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ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (atopic dermatitis หรือ atopic
eczema) เป็นโรคทีม่ กี ารอักเสบของผิวหนัง ท�ำให้มอี าการคัน
เป็น ๆ หาย ๆ เรื้อรัง มักมีประวัติคนในครอบครัวและ
อาจพบว่ามีอาการภูมิแพ้ของระบบอื่นในร่างกายด้วย เช่น
หอบหืด จมูกอักเสบจากภูมิแพ้ และภูมิแพ้ที่ตา โรคผื่นภูมิแพ้
ผิ ว หนั ง มั ก จะเป็ น อาการแสดงแรกก่ อ นที่ มี อ าการภู มิ แ พ้
ประเภทอื่น ๆ ตามมา (atopic march)
ผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ
แต่พบได้บ่อยที่สุดโรคหนึ่ง และพบได้ทั่วโลก อาจพบถึง
ร้อยละ 20 ในเด็ก และร้อยละ 2-8 ในผู้ใหญ่ มักจะเริ่ม
แสดงอาการผิดปกติตงั้ แต่ในวัยเด็ก ในผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการรุนแรง
มักมีอาการแสดงต่อเนื่องจนไปถึงวัยผู้ใหญ่1,2
ผูป้ ว่ ยโรคนีม้ คี วามบกพร่องของการสร้างเซลล์ผวิ หนัง
ท�ำให้ผิวหนังสามารถรับสิ่งกระตุ้นจนท�ำให้เกิดอาการอักเสบ
ของผิวหนัง การบกพร่องของ filaggrin ซึง่ ส่งผลต่อกระบวนการ
สร้างผิวหนังและไขมันระหว่างเซลล์ รวมทั้งสัดส่วนของไขมัน
ระหว่างเซลล์ (คอเลสเตอรอล กรดไขมันที่จ�ำเป็น เซราไมด์)
ล้วนมีผลต่อการระเหยของสารน�ำ้ ออกจากผิวหนัง (transepidermal
water loss; TEWL) ท�ำให้ผิวหนังแห้ง แดง สากอักเสบ และ
กลายเป็นรอยแตก

เช่น สารก่อการแพ้ และจุลชีพ ดังนั้น แพทย์ผู้ดูแลรักษา
ต้ อ งให้ ค� ำ แนะน� ำ ผู ้ ป ่ ว ยเกี่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพผิ ว หนั ง
อย่ า งถู ก ต้ อ ง หลี ก เลี่ ย งปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การก� ำ เริ บ ของ
ผื่นผิวหนัง การท�ำความสะอาดผิวหนัง และการดูแลแผล
ที่เกิดจากการเกา เป็นต้น
ควันบุหรี่ จากการศึกษาแบบ systematic review พบว่า
มีความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่กับโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง
ทั้งในเด็กวัยรุ่นและในผู้ใหญ่ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม จากข้อมูล
ดังกล่าวยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยกระตุ้น
ให้ เ กิ ด โรคผื่ น ภู มิ แ พ้ ผิ ว หนั ง เพิ่ ม มากขึ้ น หรื อ การเป็ น โรค
ผืน่ ภูมิแพ้ผิวหนังส่งผลให้มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่บ่อยมากขึน้
สารก่อการแพ้ทางอากาศ (aeroallergen) ท�ำให้
ผืน่ ภูมแิ พ้ผวิ หนังก�ำเริบ สามารถเกิดได้จากความบกพร่องของ
ผิวหนังจึงท�ำให้สารก่อการแพ้สามารถผ่านผิวหนังและท�ำให้
เกิดการอักเสบได้ สารก่อการแพ้ทพี่ บบ่อย ได้แก่ ไรฝุน่ (house
dust mite; HDM) โดยพบว่า enzyme activity ของไรฝุน่ สามารถ
ท�ำลาย tight junction ของเซลล์ผวิ ของเยือ่ บุหลอดลม ซึง่ แสดง
ให้เห็นว่าโครงสร้างผิวหนังของผู้ป่วยโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง
อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อสัมผัสกับสารดังกล่าว
จากการศึกษาแบบ meta-analysis ไม่ได้สนับสนุนว่า
การหลี ก เลี่ ย งไรฝุ ่ น จะท� ำ ให้ ผื่ น ภู มิ แ พ้ ผิ ว หนั ง ก� ำ เริ บ ลดลง
