการคัน

20-50 ผื่นใน 24
ชัว่ โมง
>50 ผื่นใน 24 ชัว่ โมง
หรื อ เกิดผืน่ หนาเป็ น
วงขนาดใหญ่

0

1. จานวนผืน่ นูนแดง
1
2
3
<20 ผื่นใน 24 ชัว่ โมง

วันทีบ่ ันทึก

ไม่มีผื่นใน 24 ชัว่ โมง

วัน

1
2
3
4
5
6
7
คะแนนรวม

* คาอธิบายเพิม่ เติมเกีย่ วกับ “ระดับความรุนแรงของอาการคัน”
คะแนน 0
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3

ไม่มีอาการคัน
อาการคันน้อย
อาการคันปานกลาง
อาการคันมาก

(มีอาการระคายเคืองที่ผิวหนังเล็กน้อย ไม่ก่อให้เกิดความราคาญและไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต)
(อาการคันก่อให้เกิดความราคาญ และส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตประจาวันหรื อการนอนหลับบางเวลา)
(อาการคันก่อให้เกิดความราคาญมาก และส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตประจาวันหรื อการนอนหลับตลอดเวลา)
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