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ผิวหนังอักเสบที่ฝ่ามือเรือ้ รัง
ผิวหนังอักเสบทีฝ่ า่ มือเรือ้ รัง เป็ นโรคผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่งทีม่ รี อยโรคปรากฏอยู่
เฉพาะบริเวณฝา่ มือ มักเป็ นทัง้ 2 ข้าง

ภาพแสดงการอักเสบบริเวณฝา่ มือ

อาการ
อาการเริม่ แรกปรากฏเป็ นเม็ดน้ าฝงั อยูบ่ ริเวณผิวหนังทีฝ่ า่ มือ หรือนิ้วมือ คันมาก เมื่อ
แตกแล้วจะตกสะเก็ด ผิวหนังบริเวณฝา่ มืออาจแห้ง นูนมากในบางครัง้ และอาจมีอาการติด
เชือ้ ร่วมด้วย ทาให้เห็นเป็ นตุ่มหนอง มักพบทีบ่ ริเวณฝา่ มือ ฝา่ เท้าของบรรดาแม่บา้ น จึงมีช่อื
ภาษาอังกฤษเรียกอีกอย่างว่า “House wife dermatitis” ลักษณะเป็ นๆหายๆ

สาเหตุ
สาเหตุมกั เกิดจากการระคายเคือง โดยการทีผ่ วิ หนังบริเวณมือไปสัมผัสกับสารเคมี
ทาให้เกิดผิวหนังแห้ง แดง มีขยุ โดยทัวไปมั
่ กสัมพันธ์กบั สิง่
เหล่านี้ หรือบุคคลต่อไปนี้ คือ
1. มักพบร่วมกับผูป้ ว่ ยโรคภูมแิ พ้ กล่าวคือ ผูป้ ว่ ยจะ
มีอาการเช่นนี้ทุกครัง้ ทีม่ อี ากาศเปลีย่ น ไม่วา่ จะร้อนจัด ฝนชุก
โดยเฉพาะอากาศซึง่ หนาวจัด
2. มีประวัตแิ พ้สารนิกเกิล โครเมียม
3. สตรีบางรายจะเป็ นตอนใกล้มปี ระจาเดือน หรือ
การรับประทานยาคุมกาเนิด

4. ความเครียด หรือวิตกกังวล
5. แพ้ยาแก้ปวด เช่น แอสไพลิน
6. แพ้สาร “ทาร์ทราซีน” ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นอาหารเครื่องดื่มประเภทน้ าส้ม สาร
ดังกล่าวทาให้อาหารปรากฏเป็ นสีเหลือง
สารทีก่ ่อการระคายเคือง พบได้ในสิง่ ต่างๆ ดังเช่น พืช ดิน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ขนสัตว์
น้ าลายสัตว์ น้ ายาทาความสะอาด ปูนซีเมนต์เปียก เศษแก้ว อิฐ กรวด ทรายขีเ้ ลื่อย กาว ตัว
ทาละลาย

สี สารฟอกสี น้ ามันหล่อลื่น สบู่ ผงซักฟอก อาหาร ผัก ผลไม้ น้ ายาขัดเฟอร์นิเจอร์
ผงซักฟอก แชมพู น้ ายาย้อมผม น้ ายาดัดผม น้ ายาฟอกสีผม กระดาษ กระดาษคาร์บอน
หมึก เป็ นต้น

