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บทคัดย่อ
อีริทิมามัล ติฟอร์เม เป็ น โรคที่เกิดจากการอักเสบแบบเฉียบพลั น จากกลไกทางอิมมูนต่อปฏิกิริยาการแพ้ของ
ร่างกายเมื่อได้รับปัจจัยกระตุ้น โดยสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อ การใช้ยา หรือสารเคมี ตรวจพบรอยโรคได้ทั้งบริเวณผิวหนัง
และเยื่อเมือก ซึ่งจะมีลักษณะทางคลินิกที่หลากหลาย สามารถแบ่งระดับความรุนแรงได้จากบริเวณที่ตรวจพบรอยโรค ทั้ง
เนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก และบริเวณผิวหนัง โดยรอยโรคในช่องปากมักพบลักษณะแผลลอกหลุดของเยื่อเมือกแบบสมมาตร
บทความนี้รายงานถึงผู้ป่วยอีริทิมามัลติฟอร์เม 1 ราย เป็นผู้ป่วยหญิง อายุ 55 ปี มาด้วยอาการลอกหลุดของเยื่อเมือกใน
ช่องปากหลายตาแหน่ง เจ็บ รับประทานอาหารลาบาก การวินิจฉัยรอยโรคในผู้ป่วยรายนี้ทาได้โดยอาศัยการซักประวัติและ
ลักษณะทางคลินิกเป็นสาคัญ การพิจารณาส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยา และอิมมูโนฟลูออเรสเซนซ์ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อยืนยัน
การวินิ จฉัยรอยโรค ผู้ป่ วยตอบสนองต่อการรักษาเป็นอย่างดี ด้วยการให้สเตียรอยด์ทางระบบร่วมกับสเตียรอยด์แบบ
เฉพาะที่ และไม่เกิดการกลับเป็นซ้าของรอยโรคเมื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้น ที่พบสาเหตุจากการรับประทานแมลงทอด
ปนเปื้อนสารเคมี
คาสาคัญ: อีริทิมามัลติฟอร์เม กลไกทางอิมมูนต่อปฏิกิริยาการแพ้ การลอกหลุดของเยื่อเมือกช่องปาก
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Abstract
Erythema multiforme (EM) is an acute inflammatory disease as a result of the allergic immune
response mechanism when the patient exposes the stimulating factor, as the infection, the medication
and the chemical uses. The lesions can occur in the skin and or the mucous membrane. The diversity
of the clinical features depend on the organ involvement, to be the mucous membrane and the skin.
In the oral cavity, EM commonly demonstrates as the bilaterally symmetry of the desquamated
lesions. The present report was described a case of EM in 55-year-old female, with the oral mucous
membrane desquamation, the painful sensation, and the subjective complaint was difficult to eat. The
diagnosis of EM was established by the basis of the patient history and the clinical features. The
histopathologic finding and the immunofluorescence finding were considered for the diagnostic
confirmation. The patient was successfully treated by the systemic and the topical steroids. There were
not found the any lesions when the patient avoided the stimulating factor, as the consumption of the
pesticides contaminated in fried insects.
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