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แนวทางการดูแลรักษาโรคผื่นภูมิแพผิวหนัง (Atopic dermatitis)
ความนํา

แนวทางการดูแลรักษาโรคผื่นภูมิแพผิวหนังนี้เปนความเห็นรวมกันของสมาคมแพทยผิวหนัง
แหงประเทศไทย สมาคมโรคภูมิแพโรคหืดและวิทยาภูมิคุมกันแหงประเทศไทย และชมรมแพทย
ผิวหนังเด็กแหงประเทศไทย แนวทางที่วางไวนี้ เพื่อใชเปนแนวทาง สําหรับแพทยทั่วไปและแพทย
เฉพาะทางที่ดูแลผูปวยโรคผื่นภูมิแพผิวหนัง มิใชกฎตายตัวที่ตองปฏิบัติการรักษาตามที่เขียนไวทุก
ประการ ทั้งนี้เพราะผูปวยแตละรายมีปญหาที่แตกตางกัน การวางแนวทางการรักษานี้เปนการสราง
มาตรฐานและพัฒนาการดูแลรักษาโรคผื่นภูมิแพผิวหนัง เพื่อใหประชาชนที่มาพบแพทยไดรับความ
มั่นใจวาจะไดรับการดูแลรักษาที่ดี แนวทางการดูแลรักษาโรค ผื่นภูมิแพผิวหนัง ฉบับนี้ เปนการ
ปรับปรุงแนวทางการรักษาที่ไดจัดทําขึ้นฉบับแรกเมื่อปพุทธศักราช 2554 เพื่อใหเนื้อหามีความ
ทันสมัย
คณะผูจัดทําขอสงวนสิทธิ์ในการนําไปใชอางอิงทางกฎหมาย โดยไมผานการพิจารณาจาก
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในแตละกรณี
นิยาม

โรคผื่นภูมิแพผิวหนัง (atopic dermatitis / atopic eczema)1เปนโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่พบ
ไดบอยในวัยเด็กมีลักษณะทางคลินิกที่สําคัญ คือ มีอาการคันมากผิวหนังแหงอักเสบและมีการกําเริบ
เปนระยะ ๆ
โรคผื่นภูมิแพผิวหนังสามารถแบงไดเปน 2 ชนิด 2 ไดแก ชนิดที่เกิดจากปจจัยภายใน (intrinsic
หรือ non IgE associated) และชนิดที่เกิดจากปจจัยภายนอก (extrinsic หรือIgE associated) ผูปวยกลุม
หลังนี้จะมีระดับ IgEในเลือดสูงหรือการทดสอบทางผิวหนังชนิด skin prick test ใหผลบวกผูปวยสวน
หนึ่งอาจมีประวัติสวนตัวหรือประวัติครอบครัวเปนโรคภูมิแพ เชนโรคหืด (asthma) โรคจมูกอักเสบ
ภูมิแพ (allergic rhinitis) เปนตน

