ศ.ดร.นพ.ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย

ผิวหนังอักเสบจากการแพ้สมั ผัส
เนื่องจากผิวหนังของเราเป็ นด่านแรกทีจ่ ะต้องเผชิญกับสิง่ ต่างๆมากมายใน
ชีวติ ประจาวัน ดังนัน้ ผิวหนังของเราจึงต้องมีกลไกในการต่อสูป้ ้ องกันสิง่ แปลกปลอมทีเ่ ข้ามา
สูร่ า่ งกาย แต่ถา้ ผิวหนังเกิดรับไม่ไหวก็จะเกิดอาการบวม แดง ไหม้ เป็ นผืน่ คัน พุพองใน
ทีส่ ุด
สาเหตุ
ผิวหนังอักเสบมีสาเหตุใหญ่
3 ประการคือ
1. การแพ้แบบระคายเคือง การแพ้แบบนี้พบได้เมื่อสัมผัสกับสารเคมีต่างๆ เช่น กรด
ด่าง ซึง่ ถ้ามีความเข้มข้นน้อยก็ไม่เกิดอาการ แต่ถา้ มีการสะสมเป็ นเวลานานก็จะ
เกิดอาการได้ ซึง่ ทุกคนจะต้องเป็ นเหมือนกันหมด ไม่มขี อ้ ยกเว้น พบอาการปวด
เจ็บ เป็ นผืน่ แดง แล้วแต่บริเวณทีส่ มั ผัส ถ้าเป็ นผิวอ่อน เช่น ผิวเด็กจะระคายเคือง
ง่ายกว่าผิวผูใ้ หญ่
2. การแพ้แบบแอลเลอร์จ้ี การแพ้แบบนี้เกีย่ วข้องกับกลไกทางอิมมูน กลุม่ นี้จะเกิด
อาการได้แม้สารเหล่านี้มคี วามเข้มข้นน้อย ไม่เกิดในคนทุกคน เกิดเพียงร้อยละ
1-2 และต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรทีจ่ ะกระตุน้ ให้เกิดปฏิกริ ยิ า บางทีตอ้ งใช้
เวลาสัมผัสนานนับปี หรืออาจเพียงครัง้ ที่ 2-3 ก็เกิดอาการได้ และเมื่อหยุดใช้สาร
ทีแ่ พ้แล้วอาการผิวหนังจะกลับมาเป็ นปกติ แต่ถา้ กลับมาสัมผัสอีกก็จะเกิดอาการ
แพ้ได้

ยกตัวอย่างเช่น การแพ้เครื่องประดับ เช่น แพ้พวกนิกเกิล ซึง่ อยูใ่ นส่วนผสมของ
เครื่องประดับหลายๆขนิด เช่น ด้านหลังของหน้าปดั นาฬิกา สายสร้อย ซิป กิป๊ ติดผม หัว
เข็มขัด กระดุม เข็ม กรรไกร เหรียญ ตะขอยกทรง กรอบแว่นตา ตุม้ หู และอื่นๆ นอกจาก
นิกเกิลก็อาจมีโลหะชนิดอื่นๆ เช่น ทองคาขาว ทองคา อะลูมเิ นียม ทองแดง เงิน สังกะสี
หรือโลหะผสมต่างๆ
กลไกการเกิดอาการแพ้แบบแอลเลอร์จพ้ี บว่าส่วนใหญ่แล้วนิกเกิลจะเป็ นโลหะที่
สาคัญทีส่ ุดในการทาให้เกิดอาการแพ้ ซึง่ มักจะถูกกระตุน้ โดยเหงือ่ มลภาวะทางอากาศซึง่
เป็ นพิษความร้อน ดังนัน้ ถ้าคนแพ้นิกเกิล แต่อยากจะใส่เครื่องประดับอาจต้องเปลีย่ นเป็ น
ทองเค ทองผสม หรือทองคาขาว ซึง่ ไม่มสี ว่ นผสมของนิกเกิลอยู่ และถ้าไม่แน่ใจ เช่น

