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เปนโรคที่มกี ารอักเสบเรื้อรังของผิวหนังอีกโรคหนึง่ ที่มีผลตอคุณภาพชีวติ ของผูปวย พบ
โรคนี้ไดประมาณรอยละ 1-2 ของประชากร ปจจุบันยังไมทราบสาเหตุที่แนชัด ทราบเพียงวาเกิด
จากหลายปจจัยรวมกัน ไดแก พันธุกรรม ความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันและปจจัยกระตุน
ภายนอก ทําใหมีผูปวยโรคสะเก็ดเงินมีการแบงตัวของเซลผิวหนังเร็วผิดปกติ โรคสะเก็ดพบไดทงั้
เพศชายและหญิง พบไดทั้งเด็กและผูใหญ
ปจจุบัน โรคสะเก็ดเงินไมไดเปนปญหาเฉพาะทางผิวหนัง แตอาจพบมีสัมพันธกับโรคอื่นๆ
ไดแก โรคขออักเสบสะเก็ดเงิน และกลุม metabolic syndrome ไดแก โรคอวน ภาวะไขมันใน
เลือดสูง และเบาหวาน เปนตน
ลักษณะทางคลินิก
โรคสะเก็ดเงินจําแนกเปนชนิดตางๆตามลักษณะทางคลินิกดังตอไปนี้
ชนิดผื่นหนา (Plaque psoriasis)
เปนชนิดทีพ่ บบอยที่สุด รอยโรคเปนผื่นแดงหนา ขอบเขตชัด ขุยหนาสีขาวหรือสีเงินจึงได
ชื่อวา”โรคสะเก็ดเงิน” พบบอยบริเวณหนังศีรษะ ลําตัว แขนขา โดยเฉพาะบริเวณ ขอศอก และหัว
เขาซึ่งเปนบริเวณที่มกี ารเสียดสี

ชนิดผื่นขนาดเล็ก (Guttate psoriasis)
รอยโรคเปนตุมแดงเล็กคลายหยดน้ําขนาดเล็กไมเกิน 1 เซนติเมตร มีขุย ผูปวยมักมีอายุ
นอยกวา 30 ป และอาจมีประวัติการติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบนนํามากอน

ชนิดตุมหนอง (Pustular psoriasis)
รอยโรคเปนตุมหนองกระจายบนผิวหนังทีม่ ีการอักเสบแดง ในรายทีเ่ ปนมากอาจมีไขรวม
ดวย

ชนิดผื่นแดงลอกทัว่ ตัว (Erythrodermic psoriasis)
เปนสะเก็ดเงินชนิดรุนแรง ผิวหนังมีลักษณะแดงและมีขุยลอกเกือบทั่วพื้นที่ผิวทัง้ หมดของ
รางกาย อาจเกิดจากการขาดยาหรือมีปจจัยกระตุน

สะเก็ดเงินบริเวณซอกพับ (Inverse psoriasis)
เปนโรคสะเก็ดเงินที่มีรอยโรคในบริเวณซอกพับของรางกาย ไดแก รักแร ขาหนีบ และใต
ราวนม เปนตน ลักษณะเปนผื่นแดงเรื้อรังและมักไมคอยมีขุย
สะเก็ดเงินบริเวณมือเทา (Palmoplantar psoriasis)
เปนโรคสะเก็ดเงินบริเวณฝามือ ฝาเทา ลักษณะเปนผืน่ แดงขอบเขตชัดเจน ขุยลอก ผืน่
อาจพบลามมาบริเวณหลังมือ หลังเทาได

เล็บสะเก็ดเงิน (Psoriatic nails)
ผูปวยโรคสะเก็ดเงินมักพบมีความผิดปกติของเล็บรวมดวย ที่พบบอยไดแก เล็บเปนหลุม,
เล็บรอน, เล็บหนาตัวขึ้นและเล็บผิดรูป