ระบาดวิทยา3-5
จากการศึกษาความชุก (prevalence) ของโรคผื่นภูมิแพผิวหนังในประเทศไทย พบวาในกลุม
เด็กอายุระหวาง 6-7 ป (ISAAC Phase III) ในกรุงเทพมหานครพบรอยละ 16.7 สวนในกลุมเด็กอายุ
13-14 ป พบรอยละ 9.6 และความชุกในผูใหญโดยการศึกษาในกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานคร เมื่อป พ.ศ. 2518 พบรอยละ 15.2 และจากรายงานลาสุดในป พ.ศ. 2540-2541 ซึ่ง
ศึกษาในกลุมนักศึกษาเชนเดียวกัน พบรอยละ 9.4
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การวินิจฉัย
1. ลักษณะทางคลินิก
1.1 ประวัติ
1.1.1 การซักประวัติอาการทางผิวหนัง
- ผื่นเริ่มเปนเมื่อไร ระยะเวลาที่เปนผื่น
- ตําแหนงของผื่น
- อาการคัน
- การเกิดผื่นซ้ํา
- สิ่งแวดลอมที่อาจมีสวนทําใหเกิดผื่น
1.1.2 การซักประวัติและตรวจรางกายทั่วไปโดยละเอียด
1.1.3 ประวัติภูมิแพของตนเองและครอบครัว เชน อาการคันจมูกจามน้ํามูก
ไหลหอบเหนื่อย หายใจมีเสียงหวีด เปนตน
1.1.4 ประวัติการแพอาหาร ประวัติการแพสารกอภูมิแพในอากาศ (airborne
allergen)
1.1.5 โรคและภาวะอื่นๆที่มีสวนทําใหผื่นมีความรุนแรงมากขึ้น เชน การติดเชื้อ
ที่ผิวหนัง
2.1 การตรวจรางกาย นอกจากการตรวจรางกายทั่วไปแลว ใหเนนการตรวจผื่นดังนี้
2.1.1 ตรวจลักษณะผื่นเฉพาะของโรค ( eczema) การกระจายของผื่น และอาการ
อื่น ๆ อยางละเอียด อาจใชเกณฑการวินิจฉัยของ Hanifin (2001) (ดังตารางที่ 1)
2.1.2 ตรวจดูวามีผื่นผิวหนังอยางอื่นรวมดวยหรือไม เชน ผิวแหง ichthyosis กลาก
น้ํานม (pityriasis alba) ขนคุด (keratosis pilaris) เสนลายมือชัดลึก (palmar hyperlinearity) เปนตน
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ตารางที่ 1 ลักษณะทางคลินิกของโรคผื่นภูมิแพผิวหนัง (Atopic Dermatitis)6
โรคผื่นภูมิแพผิวหนังเปนกลุมอาการ ซึ่งประกอบดวยลักษณะทางคลินิก ดังตอไปนี้
ก. ลักษณะ (หรืออาการแสดง) ที่จําเปน เปนลักษณะทางคลินิกที่ตองพบ
1. อาการคัน
2. ผื่นผิวหนังอักเสบ ซึ่งอาจมีอาการในระยะเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง
2.1 ลักษณะและตําแหนงการกระจายของรอยโรคจําเพาะตามวัยของผูปวย
2.2 มีประวัติการดําเนินโรคเรื้อรัง หรือเปนๆหายๆ
ตําแหนงการกระจายของรอยโรคที่จําเพาะตามวัยของผูปวย ไดแก
i. ใบหนา ซอกคอ และดานนอกของแขนขา (extensor involvement)ในวัยทารกและเด็กเล็ก
ii. ขอพับแขนขา (flexor involvement) ซึ่งสามารถพบไดจากประวัติหรืออาการในปจจุบันในผูปวยทุกวัย
iii. ไมควรพบรอยโรคบริเวณขาหนีบและรักแร
ข. ลักษณะที่สําคัญ เปนลักษณะทางคลินิกที่สามารถพบไดสวนใหญ ซึ่งจะชวยในการวินิจฉัยโรค
1. เริ่มปรากฏอาการของโรคในวัยเด็ก (early age of onset)
2. มีภาวะภูมิแพ
2.1 มีประวัติโรคภูมิแพในตัวผูปวยเองหรือในสมาชิกในครอบครัว
2.2 ตรวจพบปฏิกิริยาชนิด IgE (IgE reactivity)
3. ผิวแหง (xerosis)
ค. อาการแสดง (หรือลักษณะ) ที่พบรวม เปนลักษณะทางคลินิกที่มีสวนชวยในการวินิจฉัยโรค แตเปนอาการที่ไม
จําเพาะตอโรคผื่นภูมิแพผิวหนัง ไมเหมาะสมที่จะนําไปใชสําหรับการวิจัยหรือขอมูลทางระบาดวิทยา
1. Atypical vascular responses ไดแก facial pallor, white dermographism และ delayed blanch response
2. Keratosis pilaris หรือ hyperlinear palms หรือ ichthyosis
3. การเปลี่ยนแปลงบริเวณตาหรือรอบตา
4. รอยโรคอื่นๆ ในบางบริเวณไดแก การเปลี่ยนแปลงบริเวณรอบปากหรือรอยโรคบริเวณรอบใบหู
5. Perifollicular accentuation หรือ lichenification หรือรอยโรคแบบ prurigo
ง. ภาวะที่จําเปนตองไดรับการวินิจฉัยแยกโรคกอนที่จะใหการวินิจฉัยโรคผื่นภูมิแพผิวหนัง เชน
1. Contact dermatitis (irritant หรือ allergic)
2. Cutaneous T-cell lymphoma
3. Ichthyosis
4. Immune deficiency diseases
5. Psoriasis
6. Scabies
7. 2.
Seborrheic
dermatitis องปฏิบัติการไมมีความจําเปนในการวินิจฉัยโรค
การตรวจทางห
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การตรวจพิเศษเพิ่มเติม
ในกรณีที่ใหการรักษาอยางถูกตองและเหมาะสมแลว อาการไมดีขึ้นหรือมีอาการ
รุนแรงมากขึ้น อาจพิจารณาเลือกการตรวจทางหองปฏิบัติการเพิ่มเติม ตามความเหมาะสมในผูปวย
แตละรายเพื่อหาปจจัยกระตุนที่อาจทําใหโรคกําเริบ
• การทดสอบทางภูมิแพ ควรพิจารณาทําในผูปวยที่มีอาการรุนแรง ที่ใหการรักษา
อยางถูกตองเหมาะสมแลวอาการไมดีขึ้น หรือในรายที่ใหประวัติอาการผื่นกําเริบเมื่อไดรับสารกอ
ภูมิแพ เชน อาหาร และสารกอภูมิแพในอากาศ เชน ไรฝุน สัตวเลี้ยง หรือละอองเกสร7,8
o การทดสอบทางผิวหนัง ไดแก skin prick test หรือ patch test
o การเจาะเลือด ตรวจ specific IgE ตอสารกอภูมิแพชนิดตาง ๆ
o การทดสอบการแพอาหารโดยการรับประทาน (oral challenge)
• การทดสอบการแพอาหาร
o การแพอาหารที่กระตุนใหเกิดการกําเริบของผื่น มักพบในเด็กอายุนอย
พิจารณาตรวจการแพอาหารในเด็กอายุนอยกวา 5 ป ที่มี อาการของโรคผื่นภูมิแพผิวหนังที่มีความ
รุนแรงของโรคระดับปานกลางถึงรุนแรง ที่ไดรับการรักษาอยางถูกตองเหมาะสมแลวอาการไมดีขึ้น
8
(การวินิจฉัยการแพอาหารแสดงไวใน Appendix II)
แนวทางการรักษาผูปวยโรคผื่นภูมิแพผิวหนัง
การรักษาผูปวยโรคผื่นภูมิแพผิวหนังอยางเหมาะสมสามารถชวยปองกันการกําเริบของผื่นได
สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตทําใหผูปวยเขารวมสังคมไดอยางปกติโดยมีขั้นตอนในการรักษา คือ
1. การใหความรูแกผูปวยและครอบครัว
2. การประเมินความรุนแรงของโรค
3. การหลีกเลี่ยงปจจัยหรือตัวกระตุนที่ทําใหเกิดการกําเริบของผื่น
4. การวางแผนการดูแลรักษา
5. การดูแลรักษาระยะยาว ตามระดับความรุนแรงของโรค
6. การปองกัน
6.1 Primary prevention
6.2 Secondary prevention
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แนวทางการรักษาโรคผื่นภูมิแพผิวหนัง
เปาหมายของการรักษาโรคผื่นภูมิแพผิวหนัง คือ พยายามควบคุมอาการตาง ๆ ของโรค
ปองกันไมใหโรคกําเริบ และอยูในชวงสงบนานที่สุดเทาที่จะทําไดจนกวาโรคจะหายไป
1. การใหความรูแกผูปวยและครอบครัว
ผูปวยและครอบครัวควรไดรับการใหความรูเกี่ยวกับโรค สาเหตุ การดูแลปองกัน รวมทั้ง
ติดตามการรักษาอยางตอเนื่อง เพื่อควบคุมอาการใหอยูในชวงสงบนานที่สุด และเพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดีใหผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมในการรักษาโรคผื่นภูมิแพผิวหนัง
2. การประเมินความรุนแรงของโรค
การจําแนกความรุนแรงของโรค อาจใช EASI (The Eczema Area and Severity Index), Rajka
and Lengeland: Grading of severity of atopic dermatitis และ SCORAD (The scoring of atopic
dermatitis) แบงความรุนแรงของโรคออกเปนระดับนอย ปานกลาง และรุนแรง (Appendix III, IV, V)
การประเมินความรุนแรงของโรคในผูปวยแตละคน เปนสิ่งที่สําคัญ และเปนประโยชนตอการ
วางแผนการรักษาผูปวยแตละราย กลาวคือ ชวยในการบอกระดับความรุนแรงของโรค รวมทั้งชวยใน
การพิจารณาการเลือกสงตรวจทางหองปฏิบัติการ หากพบวาผูปวยมีอาการของโรคในระดับรุนแรง
เชน SCORAD ที่มากกวา 50 ขึ้นไป หรือในรายที่มีอาการไมรุนแรงแตไมตอบสนองตอการรักษาตาม
อาการ ควรพิจารณาสงตรวจการทดสอบทางภูมิแพ เชน การทดสอบผิวหนัง หรือ การเจาะเลือดตรวจ
specific IgE ตอสารกอภูมิแพชนิดตาง ๆ
3. การหลีกเลี่ยงสารกอภูมิแพและตัวกระตุน
ผูปวยอาจไดรับสารกอภูมิแพ เชน
สารกอภูมิแพในอากาศ (ไรฝุน สัตวเลี้ยง หรือละอองเกสร )
ยา และอาหาร (ที่กอใหเกิดอาการแพไดบอย ไดแก ไข นมวัว และแปงสาลี ) ซึ่งอาจไดรับจากการ
สัมผัส การรับประทาน หรือหายใจ ดังนั้นการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน
(เชน ความรอน ความเย็น
ความเครียด) และสารกอภูมิแพ 7,8 ทั้งสารกอภูมิแพในอากาศและอาหาร มีประโยชนในผูปวยที่มีการ
แพสารกอภูมิแพนั้นจริง ถือเปนหลักสําคัญประการหนึ่งในการดูแลรักษาผูปวย นอกจากจะชวยทําให
ผื่นดีขึ้นแลว ยังสามารถควบคุมอาการและการใชยาในการรักษาอยางเหมาะสม ดังนั้นในการตรวจทุก
ครั้ง แพทยจึงตองซักถามและสรางความเขาใจ เพื่อใหผูปวยใหความรวมมือในการหลีกเลี่ยงสารกอ
ภูมิแพและตัวกระตุนที่สามารถกอใหเกิดผื่น หรือทําใหผื่นกําเริบได
อยางไรก็ตาม การใหคําแนะนําใหผูปวยหลีกเลี่ยงอาหาร ตองไดรับการตรวจยืนยันดวยอาการ
แสดงทางคลินิก เนื่องจากผูที่เปนโรคผื่นภูมิแพผิวหนังนั้น อาจมีผลบวกลวงจากการตรวจ specific IgE
ตออาหาร โดยที่สามารถรับประทานอาหารเหลานั้นโดยไมเกิดอาการ 8ดังนั้นการแนะนําใหหลีกเลี่ยง
อาหาร จึงควรทําในผูปวยที่ไดรับการตรวจยืนยันแลววาแพอาหารชนิดนั้นๆ7
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4. การวางแผนการดูแลรักษา (ดูแผนผังในขอ 5)
แนวทางการดูแลรักษาโรคผื่นภูมิแพผิวหนัง ประกอบดวยปจจัยหลายประการ ดังนี้
4.1 คําแนะนําทั่วไป
4.1.1 หลีกเลี่ยงการใสเสื้อผาเนื้อหยาบที่อาจกอใหเกิดอาการระคายเคืองได
เชน ผาขนสัตวหรือผาใยสังเคราะห เปนตน ผาที่เหมาะสม คือ ผาฝาย
4.1.2 หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีอากาศรอนจัด และหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุนตาง ๆ
4.1.3 หลีกเลี่ยงการเกาหรือการสัมผัสตอสารระคายเคือง
4.1.4 คําแนะนําเกี่ยวกับอาหาร (Appendix VI)
4.2 การอาบน้ํา
การอาบน้ําที่ถูกตองจะทําใหผิวหนังของผูที่เปนโรคผื่นภูมิแพผิวหนังที่แหงไดรับ
ความชุมชื้น ไดรับการชะลางเชื้อโรคและสารเคมีที่กอใหเกิดการอักเสบของผิวหนัง และสิ่งสกปรก
ออกจากรอยโรค
4.2.1 การอาบน้ําควรใชสบูที่ไมระคายเคืองและไมควรจะใชเวลานานเกินไป
เวลาที่เหมาะสม คือ ไมเกิน 5 -10 นาที โดยอุณหภูมิของน้ําตองไมรอนจัดจนเกินไป แนะนําใหใช
น้ําอุนหรืออุณหภูมิหอง
4.2.2 หลังจากอาบน้ํา แนะนําใหผูปวยซับตัวหมาด ๆ แลวทาสารเพิ่มความชุม
ชื้นผิวหนัง (emollient) ทันทีภายหลังการอาบน้ํา เพื่อใหเก็บความชุมชื้นของผิวหนังไดมากที่สุด
4.2.3 ควรใหผูปวยหลีกเลี่ยงครีมหรือน้ํายาทําความสะอาดที่มีสวนผสมของ
สารฆาเชื้อแบคทีเรีย (anti-septic) เพราะอาจทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนังได
4.3 การทาสารเพิ่มความชุมชื้นผิวหนัง (2a, A)
เปนการรักษาขั้นแรกที่มีประสิทธิภาพ สารเพิ่มความชุมชื้นผิวหนังสามารถใหความ
ชุมชื้นกับผิวไดนาน 2-6 ชั่วโมง ขึ้นกับชนิดของสารเพิ่มความชุมชื้นผิวหนังและชวยลดการใชยา
ทาสเตียรอยดได โดยแนะนําใหผูปวยทาสารเพิ่มความชุมชื้นผิวหนังอยางสม่ําเสมอ
โดยควรใช
7
ปริมาณเพียงพอ 250 กรัมตอสัปดาหในเด็ก และ 500 กรัมตอสัปดาหในผูใหญ ควรทาสารเพิ่มความ
ชุมชื้นผิวหนังอยางนอยวันละ 2 ครั้ง และสามารถทาไดบอย ๆ ตามตองการ สารเพิ่มความชุมชื้น
ผิวหนังที่ดี ไมควรมีสวนประกอบของน้ําหอม และสารกัน เสีย นอกจากนี้หากผูปวยใชสารเพิ่มความ
ชุมชื้นผิวหนังที่มีสวนผสมของ sodium lauryl sulfate (SLS) เชน aqueous cream BP แลวอาการของ
โรคแยลง ควรพิจารณาเปลี่ยนชนิดของสารเพิ่มความชุมชื้นผิวหนังที่ปราศจาก SLS
การเลือกทาสารเพิ่มความชุมชื้นผิวหนังกอนหรือหลังการทายา ขึ้นกับดุลยพินิจและ
ความสะดวกของตัวผูปวย ผูปกครองและแพทยผูดูแล แตควรทิ้งระยะระหวางการทาผลิตภัณฑทั้งสอง
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ชนิดใหหางกันเล็กนอย โดยมีขอแนะนําดังนี้ กรณีที่มีผื่นผิวหนังอักเสบ ใหผูปวยทาสารเพิ่มความชุม
ชื้นผิวหนังชนิดครีมหรือโลชั่นกอนการทายา แตหากเลือกใชสารเพิ่มความชุมชื้นผิวหนังชนิดขี้ผึ้ง
(ointment) ควรทายารักษากอน แลวจึงทาสารเพิ่มความชุมชื้นผิวหนัง7
