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คำแนะนำสำหรับการดูแลผื่นผิวหนังอักเสบที่มือ
หรือแฮนด เอ็กซีมา (Hand eczema)

ผื่

นผิวหนังอักเสบ (Eczema) เปนโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง พบไดที่
ผิวหนังทุกสวนของรางกาย แตผูปวยสวนหนึ่งจะพบผื่นผิวหนัง
อักเสบที่มือ หรือ แฮนด เอ็กซีมา (Hand eczema) ผูปวยกลุมนี้ควรจะ
ไดรับการดูแลเปนพิเศษ เนื่องจากมือเปนอวัยวะที่มีการใชหยิบจับสิ่งของ
และสัมผัสสิ่งตางๆ ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อปองกันการเกิดโรคแทรกซอน
อื่นๆ จึงควรปฏิบัติตัวใหถูกตอง

สาเหตุของโรคที่ควรรู
สาเหตุของผื่นผิวหนังอักเสบที่มือ อาจเกิดจากการสัมผัสกับสาร
ที่กอใหเกิดการแพ (Allergen) หรือสารที่ระคายเคืองตอผิว (Irritant)
เชน ผงซักฟอก สบู น้ำยาทำความสะอาด หรือสารเคมีตางๆ แมแต
สวนผสมบางอยางในเครือ่ งสำอางและในผลิตภัณฑดแู ลผิวทีใ่ ชเปนประจำ
การสัมผัสกับน้ำบอยๆ การถูกอากาศแหงจัด หรือเย็นจัด ก็สามารถ
กอใหเกิดการระคายเคืองตอผิวได เมื่อเกิดอาการแพหรือระคายเคือง
จะทำใหผิวที่มือแหง แตก ลอก คัน และเกิดอาการอักเสบในที่สุด
ผิวหนังบริเวณมือที่แตกแหงจะสูญเสียความแข็งแรงและความ
สามารถในการตานทานกับสิ่งที่สัมผัส ทำใหสารตางๆ ซึมผานผิวได
มากขึ้น และกระตุนใหเกิดอาการระคายเคือง หรือแพไดงายกวาปกติ
โดยมากจะพบวาเริ่มมีอาการแหงแตกและเปนตุมคัน ถาขาดการดูแล
รักษาที่ถูกตองในชวงเริ่มตน อาการตางๆ ของ แฮนด เอ็กซีมา จะ
รุนแรงมากขึ้น
คำแนะนำและขอควรปฏิบัติ ของผูปวย แฮนด เอ็กซีมา
1. หลีกเลี่ยงสารที่แพ หากผื่นผิวหนังอักเสบเปนเรื้อรังและสงสัย
วาจะเกิดจากการแพสารที่สัมผัส สามารถพบแพทยผิวหนังเพื่อ

