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โครงสร้าง หน้าที ชนิดของผวิหนัง

โรคผวิหนังทีไม่ติดเชื�อ
 ผวิหนังอกัเสบ (Dermatitis/Eczema)

 รังแค Dandruff 

 เกลื�อนนํ�านม (Pityriasis alba)

 ผืนลมพษิ (Urticaria) 

 ฝ้า (Melasma)

 โรคผวิหนังทีมีการตดิเชื�อ 
(Infective skin diseases)

ตดิเชื�อแบคทเีรีย (Bacterial infections)

ตดิเชื�อรา (Fungal infections)

ตดิเชื�อไวรัส (Viral infections)

 ตดิเชื�อปรสิต (หิด เหา โลน)

 การแพ้ยา
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Structure and Function of Skin
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ผืนแพ้ผวิหนัง (Eczema/Dermatitis)

• เกิดจากการอกัเสบของผวิหนงั มีแบบ
เฉียบพลนั กึ�งเรื� อรัง เรื� อรัง

• อาการ

• ผื�นแดง คนั มีตุ่มนํ�า อาจลอกมีขยุหรือ
ตุ่มนํ�าแตกเยิ�มได ้

• ชนิด

• ผื�นแพส้ัมผสั: สัมผสัสารที�แพ ้เป็น
บริเวณที�สัมผสั

• ผื�นแพก้รรมพนัธ์ุ:  มกัพบในเดก็ มกั
เป็นซํ� า เป็นมากในหนา้หนาว ผวิแหง้

ผืน่แพสั้มผสัทีม่อื 
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ชนิดการเกดิผื�นผวิหนัง(eczema)ชนิดการเกดิผื�นผวิหนัง(eczema)

Endogenous eczema

ผื�นแพ้จากกรรมพนัธ์ุ

ผื�นต่อมไขมนัอุดตัน

ผื�นรูปคล้ายเหรียญ

ผื�นต่อมเหงื�อบกพร่องอกัเสบ

ผื�นตุ่มเลก็เรื6อรังอกัเสบ

ผื�นนูนหนาเรื6อรังอกัเสบ

ผื�นภาวะหยุดไหลของเลอืดอกัเสบ

Exogenous eczema

สารต้องทาํปฏิกริิยากบัแสงยูวี

ผืนภูมแิพ้แสง
สัมผสัสาร

(photo allergic 
contact 

dermatitis)

ผืนแพ้สัมผสั
สาร (irritant 

contact 
dermatitis)

 ผืนภูมแิพ้
สัมผสัสาร
(Allergic 
contact 

dermatitis)

สารไม่ต้องทาํปฏิกริิยากบัแสงยูวี

ผืนแพ้แสงสัมผสั
สาร (phototoxic 

contact 
dermatitis)

เกีย่วกบักรรมพนัธุ ์
ไมเ่กีย่วกบักรรมพนัธุ ์



ปฏิกริิยาภูมแิพ้จาก
กระตุ้นภูมคุ้ิมกนั

ร่างกาย

ธรรมชาติของสาร

ความเข้มของสาร

วธีิที�สัมผสัสาร :กนิ, ผวิหนัง

พนัธุกรรม :เกดิเฉพาะกบับางคน

อายุ:เด็กเลก็มาก,ผู้สูงอายุ กระตุ้นให้
เกดิผื�นจาก การแพ้ยาก

ผื�นแพ้สัมผสัผื�นแพ้สัมผสั
ไม่เกดิผื�นเมื�อสัมผสัครั6ง
แรกจะเกดิเมื�อสัมผสั
ครั6งต่อไป

การเกดิผื�นใช้เวลา 7-21 วนั
สารที�แพ้มีเลก็น้อย

การแพ้เกดิจากหลายปัจจัย ขึ6นกบัการแพ้เกดิจากหลายปัจจัย ขึ6นกบั
สาเหตุ
 โลหะผสม : nickel เป็นส่วนประกอบ  

          ของโลหะ  เช่น สร้อยข้อมือ,
           สายนาฬิกา, เครื�องประดบั

  นํ6าหอม

เครื�องสําอางและสารเคมี

  ยางและผลติภัณฑ์ที�ใช้ในการทํารองเท้า

ผื�นแพ้จากกรรมพนัธ์ุ (atopic dermatitis)