ในปจจุบันมี สารเพิ่มความชุมชื้น ผิว หนัง ยี่หอตางๆ ที่ออกแบบมาใชสําหรับเปน
สวนประกอบในการรักษาโรค ผื่นภูมิแพผิวหนัง (Appendix VII) บางยี่หอขึ้นทะเบียนเปนเครื่องมือ
แพทย โดยแสดงขอมูลใหเห็นวาสามารถลดการสูญเสียน้ําทางผิวหนัง (trans-epidermal water loss)
และไดรับ 510 (k) FDA clearance ซึ่งเปนกระบวนการควบคุมของทางองคการอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกาที่เนนความปลอดภัยมากกวาประสิทธิภาพในการรักษา สวนใหญ สารเพิ่มความชุมชื้น
ผิว หนัง ที่เปนเครื่องมือแพทยเหลานี้ มักมีสวนประกอบที่กลาวอางวาใหความชุมชื้น ลด การอักเสบ
และอาการคัน ทําใหสามารถนํามาใชเปนสวนหนึ่งของการรักษา โรคดังกลาว และยังอาจชวยลด
ปริมาณการใชยาทาสเตียรอยดลงได อยางไรก็ดี สารเพิ่มความชุมชื้น ผิวหนังเหลานี้ มักมีราคาแพงและ
ยังไมมีหลักฐานวา จะมีประสิทธิภาพแตกตางจาก aqueous cream BP ในระยะยาวหรือไม
4.4 การใชยาทาสเตียรอยด (1b, A)
4.4.1 ยาทาสเตียรอยดเปนยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการกําเริบของผื่น
(1b, A) โดยแนะนําใหผูปวยทายาสเตียรอยดที่มีฤทธิ์ออนหรือปานกลางวันละ 2 ครั้ง เมื่อควบคุม
อาการได ควรลดการใชยาลงหรือหยุดยา อาจใชยาทาเปนชวงๆ และควรใชยาทาสเตียรอยดที่มีฤทธิ์
ออนที่สุดที่สามารถควบคุมโรคได
4.4.2 การใชยาทาสเตียรอยดทาบริเวณที่เคยมีรอยโรคสัปดาหละ 2 ครั้งซึ่ง
เรียกวา proactive therapy เพื่อปองกันการกําเริบของโรคในผูปวยที่เปนรุนแรงและมีผื่นกําเริบบอย มี
รายงานการศึกษาการใชยาทาสเตียรอยดที่มีความแรงปานกลาง (moderately potent) ไดแก fluticasone
propionate cream9 และ mometasone fuorate cream10 และยาทาสเตียรอยดที่มีความแรงต่ํา (mild)
ไดแก methylprednisolone aceponate cream พบวาสามารถลดการกําเริบของโรคไดดีเมื่อเทียบกับยา
หลอก ดังนั้นจึงอาจเปนทางเลือกเพื่อควบคุมอาการ ซึ่งเปนวิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย (1b, A) (ตารางแสดงการจําแนกและวิธีการใช ยาทาสเตียรอยดไดแสดงไวใน Appendix VIII
และ IX)
4.4.3 การทํา occlusion สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของยาทาสเตียรอยดในผูปวย
ที่มีการอักเสบของผิวหนังมาก ในรายที่มีอาการกําเริบรุนแรงหรือดื้อตอการรักษาตามอาการ อาจจะ
พิจารณาใหการรักษาโดยทํา wet wrap therapy (1b, A) (วิธีการทํา wet wrap therapy ไดแสดงไวใน
Appendix X)
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ฤทธิ์ขางเคียงของยา
ผลขางเคียงเฉพาะที่ (local side effect)
- Atrophic changes ไดแก ผิวหนังบางลง แตกลาย (striae) หลอดเลือดขยาย
(telangiectasia) จ้ําเลือด (purpura) เปนตน
- สีผิวบริเวณที่ทาจางลง (hypopigmentation)
- มีขนขึ้นบริเวณที่ทายา (hypertrichosis)
- สิว, rosacea, perioral dermatitis
- การติดเชื้อ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการกําเริบของรอยโรคผิวหนังติดเชื้อ
ตางๆ เชน โรคกลาก
- ผื่นแพสัมผัส อาจเกิดจากตัวยาทาสเตียรอยดเอง หรือสวนประกอบอื่นในตัวยา
เชน สารกันบูด
ผลขางเคียงตามระบบ (systemic side effect)
พบเมื่อใชยาทาเปนระยะเวลานาน เปนบริเวณกวาง หรือใชยาที่มีความแรงสูงมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็ก ไดแก
- ผลขางเคียงทางตา เชน ตอกระจก ตอหิน
- การกดการทํางานของตอมหมวกไต
- Iatrogenic Cushing’s syndrome
- การเจริญเติบโตชาในเด็ก
4.5 การใชยาในกลุม Topical immunomodulators (1b, A)
4.5.1ยากลุมนี้ใชเปน second-line therapy ในการรักษาโรคผื่นภูมิแพผิวหนัง
โดยจะชวยลดหรือหลีกเลี่ยงการใชยาทาสเตียรอยดได มีประสิทธิภาพดีและปลอดภัย ชวยหยุดหรือทํา
ใหโรคสงบไดนานขึ้น และปองกันการกําเริบไดเหมาะกับการใชบริเวณที่ควรหลีกเลี่ยงการทายา
สเตียรอยด เชน ใบหนา ซอกพับ หรือบริเวณอวัยวะเพศ เปนตน (1b, A) การทายาในกลุมนี้ควรทาวัน
ละ 2 ครั้งตั้งแตเริ่มมีอาการ เมื่อผื่นดีขึ้นจึงลดการทาเปนวันละครั้ง และหยุดใชเมื่อผื่นหาย
4.5.2 มีการศึกษาการใชยาทา tacrolimus ทาบริเวณที่เคยมีรอยโรคสัปดาหละ
2 ครั้งซึ่งเรียกวา proactive therapy เพื่อปองกันการกําเริบของโรคในผูปวยที่เปนรุนแรงและมีผื่น
กําเริบบอย พบวาสามารถลดการกําเริบของโรคไดดีเมื่อเทียบกับยาหลอกดังนั้นจึงอาจเปนทางเลือก
เพื่อควบคุมอาการกําเริบและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกผูปวยได มีรายงานประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยในการใชยาแบบนี้ไดถึง 1 ป (1b, A)11,12
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ฤทธิ์ขางเคียงของยา
- ในชวงสัปดาหแรกของการใชยา ผูปวยอาจมีอาการแสบรอนหรือแดงเปน
ระยะเวลาสั้นๆในตําแหนงที่ทายาได โดยเฉพาะผูปวยผูใหญ อาการ
เหลานี้มักจะหายไปภายใน 1 สัปดาห
- ควรแนะนําใหผูปวยหลีกเลี่ยงแสงแดดจัด (D)
- ไมใชในผูปวยที่ตั้งครรภ และภูมิคุมกันบกพรอง
- การรักษาโรคผื่นภูมิแพผิวหนัง มักพบการติดเชื้อซ้ําซอนของเชื้อแบคทีเรีย
และไวรัสอยูบอยครั้งหากพบผูปวยที่มีการติดเชื้อไวรัสรวมดวย เชน การ
ติดเชื้อ Herpes simplex ควรรักษาการติดเชื้อดังกลาวกอนอยางนอย 1
สัปดาหหรือจนกวาจะหาย ระหวางนี้ควรหยุดการทายากลุม
topical
immunomodulators
- การติดเชื้อแบคทีเรีย หากผูปวยมีการติดเชื้อแบคทีเรียที่ไมรุนแรงควรให
การรักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย อาจไมตองหยุดยาทา
topical
immunomodulators ในกรณีที่มีการติดเชื้อรุนแรง หรือเปนผูปวยเด็ก
ควรหยุดยา topical immunomodulators และรักษาการติดเชื้อใหหายกอน
แนวทางในการใชยากลุม topical immunomodulators มีดังนี้
1. Tacrolimus
- ใชในการรักษาโรคผื่นภูมิแพผิวหนังไดทุกระดับความรุนแรง
- Tacrolimus 0.03% ใชสําหรับผูปวยเด็กอายุตั้งแต 2 ป จนถึง 16 ป
- Tacrolimus 0.1% ใชสําหรับผูปวยเด็กอายุมากกวา 16 ปและผูใหญ
- มีรายงานความปลอดภัยในการใชยากลุมนี้ชนิดเดียว (monotherapy) ระยะ
ยาวเปนเวลา 4 ป13
2. Pimecrolimus
- ใชรักษาโรคผื่นภูมิแพผิวหนังที่มีความรุนแรงนอยจนถึงปานกลาง
แนะนําใหใชในเด็กอายุมากกวา 2 ป
มีรายงานความปลอดภัยในการใชยากลุมนี้ชนิดเดียว (monotherapy) ระยะ
ยาวเปนเวลา 2 ป14
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4.6 การใชยาปฎิชีวนะ (2b, B)
ในกรณีผูปวยมีการติดเชื้อแบคทีเรีย แนะนําใหผูปวยใชยาปฏิชีวนะชนิดทาภายนอก
เชน mupirocin, fusidic acid เปนตนหรือชนิดรับประทานที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus
และ Streptococcus pyogenes (2b, B)ไมแนะนําใหใชยากลุมนี้ตอเนื่องกันเปนระยะเวลานาน (D)
การใชยาทาที่มีสวนผสมของสเตียรอยดและยาปฏิชีวนะอาจมีประโยชนในการรักษา
ผูปวยโรคผื่นภูมิแพผิวหนังที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรงในระยะที่มีการกําเริบของโรค จะชวยทําให
อาการดีขึ้นไดเร็วกวาการใชยาทาสเตียรอยดเพียงตัวเดียว อาจพิจารณาใชในผูปวยที่มีรอยโรคไมมาก
ในระยะแรกของการรักษา และควรใชเปนระยะเวลาสั้นๆ (1b, A)15เนื่องจากมีโอกาสทําใหเกิดเชื้อดื้อ
ยาและผื่นแพสัมผัสได แตผลจากการรวมรวมขอมูล โดย Cochrane review16 ไมพบความแตกตางของ
การใช ยาทาที่มีสวนผสมของสเตียรอยดและยาปฏิชีวนะ กับการใชยาสเตียรอยดเพียงตัวเดียวในการ
รักษาโรคผื่นภูมิแพผิวหนัง (2a, B)
4.7 การใชน้ํามันดิน (Tar/coal solutions)
อาจใชไดผลในผูปวยบางรายเพื่อควบคุมการกําเริบของโรค ปจจุบันยังไมมีหลักฐาน
ทางคลินิกเกี่ยวกับการใชน้ํามันดินในการรักษาโรคผื่นภูมิแพผิวหนัง
4.8 การใชยาตานฮีสตามีนชนิดรับประทาน
เนื่องจากการศึกษาประสิทธิภาพของยาตานฮีสตามีนในการรักษาโรคผื่นภูมิแพ
ผิวหนังยังไมชัดเจน ไมมีหลักฐานเพียงพอในปจจุบันถึงประสิทธิภาพของการใชยาตานฮีสตามีนชนิด
รับประทานทั้งชนิด 1stและ 2nd generation (1b, A) แตอยางไรก็ตามการใชยาตานฮีสตามีนในกลุม
sedating สามารถลดอาการคันและชวยใหผูปวยนอนหลับไดดีขึ้นในชวงที่โรคมีอาการกําเริบ (D)
4.9 การใชยา systemic steroids (D)
การใชยาสเตียรอยดชนิดฉีดหรือรับประทาน อาจทําใหเกิดผลขางเคียงรุนแรงตอราง
กายได เชน กดการทํางานของฮอรโมนและการเจริญเติบโตในเด็ก ดังนั้นจึงไมแนะนําใหใชยากลุมนี้
เปนประจําในการรักษาโรคผื่นภูมิแพผิวหนัง ในกรณีที่โรคกําเริบรุนแรง ควบคุมดวยยาทาไมได
อาจใช systemic steroids เชน prednisolone ในขนาด 0.5-1 มก./กก. ตอวัน เปนระยะเวลาสั้น ๆ ไม
เกิน 1 สัปดาห (D)
4.10 การใชยากดภูมิคุมกัน (systemic immunomodulators) และยาในกลุม biologics
ยังมีขอมูลนอยในแงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยากดภูมิคุมกันชนิด
รับประทานที่ใชในการรักษาโรคผื่นภูมิแพผิวหนังที่มีความรุนแรง ยาในกลุมนี้ไดแก cyclosporine
(1a, A), azathioprine (1b, A), methotrexate (4, C) และ mycophenolatemofetil (D) เปนตน สวนยาใน
กลุม biologics ที่มีรายงานใชในการรักษาผูปวยที่มีอาการรุนแรง ไดแก omalizumab, rituximab,และ
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alefaceptเปนตน (4, C) ดังนั้นโดยทั่วไปจึงไมแนะนําใหใชยากลุมนี้ ยกเวนในผูปวยที่มีอาการรุนแรง
และไมตอบสนองตอการรักษาทั่วไป
4.11 การฉายแสงอัลตราไวโอเลต (Phototherapy)
เปนทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคผื่นภูมิแพผิวหนังในกลุมผูปวยผูใหญ หรือเด็กอายุ
มากกวา 12 ป แตไมแนะนําใหใชวิธีนี้ในผูปวยเด็กเล็ก แนะนําใหสงแพทยผูเชี่ยวชาญ
4.12 การรักษาโดยวิธี allergen specific immunotherapy (ASIT) (1a, A)
การรักษาโดยวิธีนี้อาจมีประโยชนในผูปวยที่มีปฏิกิริยาการแพอยางชัดเจนจากการ
ตรวจเลือด specific IgE หรือการทดสอบทางผิวหนัง (skin prick test) โดยเฉพาะผูปวยที่มีการแพไร
ฝุน17ทั้งนี้การรักษาดังกลาวไดรับการศึกษาทั้งในผูใหญ 17 และในเด็ก 18,19 ดวยวิธีการรักษาทั้งการฉีด
แบบ subcutaneous immunotherapy และแบบ sublingual immunotherapy พบวาการรักษาโดย
allergen immunotherapy จะลดความรุนแรงของโรคทั้งบริเวณและความรุนแรง รวมถึงลดการใชยา
ทาสเตียรอยดลงได แนะนําใหสงแพทยผูเชี่ยวชาญ
4.13 การรักษาอื่นๆ
การใหวิตามินเสริม 7 โดยเฉพาะวิตามินอีและวิตามินดี อาจมีประโยชนในการชวย
รักษาผูปวยโรคผื่นภูมิแพผิวหนังบางราย แตยังไมมีขนาดของวิตามินในการรักษาที่แนนอนในปจจุบัน
นอกจากนี้ยังมีการรายงานถึงการใช probiotic, zinc phosphate, selenium, pyridoxine,
fish oil, น้ํามันจากเมล็ด sea buckthorn, น้ํามันจาก hempseed, docosahexaenoic acid (DHA) และ
น้ํามันดอกทานตะวัน เปนตน 20เนื่องจากยังไมมีขอมูลชัดเจนถึงประโยชนในการชวยการรักษา จึงยัง
ไมแนะนําการใชวิตามินและอาหารเสริมเหลานี้ในการรักษาโรคผื่นภูมิแพผิวหนัง
4.14 การชวยเหลือผูปวยดานจิตใจ และคุณภาพชีวิต (1a, A)
โรคผื่นภูมิแพผิวหนังมีผลกระทบตอสภาพจิตใจ คุณภาพชีวิตของผูปวยและ
ครอบครัว ไดแก การนอน การเรียน การทํางาน ฯลฯ ดังนั้นแพทยจึงควรใหกําลังใจและใหขอมูลที่
เปนประโยชนแกผูปวยและครอบครัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรค
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5. การดูแลรักษาระยะยาว ตามระดับความรุนแรงของโรค (ดัดแปลงจากICCAD II, ETFAD/EADV
eczema task force 2009และ guideline for treatment of atopic eczema 2012)7,21-24
ประเมินประวัติ ความรุนแรง ขอบเขตของโรค

