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ด่างขาว
ด่างขาว (vitiligo) เป็ นโรคทีไ่ ม่ทราบสาเหตุ ลักษณะเป็ นผืน่ สีขาว มีขอบเขตชัดเจน ขนหรือ
ผมบริเวณผืน่ อาจมีสขี าว ผูป้ ว่ ยมีอาการแพ้แสงแดดง่าย โรคนี้เกิดจากเมลาโนไซต์ขาดการสร้างเม
ลานิน ผืน่ อาจมีสขี าวเป็ นหย่อมๆ
โรคนี้อาจพบร่วมกับผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นเบาหวาน ผมร่วงชนิดเป็ นหย่อม โรคของต่อมธัยรอยด์
และโรคโลหิตจาง บริเวณทีพ่ บบ่อยคือ ใบหน้า คอ รอบตา จมูก นม สะดือ อวัยวะเพศ รักแร้ ขา
หนีบ บางรายพบผมขาวเป็ นหย่อมๆทีศ่ รี ษะ ซึง่ คือโรคด่างขาวทีศ่ รี ษะนันเอง
่
แม้วา่ จะเป็ นโรคซึง่
ไม่ทราบสาเหตุแน่ชดั แต่เชื่อว่าร่างกายสร้างภูมติ า้ นทานขึน้ มาทาลายเซลล์สร้างเม็ดสี
(melanocyte) ของตัวเอง
การรักษา
แพทย์จะให้รบั ประทานยาชนิดหนึ่งคือ ซอราเลน
(psoralen)ร่วมกับการฉายแสง
อัลตราไวโอเลตชนิด เอ สาหรับบางแห่งอาจไม่มเี ครื่องฉายรังสีอลั ตราไวโอเลต แพทย์กจ็ ะแนะนา
ให้รบั ประทานยาซอราเลนประมาณ 2 ชม. ก่อนแล้วค่อยไปตากแดด ทัง้ นี้เพือ่ ให้ยาไปออกฤทธิ ์กับ
แสงบริเวณหนังกาพร้า เพือ่ กระตุน้ เซลล์สร้างสี
แต่บางรายแพทย์จะรักษาโดยใช้เป็ นยาทาในรูปครีมหรือโลชัน่ โดยทาก่อนตากแดดเพียง
ครึง่ ชัวโมง
่ หลังจากนัน้ ก็ให้ผปู้ ว่ ยไปตากแดด โดยเริม่ ตากแดดในวันแรกนาน 5 นาที วันต่อมาจะ
ค่อยๆเพิม่ ระยะเวลาตากแดดไปเรื่อยๆ จนถึง 15-30 นาที การตอบสนองจะพบว่าผิวหนังเริม่ แดง
ก่อน ต่อมาจะพบลักษณะสีคล้ารอบๆเส้นขน ลักษณะสีคล้าจะค่อยๆขยายวงกว้างขึน้ แต่ถา้ ตาก
แดดมากเกินไปอาจเกิดผิวหนังไหม้ ซึง่ ต้องระวัง
การรักษาโดยการรับประทานยาและทายาเช่นนี้ควรทาสัปดาห์ละอย่างน้อย
2-3 ครัง้ ซึง่
กว่าจะเห็นผลประมาณ 3 เดือนและใช้ระยะเวลารักษาประมาณ 100-300 ครัง้ จึงจะทาให้ดา่ งขาว
หายหมด แต่กพ็ บว่ามีประมาณร้อยละ 30 ซึง่ ไม่ตอบสนองต่อการรักษา
ข้อสาคัญคือ เมื่อใช้ยานี้ผปู้ ว่ ยจะต้องตากแดดเสมอ ถ้าคิดว่าไม่สามารถจะตากแดดในวัน
นัน้ ได้ ก็ไม่ตอ้ งรับประทานยาหรือทายาแต่อย่างใด เพราะจะเสียเงินเสียทองเปล่าๆ เพราะว่ายานี้
จะออกฤทธ์เมื่อถูกแสงแดดเท่านัน้ และหลังตากแดดจะมีการทายาพวกสตีรอยด์ครีมเพือ่ ป้องกัน
การอักเสบจากการตากแดดมากเกินไป

ในรายทีม่ ปี ญั หาเกีย่ วกับความสวยงาม อาจใช้เครื่องสาอางทากลบเกลื่อนเหมือนกับการ
รักษาแบบกลบเกลื่อนของ “ปานโอตะ” ซึง่ วิธนี ้ีจะช่วยเสริมขณะทาการรักษาด้วยยารับประทาน
และยาทาประเภทซอราเลน วิธนี ้ีจะสะดวกและปลอดภัย แต่คนไข้อาจไม่ชอบเพราะเป็ นแค่การ
กลบเกลื่อนเท่านัน้

ภาพแสดงด่างขาวทีห่ น้าผาก
อย่างไรก็ตาม การรักษาด้วยยารับประทานและยาทามักทาในคนทีเ่ ป็ นโรคไม่นาน คือระยะ
ทีเ่ ป็ นโรคนี้น้อยกว่า 5 ปี หรือเด็กทีม่ อี ายุมากกว่า 10 ปี สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มอี าการแพ้
แสงแดด ทัง้ หมดจะทาให้การรักษาได้ผลดี แต่อย่างไรก็ตามการรักษาสามารถทาให้เกิดผิวไหม้
และตุ่มน้ าพองได้