สาเหตุ

พนัธุกรรม สิ�งแวดล้อม

ยงัไม่ทราบแน่ชัด

ระบบภูมิคุ้มกนัเดก็คู่แฝด

กระตุ้นอาการ

�ฝุ่นละอองเช่น ไรฝุ่น เชื6อรา 

�อาหาร เช่น ไข่ ถั�ว นมววั ข้าวสาล ี
อาหารทะเล ปลาและไก่

�การออกกาํลงักาย ใส่เสื6อผ้าอบร้อน

�ผวิแห้ง การติดเชื6ออาการรุนแรงขึ6น

�อารมณ์เครียด

มี eosinophil, IgE สูง

มกัเกดิในเด็กตํา่กวา่ 5 ปี

ครอบครวั/ ประวตัโิรคภมูแิพ ้ เช่น หอบหดื 
allergic rhinitis 
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ผื�นแดงมีตุ่มนํ6าใสเลก็ๆ กระจาย
บนผื�น คนัมาก ตุ่มนํ6าแตกเป็น
นํ6าเหลอืงไหลเยิ6ม ตกสะเกด็

ผื�นแดงมสีะเกด็
นํ6าเหลอืงแห้งกรังบางๆ 

เกาะที�ผวิหนัง

ผวิหนังหนาตวัเป็นปื6 น 
มขุีย เห็นร่องผวิหนัง
ชัดเจน (lichenification)

รูป

หลกัการรักษาทัวไป
• หลกีเลียงสาเหตุ/สิงทีแพ้

• รักษาผื�นแพ้

• ทายาแกแ้พ ้แกค้นั หรือสเตียรอยด ์
เช่น Calamine lotion 
Betamethazone, Prednisolone

• รับประทานยาแกแ้พ ้เช่น ยา 
Chlorpheniramine 

• ยานี�จะทาํใหง่้วง ไม่ควรขบัขี�
ยานพาหนะหรือควบคุม
เครื�องจกัรกล

• กรณีเป็นผื�นแบบเฉียบพลนั (มี
นํ�าเหลืองไหล)

•  wet dressing (ประคบเปียก) 4-6 
ครั� ง/วนั

• ใชน้ํ�าด่างทบัทิม (1:100) หรือ
นํ�าเกลือ ชุบผา้ก๊อสเปียกๆ ปิดแผล
ไว ้5-10 นาทีเพื�อซบันํ�าเหลือง 
ก่อนการทายาสเตียรอยด์
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การปฏิบัตติวัสําหรับผู้ที�เป็นผื�นภูมิแพ้จากกรรมพนัธ์ุ

• หลีกเลี�ยงใส่เสื�อผา้เนื�อหยาบ เช่น ผา้ขนสตัว/์ใยสงัเคราะห์ ควรใช้ผ้าฝ้าย

• หลีกเลี�ยงครีม/สารที�มีส่วนผสมยาฆ่าเชื�อ เพราะระคายเคือง

• หลีกเลี�ยงบริเวณร้อนจดั เยน็จดั ตวักระตุน้
• การอาบนํ�า

– ไม่ควรอาบนํ�านาน อาบนํ�าธรรมดา

– หลงัอาบนํ�ารีบทาสารใหค้วามชุ่มชื�น (ใน 3 นาที)

• ขณะผื�นกาํเริบ ใหท้ายาแกแ้พ ้ก่อนทาสารใหค้วามชุ่มชื�น
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• สาเหตุเหมอืนกนั แต่ลกัษณะต่างกนั

• มีการหลุดลอกของหนงัศีรษะจะเร็วหรือมากกวา่คนปรกติ 

• เพิ�มการสร้างไขมนัของต่อมไขมนัใตผ้วิหนงั

• ติดเชื�อรา

• รังแค: 

• สะเกด็รังแคสีขาวเป็นแผน่ๆห รือกระจายเป็นชิ�นเลก็ๆ ที�หนงั
ศีรษะ คนั

• หนงัศรีษะมกัไม่แดง ไม่อกัเสบ

• ผืนแพ้ต้อมไขมนัอุดตัน: 

• มีสะเกด็เป็นแผน่สีเหลือง หนงัศรีษะแดง อกัเสบลอก คนั

• มกัเป็นๆ หาย ๆ และมีอาการบริเวณอื�นที�มีต่อมไขมนัมาก เช่น 
คิ�ว ไรผม ร่องจมูกและคาง
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• สระผมดว้ยยารักษารังแค (ยาฆ่าเชื�อ

รา) 2 ครั� งต่ออาทิตย ์(ฟอกแชมพทิู�งไว ้
5-10 นาทีก่อนลา้งออก)

