ผิวหนังอักเสบจากด้ วงก้ นกระดก (Paederous dermatitis)
พญ.มิง% ขวัญ วิชัยดิษฐ
ผู้อาํ นวยการสถาบันโรคผิวหนัง

ในช่ วงนี มี ก ารแชร์ ภ าพผืนผิว หนัง อัก เสบจากแมลงก้นแหลมชนิ ด หนึ งในสั ง คม
ออนไลน์ ยิงแชร์กนั มาก ความรุ นแรงของโรคก็ดูเหมือนจะเพิมขึนเรื อย ๆ จนมีข่าวถึงกับว่า แมลง
ชนิดนีทําให้เสี ยชีวติ ได้เลยทีเดียว จึงขออธิบายข้อเท็จจริ งเกียวกับภาวะดังกล่าวให้กระจ่าง ดังนีค่ะ
รู้ จักแมลงตัวต้ นเหตุ
แมลงนีมีชือเรี ยกทัวไปว่า ด้ วงก้นกระดก ชือเรี ยกอืน ๆ คือ แมลงก้นกระดก ด้วงปี ก
สัน ด้วงก้นงอน ด้วงกรด หรื อแมลงเฟรชชี(เพราะพบบ่อยในหมู่นกั ศึกษาใหม่ทีอยูห่ อปี แรก) เป็ นต้น
แมลงชนิดนีมีชือทางวิทยาศาสตร์ว่า Paederus fuscipes Curtis และมีชือสามัญภาษาอังกฤษว่า Rove
beetles ตัวเต็มวัยมีสีดาํ สลับส้ม ยาวประมาณ 5-7 มิลลิเมตร หัวสี ดาํ อกส่ วนหน้าแบนยาว ส่ วนท้องมี
6 ปล้อง 4 ปล้องแรกสี ส้มอมนําตาล ส่ วนทีเหลือสี ดาํ ขาทัง 3 คู่มีสีนาตาลแดงปี
ํ
กแข็งด้านบนสี นาเงิ
ํ น
เข้มและปี กอ่อนข้างใต้ เป็ นแมลงทีมีอายุอยู่ได้ยาวนาน มีความว่องไว ไต่ไปตามต้นข้าว บินได้เร็ ว
และว่องไว เวลาวิงจะยกปลายท้องตังขึนคล้ายแมงป่ องจนเรี ยกว่า “ด้วงก้นกระดก”
ด้วงก้นกระดกจะมีสารพิษชือว่า พีเดอริ น (Paederin) สารชนิดนีมีฤทธิT เป็ นกรดอ่อน
สามารถทําลายเซลล์เนื อเยือผิวหนังได้ ด้วง 1 ตัว จะมีสารพิษอยู่ในตัวประมาณร้อย 0.025 ของ
นําหนักตัว โดยตัวเมียจะมีปริ มาณสารพิษมากกว่าตัวผูม้ าก ทําให้อาจเป็ นเหตุให้เข้าใจผิดได้ว่า แมลง
ชนิดนีไม่มีอนั ตรายมาก หากเคยโดนด้วงตัวผู ้ ซึ งผูโ้ ดนจะไม่ค่อยมีอาการเนื องจากมีสารพิษจํานวน
น้อย

รู ปแสดง ด้วงก้นกระดก

Class : Insecta
Order : Coleoptera
Family : Staphylinidae
Species : Paederus fuscipes Curtis