ทำการทดสอบผื่นแพสัมผัสที่ผิวหนัง (Patch test) เมื่อทราบวา
แพสารใดสารหนึ่งควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารนั้น
2. การลางมือ
• ไมควรลางมือบอยเกินไปคือ ไมควรเกิน 2-3 ครั้งตอวัน
• ไมควรลางมือดวยน้ำอุน, น้ำรอน
• ใชสบูหรือผลิตภัณฑทำความสะอาดเพียงเล็กนอย
• หลังลางมือซับมือใหแหง โดยไมลืมซับบริเวณซอกนิ้ว
• ทาผลิตภัณฑใหความชุมชื้น (moisturizer) หลังลางมือ
ทุกครั้ง
3. หลีกเลี่ยงการใชสบู สบู (soap) และผงซักฟอก มีฤทธิ์เปนดาง
จะทำใหผิวหนังที่มีอาการอักเสบเกิดการระคายและทำใหผิว
แหงตึงจึงควรใชแตนอย โดยฟอกเฉพาะบริเวณที่จำเปน เชน
ตามซอกพับ ซอกอับตางๆ
• ควรเลือกใชผลิตภัณฑทำความสะอาดที่ออนโยน หรือ Soap
free cleanser (ไมมีสวนผสมของสบู) ปลอดสี ปราศจาก
น้ำหอมและสารกันบูดที่ไมจำเปน
• หลีกเลี่ยงสบูท่มี ีสวนผสมของน้ำหอมและสบูท่ผี สมยาฆาเชื้อ
ยาดับกลิ่น หรือวิตามินที่ไมจำเปน
• อาจเลือกใชผลิตภัณฑสบูที่ผสมมอยซเจอรไรเซอร เพื่อเพิ่ม
ความชุมชื้น
• หามใช แอลกอฮอล ยาฆาเชื้อ ผงซักฟอก หรือน้ำยา
ทำความสะอาด เช็ด หรือลางมือ
4. ควรใชผลิตภัณฑที่ใหความชุมชื้นผิว เชน ครีม โลชั่น หรือ
มอยซเจอรไรเซอรทามือบอยๆ ทาซ้ำทุกครั้งที่รูสึกผิวแหงตึง
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และทุกครั้งหลังลางมือหรือถอดถุงมือ เพื่อไมใหมือแหง
• เลือกผลิตภัณฑที่ปลอดน้ำหอม ไมใสสี และไมมีสวนผสม
ของสารที่กอใหเกิดการแพ / ระคายเคืองผสมอยู
• สำหรับมอยซเจอรไรเซอร ถายิ่งมีลักษณะเหนียวเหนอะ
เชน ขี้ผึ้ง จะสามารถปองกันการระเหยของน้ำจากผิวและ
ใหความชุมชื้นผิวไดดีกวา เชน ผลิตภัณฑลักษณะขี้ผึ้ง
white petrolatum jel y (วาสลิน) จะดีสุด รองลงมาเปน
มอยซเจอรไรเซอรประเภทน้ำมัน เชน mineral oil ครีม
และโลชั่นตามลำดับ
• ผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของยูเรีย (urea) นอกจากชวยอุมน้ำ
ในชั้นผิวแลวยังชวยเพิ่มการซึมผานผิวของยาทาชนิดอื่น
ทำใหเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาดวยยาทา
5. การสวมถุงมือ แนะนำใหใสถุงมือ เมื่อทำงานที่เปยกแฉะ หรือ
ตองสัมผัสกับน้ำ
• เลือกใชถุงมือพลาสติก (โพลี่ยูรีเทน) ถุงมือไวนิล (vinyl)
หรือถุงมือพีวีซี (PVC) จะดีกวาถุงมือยางลาเท็กซ (ถุงมือ
แพทย) ซึ่งอาจกอใหเกิดการแพสัมผัสจากยางได
• ภายในถุงมือควรจะแหง และสะอาด ควรเปลี่ยนถุงมือทันที
เมื่อรูสึกวาดานในถุงมือเปยกชื้น
• ในการสวมถุงมือแตละครั้ง ไมควรใสถุงมือนานกวา 10-15
นาที เพราะจะกอใหเกิดความอับชื้น, ระคายเคืองได ถามี
เหงื่อออกมากใหใสถุงมือผาขาวไวขางในถุงมืออีก 1 ชั้น
เพื่อดูดซับเหงื่อ ในระหวางที่ทำงาน
• ถาทำงานแหงๆ ที่มีฝุนสกปรก เลือกใสถุงมือผาสีขาวที่ไม
อับชื้น เพื่อปองกันไมใหมือสกปรก จะทำใหไมตองลางมือ
บอย
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• การใสถุงมือผาสีขาวจะชวยใหสามารถทามอยซเจอรไรเซอร
ที่เหนียวเหนอะหนะไดบอยๆ โดยไมรูสึกเหนียวเหนอะหนะ
นอกจากนี้หากทายาแลวใสถุงมือผาสีขาวกอนนอนจะชวย
ใหผิวกักเก็บความชุมชื้นไดมากขึ้น และยาดูดซึมเขาสูผิว
ไดดีขึ้น
6. ขอปฏิบัติอื่นๆ
• ไมควรใสแหวน ขณะทำงานบาน, ลางมือ เพราะสบูที่คั่งคาง
อยูใตแหวนทำใหผื่นอักเสบที่มือกำเริบได
• พยายามเลี่ยงงานบาน, งานอดิเรกที่ตองสัมผัสกับตัวทำ
ละลาย, แอลกอฮอล, น้ำยาทำความสะอาด, กาว, ขี้ผึ้ง
(wax), อีพอกซี่ เรซิน (epoxy resin), กาวอีพอกซี่ น้ำมัน
และน้ำยาชนิดตางๆ
• งานบาน พยายามใชแปรงดามยาวในการลางจาน, ทำ
ความสะอาด ถาเปนไปไดควรใชเครือ่ งซักผา, เครือ่ งลางจาน
• ควรทายาอยางสม่ำเสมอตามแพทยสั่ง และควรดูแลใหผิว
ที่มือชุมชื้นอยูตลอดเวลา
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของเหลานี้ดวยมือเปลา
• อาหาร, น้ำผลไม, เปลือกผลไม โดยเฉพาะตระกูลสม
มะนาว สมโอ, ผัก โดยเฉพาะหัวหอม, หอม, กระเทียม,
พริก, เนื้อปลาสด, เนื้อสัตวตางๆ
• น้ำยาทำความสะอาด ผงซักฟอก น้ำยาขัดเงา น้ำมันกาซ
ทินเนอร ตัวทำละลาย (solvent) กาว แวกซ อีพอกซี่ เรซิน
น้ำมันใสผม ยายอมผม เปนตน
• ในกรณีหลีกเลี่ยงสารกระตุนตางๆ ไมได ควรใสถุงมือกอน
การสัมผัสสารเหลานั้น หรือใชอุปกรณเพื่อหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสกับมือโดยตรง เชน แปรงที่มีดามยาว หรือไมพันสำลี
เปนตน