• 1-2% ZPT

• 1% Selenium sulfide

• 2% Ketoconazole (ยาฆ่าเชื�อรา)
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• ทีศรีษะใช้แชมพยูาฆ่าเชื�อรา หรือ Coal 
tar ซึ� งเป็นเครื�องสาํอางควบคุม

• ทีผวิหนัง/ตามไรผม
• ยาทาสเตียรอยด ์

• ยาทาฆ่าเรื�อรา 

• คนัมาก อาจใชย้ากินแกแ้พ้
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• มกัพบในเดก็อาย ุ3-16 ปี

• ลกัษณะ: เป็นวงสีขาวที�หนา้ คอ แขน
ท่อนบน ไหล่ อาจมีคนัหรือขยุบา้ง

• ปัจจัยกระตุ้น: 

• การสัมผสัลม แสงแดดSun/wind 
exposure

• ผวิแหง้ การเป็นโรคผื�นผวิหนงั
อกัเสบ

ก����ก'�

• มกัจะหายไดเ้อง แต่อาจจะใชเ้วลาเป็น
เดือน-ปี 

• ใหล้า้งหนา้ อาบนํ�าดว้ยสบู่อ่อน ๆ

• ทาสารใหค้วามชุ่มชื�น และครีมกนั
แดด

• เป็นมากและคนัอาจใหส้เตียรอยด์
ชนิดอ่อน ๆ ทา

14



(�	#"-�'

• เกิดจากการตอบสนองของร่างกายต่อสิ�ง
แปลกปลอม (มีการหลั�งสารเคมีบางชนิด 
เช่น ฮิสทามีน ทาํใหห้ลอดเลือดฝอย
ขยายตวั) 

• เป็นผื�นแพ ้คนั นูน แดง 

• สาเหตุมกัเกิดจากการแพ้
• อาหาร ยา ฝุ่ นละออง เกสรดอกไม ้สารเคมี

ต่างๆ แมลง
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• แบบเฉียบพลนั: ผื�นต่อเนื�อง < 6 สัปดาห์

• แบบเรื�อรัง: มีผื�นอยา่งนอ้ย 2 ครั� ง/สัปดาห์ 
ต่อเนื�อง > 6 สัปดาห์

• ปัจจัยกระตุ้น

• อากาศเยน็ นํ�าเยน็ ลมเยน็

• ความร้อน อุณหภมิูร่างกายสูงขึ�น

• นํ�า การออกกาํลงั

• แรงสั�นสะเทือน แรงกดทบั

• แสงแดด
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• รักษาตามสาเหตุ

• หยดุหรือหลีกเลี�ยงสิ�งที�แพ/้ปัจจยั
กระตุน้

• รักษาด้วยยากนิแก้แพ้ (ยาต้านฮีลตามีน): 
ยาหลกั

• แบบง่วง: CPM , hydroxyzine

• แบบไม่ง่วงรุ่นเดมิ: Loratadine, 
cetirizine fexofenadine

• แบบไม่ง่วงรุ่นใหม่: Desloratadine, 
levocetirizine  

CPG Thai for urticaria/agioedema 2011

• ยาทาแกแ้พ ้เช่น คาลาไมดโ์ลชั�น

• ยาทาแกแ้พส้เตียรอยด์

• รักษาแบบไม่ใช้ยา

• ประคบดว้ยนํ�าเยน็หรือนํ�าแขง็เพื�อ
บรรเทาอาการคนั



34� (Melasma)

• การสร้างเมด็สีที�ผวิหนงัผิดปรกติ (จาก
ฮอร์โมน หรือสิ�งกระตุน้) ทาํใหผ้วิมี
ลกัษณะเป็นรอยหรือปื� นสีนํ�าตาลดาํ 
โดยเฉพาะบริเวณใบหนา้ส่วนที�ถกูแดด
มาก เช่น หนา้ผาก โหนกแกม้ 

• สาเหตุ:

• การทอ้ง ใชย้าคุมกาํเนิดขนาดสูง

• สัมผสัแสงแดดมาก

• ความเครียด สารเคมี นํ�าหอม และ
เครื�องสาํอาง
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• การป้องกนั
• ใชส้ารกนัแดดเป็นประจาํ และหลีกเลี�ยง