ระบาดวิทยา
ด้วงก้นกระดกเป็ นแมลงทีมีประโยชน์ในฐานะตัวหําทีคอยกินแมลงตัวเล็กๆจึงพบมากใน
นาข้าวและพืนที การเกษตรอื น ๆ ด้วงก้นกระดกชอบเล่ นไฟนี ออน แต่ ไม่ ชอบไฟจากหลอดใส้
แบบเดิม โดยจะพบมากในช่ วงปลายฤดูฝน อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลด้านระบาดวิทยาของผูป้ ่ วย
ทีมารับการรักษาทีสถาบันโรคผิวหนังในช่ วงปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖ พบว่า การกระจายตัวของผูป้ ่ วย
ภาวะผืนผิวหนังอักเสบจากด้วงก้นกระดกไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญในแต่ละเดือน โดย
เดือนทีพบสู งทีสุ ดคือ เดือนธันวาคม(15.6%) รองลงมาคือเดือนพฤศจิกายน(10.7%) ซึ งเป็ นช่วงเริ ม
เข้าสู่ ฤดูหนาวของประเทศไทย นอกจากนี ยังพบว่าเป็ นผูป้ ่ วยเพศหญิง (68%) มากกว่าผูช้ าย (32%)
ซึ งแตกต่างจากข้อมูลระบาดวิทยาในต่างประเทศซึ งมักพบผูป้ ่ วยเพศชายมากกว่า อย่างไรก็ตาม
ความแตกต่างของข้อมูลนี อาจสื บเนืองจาก การเข้าสู่ขบวนการรักษาพยาบาลทีมากกว่าของผูป้ ่ วยเพศ
หญิง ฯลฯ ซึ งต้องสื บค้นข้อเท็จจริ งต่อไป โดยผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่(ร้อยละ 90) เป็ นวัยรุ่ นและวัย
ทํางาน(15-59 ปี ) อาชีพของผูป้ ่ วยทีพบมากทีสุ ด คือ นักเรี ยน/นักศึกษาและแม่บา้ น (ร้อยละ 35)
การระบาดใหญ่ มีรายงานประปรายทังในและต่ างประเทศ อาทิ ในประเทศไทยเคยมี
รายงานระบาดใน พ.ศ.2536 ทีโรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผปู ้ ่ วย 27 ราย, ครังที 2 พบที
จังหวัดนครสวรรค์ ใน พ.ศ. 2549 ซึงเป็ นการระบาดในหอพักนักศึกษาหญิง พบผูป้ ่ วย 113 ราย และ

พบทีจังหวัดพระนครศรี อยุธยา จํานวน 30 ราย ในปี เดียวกัน ส่ วนทีต่างประเทศ เคยมีรายงานทีเมือง
โอกินาวา ประเทศญีปุ่ น เมือ พ.ศ. 2512 มีคนโดนพิษด้วงก้นกระดกเกิดอาการในช่ วงเดียวกันกว่า
2,000 คน และมีรายงานการระบาดในชนเผ่าอะบอริ จินในประเทศออสเตรเลียเมือปี พ.ศ. ๒๕๓๙
โดยมีผปู ้ ่ วยจํานวน ๔๐ คนและต้องอพยพผูค้ นออกจากถินระยะหนึง
อาการของผู้สัมผัส
อาการผิวหนังอักเสบจากด้วงก้นกระดกเกิดจากการสัมผัสสารพีเดอริ น ซึ งมักเกิดจาก
การทีมีแมลงมาเกาะตามร่ างกายแล้วเผลอปั ด หรื อบีทําให้แมลงท้องแตกและสัมผัสกับสารพิษนัน
อาการจะมากหรื อน้อยขึนกับปริ มาณสารพิษทีสัมผัส โดยอาการจะไม่ได้เกิดขึนทันที แต่จะมีอาการ
หลังสัมผัสแล้วประมาณ ๘-๑๒ ชัวโมง ทําให้อาจจะไม่ได้ประวัติการสัมผัสแมลงทีชัดเจนจากผูป้ ่ วย
รอยโรค พบมากบริ เวณนอกร่ มผ้า โดยมีลกั ษณะเป็ นผืนแดงหรื อเป็ นรอยไหม้ รู ปร่ าง
มักเป็ นทางยาว ทิศทางหลากหลาย(ตามรอยปั ด) ผืนมีขอบเขตชัดเจน

ในระยะต่อมาจะมีตุ่มนํา

พองใสและตุ่มหนองขนาดเล็กเกิดขึนตามมาในเวลา 2-3 วัน อาการคันมีไม่มากนัก แต่มกั มีอาการ
แสบร้อนร่ วมด้วย เมือสัมผัสกับสารพีเดอริ นในบริ เวณรอยพับต่าง ๆ อาทิ พับข้อศอก ข้อเข่า มัก
กระจายไปสัมผัสทังสองด้าน จะเกิดผืนสองผืนทีลักษณะคล้ายกันในแต่ละด้าน เป็ น mirror images
หรื อ kissing lesions

หากสารพีเดอริ นกระจายถูกบริ เวณดวงตา ก็จะเกิดอาการตาบวมแดงและอาจ

ทําให้ตาบอดได้ อาการทีตานี มีชือเรี ยกเฉพาะว่า “ตาอักเสบแบบไนรู บี”(Nairobi eye” or “Nairobi
conjunctivitis”) เพราะแมลงเหล่านีก็พบได้บ่อยแถวแอฟริ กาด้วยเช่นกัน
ผืนบริ เวณใบหน้า รอบดวงตา หรื อบริ เวณผิวอ่อน มักจะมีอาการรุ นแรงมากกว่าทีอืน
ส่ วนบริ เวณฝ่ ามือซึ งส่ วนใหญ่จะเป็ นทีสัมผัสสารพิษเป็ นแห่ งแรก กลับไม่ค่อยมีอาการเนื องจาก
บริ เวณนีมีผวิ หนากว่าผิวส่ วนอืน
อาการอักเสบเหล่านีจะหายไปในเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ โดยอาจจะมีรอยดําหลัง
การอักเสบได้ในระยะสันๆ แต่มกั จะไม่เป็ นแผลเป็ น โดยทัวไป อาการจะไม่รุนแรง และไม่มีอาการ
ระบบอืนนอกจากตาและผิวหนัง ยกเว้นในรายทีได้รับพิษจํานวนมาก หรื อมีอาการแพ้รุนแรง ก็จะมี
ไข้สูง และอาการทางระบบหายใจได้