อยากจะเจาะหูกอ็ าจใช้ตุม้ หูทท่ี าด้วยทองคาบริสุทธิ ์ หรือเครื่องประดับอื่นทีไ่ ม่ใช่โลหะ เพราะ
ในประเทศไทยเราไม่อาจทราบว่าวัสดุชนิดนัน้ ๆมีสารประกอบอะไรบ้าง บางครัง้ จึงยากทีจ่ ะ
ประเมินได้วา่ แพ้สารอะไร ดังนัน้ ถ้าเป็ นไปได้จงึ ควรจะใช้วสั ดุจากธรรมชาติหรือพลาสติกจะ
ปลอดภัยกว่า บางท่านแนะว่าให้ชุบเครื่องประดับด้วยแล็กเกอร์หรือน้ ายาทาเล็บชนิดใสก่อน
ซึง่ จะช่วยลดอาการแพ้ลงได้

ภาพแสดงการอักเสบทีผ่ วิ หน้า จากการแพ้สบู่
บางท่านอาจมีอาการแพ้เครื่องสาอาง ซึง่ เครื่องสาอางสามารถทาให้เกิดอาการแพ้ได้
ทัง้ แบบระคายเคืองและแบบแอลเลอร์จ้ี โดยบางกรณีอาจมีแสงแดดเข้ามามีสว่ นเกีย่ วข้อง
ทาให้เกิดอาการแพ้ได้มากขึน้
การวินิจฉัยอาการเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยาก โดยดูจากลักษณะผืน่ บริเวณทีส่ มั ผัสกับสารก็
สามารถให้การวินิจฉัยได้ บางรายถ้ามีปญั หาเรื่องการวินิจฉัยแพทย์อาจทาการทดสอบโดย
วิธี

แพทช์เทสต์ คือใช้สารทีส่ งสัยติดไว้ทบ่ี ริเวณแผ่นหลังหรือท้องแขน แล้วรออ่านผล
ประมาณ 48-72 ชัวโมงเพื
่
อ่ ดูปฏิกริ ยิ าการแพ้แบบแอลเลอร์จ้ี ถ้ามีอาการแพ้จะเกิดผืน่ คันขึน้
ซึง่ เราก็จะต้องหลีกเลีย่ งสารทีท่ าให้เกิดอาการแพ้นนั ้ สาหรับเครื่องสาอางก่อนใช้อาจทาการ
ทดสอบโดยทาบริเวณท้องแขนก่อนเล็กน้อย ทิง้ ไว้ 15-30 นาที หากไม่เกิดผืน่ แดงหรือคัน
แสดงว่าเครื่องสาอางนัน้ ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้
3. การแพ้ชนิดระคายเคืองเรือ้ รัง โดยเกิดจากการสัมผัสสารทีม่ คี วามเข้มข้นขนาดต่า
บ่อยๆเป็ นเวลานาน แต่บางรายอาจมีอาการปวดแสบ แดง พองทันทีเมื่อถูก
สารเคมีความเข้มข้นสูง ดังนัน้ ประวัตขิ องผูป้ ว่ ยจึงมีความสาคัญมาก
ตัวอย่างของการแพ้แบบระคายเคืองชนิดเรือ้ รังมักพบในแม่บา้ นทีต่ อ้ งทางานบ้าน
เช่น ทาอาหาร ล้างถ้วยชาม ทาความสะอาดบ้าน ซักเสือ้ ผ้า รดน้ าต้นไม้ ซึง่ มือต้องเปียกน้ า
ทัง้ วัน พบว่าผืน่ ผิวหนังบริเวณมือมักจะแดง แห้งเป็ นขุยหนา และแตก บางรายกามือไม่ถนัด
และจากการทีถ่ ูกผงซักฟอกบ่อยๆร่วมกับภาวะเปียกน้ า ส่งผลให้ความเป็ นกรดบริเวณ
ผิวหนังเปลีย่ นแปลงไป ขณะเดียวกันเคอราตินชัน้ นอกสุดจะบวมน้ าทาให้เกิดการแพ้ ติดเชือ้
ราและแบคทีเรียต่างๆได้งา่ ย บางรายพบมีการทาลายบริเวณเล็บร่วมด้วย ทาให้เล็บมี
ลักษณะผิดปกติ ขุน่ เปราะ และเสียรูปทรง นอกจากผงซักฟอก สบูแ่ ละน้ าแล้วสารเคมีอ่นื ๆ
เข่น น้ ายาล้างจาน น้ ายาฟอกผ้าขาว น้ ายาปรับผ้านุ่ม และอื่นๆ ก็ทาให้เกิดอาการแพ้เหล่านี้
ได้เช่นกัน
วิธที ไ่ี ด้รบั ความนิยมทีส่ ุดในการใช้วนิ ิจฉัยผิวหนังอักเสบจากการแพ้สมั ผัสคือ การทา
Patch test