ปัจจัยที่สามารถกระตุ้นและท�ำให้เกิดผื่นก�ำเริบได้
ดังนั้น ค�ำแนะน�ำที่ให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการสัมผัสไรฝุ่นเฉพาะ
ปั จ จั ย ที่ ส ามารถท� ำ ให้ เ กิ ด ผื่ น ก� ำ เริ บ ได้ มี ทั้ ง ปั จ จั ย ในผู ้ ป ่ ว ยบางรายที่ มี อ าการแสดงรุ น แรงยั ง คงเป็ น เพี ย ง
ทางกายภาพ (physical), ทางเคมี (chemical) เช่น ความเป็นกรด ความคิ ด เห็ น ของผู ้ เชี่ ย วชาญบางท่ า นเท่ า นั้ น (grade of
ด่าง สารท�ำความสะอาด สารเคมี ทางชีวภาพ (biological) recommendation D: expert opinion)

ขนสัตว์ ยังไม่มีหลักฐานที่แสดงชัดเจนว่าขนสุนัข
จะท�ำให้อาการผื่นภูมิแพ้ก�ำเริบได้ ในปัจจุบันมีการศึกษา
พบว่าการเลี้ยงสุนัขอาจช่วยป้องกันการเกิดอาการผื่นภูมิแพ้
ผิวหนัง เนื่องจากการสัมผัสกับจุลชีพที่ไม่ได้เป็นเชื้อที่ก่อ
ให้เกิดพยาธิสภาพ (non-pathogenic microbes) แต่ถ้าผู้ป่วย
ยืนยันว่าการได้สัมผัสกับขนสัตว์หรือสัตว์เลี้ยงแล้วท�ำให้เกิด
อาการผืน่ ภูมแิ พ้ผวิ หนังก�ำเริบก็ควรแนะน�ำให้ผปู้ ว่ ยหลีกเลีย่ ง
สารสัมผัส (contact allergen) ควรหลีกเลีย่ งการสัมผัส
สารทีอ่ าจท�ำให้เกิดอาการแพ้สมั ผัสแบบ type IV hypersensitivity
เช่น จาก emulsifier น�้ำหอม สารกันบูด สารท�ำความสะอาด
เครื่องส�ำอาง เป็นสาเหตุหลัก
การแพ้อาหาร (food allergy) สามารถพบการแพ้
อาหารร่วมไปกับภาวะผืน่ ภูมแิ พ้ผวิ หนังได้ โดยเฉพาะในผูป้ ว่ ย
ที่มีความรุนแรงระดับปานกลางถึงมาก อาหารที่มักท�ำให้เกิด
อาการแพ้ ได้แก่ ไข่ นมวัว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง แป้งสาลี ซึ่งมี
ความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลและกลุม่ อายุ (age-dependent
variation) โดยเฉพาะในเด็กเล็ก
ผู ้ ป ่ ว ยโรคผื่ น ภู มิ แ พ้ ผิ ว หนั ง ที่ มี ค วามรุ น แรงระดั บ
ปานกลางหรือมากควรสังเกตว่าเมือ่ งดอาหารทีค่ าดว่าจะท�ำให้
เกิ ด อาการผื่ น ภู มิ แ พ้ ก� ำ เริ บ ภายใต้ ก ารทดสอบอาหาร
(controlled oral provocation tests) ไปแล้ว ท�ำให้ผนื่ ดีขนึ้ หรือไม่
(2b: Single cohort studies and RCTs of limited quality;
grade of recommendation B) ควรแนะน�ำให้เด็กเล็กดืม่ นมแม่
อย่างเดียวจนถึงอายุ 4 เดือน เพื่อป้องกันการแพ้อาหารที่
สัมพันธ์กับการเกิดผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (2-3: Systematic review
of cohort studies, single cohort studies and RCTs of limited
quality; grade of recommendation C) และควรแนะน�ำให้
เริม่ อาหารเสริม (complementary food) ในช่วงอายุ 4-6 เดือน
ทั้งในกลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคน้อย (low risk) หรือ
มีความเสี่ยงมาก (high risk) โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงประวัติ
การมีโรคภูมแิ พ้ในครอบครัว (1-2: Systematic reviews of cohort
studies, single cohort studies and RCTs of limited quality;
grade of recommendation B)
ควรแนะน�ำให้รบั ประทานอาหารทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก
มาแล้วหลากหลายประเภทในระหว่างทีก่ ำ� ลังเริม่ ต้นให้อาหารเสริม
ในช่วงอายุ 4-6 เดือน (grade of recommendation D:
expert opinion)

การดูแลรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง
การท�ำความสะอาด การอาบน�้ำ
ควรท�ำความสะอาดด้วยวิธกี ารและสารท�ำความสะอาด
ที่อ่อนโยนเพื่อลดการสะสมของเหงื่อไคล จุลชีพที่ปนเปื้อน
อยูท่ ผี่ วิ หนัง สารท�ำความสะอาดควรเป็นสารทีไ่ ม่ระคายเคือง
และก่อให้เกิดการแพ้น้อย ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบทั้ง syndet
รูปแบบน�้ำและเจล ควรใช้ระยะเวลาในการอาบน�้ำประมาณ
5 นาทีเพื่อป้องกันผิวแห้ง
การเติมสารฆ่าเชื้อจ�ำพวก sodium hypochlorite
ในน�ำ้ ทีใ่ ช้อาบ (bleach bath) เป็นหนึง่ ในทางเลือกในการรักษา
โดยเฉพาะเมื่อมีผิวหนังอักเสบติดเชื้อบ่อย ๆ จากการศึกษา
พบว่าเมือ่ ผูป้ ว่ ยเด็กอาบน�ำ้ ด้วย 0.005% bleach bath สามารถ
ท�ำให้อาการติดเชื้อที่ผิวหนังและผื่นภูมิแพ้ดีขึ้นได้ (1b: Single
RCTs; grade of recommendation A) แต่ควรหลีกเลีย่ ง bath oil
ที่มีสารประกอบโปรตีนที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ (allergenic
protein) เช่น ถัว่ ลิสง (peanut), ข้าวโอ๊ต (colloidal oat) โดยเฉพาะ
ในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปี
การทาสารให้ความชุ่มชื้นทางผิวหนัง
ควรทาสารให้ ค วามชุ ่ ม ชื้ น ผิ ว หนั ง ทั น ที ห ลั ง จาก
การอาบน�ำ้ และซับตัวหมาด ๆ เพือ่ เติมสารให้ความชุม่ ชืน้ ทีม่ ี
คุณสมบัติในการดึงน�้ำเข้าสู่ผิวหนัง (humectant) ป้องกัน
การระเหยของสารน�้ ำ จากผิ ว หนั ง (occlusive) และสาร
ให้ความเรียบลืน่ (emollient) ควรทาสารให้ความชุม่ ชืน้ ทางผิวหนัง
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อวันในปริมาณที่เหมาะสม ไม่แนะน�ำให้ใช้
น�ำ้ มันมะพร้าวมาเป็นสารให้ความชุม่ ชืน้ ทางผิวหนังเนือ่ งจาก
จะเพิ่มการระเหยของน�ำ้ จากผิวหนัง (transepidermal water
loss; TEWL) ควรหลีกเลี่ยงสารให้ความชุ่มชื้นทางผิวหนัง
ทีม่ สี ว่ นประกอบของโปรตีนบางประเภท เช่น ถัว่ ลิสง ข้าวโอ๊ต
เนื่องจากการสัมผัสเป็นเวลานาน (skin sensitization) จะก่อ
ให้เกิดการแพ้ในอนาคต และไม่ควรมีสารก่อการแพ้จ�ำพวก
lanolin, wool wax alcohol หรือสารกันบูด (methylisothiazolinone)
โดยเฉพาะไม่ควรใช้ในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปี
การทายาลดอาการอักเสบของผิวหนัง
ควรทายาบนผิ ว หนั ง ที่ มี อ าการอั ก เสบในขณะที่
ผิวหนังชุม่ ชืน้ ในผูป้ ว่ ยทีม่ นี ำ�้ เหลืองซึมหรือมีสะเก็ดน�ำ้ เหลือง

ควรได้รับการเอาสะเก็ดน�้ำเหลืองออกจากแผลด้วยการท�ำ Wollenberg A และคณะ2 แนะน�ำให้ใช้ pimecrolimus ในเด็ก
wet dressing ก่อนการทายาลดการอักเสบ
และบริ เวณที่ ผิ ว หนั ง อ่ อ นบาง และแนะน� ำ tacrolimus
ส�ำหรับการรักษาในระยะยาวเพื่อประคับประคอง (long-term
ยาทาสเตียรอยด์
maintenance)
เป็นยาตัวแรกที่น�ำมาใช้เพื่อลดอาการอักเสบของ
อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยคือ อาการแสบร้อน
ผิวหนัง โดยการทาบริเวณที่เป็นรอยแดงสากอักเสบมีหลาย ระคายเคืองในช่วง 2-3 วันหลังจากการทายา อาการดังกล่าว