รวมถึงผลกระทบตอจิตใจและคุณภาพชีวิตของผูปวยและครอบครัว

สารเพิ่มความชุมชื้นผิวหนัง (2a, A) ความรูเกี่ยวกับโรคและการดูแล

โรคสงบ
(ไมมีอาการ หรือ
อาการแสดง)

เลวลง
ดีขึ้น

การควบคุมอาการคันและอักเสบเฉียบพลัน
โดยการใชยาทา
Topical corticosteroids (1b, A) หรือ
Topical immunomodulators (1b, A)
- Pimecrolimus หรือ
- Tacrolimus

การควบคุมโรคระยะยาว สําหรับผูที่เปนโรคเรื้อรัง และ/หรือ กลับเปนซ้ําบอย ๆ
เมื่อเริ่มมีอาการและอาการแสดงของโรคผื่นภูมิแพผิวหนังใหใช topical
immunomodulatorsเพื่อปองกันการดําเนินของโรคไมใหเปนมากขึ้น (1b, A)
ใหใชยาทา topical immunomodulators แบบ intermittent long-term หรือ
proactive therapy เพื่อควบคุมโรคในระยะยาว (1b, A)
อาจพิจารณายาทา topical corticosteroid เปนระยะ ๆ เมื่อผื่นกําเริบหรือ
proactive therapy เพื่อควบคุมโรคในระยะยาว (1b, A)

กรณีที่เปนรุนแรงและควบคุมดวยการรักษาขางตนไมได
Potent topical corticosteroids
Topical corticosteroids with wet wrap therapy (1b, A)
Oral corticosteroids (4, C)
Psychotherapy (1a, A)
กรณีที่เปนรุนแรงและควบคุมดวยการรักษาขางตนไมได ควรสงตอใหแพทย
ผูเชี่ยวชาญ

