
ท ำควำมรูจั้กลมพษิจำกกำรสมัผัสควำมเย็น หรอืโรค
ภมูแิพอ้ำกำศหนำว 
กำรเกดิลมพษิเมือ่สมัผัสกบัควำมหนำวเย็น 
อัปเดตลำ่สดุเมือ่วนัที ่5 ธ.ค. 2019 รวีวิเมือ่วันที ่5 ธ.ค. 2019 ประมำณเวลำกำรอำ่น: 4 นำท ี

มคีนอำ่นบทควำมนีแ้ลว้ 1,597,520 คน 

 

ลมพษิจำกกำรสมัผัสควำมเย็น หรอืทีเ่รยีกกันวำ่ โรคภมูแิพอ้ำกำศหนำว เป็น

โรคภมูแิพท้ีท่ ำใหเ้กดิผืน่คันหรอืผืน่นูนแดงทันททีีผ่วิหนังสมัผัสควำมเย็น ไม่

วำ่จะเป็นลมหนำว น ้ำเย็น อณุหภมูใินหอ้งปรับอำกำศ หรอืสิง่ของทีเ่ย็นจัด ซึง่

แมส้ว่นมำกจะไมม่อีำกำรรนุแรง แตก็่อำจท ำใหค้ณุรูส้กึไมส่บำยตัว และเป็น

อปุสรรคตอ่กำรใชช้วีติประจ ำวันได ้หรอืในกรณีทีพ่บไดน้อ้ยก็อำจน ำไปสูภ่ำวะ

แพร้นุแรงแบบเฉียบพลันทีเ่ป็นอนัตรำยถงึชวีติไดเ้ลยทเีดยีว 

ลมพษิจากการสมัผสัความเย็นคอือะไร 

โรคภมูแิพอ้ำกำศหนำว หรอืภำวะลมพษิจำกกำรสมัผัสควำมเย็น จัดอยูใ่นกลุม่

อำกำรลมพษิทีเ่กดิจำกกำรสมัผัส โดยมตีัวกระตุน้กำรแพเ้ป็นควำมเย็นใน

รปูแบบตำ่งๆ เชน่ อำกำศเย็น อำหำรหรอืเครือ่งดืม่เย็นๆ กำรสมัผัสสิง่ของเย็น

จัด กำรวำ่ยน ้ำในน ้ำเย็น เป็นตน้ 

https://www.honestdocs.co/4-types-of-allergies-and-treatments


 

 

คนสว่นใหญท่ีม่ภีำวะนีม้ักมอีำกำรไมร่นุแรง มเีพยีงอำกำรคัน แดง ผืน่ลมพษิ 

หรอืผวิบวมขึน้หลังจำกสมัผัสกบัควำมเย็น อยำ่งไรก็ตำม ในบำงคนอำจมี

อำกำรแพแ้บบรนุแรงเฉียบพลัน หรอืทีเ่รยีกวำ่ ภำวะแอนำฟิแลกซสิ 

(Anaphylaxis) ซึง่เป็นอนัตรำยถงึชวีติได ้อำจท ำใหห้มดสต ิชพีจรออ่น หัว

ใจเตน้เร็ว บวมตำมแขนขำ และมภีำวะชอ็ก โดยมรีำยงำนพบวำ่ผูป่้วยโรคนีบ้ำง

คนมคีวำมดันโลหติต ำ่ หมดสต ิและชอ็กหลังจำกวำ่ยในน ้ำเย็น 

สาเหตขุองลมพษิจากการสมัผสัความเย็น 

ในปัจจบุันทำงกำรแพทยย์ังไมส่ำมำรถระบสุำเหตขุองโรคภมูแิพอ้ำกำศหนำว

ไดอ้ยำ่งแน่ชดั ทรำบเพยีงวำ่กำรสมัผัสควำมหนำวเย็นจะกระตุน้กำรหลั่งสำร

ฮสิตำมนีและสำรอืน่ๆ จนท ำใหเ้กดิอำกำรแดง คัน หรอืเกดิปฏกิริยิำท่ัวทัง้

รำ่งกำยอยำ่งอำกำรแพแ้บบรนุแรงเฉียบพลัน โดยบคุคลทีจั่ดอยูใ่นกลุม่เสีย่ง

ตอ่ภำวะนี ้คอื คนทีม่เีซลลผ์วิหนังไวตอ่ตัวกระตุน้ มปีระวัตคินในครอบครัวเคย

เป็นโรคนี ้หรอืป่วยเป็นโรคบำงอยำ่ง ไดแ้ก ่กำรตดิเชือ้ โรคแพภ้มูคิุม้กนั

ตัวเอง โรคมะเร็ง รวมถงึคนทีเ่คยใชย้ำบำงประเภท 

 

https://www.honestdocs.co/shop/health-checkup/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=nov19-wd-con-health-checkup&ad_id=117&ad_click_id=4971152
https://www.honestdocs.co/shop/health-checkup/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=nov19-wd-con-health-checkup&ad_id=117&ad_click_id=4971152
https://www.honestdocs.co/atrial-flutter
https://www.honestdocs.co/atrial-flutter
https://www.honestdocs.co/condition-flu
https://www.honestdocs.co/liver-cancer
https://www.honestdocs.co/shop/health-checkup/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=nov19-wd-con-health-checkup&ad_id=117&ad_click_id=4971152


จะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่เป็นลมพษิจากการสมัผสัความเย็น 

กำรวนิจิฉัยโรคนีท้ ำโดยกำรใชน้ ้ำแข็งเป็นตัวกระตุน้เพือ่ทดสอบอำกำรแพ ้ใน

ขัน้ตอนแรกจะใชก้อ้นน ้ำแข็งสีเ่หลีย่มหรอืวัตถเุย็นอืน่ๆ เชน่ แพ็คน ้ำแข็งเทยีม

ทีใ่ชส้ ำหรับประคบเย็น น ำมำวำงไวท้ีป่ลำยแขนนำน 10 นำทแีลว้น ำออก ถำ้มี

ผืน่ลมพษิหรอือำกำรบวมเกดิขึน้ภำยใน 5 นำทหีลังจำกน ำน ้ำแข็งออก แสดง

วำ่ผลกำรทดสอบเป็นบวก คอืมภีำวะลมพษิจำกกำรสมัผัสควำมเย็นจรงิ โดย

ระยะเวลำนับจำกทีน่ ำวัตถเุย็นออกจนกระท่ังเกดิผืน่นัน้ สำมำรถบง่บอกควำม

รนุแรงของภำวะลมพษิทีเ่กดิขึน้ไดด้ว้ย ยิง่เกดิผืน่เร็วเทำ่ไรก็ยิง่แสดงถงึภำวะ

แพท้ีร่นุแรงมำกกวำ่เทำ่นัน้ 

อยำ่งไรก็ตำม บำงคนทีม่ภีำวะลมพษิจำกกำรสมัผัสควำมเย็นบำงชนดิทีแ่ยก

ยอ่ยออกไปนัน้ อำจแสดงอำกำรหลงัจำกกำรทดสอบแตกตำ่งกนัไป ขึน้อยูก่บั

ชนดิของลมพษินัน้ๆ ไดแ้ก ่

 ภาวะผืน่ลมพษิทีเ่กดิข ึน้อยา่งชา้ๆ คนกลุม่นีจ้ะเกดิลมพษิขึน้ภำยหลังจำก

กำรสมัผัสควำมเย็นในเวลำทีน่ำนออกไปถงึ 12-48 ชม. โดยหำกทดสอบดว้ย

กำรใชน้ ้ำแข็งจะใหผ้ลบวกในเวลำถัดไปหลำยชัว่โมง 

 ภาวะผืน่ลมพษิแบบเดอรม์าโตกราฟิซมึ เป็นลมพษิจำกกำรสมัผัสควำมเย็น

ทีม่ลีักษณะเป็นรปูนูนตำมรอยขดี ซึง่เกดิขึน้เมือ่ออกแรงกดหรอืถบูนผวิหนังที่

สมัผัสควำมเย็น ทดสอบโดยใชน้ ้ำแข็งรว่มกบัใชว้ัตถทุีม่คีวำมทู ่เชน่ ปำกกำ ถู

ลงบนผวิหนังไปดว้ย 

 ภาวะผืน่ลมพษิโคลเินอรจ์กิ เป็นลมพษิทีเ่กดิขึน้เมือ่รำ่งกำยมกีำรหลั่งสำรโค

ลเินอรจ์กิส ์ซึง่ถกูกระตุน้ดว้ยควำมเย็น คนทีม่ภีำวะแพก้ลุม่นีจ้ะเกดิผืน่เมือ่ออก

ก ำลังกำยในสภำพอำกำศเย็น แตห่ำกออกก ำลังกำยในสภำวะอำกำศทีอุ่น่แลว้

ยังเกดิลมพษิ แสดงวำ่เป็นภำวะลมพษิโคลเินอรจ์กิเพยีงอยำ่งเดยีว โดยทีไ่ม่

จ ำเป็นตอ้งมอีณุหภมูมิำเป็นตัวกระตุน้รว่มใหเ้กดิผืน่ 

 ภาวะผืน่ลมพษิจากการสมัผสัความเย็นเฉพาะที ่จะท ำใหเ้กดิผืน่ลมพษิบน

ผวิหนังบรเิวณทีห่ำ่งออกไปจำกจดุทีส่มัผัสควำมเย็นโดยตรง เมือ่ทดสอบโดย



กำรใชน้ ้ำแข็งจะเห็นเป็นผืน่ขึน้บรเิวณทีห่ำ่งออกไปจำกบรเิวณทีว่ำงน ้ำแข็ง                                                                       

2-3 นิว้ เมือ่ผลกำรวนิจิฉัยบง่บอกวำ่คณุเป็นลมพษิจำกกำรสมัผัสควำมเย็น 

ขัน้ตอนถัดไปก็คอืกำรตรวจเพิม่เตมิเพือ่หำสำเหตหุรอืโรคอืน่ๆ ทีอ่ำจเป็น

ปัจจัยใหเ้กดิภำวะนี ้โดยอำจใชก้ำรตรวจเลอืดเพือ่สบืหำโรคแพภ้มูติัวเอง 