ขออักเสบสะเก็ดเงิน (Psoriatic arthritis)
ผูปวยโรคสะเก็ดเงินอาจพบมีความผิดปกติการอักเสบของขอรวมดวย ซึ่งพบไดทั้งขอใหญ
ขอเล็ก อาจเปนขอเดียว หรือ หลายขอ สวนใหญการอักเสบของมือจะเกิดที่ขอนิ้วมือซึ่งหากเปน
เรื้อรังและทําใหเกิดการผิดรูปได
การรักษาโรคสะเก็ดเงิน
แนวทางการรักษาโรคสะเก็ดเงิน ขึ้นกับความรุนแรงของโรคดังนี้
- สะเก็ดเงินความรุนแรงนอย หมายถึง ผื่นนอยกวา10% ของพื้นที่ผวิ ทัว่ รางกาย (ผื่น
ขนาดประมาณ 1 ฝามือเทากับพืน้ ที่ประมาณ1%) ใหการรักษาโดยใชยาทาเปนอันดับแรก
- สะเก็ดเงินความรุนแรงมากหมายถึง ผื่นมากกวา10% ของพื้นที่ผิวทัว่ รางกาย พิจารณา
ใหการรักษาโดยใชยารับประทานหรือฉายแสงอาทิตยเทียม หรืออาจใชรวมกันระหวางยา
รับประทานหรือฉายแสงอาทิตยเทียมและยาทา
ยาทาภายนอก
ยาทารักษาโรคสะเก็ดเงิน มีหลายชนิด ไดแก
1. ยาทาคอติโคสเตียรอยด (topical corticosteroids) สวนใหญนิยมใช เนื่องจากเปนครีม
ขาวใชงา ย และตอบสนองตอการรักษาดี แตหากใชยาทีแ่ รงเกินไปรวมกับทาเปนระยะเวลานานจะ
ทําใหเกิดผิวหนังบาง และเกิดรอยแตกของผิวหนังได รวมถึงอาจเกิดการดื้อยา และอาจกดการ
ทํางานของตอมหมวกไตได
2. น้าํ มันดิน (tar) มีฤทธิย์ ับยั้งการแบงตัวของเซลผิวหนังที่ผิดปกติ ประสิทธิภาพดี แต
น้ํามันดิน มีสนี ้ําตาล กลิน่ เหม็น เวลาทาอาจทําใหเปรอะเปอนเสื้อผา อาจพบผลขางเคียงคือเกิดรู
ขุมขนอักเสบ หรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณทีท่ ายาได
3. แอนทราลิน (anthralin, dithranol) มีฤทธิ์ยับยั้งการแบงตัวของเซลผิวหนังที่ผิดปกติ แต
อาจทําใหระคายเคืองผิวหนัง รวมถึงผิวหนังบริเวณทีท่ ายามีสีคล้ําขึน้ ได

