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  เปนโรคที่มกีารอักเสบเรื้อรังของผิวหนังอกีโรคหนึง่ที่มีผลตอคุณภาพชีวติของผูปวย พบ

โรคนี้ไดประมาณรอยละ 1-2 ของประชากร ปจจุบันยังไมทราบสาเหตุที่แนชัด ทราบเพียงวาเกิด

จากหลายปจจัยรวมกนั ไดแก พนัธุกรรม ความผิดปกตขิองระบบภูมิคุมกันและปจจัยกระตุน

ภายนอก ทาํใหมีผูปวยโรคสะเก็ดเงนิมกีารแบงตัวของเซลผิวหนังเรว็ผดิปกติ  โรคสะเก็ดพบไดทัง้

เพศชายและหญิง พบไดทั้งเด็กและผูใหญ 

  ปจจุบัน โรคสะเก็ดเงนิไมไดเปนปญหาเฉพาะทางผิวหนัง แตอาจพบมีสัมพนัธกับโรคอื่นๆ

ไดแก  โรคขออักเสบสะเก็ดเงิน และกลุม metabolic syndrome ไดแก โรคอวน ภาวะไขมันใน

เลือดสูง และเบาหวาน เปนตน 

ลักษณะทางคลินิก 
  โรคสะเก็ดเงนิจําแนกเปนชนดิตางๆตามลกัษณะทางคลินิกดังตอไปนี ้ 
ชนิดผ่ืนหนา (Plaque psoriasis) 
  เปนชนิดทีพ่บบอยที่สุด รอยโรคเปนผื่นแดงหนา ขอบเขตชัด ขุยหนาสขีาวหรือสีเงินจึงได

ชื่อวา”โรคสะเก็ดเงิน” พบบอยบริเวณหนงัศีรษะ ลําตัว แขนขา โดยเฉพาะบริเวณ ขอศอก และหวั

เขาซึ่งเปนบริเวณที่มกีารเสยีดสี  

 
 
ชนิดผ่ืนขนาดเล็ก (Guttate psoriasis) 
  รอยโรคเปนตุมแดงเล็กคลายหยดน้ําขนาดเล็กไมเกิน 1 เซนติเมตร มขุีย ผูปวยมักมอีายุ

นอยกวา 30 ป และอาจมีประวัติการติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบนนาํมากอน  



 

 
ชนิดตุมหนอง (Pustular psoriasis) 
  รอยโรคเปนตุมหนองกระจายบนผวิหนังทีม่ีการอักเสบแดง ในรายทีเ่ปนมากอาจมีไขรวม

ดวย 

 
 
ชนิดผ่ืนแดงลอกทัว่ตัว (Erythrodermic psoriasis) 
  เปนสะเก็ดเงนิชนิดรุนแรง ผิวหนังมีลักษณะแดงและมขุียลอกเกือบทั่วพื้นที่ผิวทัง้หมดของ

รางกาย อาจเกิดจากการขาดยาหรือมีปจจัยกระตุน  

 

 
 



สะเก็ดเงนิบริเวณซอกพบั (Inverse psoriasis) 

  เปนโรคสะเก็ดเงินที่มีรอยโรคในบริเวณซอกพับของรางกาย ไดแก รักแร ขาหนีบ และใต

ราวนม เปนตน ลักษณะเปนผื่นแดงเรื้อรังและมักไมคอยมีขุย  

 
สะเก็ดเงนิบริเวณมือเทา (Palmoplantar psoriasis) 
  เปนโรคสะเก็ดเงินบริเวณฝามือ ฝาเทา ลักษณะเปนผืน่แดงขอบเขตชัดเจน ขุยลอก ผ่ืน

อาจพบลามมาบริเวณหลงัมอื หลงัเทาได 

 

 
 
 
เล็บสะเก็ดเงนิ (Psoriatic nails) 
  ผูปวยโรคสะเก็ดเงินมักพบมีความผิดปกติของเล็บรวมดวย ที่พบบอยไดแก เล็บเปนหลุม, 

เล็บรอน, เล็บหนาตัวขึ้นและเล็บผิดรูป 

 

 
 



 
 
ขออักเสบสะเก็ดเงิน (Psoriatic arthritis) 
  ผูปวยโรคสะเก็ดเงินอาจพบมีความผิดปกติการอักเสบของขอรวมดวย ซึ่งพบไดทั้งขอใหญ 

