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ผื่นภูมิแพ้ ผิวหนังอักเสบ คืออะไร
เป็ นโรคผิวหนังอักเสบที่เป็ นๆ หายๆ พบบ่อยในเด็ก ผู้ที่ป่วยเป็ นโรคนี ้จะมีแนวโน้ มทางพันธุกรรมอยู่
เป็ นพื ้นฐาน กล่าวคือ ผู้ป่วยมักมีประวัตเิ ยื่อบุตาอักเสบ แพ้ อากาศ ไอ จามบ่อย ๆ หรื อหอบหืด โดยเฉพาะ
เวลาที่อากาศรอบตัวเปลี่ยนแปลง เช่น ตอนเช้ ามืดคนในครอบครัวผู้ป่วยมักมีประวัติโรคภูมิแพ้ ของเยื่อบุ
ต่าง ๆ เช่น เยื่อบุตาอักเสบภูมิแพ้ แพ้ อากาศ ไอจามบ่อย ๆ หอบหืด หรื อผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ ผู้ป่วยโรค
ผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ ไม่ได้ เกิดจากการแพ้ อาหารหรื อสารเคมีอย่างใดอย่างหนึง่ โดยเฉพาะ แต่เกิดจาก
ผิวหนังของผู้ป่วยไว (sensitive) ต่อสภาพแวดล้ อมรอบตัว ทังสภาพร้
้
อน เย็น แห้ ง ชื ้น เชื ้อโรคและสารเคมี
ที่ระคายผิวหนัง อย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่มีประวัตภิ มู ิแพ้ ในครอบครัวเลยก็เป็ นโรคนี ้ได้ เช่นเดียวกัน ทังนี
้ ้เพราะ
ความผิดปกติซ่อนเร้ นอยูใ่ นยีนของครอบครัวผู้ป่วยโดยไม่เกิดอาการก็ได้
อาการและลักษณะของผื่นแพ้
ผื่นผิวหนังอักเสบในโรคนี ้อาการคันมาก ลักษณะเป็ นผื่นแดงหรื อมีตมุ่ แดงนูน ตุม่ น ้าใส ซึง่ เมื่อแตก
ออกเป็ นน ้าเหลืองไหลเยิ ้มแล้ วกลายเป็ นสะเก็ดแข็ง ถ้ าผื่นนี ้เป็ นมานานเข้ าสูร่ ะยะเรื อ้ รัง จะพบเป็ นแผ่น
หนาแข็ง มีขยุ ตาแหน่งที่พบผื่นแตกต่างกันได้ ตามวัยของผู้ป่วยในเด็กเล็ก ช่วงขวบปี แรก ผื่นผิวหนังอักเสบ
จะพบมากบริเวณใบหน้ า ศีรษะ เด็กมักจะเอาแก้ มหรื อศีรษะถูกไถกับหมอน ผ้ า ที่นอน เพราะผื่นคันมาก
ในเด็กวัยเรี ยน และผู้ใหญ่ ผื่นผิวหนังอักเสบพบมากในบริเวณข้ อพับแขน ข้ อพับขา คอ ใบหน้ า และผิวหนัง
ตาแหน่งที่มีการเสียดสีแต่ในรายที่เป็ นมากๆ ผื่นเกิดทัว่ ร่างกายได้
มีวิธีทดสอบภูมิแพ้ ผิวหนังชนิดนีห้ รื อไม่ ?
การวินิจฉัยโรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ อาศัยประวัตทิ ี่ผ้ ปู ่ วยมีอาการคันตามตัว เป็ นผื่นผิวหนังอักเสบ
เป็ นๆ หายๆ ติดต่อกันเป็ นเวลานาน โดยเฉพาะบริเวณข้ อพับต่าง ๆ ผู้ปกครองและผู้ป่วยมักมีคาถามเสมอ
ว่ามีวิธีทดสอบหรื อไม่วา่ ผู้ป่วยแพ้ อะไร เช่น การสะกิดฉีด หรื อแปะยา ทดสอบใต้ ผิวหนัง หรื อใช้ วิธีการเจาะ
เลือดตรวจว่าผู้ป่วยแพ้ อะไร คาตอบคือ ไม่มีวิธีการทดสอบดังกล่าวที่จาเป็ นต้ องทาในการดูแลผู้ป่วย แต่
ผู้ป่วยและญาติควรสังเกตตัวเองว่าเมื่อสัมผัสกับสิ่งแวดล้ อมชนิดใดแล้ วทาให้ ผิวหนังอักเสบเห่อขึ ้น ก็ควร
หลีกเลี่ยงสภาวะแวดล้ อมเหล่านัน้
อะไรบ้ างที่ทาให้ ผ่ ืนนีก้ าเริบมากขึน้ ?