โรคอืนๆทีต้องแยกโรคออกไป คือ โรคงูสวัด (Herpes Zoster) ซึ งมีลกั ษณะผืนแดง
ปวดแสบปวดร้อน มีตุ่มนําและตุ่มหนอง คล้ายกัน เพียงแต่ในโรคงูสวัดจะมีการกระจายของรอยโรค
ตามแนวเส้นประสาท(dermatome) อย่างชัดเจน ส่ วนผืนผิวหนังอักเสบจากด้วงก้นกระดกจะมีการ
กระจายทีไม่เป็ นรู ปแบบเฉพาะ โดยอาการจะเป็ นไปตามรอยปาดของมือทีบีแมลง เรี ยกได้ว่า ปาดยาว
บีมากไปทางไหนก็เกิดอาการไปตามรอยปาดนัน

การแยกโรคอืน ๆ ทีสําคัญ คือ การแพ้ยา (Drug

allergy) หรื อการแพ้สารเคมีต่าง ๆ ซึงการซักประวัติการสัมผัสสารก่อการแพ้จะช่วยในการแยกโรค
ได้
การรักษาและการป้ องกัน
เมือสัมผัสกับแมลงและสารพิษพีเดอริ น ก็ให้ลา้ งออกด้วยนําสะอาด ฟอกสบู่ หรื อเช็ด
ด้วยแอมโมเนีย อย่าเกาเพราะจะทําให้มีการติดเชือแทรกซ้อนได้
หากอาการไม่ดีขึน ให้ไปพบแพทย์ ซึงจะใช้ยาทาสเตียรอยด์อย่างอ่อนทาบริ เวณแผล
และใช้วิธีประคบเปี ยกประมาณ 5-10 นาทีถา้ มีผืนหนองหรื อตุ่มนําพองใส วันละ 2-3 ครังจนกว่าตุ่ม
นําหรื อตุ่มหนองจะแห้ง ในรายทีคันมาก อาจให้ยาแก้คนั และอาจให้ยาปฏิชีวนะถ้ามีการติดเชื อ
แทรกซ้อน
การป้ องกัน ทําได้โดย การหลีกเลียงการสัมผัสแมลง ก่อนนอน ควรปั ดทีนอน ผ้าห่ ม
แน่ ใจว่าไม่มีแมลง ปิ ดประตูหน้าต่างให้มิดชิ ด เปิ ดไฟเฉพาะทีจําเป็ นเพือไม่ให้แมลงชนิดนีมาเล่น
ไฟ โดยเฉพาะอย่างยิงไฟนีออน ทีสําคัญคือ เมือท่านสัมผัสกับตัวแมลง หรื อมีแมลงชนิดนีมาเกาะ
ตามร่ างกาย อย่าตบหรื อตีแต่ให้เป่ าให้แมลงออกไป หรื ออาจจะใช้เทปกาวใสมาแปะตัวแมลงออกไป
เพียงเท่านี ท่านก็จะปลอดภัยจากด้วงก้นกระดกแล้วค่ะ

ตัวอย่ างรอยโรค

รอยโรคบริ เวณต้ นแขน

รอยโรคบริ เวณลําคอ

รอยโรคบริ เวณลําคอ

รอยโรคบริ เวณต้ นแขน

รอยโรคบริ เวณแขน

รอยโรคบริ เวณขา

.

รอยโรคบริ เวณใบหน้ าและไกล้ ตา

รอยโรคบริ เวณข้ อพับ ลักษณะ Kissing lesions

รอยโรคบริ เวณข้ อพับ ลักษณะ Kissing lesions

รอยโรคบริ เวณใบหน้ า

รอยโรคบริ เวณข้ อพับ ลักษณะ Kissing lesions

รอยโรคบริ เวณข้ อพับ ลักษณะ Kissing lesions

.

รอยโรคบริ เวณขา

รอยโรคบริ เวณขา

รอยโรคบริ เวณรอบดวงตา

รอยโรคบริ เวณรอบดวงตา
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