โรคมะเร็ง โดยเฉพำะมะเร็งเม็ดเลอืดขำว และภำวะกำรตดิเชือ้บำงชนดิ เชน่ 

โรคโมโนนวิคลโิอซสิทีเ่กดิจำกเชือ้ไวรัสอบีวี ีโรคไวรัสตับอกัเสบ หรอืโรค

ซฟิิลสิ รวมทัง้สอบถำมประวตักิำรใชย้ำในชว่งทีผ่ำ่นมำ เพรำะมรีำยงำนวำ่กำร

ใชย้ำบำงชนดิ ไดแ้ก ่ยำปฏชิวีนะกลุม่เพนนซิลิลนิ ยำคมุ หรอืยำตำ้นเชือ้รำ

บำงชนดิ เชน่ ไกรซโิอฟลำวนิ อำจเพิม่ควำมเสีย่งใหเ้กดิผืน่ลมพษิจำกกำร

สมัผัสควำมเย็นไดเ้ชน่กัน 

การรกัษาและควบคมุอาการลมพษิจากการสมัผสัความเย็น 

แมโ้รคภมูแิพอ้ำกำศหนำวไมม่วีธิรัีกษำใหห้ำยขำด แตค่ณุก็สำมำรถ

ควบคมุดแูลไมใ่หม้อีำกำรก ำเรบิในฤดหูนำวได ้โดยควรใสเ่สือ้ผำ้ทีใ่หค้วำม

อบอุน่และปกปิดรำ่งกำยใหม้ดิชดิจำกลมหนำว และปรับอณุหภมูภิำยในทีพั่ก

ใหอ้ยูใ่นระดับอบอุน่พอด ีทีส่ ำคัญควรหลกีเลีย่งกำรอำบน ้ำเย็นหรอืกำรวำ่ยน ้ำ 

เพรำะเมือ่ลมหนำวมำปะทะรำ่งกำยขณะเปียก อำจท ำใหม้อีำกำรแพร้นุแรงมำก

จนเป็นอนัตรำยถงึชวีติได ้นอกจำกนีค้ณุอำจควบคมุอำกำรแพด้ว้ยกำร

รับประทำนยำแกแ้พ ้ซึง่ควรรับประทำนกอ่นสมัผัสอำกำศหนำวหรอืน ้ำเย็น เพือ่

ป้องกนัอำกำรก ำเรบิ  

การป้องกนัลมพษิจากการสมัผสัความเย็น 

คณุสำมำรถป้องกนักำรเกดิลมพษิชนดินีโ้ดยหลกีเลีย่งกำรสมัผัสสภำพอำกำศ

ทีเ่ย็น โดยเฉพำะกำรวำ่ยน ้ำในน ้ำทีม่อีณุหภมูเิย็น เนือ่งจำกมโีอกำสเกดิกำร

แพแ้บบรนุแรงเฉียบพลัน ซึง่อำจท ำใหจ้มน ้ำได ้นอกจำกนีค้วรหลกีเลีย่ง

อำหำรเย็นๆ เชน่ ไอศกรมี และเครือ่งดืม่เย็นชนดิตำ่งๆ หำกมปีระวัตอิำกำรแพ ้

แบบรนุแรงควรพกยำฉีดอะดรนีำลนีชนดิเข็มพกพำตดิตวัไวเ้สมอ พรอ้มกบับัตร

ค ำเตอืนทีร่ะบวุำ่เป็นผูป่้วยดว้ยภำวะลมพษิชนดินี้  

https://www.honestdocs.co/syphilis
https://www.honestdocs.co/syphilis
https://www.honestdocs.co/mercilon21
https://www.honestdocs.co/what-is-adrenaline


นอกจำกนี ้คณุควรรักษำสขุภำพใหแ้ข็งแรง ปรำศจำกโรคภยัและอำกำร

เจ็บป่วยใดๆ ทัง้สิน้ เพือ่ลดควำมเสีย่งในกำรเกดิภมูแิพช้นดินี ้เลอืกรับประทำน

อำหำรทีม่วีติำมนิซสีงูเพือ่ชว่ยเสรมิสรำ้งระบบภมูคุม้กนั เชน่ ผลไมห้ลำกสี

ชนดิตำ่งๆ และออกก ำลังกำยอยำ่งนอ้ยสปัดำหล์ะ 3 ครัง้ ก็จะชว่ยใหร้ะบบ

ตำ่งๆ ในรำ่งกำยมคีวำมสมดลุและท ำงำนไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ 

รวมทัง้หมั่นรักษำควำมสะอำดของรำ่งกำยและสิง่ของใกลต้ัวเพือ่ป้องกนักำร

ตดิเชือ้โรคดว้ย 

ทีม่ำ : https://www.honestdocs.co/cold-urticaria 