การรักษาควบคู
- หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน (1-4,A)
- รักษาภาวะติดเชื้อ
แบคทีเรีย (ถามี) (2b, B)
- รักษาภาวะติดเชื้อ
ไวรัส (ถามี) (4, D)
- ใหการรักษาความเครียด (1a, A)
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ตารางที่ 2 แสดง Level of evidence และ Strength of recommendation ของการรักษาตางๆ7,24
(อางอิงจากguideline for treatment of atopic eczema 2012 for EDF, EADV, EFA, ESPD, และ
GA2LEN)
การรักษา
Level of Strength of
evidence recommendation
สารเพิ่มความชุมชื้นผิวหนัง
2a
A
• การใชสารเพิ่มความชุมชื้นผิวหนังอยางสม่ําเสมอจะชวยในการ
รักษาโรคผื่นภูมิแพผิวหนัง
ยาทาสเตียรอยด
A
• การใชยาทาสเตียรอยดมีประสิทธิภาพในการรักษาผื่นผิวหนังใน 1b
ผูปวยโรคผื่นภูมิแพผิวหนังไดอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับยาหลอก
A
• ประสิทธิภาพของยาทาสเตียรอยดจะเพิ่มขึ้นเมื่อใชรวมกับการทํา 1b
wet wrap therapy
A
• การรักษาแบบ proactive therapyโดยการทายาสเตียรอยดสัปดาห 1b
ละ 2 ครั้ง จะชวยลดการกําเริบของโรคได
Topical immunomodulators
A
• การใชยาทา topical immunomodulators มีประสิทธิภาพในการ 1b
รักษาผื่นผิวหนังในผูปวยโรคผื่นภูมิแพผิวหนังไดอยางมีนัยสําคัญเมื่อ
เทียบกับยาหลอก
A
• การใชยาทา topical immunomodulatorsมีขอบงชี้ในการใชกับ 1b
บริเวณที่อาจเกิดผลขางเคียงจากการใชยาทาสเตียรอยดไดงาย ไดแก
บริเวณใบหนา ซอกพับและบริเวณอวัยวะเพศ
A
• การรักษาแบบ proactive
therapyโดยการทายา topical 1b
immunomodulators สัปดาหละ 2 ครั้ง จะชวยลดการกําเริบของโรคได
A
• ยาทา topical immunomodulators (off label use) ชนิด 0.03% 1a
tacrolimus และ 1% pimecrolimus สามารถใชในการรักษาโรคผื่น
ภูมิแพผิวหนังไดในเด็กอายุนอยกวา 2 ป
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ยาปฏิชีวนะ (กรณีมีการติดเชื้อ)
• การใชยาปฏิชีวนะรับประทานชนิดรับประทานระยะสั้น จะมี
ประโยชนในผูปวยโรคผื่นภูมิแพผิวหนังในรายที่มีอาการแสดงบงชี้
ถึงการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง
ยาตานฮีสตามีนชนิดรับประทาน
• ไมมีหลักฐานที่เพียงพอถึงประสิทธิภาพของการใชยาตานฮิสตา มีนทั้งชนิด 1st และ 2nd generation ในการรักษาอาการคันในผูปวยโรค
ผื่นภูมิแพผิวหนัง
• การใชยาตานฮีสตามีนในกลุม sedating สามารถลดอาการคันและ
ชวยใหผูปวยนอนหลับไดดีขึ้นในชวงที่โรคมีอาการกําเริบ
Systemic corticosteroids
• ในกรณีที่โรคกําเริบรุนแรง ควบคุมดวยยาทาไมได อาจใช
systemic corticosteroids เชน prednisoloneในขนาด 0.5-1 มก./กก./วัน
ในระยะเวลาสั้นๆ ไมเกิน 1 สัปดาห
Systemic immunomodulators อื่นๆ
• Azathioprine
• Ciclosporine
- สามารถใชในผูปวยโรคผื่นภูมิแพผิวหนังในผูใหญที่มีอาการ
รุนแรงและเรื้อรัง
- อาจนํามาใชในผูปวยโรคผื่นภูมิแพผิวหนังในเด็กที่มีอาการ
รุนแรงและเรื้อรัง
• Methotrexate
• Mycophenolatemofetil
Biologic agents(omalizumab, rituximab, alefacept)
Phototherapy
• Narrow-band UVB มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคผื่นภูมิแพ
ผิวหนังดีกวา broad-band UVB
• UVA1 ขนาดสูงมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคผื่นภูมิแพผิวหนัง
ในระยะกําเริบรุนแรงไดดี
Psychological and psychosomatic interventions