4. อนุพันธวิตามิน ดี (calipotriol) มีฤทธิท์ ําใหการแบงตัวของเซลผิวหนังกลับสูปกติ
ขอเสียของยานี้คือหากทาบริเวณผิวหนังทีบ่ าง อาจมีการระคายเคืองได และยามีราคาแพง
ปจจุบันมียาทาที่ผสมระหวางอนุพันธวิตามิน ดี และยาทาคอติโคสเตียรอยดเขาดวยกัน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดผลขางเคียง
5. ยาทากลุม calcineurin inhibitor (tacrolimus, pimecrolimus) เปนยากลุมใหม แพทย
บางรายนํามาใชในการรักษาผื่นโรคสะเก็ดเงินบริเวณหนา หรือตามซอกพับเพื่อตองการหลีกเลีย่ ง
ผลขางเคียงจากยาทาคอติโคสเตียรอยด แตยังไมแพรหลายเนื่องจากยามีราคาแพง
ยารับประทานรักษาโรคสะเก็ดเงิน
พิจารณาใหกรณีสะเก็ดเงินรุนแรงปานกลางถึงมาก ที่ใชบอยในประเทศไทยมี 3 ชนิด
1. เมทโทเทรกเสท (methotrexate)
เปนยาที่ไดผลดีกับสะเก็ดเงินเกือบทุกชนิด ออกฤทธิ์ยับยั้งการแบงตัวของเซลผิวหนังที่
ผิดปกติ รวมถึงมีฤทธิ์กดภูมคิ ุมกันของรางกาย ผลขางเคียงของเมทโทเทรกเสทที่อาจพบ ไดแก
คลื่นไส อาเจียน หากรับประทานยาติดตอกันนานหลายปจะมีความเสีย่ งตอการเกิดตับแข็งได
แพทยจงึ ตองทําการตรวจเลือดผูปวยเพือ่ ดูการทํางานของเม็ดเลือด ตับละไตเปนระยะ
2. อาซิเทรติน (acitretin)
เปนยารับประทานในกลุม vitamin A ไดผลดีมากสําหรับสะเก็ดเงินชนิดตุมหนอง
ผลขางเคียงทีอ่ าจพบ ไดแก ปากแหงลอก ผิวแหง มือเทาตึงลอก รอบเล็บอักเสบ ระดับไขมันใน
เลือดสูง และอาจทําใหเกิดตับอักเสบได ขอควรระวังสําหรับผูปวยที่ไดรับยานี้คือ หามตั้งครรภ
เนื่องจากทารกในครรภอาจพิการได โดยตองคุมกําเนิดขณะรับประทานและตองคุมกําเนิดตอไป
อีกอยางนอย 2 ปหลังหยุดยา
3. ไซโคลสปอริน (cyclosporin)
มีฤทธิ์ลดการอักเสบและยับยั้งภูมิคุมกันของรางกาย ประสิทธิภาพในการรักษาดีใชกรณี
สะเก็ดเงินรุนแรงปานกลางถึงมาก ผลขางเคียง ไดแก ขนยาว เหงือกบวม เปนพิษตอไต และความ
ดันโลหิตสูง ดังนัน้ จึงตองเจาะเลือดติดตามการทํางานของไตและวัดความดันโลหิตเปนระยะ
การฉายแสงอาทิตยเทียม (Phototherapy)
เปนอีกวิธหี นึง่ ที่ไดผลดีในการรักษาสะเก็ดเงิน โดยจะใชรงั สีอัลตราไวโอเลต ซึ่งปจจุบนั ที่
ใชในการรักษาโรคสะเก็ดเงินมีอยูดวยกัน 2 ชนิด คือ รังสีอัลตราไวโอเลต A และรังสี
อัลตราไวโอเลต B ซึ่งผูปวยตองมารับการรักษา 2-3 ครั้งตอสัปดาห เปนระยะเวลาอยางนอย 3
เดือนติดตอกัน โดยจะใหผลดีประมาณ 70 - 80% ขึ้นไป พบผลขางเคียงนอย ผูปว ยบางรายอาจ
มีอาการคันและแดงบริเวณผิวหนังที่ฉายแสงหลังทําการรักษา ขอดีคือสวนใหญการกลับเปนซ้าํ
ของโรคจะนอยกวาการรักษาโดยใชยาทาหรือยารับประทาน

การรักษาโดยการฉายแสงอาทิตยเทียม

ภาพกอนและหลังจากการรักษาดวยแสงอาทิตยเทียม

ยาฉีดกลุมชีวภาพ (Biological agents)
เปนยาใหมที่มผี ลตอระบบภูมิคุมกันของรางกาย อยูในรูปยาฉีดเขาเสนหรือเขาใตชนั้
ไขมัน ซึ่งยาบางชนิดฉีดสัปดาหละ 2 ครั้ง บางชนิดอาจฉีดหางกันทุก 3 เดือน ขอเสียคือ คาใชจา ย
คอนขางสูง แตเนื่องจากยาในกลุมนี้เปนยาใหม จึงตองติดตามผลขางเคียงระยะยาว
นอกจากการรักษาขางตนทีก่ ลาวมาแลวนัน้ การใหความรูผูปวยและญาติมีความสําคัญ
ไมนอยไปกวากัน การเขาใจความจริงทีว่ าสะเก็ดเงินเปนโรคไมติดตอ ผูปวยจะไมถูกรังเกียจจาก
คนรอบขาง ญาติและคนใกลชิดควรเขาใจและใหกาํ ลังใจผูปวย และเนือ่ งจากโรคสะเก็ดเงินเปน
โรคเรื้อรัง ผูปวยควรดูแลปฏิบัติตนใหถูกตองจะชวยควบคุมโรคใหสงบได ผูปวยควรหลีกเลี่ยง
ปจจัยกระตุนซึ่งไดแก ความเครียด การพักผอนนอยและการดื่มสุรา รวมถึงยาบางชนิดสามารถ
กระตุนใหโรคกําเริบได เชน ยาลดความดันโลหิตบางชนิด ยาทางจิตเวช (lithium) เปนตน