ปัจจัยที่ถูกน�ำมาใช้พิจารณาเพื่อเลือกชนิดและความเข้มข้น สามารถเริ่มมีอาการได้ตั้งแต่ 5 นาทีหลังทายาถึง 1 ชั่วโมง
ของยาทา เช่น ความแรง รูปแบบ อายุของผูป้ ว่ ย ต�ำแหน่งทีม่ ี ท�ำให้ผู้ป่วยบางคนเข้าใจผิดคิดว่ามีอาการแย่ลง หลังทายา
อาการอักเสบ พืน้ ทีผ่ วิ ทีอ่ กั เสบ การรักษาทีเ่ คยได้รบั มาในอดีต ชั่วคราว อาการข้างเคียงดังกล่าวพบได้จากยา tacrolimus
ควรทายา 2 ครัง้ ต่อวันจะสามารถลดอาการคันได้ ซึง่ อาการคัน มากกว่ายา pimecrolimus ในกรณีทมี่ อี าการแสบระคายเคืองมาก
เป็นอาการทีพ่ บบ่อยและมีความส�ำคัญ เนือ่ งจากแพทย์ผดู้ แู ล อาจพิจารณาใช้ยาทาสเตียรอยด์ทาก่อนในช่วงที่มีผิวหนัง
รักษาจะน�ำมาใช้ประเมินการตอบสนองของการรักษา
อั ก เสบมาก ก่ อ นที่ จ ะเปลี่ ย นมาใช้ ย า TCIs (grade of
ในกรณีที่ทายามาเป็นระยะเวลานานควรค่อย ๆ ลด recommendation D: expert opinion)
การใช้ยาทีละน้อยหรือลดความแรง ความเข้มข้น (dose taping)
แม้วา่ ยาทาสเตียรอยด์จะสามารถลดอาการคันในผูป้ ว่ ย
เพื่อช่วยป้องกันการกลับมาเป็นซ�้ำ (withdrawal rebound) ผื่นภูมิแพ้ผิวหนังที่ก�ำลังมีอาการอักเสบ (1a: Meta-analysis
การใช้ ย าทาสเตี ย รอยด์ ร ่ ว มกั บ การทาสารให้ ค วามชุ ่ ม ชื้ น of randomized clinical trials: grade of recommendation A)
ทางผิวหนังจะช่วยป้องกันการก�ำเริบของผื่นผิวหนัง
แต่ยาทา TCIs สามารถควบคุมอาการคันได้ตั้งแต่ในช่วงที่มี
อาการข้างเคียงที่เกิดจากการทายา ได้แก่ รอยด่าง ผืน่ ก�ำเริบจนกระทัง่ ผืน่ หายได้เช่นเดียวกัน (1a: Meta-analysis
เกิดเส้นเลือดฝอยเล็ก ๆ รอยปริแตกของผิวหนัง จ�ำ้ เลือดออก of RCTs; grade of recommendation A)
มีขนขึ้น สิวที่เกิดจากยาทาสเตียรอยด์ มีผื่นเป็นก้อนนูน
จากการศึ ก ษาจ� ำ นวนมากในหลากหลายสถาบั น
ทีบ่ ริเวณผ้าอ้อม (granuloma gluteale infantum) ถ้าใช้ยาทาบริเวณ การศึกษาไม่พบว่าการใช้ยาทา TCIs จะเพิ่มความถี่ของ
ที่ใส่ผ้าอ้อมเป็นเวลานาน และ Cushing syndrome ได้
การติดเชือ้ ไวรัส เช่น eczema herpeticum, eczema molluscatum
และไม่ได้ทำ� ให้เกิดผิวหนังฝ่อเหมือนยาทาสเตียรอยด์ สามารถ
ยาทา Topical Calcineurin Inhibitor (TCIs)
ทายา TCIs ในต�ำแหน่งที่ไม่สามารถทายาสเตียรอยด์ได้ เช่น
มีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ tacrolimus ointment และ รอบตา โดยไม่ทำ� ให้เกิดต้อหินหรือต้อกระจก และสามารถทายา
pimecrolimus cream ซึง่ มีขอ้ มูลทางการแพทย์ในการน�ำมาใช้ ในบริเวณที่อ่อนโยนได้ เช่น ใบหน้า รอบปาก อวัยวะเพศ
ทางคลินิกเพื่อรักษาโรคทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
รั ก แร้ ขาหนี บ ข้ อ พั บ (1b: Single RCTs; grade of
มีขอ้ มูลทางการแพทย์ของ pimecrolimus ในการน�ำมา recommendation A) จึงจะเห็นได้วา่ การใช้ยาทา TCIs สามารถ
รักษาเด็กเล็กและเด็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปี ทั้งในการน�ำมา ลดการเกิดอาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์ที่อาจพบได้จาก
รักษาเป็นยาตัวเดียวหรือร่วมกับยาทาสเตียรอยด์ มีข้อมูล การใช้ยาทาสเตียรอยด์