ซึง่ ในการแปลผลว่าเป็ นผิวหนังอักเสบจากการแพ้สมั ผัสชนิดการแพ้แบบแอลเลอร์จ้ี
ให้สงั เกตปฏิกริ ยิ า ดังต่อไปนี้
? หรือ + ? ปฏิกริ ยิ าเคลือบแคลง (doubtful reaction) จะพบเพียงรอยแดงจางๆ
เท่านัน้
+ ปฏิกริ ยิ าเป็ นผลบวกอย่างอ่อน (weak positive reaction) จะพบรอยแดง มีการ
แทรกซึมของเซลล์เข้าไปในชัน้ ผิวหนัง (infiltrate) และอาจพบตุ่มผิวหนังเล็กๆ
(papule)กระจายตัวอยูไ่ ด้
++ปฏิกริ ยิ าเป็ นผลบวกอย่างแรง (strong positive reaction) จะพบรอยแดง มีการ
แทรกซึมของเซลล์เข้าไปในชัน้ ผิวหนัง (infiltrate) พบตุ่มผิวหนังเล็กๆ (papule)และตุ่มน้ า
เล็กๆได้
+++ปฏิกริ ยิ าเป็ นผลบวกอย่างรุนแรงมาก (extreme positive reaction) จะพบรอย
แดงมาก มีการแทรกซึมของเซลล์เข้าไปในชัน้ ผิวหนัง (infiltrate) ตุ่มน้ าเล็กๆรวมตัวกัน และ
ตุ่มน้ าขนาดใหญ่ได้
ปฏิ กิริยาเป็ นผลลบ (negative reaction)
IR
ปฏิกริ ยิ าการแพ้แบบระคายเคือง (Irritant reaction)
NT
ไม่ได้รบั การทดสอบ (Not tested)
ปฏิกริ ยิ าทีบ่ อกว่าเป็ นผิวหนังอักเสบจากการแพ้สมั ผัสชนิดแพ้แบบระคายเคือง ได้แก่
1.ผิวมีรอยแดงในบริเวณทีท่ าการทดสอบ โดยไม่มกี ารแทรกซึมของเซลล์เข้าไปใน
ชัน้ ผิวหนัง (infiltrate) และตุ่มผิวหนัง (papule)เกิดขึน้
2.พืน้ ผิวหนังมีรอยย่นเกิดขึน้
3.มีหนอง
4.เห็นขอบเขตชัดเจน (edge effect)
การเกิดผลบวกลวง (False positive) อาจเกิดขึน้ ได้จาก
1. สารทีใ่ ช้ในการทดสอบมีความเข้มข้นสูงมากเกินไป
2. แพ้สารตัวกลางทีใ่ ช้ในการทดสอบ
3. เกิดปฏิกริ ยิ าการระคายเคือง หรือแพ้เทปทีใ่ ช้ในการปิดทดสอบ
4. ทาการทดสอบบนผิวหนังทีม่ กี ารอักเสบอยูก่ ่อนแล้ว
5. ทาการทดสอบในขณะทีผ่ น่ื แพ้อกั เสบยังรุนแรงอยู่ ทาให้ผวิ หนังเกิดภาวะ
Excited skin syndrome
6. ผิวหนังบริเวณใกล้เคียงกับบริเวณทีท่ าการทดสอบ ให้ผลบวกรุนแรง