ขอเล็ก อาจเปนขอเดียว หรือ หลายขอ  สวนใหญการอกัเสบของมือจะเกิดที่ขอนิ้วมอืซึ่งหากเปน

เร้ือรังและทําใหเกิดการผิดรูปได 
การรกัษาโรคสะเก็ดเงิน  
แนวทางการรกัษาโรคสะเกด็เงิน ข้ึนกับความรนุแรงของโรคดังนี ้

- สะเก็ดเงินความรนุแรงนอย หมายถึง ผ่ืนนอยกวา10% ของพื้นที่ผิวทัว่รางกาย (ผ่ืน

ขนาดประมาณ 1 ฝามือเทากับพืน้ที่ประมาณ1%) ใหการรักษาโดยใชยาทาเปนอนัดับแรก 

  - สะเก็ดเงินความรนุแรงมากหมายถงึ ผ่ืนมากกวา10% ของพื้นที่ผิวทัว่รางกาย พิจารณา

ใหการรักษาโดยใชยารับประทานหรือฉายแสงอาทิตยเทียม หรืออาจใชรวมกันระหวางยา

รับประทานหรอืฉายแสงอาทติยเทียมและยาทา 
ยาทาภายนอก  
ยาทารักษาโรคสะเก็ดเงนิ มหีลายชนิด ไดแก 

  1. ยาทาคอติโคสเตียรอยด (topical corticosteroids) สวนใหญนิยมใช เนื่องจากเปนครีม

ขาวใชงาย และตอบสนองตอการรักษาด ีแตหากใชยาทีแ่รงเกินไปรวมกับทาเปนระยะเวลานานจะ

ทําใหเกิดผิวหนังบาง และเกดิรอยแตกของผิวหนังได รวมถึงอาจเกิดการดื้อยา  และอาจกดการ

ทํางานของตอมหมวกไตได 

  2. น้าํมนัดิน (tar) มีฤทธิย์ับยั้งการแบงตัวของเซลผิวหนงัที่ผิดปกต ิประสิทธิภาพดี แต

น้ํามนัดิน มีสีน้ําตาล กลิน่เหม็น เวลาทาอาจทาํใหเปรอะเปอนเสื้อผา อาจพบผลขางเคียงคือเกิดรู

ขุมขนอักเสบ หรือระคายเคอืงผิวหนงับริเวณทีท่ายาได  

  3. แอนทราลนิ (anthralin, dithranol) มีฤทธิ์ยับยั้งการแบงตัวของเซลผิวหนังที่ผิดปกติ แต

อาจทาํใหระคายเคืองผวิหนงั รวมถึงผวิหนังบริเวณทีท่ายามีสีคล้ําขึน้ได 



  4. อนพุันธวิตามิน ดี (calipotriol) มีฤทธิท์ําใหการแบงตัวของเซลผิวหนงักลับสูปกติ 

ขอเสียของยานี้คือหากทาบริเวณผิวหนงัทีบ่าง อาจมกีารระคายเคืองได และยามีราคาแพง 

ปจจุบันมยีาทาที่ผสมระหวางอนพุันธวิตามิน ดี และยาทาคอติโคสเตยีรอยดเขาดวยกัน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและลดผลขางเคียง 

  5. ยาทากลุม calcineurin inhibitor (tacrolimus, pimecrolimus) เปนยากลุมใหม แพทย

บางรายนาํมาใชในการรักษาผื่นโรคสะเกด็เงนิบริเวณหนา หรือตามซอกพับเพื่อตองการหลีกเลีย่ง

ผลขางเคียงจากยาทาคอติโคสเตียรอยด แตยังไมแพรหลายเนื่องจากยามีราคาแพง 
ยารับประทานรักษาโรคสะเก็ดเงิน 
พิจารณาใหกรณีสะเก็ดเงนิรุนแรงปานกลางถงึมาก ที่ใชบอยในประเทศไทยมี 3 ชนดิ 

  1. เมทโทเทรกเสท (methotrexate) 

  เปนยาที่ไดผลดีกับสะเก็ดเงนิเกือบทุกชนดิ ออกฤทธิ์ยับยั้งการแบงตัวของเซลผิวหนงัที่

ผิดปกติ รวมถงึมีฤทธิ์กดภูมคุิมกันของรางกาย ผลขางเคียงของเมทโทเทรกเสทที่อาจพบ ไดแก 