2b

B

1b

A

4

D

4

D

1b

A

1a

A

2b

B

4
4
4

C
D
C

1a

A

1a

A

1a

A
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6. การปองกัน

6.1 Primary prevention
• การใหนมแม มีขอมูลจาก meta-analysis วาการใหนมแมเพียงอยางเดียวอยาง
นอยจนถึง 6 เดือนแรกของชีวิตสามารถลดอุบัติการณของโรคผื่นภูมิแพผิวหนังได25
• การใช hydrolyzed cow’s milk formulaชนิด extensively hydrolyzed caseinหรือ
partially hydrolyzed whey formula ในทารกกลุมที่มีความเสี่ยงสูง ( high risk) เชน มีประวัติบิดา
มารดา หรือพี่นอง เปนโรคภูมิแพ สามารถลดการเกิดโรคผื่นภูมิแพผิวหนังได26-29
• การปองกันอื่น ๆ เชน การใหจุลินทรียสุขภาพ ( probiotic)มีการศึกษาถึงการให
Lactobacillus GG แกมารดาขณะตั้งครรภและทารกแรกคลอด ชวยปองกันการเกิดผื่นภูมิแพผิวหนัง
ได30-34(ดูรายละเอียดใน Appendix XI)
• การหลีกเลี่ยงอาหารที่กอใหเกิดอาการแพในมารดาที่มีความเสี่ยงสูง (high risk)
ขณะตั้งครรภไมมีผลตออุบัติการณของโรคผื่นภูมิแพผิวหนังในบุตร และอาจสงผลตอภาวะทาง
โภชนาการของมารดาและทารกได35
6.2 Secondary preventionใหหลีกเลี่ยงสารกอภูมิแพและตัวกระตุนใหโรคกําเริบ
การพยากรณโรค36-42
โดยปกติอาการเริ่มแรกของโรคผื่นภูมิแพผิวหนังจะพบในชวงวัยทารก โดยรอยละ
50 พบอาการในชวงขวบปแรก และรอยละ 85 พบในชวง 5 ขวบปแรก รอยละ 17 จะมีผื่นกําเริบเปน
ชวง ๆ จนถึงอายุ 7 ป และอีกรอยละ 20 ยังคงมีอาการเรื้อรังตอไปจนถึงวัยผูใหญ มีผูปวยเพียงรอยละ
16.8 ที่เริ่มมีผื่นภูมิแพในชวงวัยผูใหญ
ผูปวยผื่นภูมิแพผิวหนังสวนใหญ มักมีอาการของโรคภูมิแพระบบทางเดิน
หายใจควบคูกัน โดย ผูปวยโรคผื่นภูมิแพผิวหนังมีโอกาสเปนโรคภูมิแพของทางเดินหายใจตั้งแตรอย
ละ 30-80 โดย รอยละ 15 ถึง 30ของผูปวยโรคผื่นภูมิแพผิวหนังมีอาการของโรคหืดรวมดวย โดย
ความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นถามีประวัติของโรคภูมิแพในครอบครัวนอกจากนั้นยังพบวา เด็กที่มีอาการ ผื่น
ภูมิแพผิวหนังที่รุนแรงจะมีโอกาสเกิดโรคหืดมากกวาเด็กที่มีความรุนแรงของโรคนอยกวา
จากการศึกษาของ ศิริวรรณ วนานุกูลและคณะ 42 พบวา เด็กที่เปนโรคผื่นภูมิแพ
ผิวหนังสามารถหายจากโรคได โดยอายุที่หายจากโรคแปรผันตามกับความรุนแรงของโรค กลาวคือ
อายุมัธยฐานเมื่อหายจากโรคในเด็กที่มีอาการรุนแรงของโรคนอย ปานกลาง และรุนแรง เทากับ 3.4,
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3.5 และ 7 ป ตามลําดับทั้งนี้พบวา ประมาณสองในสามของผูปวยที่หายจากโรค อาการหายไปภายใน
อายุ 5 ป
นอกจากนี้ผูปวยที่มีประวัติเปนโรคผื่นภูมิแพผิวหนังในวัยเด็ก พบอุบัติการณการเกิด
โรคผิวหนังอักเสบที่มือ (hand eczema) และโรคลมพิษเฉียบพลันสูงขึ้น43
ขอบงชี้ในการสงตอผูปวยใหแพทยผูเชี่ยวชาญ
โรคเปนรุนแรง ไมตอบสนองตอการรักษาพื้นฐาน
กรณีสงสัยวาอาจมีภาวะภูมิคุมกันบกพรองรวมดวย
กรณีสงสัยการแพอาหารหรือสารกอภูมิแพอื่น เพื่อทดสอบหาสาเหตุตอไป
บทสรุป
โรคผื่นภูมิแพผิวหนังเปนโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่พบไดบอยในวัยเด็ก ซึ่งมีผลกระทบตอ
สภาพจิตใจ คุณภาพชีวิตของผูปวยและครอบครัว การดูแลรักษาผูปวยโรคผื่นภูมิแพผิวหนังอยาง
เหมาะสมจะสามารถชวยยกระดับคุณภาพชีวิต และทําใหผูปวยเขารวมสังคมไดอยางปกติ โดยมี
หลักการในการดูแลรักษา คือ การใหความรูแกผูปวยและครอบครัว การประเมินความรุนแรงของโรค
การหลีกเลี่ยงปจจัยหรือตัวกระตุนที่ทําใหผื่นกําเริบ และอยูในชวงสงบนานที่สุดเทาที่จะทําไดจนกวา
โรคจะหายไป รวมจนถึงการติดตามผลการรักษาของแพทยอยางใกลชิด จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดูแลรักษาใหดียิ่งขึ้น
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Appendix I. ตารางแสดง grade of evidence และ strength of recommendation ที่ใชอางอิงใน clinical
practice guideline ฉบับนี้
Grades of evidence
1a
Meta-analysis of RCT
1b
Single RCTs
2a
Systematic review of cohort studies
2b
Single cohort studies and RCTs of limited quality
3a
Systematic review of case control studies
3b
Single case control study
4
Case series, case cohort studies or cohort studies of limited quality,
expert committee opinion
Classification of strength of recommendation
Recommendation strength
Evidence grade
A
1a, 1b
B
2a, 2b, 3a, 3b
C
4
D
Expert committee opinion
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Appendix II. การวินิจฉัยการแพอาหาร
Gold standard ในการวินิจฉัยการแพอาหาร คือการทํา double-blinded, placebo-controlled
food challenge เนื่องจากปฏิกิริยาตออาหาร อาจเกิดไดทั้งจาก IgE-mediated และ non-IgE-mediated
reaction
- การวินิจฉัยการแพอาหารที่เปน IgE-mediated reaction ทําไดโดย skin prick testing หรือ
เจาะเลือดตรวจ specific IgEซึ่งก็จะตองระมัดระวังในการแปลผล
- การเจาะเลือดตรวจ specific IgG ตออาหารนั้น ไมสามารถบอกถึงการแพอาหารที่เกิดจาก
IgE-mediated reaction ได
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Appendix III. Eczema area and severity index: calculation for patients 8 year of age and older2,44
Body region
EASI scoreb, c
Head/Neck (H)
(E+I+Ex+L) x Area x 0.1
Upper limbs (UL)
(E+I+Ex+L) x Area x 0.2
Trunk (T)
(E+I+Ex+L) x Area x 0.3
Lower limbs (LL)
(E+I+Ex+L) x Area x 0.4
EASI = Sum of the above 4 body region scores
a
For children aged 0-7 years, proportionate areas were head/neck, 20%; upper limbs, 20%; trunk,
30%; and lower limbs, 30%.
b
E=Erythema, I=induration/papulation, Ex=excoriation, L=lichenification which defined on a
grading scale: 0=none; 1=mild; 2=moderate; 3= severe.
c
Where area is defined on a 7-point ordinal scale: 0=no eruption; 1=<10%; 2=≥10%-29%;
3=≥30%-49%; 4=≥50%-69%; 5=≥70%-89%; and 6=≥90%-100%
EASI total score range from 0-72.
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Appendix I. Rajka and Lengeland: Grading of severity of atopic dermatitis45
Item
Score Description
Extent
a) Childhood and adult phase
1
Less than approximately 9% of body area
2
Involvement evaluated more than score1, less than score 3
3
More than approximately 36% of body area
b) Infantile phase
1
Less than approximately 18% of the skin involved
2
Involvement evaluated to be more than score 1,less than score 3
3
More than 54% of the skin involved
More than 3 months remission during a year
1
Course
Less than 3 months remission during a year
2
Continuous course
3
Mild itch, only exceptionally disturbing night sleep
Intensity 1
Itch, evaluated as more than score 1, less than score 3
2
Severe itching, usually disturbing sleep
3
Total of Patient’s score = sum of Extent, Course and Intensity scores
Disease severity: Mild = score 3-4, Moderate= score 4.5-7.5, Severe= score 8-9
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Appendix V. SCORAD (The scoring of atopic dermatitis)46,47
The SCORAD Index is a composite score based on 3 subscores:
A = The extent score based on body surface area calculated using the “Rule of 9”.
B = Intensity score based on 6 clinical findings in atopic dermatitis, namely erythema, edema or
papulations, oozing or crusting, excoriation, lichenification, dryness, graded on a scale of 0-3 (0absent, 1- mild, 2- moderate, 3- severe).
C = The score for pruritus and sleep loss graded on a visual analog scale of 0 to10. The severity is
based on the average extent for the last 3 days on nights.
Final formula for calculation of SCORAD is as follows: SCORAD = A/5 + 7(B/2) + C
Disease Severity: Mild < 25, Moderate = 25-50, Severe >50
ในปจจุบันการบันทึก SCORAD ทําไดงายขึ้น เพราะมี App สําเร็จรูป พรอมที่จะใชกับ smart
phone ทั้งในรูปแบบของ iOS และ Android system เชน SCORAD Index by Linkwave และ
POSCORAD เปนตน
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Appendix VI. การควบคุมอาหารในผูปวยโรคผื่นภูมิแพผิวหนัง7,48,49
• ในปจจุบันยังไมมีหลักฐานที่นาเชื่อถือเพียงพอถึงประโยชนของการแนะนําให
งดอาหารทุกชนิดที่อาจกอใหเกิดอาการแพ เชน ไข นมวัวและผลิตภัณฑจากนมวัว เปนตน ในผูปวย
โรคผื่นภูมิแพผิวหนังทั่วไปที่ไมไดรับประเมินอยางถูกตอง อยางไรก็ดีในผูปวยโรคผื่นภูมิแพผิวหนังที่
มีระดับความรุนแรงของโรคในระดับปานกลางถึงรุนแรง อาจพิจารณาใหงดอาหารที่สงสัยวาอาจเปน
ตัวกระตุน จากการทําการทดสอบการแพอาหาร (2b, B)
• ในผูปวยที่มีอาการรุนแรง อาหารอาจเปนสาเหตุที่ทําใหผื่นกําเริบได ที่พบบอย
ไดแก ไข นมวัว ขาวสาลี อาหารทะเล ถาสงสัยวาผูปวยมีการแพอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง อาจลองให
งดอาหารชนิดนั้น แลวสังเกตวาอาการดีขึ้นหรือไม ในกรณีที่สงสัยแพอาหารหลายชนิด หรือไมแนใจ
วาแพอาหารหรือไม ควรสงพบแพทยผูเชี่ยวชาญตอไป
มีการศึกษาพบวา การงดรับประทานไขหรือผลิตภัณฑที่ทําจากไข เปนประโยชน
สําหรับผูปวยที่มีคา specific IgE สูงตอไข แตยังไมมีหลักฐานวา การงดอาหารประเภทอื่นจะมีผลตอ
การรักษาผูปวยโรคผื่นภูมิแพผิวหนัง
• ยังไมพบการศึกษาใด ๆ ที่ยืนยันประสิทธิภาพของน้ํามันปลา borage oil
Evening primrose oil สมุนไพรจีน (Chinese herbs) การฝงเข็ม (acupuncture) หรืออาหารเสริมตาง ๆ
ตอการรักษาโรคผื่นผิวหนังภูมิแพ
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Appendix VII. ตารางแสดงสารเพิ่มความชุมชื้นผิวหนัง ที่ออกแบบมาใชสําหรับเปนสวนประกอบใน
การรักษาโรคผื่นภูมิแพผิวหนัง
Trade name
Curel moisture
cream
Eucerin

Active ingredients
Sphingolipid E

Cetaphil
restoraderm
Exomega

Ceramide precursor lipids and
moisturising factors
Rhealba oat extract

Proderm/
Pro-Q

Dimethicone, glycerine, steric
acid, propylene glycol, polyvinyl
pyrolidone, polysorbate 20,
triethanolamine
Glycyrrhetinic acid, Vitis vinifera
extracts, telmesteine
Spent grain wax,
Butyrospermum Parkii extract,
Argania Spinosa Kernel oil,
Saccharide isomerate

Atopiclair
Ezerra

Physiogel AI
Lipikar Balm
Stelatopia
Aquaphor Healing
Eletone
EpiCeram
Hylatopic Plus

Licochalcone A

N-palmitoylethanolamine
Niacinamide
Shea butter, glycerin, canola oil
Sunflower oil oleodistillate
Petrolatum
Petrolatum
Ceramides, cholesterol and fatty
acids
Ceramide-hyaluronic acid
emollient foam

References
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AppendixVIII. ตารางแสดงการจําแนกยาทาสเตียรอยดตามความแรงเรียงลําดับจากมากไปหานอย
โดยวิธี vasoconstriction assay
Potency
Generic name
Tradename
Clobetasol propionate 0.05%
Dermovate
Super-potent
(ความแรงสูงมาก) Augmented betamethasone dipropionate 0.05% Diprotop cream, ointment
Potent
(ความแรงสูง)

Betamethasone dipropionate 0.05%
Desoximetasone 0.25%

Diprosone ointment
Topicorte, Esperson

Moderately
potent
(ความแรงปาน
กลาง)

Betamethasone dipropionate 0.05%
Triamcinolone acetonide 0.1%

Diprosone cream
TA cream 0.1%
Aristocort A 0.1%
Elomet cream
Betnovate cream
Synalar cream
Dermatop cream
TA cream 0.02%
Aristocort 0.02%

Mild
(ความแรงต่ํา)

Hydrocortisone 1-2%
Prednisolone 0.5%

*Mometasone furoate 0.1%
Betamethasone valerate 0.1%
Fluocinolone acetonide 0.025%
*Prednicarbate 0.1%
Triamcinolone acetonide 0.02%

Hydrocortisone cream
Prednisil cream

หมายเหตุ
- ตารางนี้เปนเพียงตัวอยางของยาทาสเตียรอยดที่มีใชในประเทศไทยอางอิงจาก
แนวทางในการใช topical corticosteroid ของสมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทย
- ยาทาสเตียรอยดชนิดเดียวกัน แตเมื่ออยูในรูปแบบที่แตกตางกัน อาจให
ความแรงไมเทากัน โดยทั่วไปขี้ผึ้งแรงกวาครีม ครีมแรงกวาโลชั่น
-*ยาทาสเตียรอยดที่มีผลขางเคียงต่ํา
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Appendix IX. ตารางแสดงวิธีการทายาสเตียรอยดที่เหมาะสมตามวัย50,51
ปริมาณยา 1 fingertip unit (FTU)
กวางเทากับ 5 มม.

