โรคผิวหนังและกล้ามเนือ้ อักเสบในเด็ก
Juvenile dermatomyositis (JDM)
โรคผิวหนังและกล้ามเนื้ออักเสบในเด็ก (JDM) เป็ นโรคกล้ามเนื้ออักเสบชนิดเรื้ อรังที่พบบ่อยที่สุดใน
ผูป้ ่ วยเด็กจัดเป็ นกลุ่มโรคภูมิคุม้ กันทาร้ายตัวเองกล่าวคือโดยปกติแล้วระบบภูมิคุม้ กันจะช่วยในการป้ องกันและ
ทาลายเชื้อโรคแปลกปลอมที่เข้ามาในร่ างกายแต่โรคในกลุ่มนี้จะมีความผิดปกติของระบบภูมิคุม้ กัน ทาให้เกิด
การทาร้ายเนื้ อเยื่อปกติของตัวเอง โดยเฉพาะเกิดการอักเสบที่ผวิ หนังจนเกิดผื่นลักษณะเฉพาะที่ใบหน้า เปลือก
ตา, ข้อนิ้วมือ, หัวเข่า และข้อศอก นอกจากนี้ยงั ส่ งผลให้กล้ามเนื้ออักเสบ ผูป้ ่ วยจึงมีอาการปวดกล้ามเนื้ อและ
อาการอ่อนแรงตามมาโรคนี้ พบในเพศหญิงได้บ่อยกว่าเพศชาย โดยช่วงอายุที่พบได้บ่อยที่สุดคือช่วง4-10 ปี
โดยในปัจจุบนั นี้ยงั ไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรคนี้ที่แน่นอนแต่เชื่ อว่ามีหลายปั จจัยที่สนับสนุนการเกิด
โรคดังกล่าวได้แก่ สภาพแวดล้อม, แสงแดด, การติดเชื้อบางชนิด และปัจจัยทางพันธุ กรรมในแต่ละครอบครัว
แต่อย่างไรก็ตามยังไม่พบว่ามีความเสี่ ยงชัดเจนที่จะเกิดในลูกคนถัดไป
อาการของโรคผิวหนังและกล้ามเนือ้ อักเสบในเด็ก
มักมีอาการนามาด้วยไข้ต่าๆ อ่อนเพลีย และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเป็ นระยะเวลาตั้งแต่สัปดาห์จนถึงหลาย
เดือน ต่อมาจึงมีอาการกล้ามเนื้อต้นแขนและต้นขาอ่อนแรงอย่างค่อยเป็ นค่อยไปทั้งสองข้างในเด็กเล็กอาจจะ
พบว่ามีพฒั นาการทางกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ถดถอยกว่าวัย, อารมณ์หงุดหงิดต้องการให้มีคนดูแลหรื อคอยอุม้
เมื่อการดาเนิ นของโรคแย่ลงอาจจะทาให้ผปู ้ ่ วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เช่นการเดินขึ้นบันไดหรื อลุกจาก
เตียงช่วงเวลากลางคืนเป็ นต้นร่ วมกับมีผนื่ ลักษณะเฉพาะดังกล่าวผูป้ ่ วยบางรายอาจมีผื่นตามผิวหนังเมื่อถูก
กระตุน้ โดยแสงแดดหรื อเป็ นแผลเรื้ อรัง ซึ่ งอาการข้างต้นมักกินเวลานานกว่า 3-6 เดือนก่อนได้รับการวินิจฉัย
ด้วยเหตุผลดังกล่าวส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยมีโอกาสได้รับการเริ่ มต้นดูแลรักษาที่ล่าช้า อันจะส่ งผลถึงพยากรณ์ของโรคที่
ไม่ดีหากผูป้ กครองสามารถสังเกตอาการผิดปกติได้ต้ งั แต่ระยะเริ่ มแรก และผูป้ ่ วยได้รับการส่ งต่อมายังกุมาร
แพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านโรคข้อและรู มาติสซัม่ เพื่อทาการตรวจเลือดหรื อการส่ งตรวจเพิ่มเติมต่างๆ เช่น การตรวจ
ประสิ ทธิภาพการทางานของกล้ามเนื้อ(electromyography- EMG), การส่ งตรวจชิ้นเนื้อจากกล้ามเนื้อที่มีการ
อักเสบ, การตรวจเอกซเรย์กล้ามเนื้อด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคนี้ได้ต้ งั แต่ระยะต้นต่อไป
การรักษาและการป้องกันภาวะแทรกซ้ อน

เนื่องจากโรคนี้เกิดจากภูมิคุม้ กันของร่ างกายทางานมากเกินปกติและทาร้ายตนเองเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาก็คือ
การใช้ยาไปกดภูมิคุม้ กันของผูป้ ่ วยให้ลดลง เพื่อลดการอักเสบของเนื้ อเยื่อต่างๆโดยยาหลักทีใ่ ช้ ในการรักษา
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ ได้ แก่ ยากลุ่มสเตียรอยด์ เช่ น เพรดนิโซโลน(Prednisolone) และเมทโธเทรกเซท
(Methotrexate)โดยแพทย์จะปรับขนาดยาตามอาการและผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ถ้ายังไม่สามารถ
ควบคุมโรคได้ อาจต้องให้ร่วมกับยากดภูมิคุม้ กันชนิดอื่นๆ หรื อการให้อิมมูโนโกลบูลินทางหลอดเลือด
(IVIG)เป็ นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดภาวะการอักเสบต่อเนื่ อง ทาให้ผปู้ ่ วยสามารถใช้ชีวติ ประจาวันได้