คลื่นไส อาเจยีน หากรับประทานยาติดตอกันนานหลายปจะมีความเสีย่งตอการเกิดตับแข็งได 

แพทยจงึตองทําการตรวจเลือดผูปวยเพือ่ดูการทํางานของเม็ดเลือด ตับละไตเปนระยะ  

  2. อาซิเทรติน (acitretin) 

  เปนยารับประทานในกลุม vitamin A ไดผลดีมากสําหรบัสะเก็ดเงนิชนิดตุมหนอง 

ผลขางเคียงทีอ่าจพบ ไดแก ปากแหงลอก ผิวแหง มือเทาตึงลอก รอบเล็บอักเสบ ระดับไขมันใน

เลือดสูง และอาจทาํใหเกิดตับอักเสบได  ขอควรระวังสาํหรับผูปวยที่ไดรับยานี้คือ หามตั้งครรภ

เนื่องจากทารกในครรภอาจพิการได โดยตองคุมกําเนิดขณะรับประทานและตองคมุกําเนิดตอไป

อีกอยางนอย 2 ปหลังหยุดยา 

  3. ไซโคลสปอริน (cyclosporin) 

  มีฤทธิ์ลดการอักเสบและยับยั้งภูมิคุมกนัของรางกาย ประสิทธิภาพในการรักษาดีใชกรณี

สะเก็ดเงนิรุนแรงปานกลางถงึมาก ผลขางเคียง ไดแก ขนยาว เหงือกบวม เปนพิษตอไต และความ

ดันโลหิตสงู ดังนัน้จึงตองเจาะเลือดติดตามการทาํงานของไตและวัดความดนัโลหิตเปนระยะ  
การฉายแสงอาทิตยเทียม (Phototherapy) 

เปนอีกวิธหีนึง่ที่ไดผลดีในการรักษาสะเก็ดเงิน โดยจะใชรังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งปจจุบันที่

ใชในการรักษาโรคสะเก็ดเงนิมีอยูดวยกนั 2 ชนิด คือ รังสีอัลตราไวโอเลต A และรังสี

อัลตราไวโอเลต B ซึ่งผูปวยตองมารับการรักษา 2-3 คร้ังตอสัปดาห เปนระยะเวลาอยางนอย 3 

เดือนติดตอกัน โดยจะใหผลดีประมาณ 70 - 80% ข้ึนไป พบผลขางเคียงนอย  ผูปวยบางรายอาจ

มีอาการคันและแดงบริเวณผิวหนังที่ฉายแสงหลังทาํการรักษา ขอดีคือสวนใหญการกลับเปนซ้าํ

ของโรคจะนอยกวาการรักษาโดยใชยาทาหรือยารับประทาน 



 

การรักษาโดยการฉายแสงอาทิตยเทียม

 

ภาพกอนและหลังจากการรกัษาดวยแสงอาทิตยเทียม

 
 
ยาฉีดกลุมชวีภาพ (Biological agents) 

เปนยาใหมที่มผีลตอระบบภูมิคุมกันของรางกาย อยูในรูปยาฉีดเขาเสนหรือเขาใตชัน้

ไขมัน ซึ่งยาบางชนิดฉีดสัปดาหละ  2 คร้ัง บางชนิดอาจฉีดหางกนัทกุ 3 เดือน ขอเสียคือ คาใชจาย

คอนขางสงู แตเนื่องจากยาในกลุมนี้เปนยาใหม จงึตองติดตามผลขางเคียงระยะยาว  

 

  นอกจากการรักษาขางตนทีก่ลาวมาแลวนัน้ การใหความรูผูปวยและญาติมีความสาํคัญ

ไมนอยไปกวากัน การเขาใจความจริงทีว่าสะเก็ดเงนิเปนโรคไมติดตอ ผูปวยจะไมถูกรังเกียจจาก

คนรอบขาง ญาติและคนใกลชิดควรเขาใจและใหกาํลังใจผูปวย และเนือ่งจากโรคสะเก็ดเงินเปน

โรคเรื้อรัง ผูปวยควรดูแลปฏิบัติตนใหถูกตองจะชวยควบคุมโรคใหสงบได ผูปวยควรหลีกเลี่ยง

ปจจัยกระตุนซึ่งไดแก ความเครียด การพักผอนนอยและการดื่มสุรา รวมถงึยาบางชนิดสามารถ

กระตุนใหโรคกําเริบได เชน ยาลดความดนัโลหิตบางชนิด ยาทางจิตเวช (lithium) เปนตน  

 

 