7. สารทีใ่ ช้ทดสอบมีการปนเปื้อนกับสารทีก่ ่อการระคายเคือง
8. สารทีใ่ ช้ในการทดสอบ มีการกระจายตัวไม่สม่าเสมอ โดยอาจไปรวมตัวอยูบ่ ริเวณ
ขอบๆมากเกินไป
การเกิดผลลบลวง (False negative) อาจเกิดขึน้ ได้จากหลายสาเหตุ ดังต่อไปนี้
1. สารทีใ่ ช้ในการทดสอบมีความเข้มข้นต่าเกินไป
2. ปริมาณสารทีใ่ ช้ในการทดสอบมีน้อยเกินไป
3. สารตัวกลางไม่ปล่อยสารทดสอบ (Allergen)ออกมา
4. ปิดสารทดสอบในตาแหน่งทีไ่ ม่ถูกต้อง
5. อ่านผลการทดสอบเร็วเกินไป ควรปิดแผ่นทดสอบก่อนแกะมาอ่านนานอย่างน้อย
48ชัวโมงขึ
่
น้ ไป
6. การใช้ยาคอร์ตโิ คสตีรอยด์ทงั ้ แบบรับประทานมากเกินไปในระหว่างทาการ
ทดสอบ หรือทาบริเวณทีต่ อ้ งการทดสอบมาก่อน ทาให้ไม่เกิดปฏิกริ ยิ า หรือ
เกิดปฏิกริ ยิ าช้าลง
7. แผ่นทดสอบหลวม หรือเปียก ทาให้การสัมผัสกับสารทดสอบสัน้ กว่าปกติ
8. สารทดสอบมีสว่ นประกอบทีไ่ ม่ถูกต้อง
9. ไม่ได้ทา photo patch test
10. สารทดสอบบางชนิด เช่น neomycin อาจเกิดขึน้ หลัง48 ชัวโมงไปแล้
่
ว จึงควรมี
การอ่านผลซ้าหลังจากนัน้ เช่น 72 ชัวโมง
่ หรือ 96 ชัวโมง
่
11. มีการใช้สารกดภูมคิ มุ้ กัน
12. เป็ นผูป้ ว่ ยเอดส์ขนั ้ รุนแรง
เมื่อได้ผลมาแล้ว ต้องนาผลทีไ่ ด้ไปพิจารณาประกอบกับประวัตขิ องผูป้ ว่ ย ว่ามี
ความเกีย่ วเนื่องกัน หรือไม่ เนื่องจากในบางครัง้ ผลบวกก็อาจจะไม่มคี วามเกีย่ วข้อง
กับผืน่ จึงต้องใช้ประวัตปิ ระกอบการพิจารณาหาสาเหตุดว้ ย ดังนี้
Present relevance หมายถึง ผลทดสอบบวก มีความเกีย่ วเนื่องกับผืน่ ทีก่ าลัง
เกิดขึน้
Past relevance หมายถึง ผลทดสอบบวก มีความเกีย่ วเนื่องกับผืน่ ทีก่ าลังเกิดขึน้
โดยสามารถอธิบายผืน่ ทีเ่ คยเกิดขึน้ มาแล้วในอดีตได้

Unknown หมายถึง หมายถึง ผลทดสอบบวก ไม่สามารถอธิบายผืน่ ทีเ่ คยเกิดขึน้
ในอดีตและปจั จุบนั ได้ อาจจะเกิดจากผลบวกลวง หรือซักประวัตไิ ม่ดพี อ หรือผูป้ ว่ ย
ไม่ได้สมั ผัสสารนัน้ แต่เมื่อสัมผัส ก็อาจจะทาให้เกิดอาการแพ้ได้