คาแนะนาสาหรับผู้ป่วยที่เป็ นผิวหนังอักเสบเรือ้ รัง
1. ไม่ควรล้างมือบ่อยเกินไป โดยเฉพาะบางคนกลัวเชือ้ โรคมาก จะจับจะถืออะไร
ต้องฟอกสบูล่ า้ งมือทุกครัง้ การทาแบบนี้จะเกิดผลเสียต่อผิวหนังบริเวณฝา่ มือ
เพราะว่าจะทาให้ผวิ หนังชัน้ นอกสุดทีม่ สี ว่ นต้านทานเชือ้ โรคและสารเคมีสญ
ู เสีย
ไป ทาให้เกิดการติดเชือ้ และมีอาการแพ้ระคายเคืองได้งา่ ย
2. เวลาล้างมือควรใช้สบูเ่ ด็กอ่อน หรือสบูอ่ อ่ น เนื่องจากผิวหนังบริเวณนี้ไม่มเี ชือ้ โรค
ควรหลีกเลีย่ งสบูฆ่ า่ เชือ้ เพราะสบูเ่ หล่านี้มคี วามเป็ นด่างสูงทาให้ผวิ หนังยิง่ แห้ง
3. หลีกเลีย่ งสารระคายเคืองทุกชนิด เช่น สบู่ ผงซักฟอก แชมพู(อาจจะให้คนอื่นสระ
ผมให้) แอลกอฮอล์ ด่างทับทิม น้ ายาฟอกผ้าขาว น้ ามันขัดเงา น้ ายาเช็ดกระจก
สารเคมี ปุ๋ย สเปรย์ฉีดฆ่าแมลง
4. หลีกเลีย่ งการสัมผัสยาขัดโลหะ ยาขัดรองเท้า ยาขัดพืน้ ยาขัดเฟอร์นิเจอร์ ยาทา
ความสะอาดหน้าต่าง หรือยาขัดล้างรถ

5. หลีกเลีย่ งการแกะหรือบีบน้ าส้ม มะนาว ส้มโอ และการสัมผัสกับอาหารผลไม้
เนื้อสัตว์ ผักบางชนิด เช่น พริก หอม กระเทียม อบเชย ขิง สับปะรด มะเชือเทศ
บรอคเคอลี ข้าวโพด ถัวฝ
่ กั ยาว มันเทศ กะหล่าปลี บวบ แตงกวา หัวผักกาด แค
รอต ใบชา กาแฟ เป็ นต้น
6. อย่าสวมแหวนเป็ นประจาระหว่างการทางาน
7. ระมัดระวังในการใช้ถุงมือ โดย

เมื่อจาเป็ นต้องใช้ถุงมือ ควรใช่ถุงมือพลาสติกแทนถุงมือยาง
ไม่ควรสวมถุงมือนานกว่า
15-20 นาที
ถ้าน้ าเข้าถุงมือควรถอดออกทันที
อย่าใส่ถุงมือขาด การใส่ถุงมือขาดทาให้เกิดอันตรายมากกว่าการไม่ใส่ถุงมือ
ถ้ามีเหงือ่ ออกมากให้ใส่ถุงมือผ้าก่อน แล้วใส่ถุงมือพลาสติกทับอีกชัน้
ควรทาความสะอาดถุงมือบ่อยๆและโรยด้วยแป้ง
เมื่อมือสัมผัสกับสารเคมีทม่ี คี วามระคายเคือง เช่น ผงซักฟอก ควรล้างมือด้วยน้ า
สะอาด และซับมือให้แห้ง หลังจากนัน้ ให้ทาครีมให้ความชุม่ ชืน้ ทีม่ อื และอย่าลืมว่า”
มือแม่บา้ น” หรือการอักเสบของฝา่ มือเรือ้ รังไม่ใช่พบแต่ในแม่บา้ นเท่านัน้ แต่ยงั
สามารถพบในคนทีต่ อ้ งทางานสัมผัสกับน้ าและสารระคายเคืองตลอดเวลา เช่น
คนขายปลา ขายผัก คนทาขนมปงั และบาร์เทนเดอร์ เป็ นต้น
8. เมื่อหายแล้วอีก 4-5 เดือนมือจึงจะกลับมาเป็ นปกติ ดังนัน้ ท่านควรระวังสารสัมผัส
อื่นๆต่อไปก่อน
9. ควรใช้เครื่องซักผ้า หรือเครื่องล้างจานถ้ามี

มือเป็ นอวัยวะทีต่ อ้ งใช้งานเป็ นประจา ดังนัน้ เมื่อเกิดการอักเสบควรต้องรีบให้การ
รักษาเพือ่ ให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว การใส่ถุงมือในระยะแรกๆอาจจะไม่ถนัด รูส้ กึ ราคาญ แต่
ต้องอดทนและพยายามเข้าใจ จะค่อยๆเคยชิน ซึง่ จะมีประโยชน์ต่อตัวเองและโปรดอย่าลืม
นะครับว่ามือทีส่ วยสดงดงาม ปราศจากริว้ รอยแตก แดง แห้ง มีน้ิวและเล็บทีส่ วยงาม ก็เป็ น
สิง่ ทีเ่ ชิดชูบุคลิกภาพได้นะครับ