1. สภาวะแวดล้ อม เช่น สภาวะที่มีละอองเกสร ขนสัตว์ ไรฝุ่ น สิ่งเหล่านี ้ทาให้ ผื่นมีอาการคันมากขึ ้น

2. เชื ้อโรค เช่น แบคทีเรี ย เชื ้อรา อาจแทรกซ้ อนทาให้ เกิดการติดเชื ้อบนผิวหนังของผู้ป่วย ผิวหนังที่
อักเสบอยูเ่ ดิมจะกาเริบมากขึ ้น กรณีที่สงสัยว่ามีการติดเชื ้อแทรกซ้ อน ควรปรึกษาแพทย์ที่ดแู ลผู้ป่วย
3. ฤดูกาล ผื่นผิวหนังอักเสบมักมีอาการมากขึ ้น ในช่วงฤดูหนาว เพราะความชื ้นในอากาศต่า
อากาศแห้ ง เย็น ทาให้ ผิวหนังผู้ป่วยคันและเป็ นผื่น ผู้ป่วยบางรายจะมีอาการมากขึ ้นในช่วงฤดูร้อน เพราะ
อากาศที่ร้อนทาให้ เหงื่อออกมาก เกิดอาการคันและเกิดผื่นเช่นเดียวกับในฤดูหนาว
4. เสื ้อผ้ า เครื่ องนุม่ ห่ม และเครื่ องประดับที่มีขน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสื ้อผ้ าที่ทาจากขนสัตว์ จะทา
ให้ เกิดการคันเพิ่มเติม
5. สบู่ ครี ม โลชัน่ และผงซักฟอกที่ใช้ เป็ นประจา สารเคมีเหล่านี ้มีฤทธิ์ละลายไขมัน หรื อ/และอาจมี
ส่วนประกอบที่ก่ออาการระคายเคืองแก่ผิวหนังทาให้ เกิดอาการคันและเป็ นผื่นผิวหนังอักเสบได้ ง่าย
6. อาหาร ในผู้ป่วยกลุม่ นี ้ประมาณ 10% พบว่าอาหารบางชนิดเป็ นตัวกระตุ้นให้ ผื่นแย่ลง มักพบใน
ผู้ป่วยเด็ก เช่น นม ไข่ ถัว่ เหลือง เนื ้อสัตว์บางประเภท
7. จิตใจที่วิตกกังวลความเครี ยดก็สามารถทาให้ โรคกาเริ บได้
วิธีการดูแลและรั กษา
1. หลีกเลี่ยงสิ่งต่าง ๆ ที่ทาให้ โรคกาเริบมากขึ ้น เช่นไม่อยูใ่ นห้ องปรับอากาศที่เย็นจัด ไม่อาบน ้าที่มี
อุณหภูมิเย็นหรื อร้ อนจัด และควรหลีกเลี่ยงภาวะที่ทาให้ เหงื่อออกมาก
2. ควรรับประทานยาต้ านฮิสตามีน ลดอาการคัน เมื่อมีอาการคันอาจรับประทานยาต้ านฮิสตามีน
วันละ 2-3 ครัง้ ติดต่อ เว้ น 5-7 วัน เพื่อลดอาการคัน เพราะอาการคันทาให้ ผ้ ปู ่ วยต้ องแกะเกาผิวหนัง ผื่น
ผิวหนังที่อกั เสบจะกาเริ บขึ ้นได้ ยากลุม่ นี ้ได้ แก่คลอเฟนนิลามีน สามารถซื ้อได้ ตามร้ านขายยาทัว่ ไป ข้ อที่
ควรระวังคือ ยานี ้มีผลข้ างเคียงคือ อาการง่วงนอน
3. ยาทากลุม่ สเตรี ยรอยด์ มีฤทธิ์ลดการอักเสบของผื่นผิวหนัง ควรใช้ ภายใต้ การดูแลของแพทย์
เพราะโรคกลุม่ นี ้ต้ องใช้ ยานาน อาจมีอาการข้ างเคียงเกิดขึ ้นได้ ถ้ าใช้ ยาไม่ถกู ต้ อง
4. กรณีที่มีตมุ่ หนองเกิดแทรกซ้ อนบนตุม่ หรื อผื่นแดง แสดงว่ามีการติดเชื ้อแบคทีเรี ยแทรกซ้ อน ควร
ปรึกษาแพทย์เพราะผู้ป่วยจาเป็ นต้ องได้ รับยาปฏิชีวนะ เพื่อฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ย
อ่านเพิ่มเติมได้ ที่ https://www2.si.mahidol.ac.th/km/cop/clinical/derma/7802/