บางรายอาจทาการรักษาโดยใช้
pinchgraft ซึง่ หมายถึงการใช้เครื่องดูดให้เกิดตุ่มน้ าพอง
บริเวณผิวหนังปกติ แล้วย้ายมาปลูกบริเวณด่างขาว วิธนี ้ีใช้ในรายทีด่ อ้ื ต่อการรักษาโดยวิธตี ่างๆที่
ได้กล่าวมาแล้ว
บางรายพบด่างขาวมีเนื้อทีม่ ากเกินครึง่ หนึ่งของร่างกาย ซึง่ ไม่เหมาะทีจ่ ะใช้วธิ กี ระตุน้ ด้วย
แสงแดดร่วมกับยารับประทานหรือยาทา แพทย์จะใช้สารทีเ่ รียกว่า โมโนเบนซิลอีเธอร์ออฟไฮโดร
ควิโนน (monobenzyl ether of hydroquinone) ทาบริเวณเนื้อปกติซง่ึ จะทาให้สผี วิ ปกติกลายเป็ นสี
ผิวแบบเดียวกับด่างขาว วิธนี ้ีเหมาะสาหรับคนผิวดาหรือผิวคล้าซึง่ สีผวิ ของด่างขาวในพวกนี้จะไม่
ขาวมากนัก ซึง่ พอให้ยาตัวนี้กดั สีผวิ ปกติจะทาให้ผวิ ปกติมคี วามขาวใกล้เคียงกับบริเวณด่างขาว
และผิวขาวหลังจากการใช้โมโนเบนซิลอีเธอร์ออฟไฮโดรควิโนนในพวกคนผิวดาเหล่านี้ จะ
ใกล้เคียงกับสีผวิ ปกติของคนขาว หรือพวกคนผิวเหลืองเลยทีเดียว
การใช้รงั สียวู บี ชี ว่ งคลื่นแคบ [UVB narrowband excimer laser (XeCl)] และ การ
ฉายแสงช่วงคลื่นเดียว [monochromatic excimer light (MEL)] ถูกใช้ในการรักษาด่างขาวชนิด
เฉพาะที่ (localized) การรักษาวิธนี ้ีให้ผลลัพธ์เป็ นทีน่ ่าพอใจ ผิวบริเวณทีเ่ ป็ นโรค กับผิวปกติ มี
ความแตกต่างกันน้อย XeClมีการปล่อยพลังงานแสงหลายช่วงคลื่น ในขณะที่MELสามารถสร้าง
และส่งพลังงานแสงUVB ช่วงคลื่น 308 นาโนเมตรได้เพียงอย่างเดียว
การผ่าตัดปลูกถ่ายเนื้อเยือ่ โดยใช้เนื้อเยือ่ ของตนเอง (Autologous skin graft) เป็ นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการทาให้สผี วิ กลับมาตามปกติในผูป้ ว่ ยด่างขาวทีอ่ าการคงที่ และดือ้ ต่อการรักษา
หรือตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาแค่บางส่วน และในผูท้ ม่ี ดี า่ งขาวเป็ นบริเวณไม่กว้างในร่างกาย
(น้อยกว่าร้อยละ3 ของพืน้ ผิวทัง้ หมดของร่างกาย) ผลข้างเคียงทีพ่ บได้บอ่ ยทีส่ ุด ได้แก่ การติดเชือ้
, รอยดาหลังการอักเสบ (postinflammatory hyperpigmentation), สีผวิ ทีข่ น้ึ มาใหม่ดไู ม่สวยงาม,
ผิวขรุขระ และ เป็ นรอยแผลเป็ น การรักษาด้วยแสงยูวเี มื่อทาร่วมกับการผ่าตัดปลูกถ่ายเนื้อเยือ่ จะ
ช่วยเร่งให้สผี วิ กลับคืนมาเร็วยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ยงั มีการรักษาทางเลือก ทีใ่ ช้ในผูป้ ว่ ยทีก่ ารรักษาอื่นๆล้มเหลว หรือไม่เหมาะกับ
การรักษาทัง้ หมดข้างต้นทีก่ ล่าวมา วิธที ใ่ี ช้บอ่ ยคือ การรับประทานวิตามิน และสารอาหารเสริม,
การรักษาแบบเปลีย่ นแปลงระบบภูมคิ มุ้ กัน (immunomodulaters), สารสกัดจากรกมนุ ษย์, ยาทา
khellin, และยาทาและยารับประทานphenylalanine เป็ นต้น อย่างไรก็ดี ยังไม่มกี ารรักษาทางเลือก
แบบไหนทีม่ หี ลักฐานน่าเชื่อถือเพียงพอ
เห็นไหมครับว่า โรคด่างขาวตามภาพเป็ นโรคทีด่ นู ่าเกลียดเพราะว่ามีลกั ษณะเป็ นโรคดาๆ
ด่างๆขาวๆ ซึง่ คนส่วนใหญ่มกั จะรังเกียจ แต่ไม่ใช่โรคติดต่อร้ายแรงนะครับ คนกลุม่ นี้มกั มีปมด้อย
เพราะฉะนัน้ ถ้าคุณหรือญาติพน่ี ้องเป็ นโรคนี้ โปรดอย่ารีรอไปพบแพทย์ผวิ หนังนะครับ แพทย์
ผิวหนังจะช่วยแนะนาวิธกี ารรักษาหรือสถานทีท่ ด่ี ที ส่ี ุดในการรักษาแก่คุณได้

