Derma Focus
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รคสะเก็ ด เงิ น เป น โรคผิ ว หนั ง ที่ พ บได บ อ ย
เมื่ อ เป น แล ว ทำให ผู ป ว ยเกิ ด ความเครี ย ด
สงผลกระทบตอสุขภาพกาย รวมถึงสภาพจิตใจ
ทั้งของผูปวยและครอบครัว ตลอดจนผลกระทบ
ทางดานสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต
ซึ่ ง ผู ป ว ยส ว นใหญ ยั ง ขาดความรู ค วามเข า ใจ
เกี่ยวกับโรคนี้อยู

โรคสะเก็ดเงินคืออะไร
โรคสะเก็ดเงินเปนโรคที่มีการอักเสบเรื้อรัง
ของผิ ว หนั ง อี ก โรคหนึ่ ง ที่ มี ผ ลต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ของผูปวย พบโรคนี้ไดประมาณรอยละ 1-2 ของ
ประชากรทั่วโลก มีลักษณะสำคัญคือ เปนปน
นูนแดงปกคลุมดวยสะเก็ดสีเทาเงิน ปนแดงนี้
มักพบบริเวณขอศอก เขา หลังสวนลาง และ
หนังศีรษะ แตอาจพบผื่นที่ผิวหนังบริเวณใดของ
รางกาย ก็ไดรวมทั้งที่เล็บ ในกรณีที่ผื่นสะเก็ดเงิน
เกิดขึ้นในบริเวณขอพับตางๆ เชน ขาหนีบ รักแร
อวัยวะสืบพันธุ ภายนอก และใตฐานเตานม
ในผูหญิง
ก็มักจะมีลักษณะตางจากลักษณะ
ขางตนคือ ผื่นจะมีสะเก็ดคอนขางนอย หรือ
ไมมีเลยและพื้นผิวคอนขางมัน
โดยทั่วไป
ผืน่ สะเก็ดเงินมักไมพบทีบ่ ริเวณใบหนา นอกจากนี้

32

ความจริงเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงิน
่นสะเก็ดเงินหายแลว จะไมมีรอยแผลเปน
เมื่อผืนสะเก็
หลงเหลืออยู และนอยรายมากที่จะทำใหเกิด
ผมรวง อยางไรก็ดีอาจมีรองรอยการเปลี่ยนแปลง
ของสีผิวหนังในบริเวณที่เคยเปนผื่นสะเก็ดเงิน
มากอนหลงเหลืออยู แตก็จะคอยๆ กลับมาเปน
ปกติเมื่อเวลาผานไป
สาเหตุเกิดจากอะไร
สาเหตุที่แทจริง ยังไมเปนที่ทราบแนชัด
แตผลที่เกิดขึ้นกับผิวหนัง คือมีการแบงตัวของ
เซลลผิวหนังเร็วขึ้นกวาปกติ และทำใหผิวหนัง
บริ เ วณที่ เ ป น ผื่ น มี ค วามหนากว า ผิ ว หนั ง ปกติ
สาเหตุหนึ่งที่เชื่อวาทำใหเกิดโรคสะเก็ดเงิน คือ
การตอบสนองทางภู มิ คุ ม กั น อย า งผิ ด ปกติ ต อ
องคประกอบบางอยางของผิวหนัง แตสาเหตุ
ทีแ่ ทจริงยังไมเปนทีท่ ราบแนชดั และอยูใ นระหวาง
การศึกษาคนควาอยางกวางขวาง
ปจจัยทางพันธุกรรมก็อาจมีสวนเกี่ยวของ
เนื่องจากพบวามีเพียงสมาชิกในบางครอบครัว
เทานั้น ที่ปวยเปนโรคนี้ และพบวาประมาณ
ครึ่งหนึ่งของผูปวยโรคสะเก็ดเงิน จะมีสมาชิก
อย า งน อ ยหนึ่ ง คนในเครื อ ญาติ ที่ ป ว ยเป น โรคนี้