ปริมาณยาที่บีบจากหลอดยาที่มีความกวางเทากับ 5 มม.
ความยาวเทากับขอปลายนิ้วชี้ของผูใหญซึ่งมีปริมาณเทากับ0.5 ก.
พื้นที่ผิวในการทายา
เด็ก

ใบหนาและ
ลําคอ
อายุ
3-6 ด
1-2 ป
3-5 ป
6-10 ป

ผูใหญ

1
1.5
1.5
2

แขนและ
มือ
1
1.5
2
2.5

ขาและเทา
ปริมาณ FTU
1.5
2
3
4.5

ลําตัว
(ดานหนา)
1
2
3
3.5

หลังและ
กัน
1.5
3
3.5
5

หนาและคอ
2.5 FTU

1.25 g

ลําตัว หนาอก หรือหลัง
7 FTU
แขน 1 ขาง
3 FTU
มือ 1 ขาง
1 FTU

3.5 g

ขา 1 ขาง
6 FTU

3g

เทา 1 ขาง
2FTU

1g

1.5 g
0.5 g
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Appendix X. การทํา wet wrap therapy52-54
การทํา wet wrap therapy (WWT) เปนการรักษาที่มีประโยชนในผูปวยโรคผื่นภูมิแพผิวหนังที่
มีการอักเสบของผิวหนังรุนแรงและดื้อตอการรักษาดวยวิธีการรักษาตามอาการ หรือในรายที่มีการ
กําเริบของโรครุนแรงเฉียบพลันในเด็กที่อายุมากกวา 6 เดือน ซึ่งการทํา WWT เริ่มจากการทาสารให
ความชุมชื้น หรือยาทาสเตียรอยด หรือทั้งสองอยางรวมกัน ภายหลังการอาบน้ําทําความสะอาดรางกาย
หลังจากนั้นพันผิวหนังบริเวณที่ตองการรักษาดวยผาที่นุมและทําใหชุมดวยน้ําหรือน้ําเกลือในชั้นแรก
แลงจึงทับดวยผาแหงอีกชั้นหนึ่ง และควรทําใหผาชั้นแรกชุมดวยน้ําหรือน้ําเกลือเปนระยะ พบวาการ
ทํา WWT รวมกับการใชยาทาสเตียรอยดไดผลดีกวาการใชสารเพิ่มความชุมชื้นผิวหนังเพียงอยางเดียว
สรุปหลักการทํา WWT
ผลิตภัณฑที่ใชทาผิว: 1. สารเพิ่มความชุมชื้นผิวหนัง
2. ยาทาสเตียรอยด พิจารณาใชยาที่มีความแรงปานกลาง ไดแก
mometasonefluorate หรือ fluticasoneproprionateทําใหเจือจาง ใหเปน
รอยละ 10 ของความเขมขนเดิม
3. ทั้งสารเพิ่มความชุมชื้นผิวหนังและยาทาสเตียรอยด
ผาที่ใช:
เสื้อผาที่ทําจากผาฝาย ผากอส หรือ cotton tubular bandage
ความถี่ในการทาผลิตภัณฑที่ใชทาผิว:1-3 ครั้งตอวันแตควรทายาสเตียรอยดเพียงวันละ 1 ครั้ง
ความถี่ในการทําใหผาชั้นแรกชุมดวยน้ําหรือน้ําเกลือ : ทุก 1, 2, หรือ 3 ชั่วโมง ควรหยุดทําในเวลา
กลางคืน
ระยะเวลาในการพันผารอบผิวหนัง:
3, 6, 8, 12, หรือ 24 ชั่วโมง
ตําแหนงที่รักษาดวย WWT: บริเวณแขน ขา ใบหนา หรือทั่วรางกาย
ระยะเวลาในการรักษาดวย WWT:
2 – 14 วัน (แนะนําไมเกิน 7 วัน)
ผลขางเคียงที่พบไดจากการทํา
WWT ไดแก ความรูสึกไมสบายตัว หนาวสั่น รูขุมขนอักเสบ
(folliculitis) การติดเชื้อของผิวหนัง เชน impetigo, การติดเชื้อ Pseudomonas aeroginosa, Herpes เปน
ตน
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Appendix XI. การปองกันการเกิดโรคผื่นภูมิแพผิวหนัง (primary prevention) ดวยการใหจุลินทรีย
สุขภาพ30-34 (probiotic)
การปองกันโรคผื่นภูมิแพผิวหนังดวยการใหจุลินทรียสุขภาพ มีการศึกษาถึงประโยชนของ
การใหจุลินทรียสุขภาพแกมารดาขณะตั้งครรภและทารกแรกคลอดวาสามารถชวยลดอุบัติการณของ
โรคผื่นภูมิแพผิวหนังไดหรือไม การศึกษาตางๆ มีความแตกตางกันในเรื่องของชนิดและจํานวน
จุลินทรียที่ใช ระยะเวลาที่ใหทั้งในมารดาและในทารก รวมถึงการวัดผลการเกิดโรความีคําจํากัดความ
ของโรคอยางไร ดังนั้นขอสรุปของการศึกษาตาง ๆ รวมทั้ง meta-analysis จึงมีความแตกตางกัน
จาก meta-analysis ของ randomized controlled studies ของการศึกษาที่ประเมิน
อุบัติการณของโรคผื่นภูมิแพผิวหนังโดยแพทยเปนผูวินิจฉัยดวยตนเอง ไมใชจากการตอบ
แบบสอบถาม 33 พบวาการให Lactobacillus หรือ Lactobacillus รวมกับ Bifidobacterium สามารถลด
การเกิดโรคผื่นภูมิแพผิวหนังได โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหตั้งแต prenatal ตอเนื่องไปจนถึง postnatal
คือใหแกมารดาขณะตั้งครรภและใหตอเนื่องในทารกแรกคลอดดวยมีผลตอการลดการเกิดของโรคได
อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ในขณะที่การใหเฉพาะ postnatal อยางเดียวนั้น ไมสามารถลดการเกิดของ
โรคไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สวน meta-analysis ที่คัดเลือกการศึกษาที่มีการใหจุลินทรียสุขภาพในมารดาในชวง
ตั้งครรภ พบวา การให Lactobacilli สามารถลดการเกิดของโรคไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่
การใหจุลินทรียชนิดอื่นๆ ไมมีผลตอการลดการเกิดโรค30
ดังนั้นการใหคําแนะนําในการใช จุลินทรียสุขภาพ เพื่อการ ปองกันการเกิดโรคผื่นภูมิแพ
ผิวหนัง นั้นมีความหลากหลายอยูพอสมควร ไมสามารถใหคําแนะนําโดยรวมได ตองพิจารณาชนิด
ของจุลินทรียสุขภาพ นั้นๆ วามีผลการศึกษาสนับสนุนหรือไม และการศึกษาที่ไดผลนั้นใหในขนาด
เทาใดแมวาขอมูลสวนใหญสนับสนุนวา จุลินทรียสุขภาพสามารถชวยลดอุบัติการณของโรคผื่นภูมิแพ
ผิวหนังได แตไมสามารถลดการเกิด wheezing และโรคหืดได31

29

References
1. Johansson SG, Bieber T, Dahl R,Friedmann PS, Lanier BQ, Lockey RF, et al. Revised
nomenclature for allergy for global use: Report of the Nomenclature Review Committee of
the World Allergy Organization, October 2003. J Allergy Clin Immunol.2004;113:832-6.
2. Wuthrich B, Schmid-Grendelmeier P. The atopic eczema/dermatitis syndrome.
Epidemiology, natural course, and immunology of the IgE-associated ("extrinsic") and the
nonallergic ("intrinsic") AEDS. J Investing Allergol Clin Immunol.2003;13:1-5.
3. Asher MI, Montefort S, Bjorksten B, Lai CK, Strachan DP, Weiland SK, et al. Worldwide
time trends in the prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and
eczema in childhood: ISAAC Phases One and Three repeat multicountry cross-sectional
surveys. Lancet. 2006;368:733-43.
4. Vichyanond P, Sunthornchart S, Singhirannusorn V, Ruangrat S, Kaewsomboon S,
Visitsunthorn N. Prevalence of asthma, allergic rhinitis and eczema among university
students in Bangkok. Respir Med. 2002;96:34-8.
5. Tuchinda M. Prevalence of allergic diseases. Siriraj Hos Gaz. 1978;30:1285-96.
6. Eichenfield LF, Tom WL, Chamlin SL, Feldman SR, Hanifin JM, Simpson EL, et al.
Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: section 1. Diagnosis and
assessment of atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol 2014;70:338-51.
7. Ring J, Alomar A, Bieber T, et al. Guidelines for treatment of atopic eczema (atopic
dermatitis) part I. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology :
JEADV 2012;26:1045-60.
8. Schneider L, Tilles S, Lio P, Boguniewicz M, Beck L, LeBovidge J, et al. Atopic dermatitis:
a practice parameter update 2012. J Allergy Clin Immunol. 2013;131:295-9 e1-27.
9. Schmitt J, von Kobyletzki L, Svensson A, Apfelbacher C. Efficacy and tolerability of
proactive treatment with topical corticosteroids and calcineurin inhibitors for atopic eczema:

30

systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Br J Dermatol.
2011;164:415-28.
10. Faergemann J, Christensen O, Sjovall P, Johnsson A, Hersle K, Nordin P, et al. An open
study of efficacy and safety of long-term treatment with mometasone furoate fatty cream in
the treatment of adult patients with atopic dermatitis. Journal of the European Academy of
Dermatology and Venereology : JEADV 2000;14:393-6.
11. Meurer M, Folster-Holst R, Wozel G, Weidinger G, Junger M, Brautigam M. Pimecrolimus
cream in the long-term management of atopic dermatitis in adults: a six-month study.
Dermatology. 2002;205:271-7.
12. Wollenberg A, Reitamo S, Girolomoni G, Lahfa M, Ruzicka T, Healy E, et al. Proactive
treatment of atopic dermatitis in adults with 0.1% tacrolimus ointment. Allergy.
2008;63:742-50.
13. Reitamo S, Rustin M, Harper J, Kalimo K, Rubins A, Cambazard F, et al. A 4-year followup study of atopic dermatitis therapy with 0.1% tacrolimus ointment in children and adult
patients. Br J Dermatol. 2008;159:942-51.
14. Langley RG, Luger TA, Cork MJ, Schneider D, Paul C. An update on the safety and
tolerability of pimecrolimus cream 1%: evidence from clinical trials and post-marketing
surveillance. Dermatology. 2007;215 Suppl 1:27-44.
15. Gong JQ, Lin L, Lin T, Hao F, Zeng FQ, Bi ZG, et al. Skin colonization by Staphylococcus
aureus in patients with eczema and atopic dermatitis and relevant combined topical therapy:
a double-blind multicentre randomized controlled trial. Br J Dermatol. 2006;155:680-7.
16. Bath-Hextall FJ, Birnie AJ, Ravenscroft JC, Williams HC. Interventions to reduce
Staphylococcus aureus in the management of atopic eczema: an updated Cochrane review.
Br J Dermatol. 2010;163:12-26.