ความปลอดภัยของการใช้ยาเป็นระยะเวลานาน 4 ปีของ
จากการศึกษาข้อมูลทางคลินิกพบว่ายา TCIs ไม่ได้
ยา tacrolimus และนาน 5 ปีของยา pimecrolimus กล่าวคือ เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งและ lymphoma, nonมีการศึกษาเรื่องความปลอดภัยของการใช้ยา TCIs ทั้งในแบบ melanoma skin cancer, photocarcinogenicity หรือมะเร็ง
clinical trial และจากหลายสถาบันการศึกษาที่แสดงข้อมูลว่า อืน่ ๆ แพทย์ผดู้ แู ลรักษาต้องให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับอาการข้างเคียง
มีความปลอดภัย แม้ว่าจะใช้ยาทาทุกวันเป็นระยะเวลานาน และข้อมูลความปลอดภัยของยาให้แก่ผู้ป่วยและผู้ปกครอง
ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ยา pimecrolimus เพือ่ คลายความวิตกกังวล และท�ำให้รว่ มมือในการรักษามากขึน้
ได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้สามารถใช้ในเด็กตัง้ แต่อายุ 3 เดือนขึน้ ไป

ยาทาตัวใหม่ (Upcoming Topical Therapies)
ได้แก่ ยาทา crisaborole เป็น topical phosphodiesterase
4 inhibitor น�ำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยผื่นภูมิแพ้ผิวหนังที่มี
ความรุนแรงระดับน้อยถึงปานกลาง สามารถใช้ได้ในเด็กตัง้ แต่
อายุ 2 ปีขึ้นไป ในปัจจุบันได้รับการอนุญาตให้ใช้ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาแล้ว
มีการศึกษาครอบคลุมถึง global eczema scores และ
ความปลอดภัย อย่างไรก็ดี crisaborole ยังไม่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้ในประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป
การรักษาด้วยแสงแดดเทียม (Phototherapy)
แสง UV สามารถกดภู มิ ต ้ า นทานของร่ า งกาย
(immunosuppression) สามารถเปลี่ยนแปลงภูมิต้านทาน
ของร่างกาย (immunomodulator) สามารถลดอาการอักเสบ
ของผิวหนังเช่นเดียวกับลดอาการคัน กลไกการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิต้านทานเกี่ยวข้องกับกระบวนการ apoptosis ของ

เซลล์ทมี่ อี าการอักเสบ ยับยัง้ Langerhans cell และเปลีย่ นแปลง
การสร้าง cytokines นอกจากนีแ้ สง UV ยังมีฤทธิใ์ นการท�ำลาย
จุ ล ชี พ (antimicrobial effect) ลดการสะสมของเชื้ อ
Staphylococcus aureus จึงท�ำให้การอักเสบลดลง และ
ช่วยเพิ่มการปกป้องผิวหนัง
มีการใช้ medium-dose UVA1 และ narrowband UVB
ในการรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ (1b: Single RCTs; grade of
recommendation A) แต่นิยมใช้ narrowband UVB มากกว่า
broadband UVB (1a: Meta-analysis of RCTs; grade of
recommendation A) สามารถใช้การรักษาด้วยแสงแดดเทียม
ร่วมไปกับการทายาสเตียรอยด์ และสารให้ความชุ่มชื้นของ
ผิวหนัง (grade of recommendation C) แม้ว่าการรักษาด้วย
แสงแดดเที ย มจะไม่ เ ป็ น ที่ นิ ย มในเด็ ก เล็ ก ก่ อ นเข้ า สู ่ วั ย รุ ่ น
แต่ไม่ใช่ข้อห้ามการน�ำมารักษา ความจ�ำเป็นของการเลือกใช้
แสงแดดเที ย มเพื่ อ น� ำ มาใช้ รั ก ษาขึ้ น กั บ ความสะดวกและ
ความพร้อมของอุปกรณ์ด้วย
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