เชนเดียวกัน
การเกิ ด ผื่ น มั ก เริ่ ม จากมี ป จ จั ย บางอย า ง
มากระตุน ไดแก อารมณเครียด การบาดเจ็บ
ของผิวหนัง (รอย ฉีกขาด รอยแกะ รอยเกา
เปนตน) อาการเจ็บคอทีเ่ กิดจากเชือ้ สเตร็ปโตคอคคัส
การเปลี่ยนแปลงระดับฮอรโมน (ผื่นมักเริ่มเกิด
ในชวงแตกเนื้อหนุมหรือเปนสาว) และยาบางชนิด
(พบไดนอย) ผูปวยโรคสะเก็ดเงิน จึงควรหลีก
เลีย่ งปจจัยตางๆ ดังกลาวขางตนเทาทีจ่ ะสามารถ
ทำได อยางไรก็ดนี า จะมีปจ จัยอืน่ ๆ นอกเหนือจาก

Derma Focus
ที่กลาวมาแตยังไมไดรับการยืนยัน
โรคสะเก็ดเงินมีอาการอยางไร
อาการผื่ น ผิ ว หนั ง เป น ได ห ลายรู ป แบบ
ที่พบบอยคือ
ผิวหนังอักเสบเปนปนแดง
(Erythematous Plaque) ลอกเปนขุย เปนๆ
หายๆ ผูป ว ยบางรายเปนเฉียบพลันแลวผืน่ ก็หายไป
บางรายเปนผืน่ ผิวหนังอักเสบเรือ้ รัง ความผิดปกติ
อื่นๆ ที่อาจพบได คือ ความผิดปกติที่เล็บ
ขออักเสบ เปนตน ผูปวยอาจมีอาการผิดปกติ
ของเล็บหรือปวดขอนำมากอน หรือเกิดขึน้ พรอมๆ
กับอาการผื่นผิวหนังอักเสบ
ผื่นสะเก็ดเงินที่พบ จะมีลักษณะเปนตุม
หรือปนสีแดงจัด ขอบเขตผื่นชัดเจน มีขุยหรือ
สะเก็ดเงินปกคลุม
ขุยผื่นมีลักษณะเหมือน
แผนกระจกแตกราว ขุยสีขาวคลายเงิน (SilveryWhite Scales) ปดบนรอยผื่นสีแดงและเมื่อ
ลอกขุยออกจะมีจุดเลือดออก (Auspitz Sign)
ผื่นบางชนิดมีหลายรูปแบบ อาจเปนตุมกลม
หรือผื่นกลมเทาขนาด
ขนาดเล็กเทาหยดน้ำ
เหรียญหรือปนขนาดใหญกวาฝามือ ขอบปน
อาจหยักโคง
บางรายเปนปนขนาดใหญจาก
แผนหลังจรดสะโพก หรือบางรายผื่นเปนทั่วตัว
จนไมเหลือผิวหนังปกติ
สวนลักษณะการกระจายของผื่นที่พบบอย
มี 2 แบบ
- แบบแรก เปนผื่นนูนขนาดหยดน้ำหรือ
เหรียญกระจายทัว่ ตัว (Guttate Psoriasis) มักเกิด
ในระยะเวลาสั้นๆ พบบอยในเด็กหลังทุเลาจาก
การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ผื่นชนิดนี้
จะคอยๆ
จางหายไดเองหากไดรับการรักษา
การติดเชื้อใหหายไป แตมีโอกาสกลับเปนซ้ำอีก
- แบบที่สอง
เปนผื่นเรื้อรังเฉพาะที่
(Psoriasis Vulgaris หรือ Plague Type Psoriasis)
บริเวณซึ่งมีการเสียดสี เชน ขอศอก ขอเขา หลัง
สะโพก หนังศีรษะ เปนผืน่ ขนาดใหญ ผืน่ จะขยาย
คอยเปนคอยไปและอาจหายไดเองแตชา ซึ่งอาจ
ตองไดรับการรักษาที่เหมาะสม ผื่นสะเก็ดเงิน