31

17. Werfel T, Breuer K, Rueff F, Przybilla B, Worm M, Grewe M, et al. Usefulness of specific
immunotherapy in patients with atopic dermatitis and allergic sensitization to house dust
mites: a multi-centre, randomized, dose-response study. Allergy 2006;61:202-5.
18. Qin YE, Mao JR, Sang YC, Li WX. Clinical efficacy and compliance of sublingual
immunotherapy with Dermatophagoides farinae drops in patients with atopic dermatitis. Int
J Dermatology. 2013;53(5):650-5.
19. Bae JM, Choi YY, Park CO, Chung KY, Lee KH. Efficacy of allergen-specific
immunotherapy for atopic dermatitis: a systematic review and meta-analysis of randomized
controlled trials. J Allergy Clin Immunol. 2013;132:110-7.
20. Bath-Hextall FJ, Jenkinson C, Humphreys R, Williams HC. Dietary supplements for
established atopic eczema. The Cochrane database of systematic reviews
2012;2:CD005205.
21. Darsow U, Wollenberg A, Simon D, Taieb A, Werfel T, Oranje A, et al. ETFAD/EADV
eczema task force 2009 position paper on diagnosis and treatment of atopic dermatitis. J
Euro Acad Dermatol Venereol. 2010;24:317-28.
22. Ellis C, Luger T, Abeck D, Allen R, Graham-Brown RA, De Prost Y, et al. International
Consensus Conference on Atopic Dermatitis II (ICCAD II): clinical update and current
treatment strategies. Br J Dermatol. 2003;148 Suppl 63:3-10.
23. Paller AS. Latest approaches to treating atopic dermatitis. Chem Immunol Allergy.
2012;96:132-40.
24. Eichenfield LF, Tom WL, Berger TG, et al. Guidelines of care for the management of atopic
dermatitis: section 2. Management and treatment of atopic dermatitis with topical therapies.
J Am Acad Dermatol 2014;71:116-32.
25. Foisy M, Boyle RJ, Chalmers JR, Simpson EL, Williams HC. Overview of Reviews The
prevention of eczema in infants and children: an overview of Cochrane and non-Cochrane
reviews. Evidence-based child health : a Cochrane review journal 2011;6:1322-39.

32

26. Eichenfield LF, Tom WL, Berger TG, et al. Guidelines of care for the management of atopic
dermatitis: section 2. Management and treatment of atopic dermatitis with topical therapies.
Journal of the American Academy of Dermatology 2014;71:116-32.
27. Muraro A, Dreborg S, Halken S, Host A, Niggemann B, Aalberse R, et al. Dietary
prevention of allergic diseases in infants and small children. Part II. Evaluation of methods
in allergy prevention studies and sensitization markers. Definitions and diagnostic criteria of
allergic diseases. Pediatric allergy and immunology : official publication of the European
Society of Pediatric Allergy and Immunology 2004;15:196-205.
28. Szajewska H, Horvath A. Meta-analysis of the evidence for a partially hydrolyzed 100%
whey formula for the prevention of allergic diseases. Curr Med Res Opin. 2010;26:423-37.
29. von Berg A, Koletzko S, Grubl A, et al. The effect of hydrolyzed cow's milk formula for
allergy prevention in the first year of life: the German Infant Nutritional Intervention Study,
a randomized double-blind trial. J Allergy Clin Immunol. 2003;111:533-40.
30. von Berg A, Filipiak-Pittroff B, Kramer U, et al. Preventive effect of hydrolyzed infant
formulas persists until age 6 years: long-term results from the German Infant Nutritional
Intervention Study (GINI). J Allergy Clin Immunol.2008;121:1442-7.
31. Doege K, Grajecki D, Zyriax BC, Detinkina E, Zu Eulenburg C, Buhling KJ. Impact of
maternal supplementation with probiotics during pregnancy on atopic eczema in childhood-a meta-analysis. Br J Nutr. 2012;107:1-6.
32. Elazab N, Mendy A, Gasana J, Vieira ER, Quizon A, Forno E. Probiotic administration in
early life, atopy, and asthma: a meta-analysis of clinical trials. Pediatrics 2013;132:e666-76.
33. Lee J, Seto D, Bielory L. Meta-analysis of clinical trials of probiotics for prevention and
treatment of pediatric atopic dermatitis. J Allergy Clinical Immunol. 2008;121:116-21 e11.
34. Panduru M, Panduru NM, Salavastru CM, Tiplica GS. Probiotics and primary prevention of
atopic dermatitis: a meta-analysis of randomized controlled studies. J Euro Acad Dermatol
Venereol. 2014.

33

35. Sanders ME, Guarner F, Guerrant R, et al. An update on the use and investigation of
probiotics in health and disease. Gut. 2013;62:787-96.
36. Kramer MS, Kakuma R. Maternal dietary antigen avoidance during pregnancy or lactation,
or both, for preventing or treating atopic disease in the child. The Cochrane database of
systematic reviews 2012;9:CD000133.
37. Bieber T. Atopic dermatitis. Ann Dermatol. 2010;22:125-37.
38. Illi S, von Mutius E, Lau S, Nickel R, Gruber C, Niggemann B, et al. The natural course of
atopic dermatitis from birth to age 7 years and the association with asthma. J Allergy Clin
Immunol. 2004;113:925-31.
39. Kay J, Gawkrodger DJ, Mortimer MJ, Jaron AG. The prevalence of childhood atopic
eczema in a general population. J Am Acad Dermatol. 1994;30:35-9.
40. Leung DY. Atopic dermatitis: new insights and opportunities for therapeutic intervention. J
Allergy Clin Immunol. 2000;105:860-76.
41. Ozkaya E. Adult-onset atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol.2005;52:579-82.
42. Williams HC, Strachan DP. The natural history of childhood eczema: observations from the
British 1958 birth cohort study. BrJ Dermatol. 1998;139:834-9.
43. Wananukul S, Chatproedpai S, Tempark T, Phuthongkam W, Chatchatee P. The natural
course of childhood atopic dermatitis: a retrospective cohort study. Asian Pac J Allergy
Immunol. 2014 (In press)
44. Bingefors K, Svensson A, Isacson D, Lindberg M. Self-reported lifetime prevalence of
atopic dermatitis and co-morbidity with asthma and eczema in adulthood: a populationbased cross-sectional survey. Acta Derm Venereol. 2013;93:438-41.
45. Hanifin JM, Thurston M, Omoto M, Cherill R, Tofte SJ, Graeber M. The eczema area and
severity index (EASI): assessment of reliability in atopic dermatitis. EASI Evaluator Group.
Exp Dermatol. 2001;10:11-8.

34

46. Rajka G, Langeland T. Grading of the severity of atopic dermatitis. Acta dermatovenereologica Supplementum 1989;144:13-4.
47. Kunz B, Oranje AP, Labreze L, Stalder JF, Ring J, Taieb A. Clinical validation and
guidelines for the SCORAD index: consensus report of the European Task Force on Atopic
Dermatitis. Dermatology 1997;195:10-9.
48. Severity scoring of atopic dermatitis: the SCORAD index. Consensus Report of the
European Task Force on Atopic Dermatitis. Dermatology. 1993;186:23-31.
49. Hanifin JM, Cooper KD, Ho VC, Kang S, Krafchik BR, Margolis DJ, et al. Guidelines of
care for atopic dermatitis, developed in accordance with the American Academy of
Dermatology (AAD)/American Academy of Dermatology Association "Administrative
Regulations for Evidence-Based Clinical Practice Guidelines". J Am Acad Dermatol.
2004;50:391-404.
50. Hoare C, Li Wan Po A, Williams H. Systematic review of treatments for atopic eczema.
Health Technol Assess. 2000;4:1-191.
51. Katayama I, Kohno Y, Akiyama K, Ikezawa Z, Kondo N, Tamaki K, et al. Japanese
guideline for atopic dermatitis. Allergology international : official journal of the Japanese
Society of Allergology 2011;60:205-20.
52. Long CC, Mills CM, Finlay AY. A practical guide to topical therapy in children. Br J
Dermatol. 1998;138:293-6.
53. Devillers AC, Oranje AP. Efficacy and safety of 'wet-wrap' dressings as an intervention
treatment in children with severe and/or refractory atopic dermatitis: a critical review of the
literature. Br J Dermatol. 2006;154:579-85.
54. Devillers AC, Oranje AP. Wet-wrap treatment in children with atopic dermatitis: a practical
guideline. Pediatr Dermatol. 2012;29:24-7.

35

55. Foelster-Holst R, Nagel F, Zoellner P, Spaeth D. Efficacy of crisis intervention treatment
with topical corticosteroid prednicarbat with and without partial wet-wrap dressing in atopic
dermatitis. Dermatology. 2006;212:66-9.