ตามปกติ และป้ องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ ก้อนแข็งใต้ผวิ หนัง(calcinosis cutis),ปอดอักเสบ,
กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง หรื อการกลืนลาบาก
แม้ยาจะช่วยให้อาการของโรคดีข้ ึน ผูป้ ่ วยยังต้องเฝ้ าระวังผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากยา ได้แก่ การติด
เชื้อ และผลกระทบต่อตับหรื อไต ดังนั้นผูป้ ่ วยจึงต้องมาพบแพทย์เพื่อตรวจเลือดเป็ นประจาซึ่งจะถี่ในช่วงแรกๆ
ที่ปรับยา ต่อมาจะติดตามผลห่างขึ้นเช่น 3-4 เดือน รวมทั้งการตรวจตาเป็ นประจาทุก 1 ปี ผูป้ ่ วยควรทา
กายภาพบาบัดและออกกาลังกายร่ วมด้วย เพื่อฟื้ นฟูกล้ามเนื้อที่ถูกทาลายไป สาหรับระยะเวลาในการรักษาอาจ
ต้องใช้เวลานานเป็ นเดือนถึงหลายปี แล้วแต่อาการของผูป้ ่ วยแต่ละราย
การดูแลเด็กทีป่ ่ วยเป็ นโรคกล้ ามเนือ้ และผิวหนังอักเสบ
โรคกล้ามเนื้ อและผิวหนังอักเสบในเด็กเป็ นโรคที่รักษาให้หายได้ท้ งั นี้ส่วนมากสามารถควบคุมโรคได้
เพียงแต่การรักษาในระยะแรกมักจะยุง่ ยากและใช้เวลามากพอควร ผูป้ กครองและผูป้ ่ วยควรมีความรู้ความเข้าใจ
ในตัวโรค เพื่อนาไปสู่ การรักษาที่มีประสิ ทธิ ภาพและการปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้อง โดยทัว่ ไปผูป้ ่ วยเด็กที่เป็ นโรคนี้
สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ แต่ไม่ควรรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดหรื อสุ กๆดิบๆ รวมทั้งผักสด
ผลไม้เปลือกบางที่เสี่ ยงมีเชื้อโรคปนเปื้ อน เนื่องจากผูป้ ่ วยต้องรับประทานยากดภูมิคุม้ กัน จึงทาให้ติดเชื้อต่างๆ
รวมทั้งพยาธิ ได้ง่ายขึ้น จึงต้องระมัดระวังเรื่ องนี้มากเป็ นพิเศษ รวมทั้งในระยะแรกของโรคที่ใช้ยากดภูมิคุม้ กัน
ปริ มาณมาก ควรหลีกเลี่ยงการไปในที่แออัดเสี่ ยงต่อการติดเชื้อ เช่น ตลาด/ห้าง หรื อหากจาเป็ นต้องไปควรใส่ ผา้
คาดปากและจมูกนอกจากนี้การได้วคั ซี นป้ องกันโรคเป็ นสิ่ งจาเป็ น เช่น วัคซี นไข้หวัดใหญ่ที่ตอ้ งฉี ดกระตุน้ ทุกปี
แต่การให้วคั ซี นชนิดอื่นๆควรปรึ กษาแพทย์ผดู ้ ูแลรักษาประจาก่อนเสมอ เพราะวัคซี นบางชนิด(เชื้ อเป็ น) ผูป้ ่ วย
ต้องหลีกเลี่ยงไปจนกว่าจะสามารถลดหรื อหยุดยากดภูมิคุม้ กันเสี ยก่อน จึงจะให้ได้อย่างปลอดภัย
การออกกาลังกายสามารถทาได้ตามปกติ ยกเว้นเวลามีอาการปวดกล้ามเนื้ อ หรื อโรคกาเริ บควรหยุด
ชัว่ คราว เนื่องจากการไม่ใช้งานเป็ นเวลานานจะยิง่ ทาให้กาลังกายแย่ลง และส่ งเสริ มให้เด็กเกิดปมด้อยไม่เหมือน
เพื่อนคนอื่นๆ อย่างไรก็ดีควรหลีกเลี่ยงแสงแดด โดยเฉพาะในช่วงเวลา 10.00-16.00 น. และทาครี มกันแดดที่มี

ค่า SPF อย่างน้อย 50+ ขึ้นไปก่อนออกแดดอย่างน้อยครึ่ งชัว่ โมง รวมทั้งใส่ เสื้ อผ้าแขน/ขายาว สวมหมวกหรื อ
กางร่ มหากต้องออกแดดจ้า เพราะการได้รับแสงแดดจะมีสาร UV เป็ นตัวกระตุน้ ทาให้โรคนี้กาเริ บได้
กล่าวโดยสรุ ปคือ ผูป้ กครองและผูป้ ่ วยเด็กโรคกล้ามเนื้อและผิวหนังอักเสบควรมีความรู้และความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวโรคและยาที่ใช้รักษาดังกล่าว เพื่อการดูแลลูกของเราให้ดีที่สุดทั้งทางร่ างกายและจิตใจ อัน
จะนาไปสู่ การมีคุณภาพชีวติ ที่ดีและเรี ยนรู ้ที่จะใช้ชีวติ ได้อย่างปกติสุขเช่นเด็กปกติทวั่ ไปนอกจากนี้หากพบว่า
ลูกหลานท่านมีอาการที่น่าสงสัยว่าอาจจะป่ วยเป็ นโรคนี้ควรรี บปรึ กษากุมารแพทย์เพื่อรับการตรวจประเมิน
และเริ่ มการรักษาตั้งแต่ระยะแรกของโรค จะทาให้เพิ่มโอกาสในการควบคุมโรคและป้ องกันภาวะแทรกซ้อน
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