เมื่อหายจะไมเหลือรอย ในบางรายเมื่อผื่นหาย
จะเปนรอยดำ และคอยปรับเปนผิวปกติภายหลัง
รอยละ 80 ของผูปวยผื่นสะเก็ดเงินเปนผื่นแบบ
เรื้อรังเฉพาะที่ ผื่นสะเก็ดเงินอาจมีหลายแบบ เชน
ผื่นในซอกพับ (Psoriasis Inversus) ผื่นสะเก็ดเงิน
แบบตุมหนอง (Pustular Psoriasis) ผื่นสะเก็ดเงิน
ทั่วตัว (Psoriasis Erythroderma) ฯลฯ
แนวทางการรักษา
แนวทางการรักษาโรคสะเก็ดเงิน ขึ้นกับ
ความรุนแรงของโรคดังนี้
• สะเก็ดเงินความรุนแรงนอย หมายถึง
ผื่นนอยกวา 10% ของพื้นที่ผิวทั่วรางกาย (ผื่น
ขนาดประมาณ 1 ฝามือเทากับพื้นที่ประมาณ 1%)
ใหการรักษาโดยใชยาทาเปนอันดับแรก
• สะเก็ดเงินความรุนแรงมาก หมายถึง
ผืน่ มากกวา 10% ของพืน้ ทีผ่ วิ ทัว่ รางกาย พิจารณา
ใหการรักษาโดยใชยารับประทาน
หรือฉาย
แสงอาทิตยเทียม หรืออาจใชรวมกันระหวาง
ยารับประทานและฉายแสงอาทิตยเทียม
วิธีการปฏิบัติตัวของผูปวยและญาติ
นอกจากการรักษาขางตนที่กลาวมาแลวนั้น
การใหความรูผปู วยและญาติมีความสำคัญไมนอย
ไปกวากัน การเขาใจความจริงที่วาสะเก็ดเงิน
เปนโรคไมติดตอ
ผูปวยจะไมถูกรังเกียจจาก
คนรอบขาง ญาติและคนใกลชิดควรเขาใจและ
ใหกำลังใจผูปวย และเนื่องจากโรคสะเก็ดเงิน
เปนโรคเรื้อรัง ผูปวยควรดูแลปฏิบัติตนใหถูกตอง
จะชวยควบคุมโรคใหสงบได ผูปวยควรหลีกเลี่ยง
ปจจัยกระตุน ซึง่ ไดแก ความเครียด การพักผอนนอย
และการดืม่ สุรา รวมถึงยาบางชนิดสามารถกระตุน
ใหโรคกำเริบได เชน ยาลดความดันโลหิตบางชนิด
ยาทางจิตเวช (Lithium) เปนตน สภาพอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงหรือการติดเชื้อ เปนหวัด ในผูปวย
บางรายอาจทำใหผื่นเหอขึ้นได
โดยผูปวย
ควรติดตามการรักษาตอเนื่อง ไมควรยายเปลี่ยน
แพทยไปเรื่อยๆ เนื่องจากเปนโรคนี้เปนโรคเรื้อรัง

อาจตองใชเวลานานในการรักษา
วิธีการปองกัน
เนื่องจากยังไมทราบสาเหตุที่แนชัด ทราบ
เพียงวา เกิดจากหลายปจจัยรวมกัน ไดแก
พันธุกรรม ความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันและ
ปจจัยกระตุนภายนอก ทำใหมีการแบงตัวของ
เซลลผิวหนังเร็วผิดปกติ ดังนั้น การดูแลใสใจ
สุขภาพตนเองหลีกเลีย่ งปจจัยเสีย่ ง ดูแลสุขอนามัย
เพื่อลดการติดเชื้อตางๆ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
รับประทานอาหารที่มีประโยชนครบ 5 หมู
ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไมสูบบุหรี่ พักผอน
ใหเพียงพอ ไมเครียด นาจะเปนวิธีที่ดีที่สุดในการ
ปองกันตนเองใหหางไกลจากโรคสะเก็ดเงินและ
โรครายอื่นๆ
หากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสามารถปรึกษาไดที่
https://www.facebook.com/pages/ผิวหนัง
จุฬาเพื่อประชาชน/255758387810505?fref=ts
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