การสัมผสัแสงแดดจา้เป็นเวลานาน ๆ 
• ใชผ้ลิตภณัฑก์นัแดดที�มีค่า SPF อยา่งนอ้ย 15 

• ทาตอนเชา้ หรือก่อนออกไปสมัผสักบั
แสงแดดอยา่งนอ้ย 30 นาที

• ออกแดดนานควรทาสารกนัแดดซํ� าทุก 2 
ชั�วโมง

• ทาสารกนัแดดในปริมาณที�เพียงพอ  เช่น 2 ขอ้
นิ�วมีอ ต่อใบหนา้

• หลีกเลี�ยงยา (ยาคุมกาํเนิดชนิดฮอร์โมนสูง) 
หรือเครื�องสาํอางที�กระตุน้ใหเ้กิดฝ้า

การรักษา: 
• ใชผ้ลิตภณัฑห์รือยาที�มีส่วนผสมของ

สารยบัย ั�งการสร้างเมด็สี เช่น Arbutin, 
Kojic acid, Licorice,  Rice extract

• ใชผ้ลิตภณัฑ์ Alpha Hydroxy Acid 
(AHA) ซึ� งเป็นกรดอ่อนๆ จะช่วยลอกเซล
ผวิหนงัชั�นนอกสุดที�มีสีผดิปรกติออกไป 

• เห็นผลการรักษาชา้ (3-4 สปัดาห์) ฝ้าจึงจะ
จางหายไป แต่มีความปลอดภยัในการใช้
มากกวา่ผลิตภณัฑช์นิดที�ไปยบัย ั�งการสร้าง
เมด็สีโดยตรง
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สิว (Acne)
• โรคผวิหนงัที�มีการอุดตนัของต่อมไขมนัใต้

ผวิหนงั ทาํใหเ้กิดเป็นกอ้นไขมนัอุดตนัใต้
ผวิหนงั (comedone)

• พบไดใ้นทุกเพศ ทุกวยั

• > 85% พบในวยัรุ่น (อาย1ุ4-19 ปี)

• อาย ุ> 25 ปีจะลดลง

• บริเวณที�พบบ่อย

• หนา้ คอ หนา้อกและหลงัส่วนบน

�����1ก���ก�����

1. การแบ่งตวัของเซลลผ์วิหนงั
มากกวา่ปกติ

2. เพิ�มการสร้างไขมนัของต่อม
ไขมนัใตผ้วิหนงั

3. ติดเชื	อ P. acne 

4. การตอบสนองต่อการอกัเสบ

20
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Black (open) comedones       White (closed) comedones       Inflammatory papules

Inflammatory pustules           Inflammatory nodules              Inflammatory cysts
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ชนิดของสิวตามความรุนแรง

Figure1: Grade I (รุนแรงเลก็นอ้ย) มีสิวเสี� ยนส่วน
ใหญ่ และสิวอกัเสบเลก็นอ้ย

Figure2: Grade II (รุนแรงปานกลาง) สิว
อกัเสบเยอะขึ�น

22

Kraft J & Freiman A. CMAJ 2011;183(7):E430-5.
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Figure3: Grade III (รุนแรงปานกลางถึงมาก) มีสิว

อกัเสบจาํนวนมากและมีสิวหวัชา้งบา้ง

Figure4: Grade IV (รุนแรงมาก) มีสิวหวัชา้งมาก
และมีรอยสิวเยอะ
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Kraft J & Freiman A. CMAJ 2011;183(7):E430-5.
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• พนัธุกรรม

• ฮอร์โมน: แอนโดรเจน เอสโตรเจน

• ความเครียด: อดนอน สตรีในขณะมี
ประจาํเดือน 

• หลั�งฮอร์โมนกระตุน้ใหเ้กิดสิวมากขึ�น 
ความตา้นทานของร่างกายจะลดตํ�าลง 
ทาํใหเ้ชื�อโรคเจริญเติบโตมากขึ�น

• การบีบ การแกะ การขัดถูสิว การลา้ง
หนา้บ่อยๆ เชด็หนา้แรงๆ 

• ปัจจัยทีก่อให้เกดิสิวจากภายนอก

• สารเคมีในสบู่ ครีมบาํรุงผวิ โลชนับาง
ชนิด เช่น สบู่ที�ผสมกาํมะถนั

• สเตียรอยดท์ั�งชนิดทาและชนิดกิน และ
กญัชา จะกระตุน้ใหเ้กิดสิวได ้

• ยากนิทีก่อสิว 

• ฮอร์โมนเพศชาย สเตียรอยด์

• ยากนัชกั ยาไทรอยด์

• ยาที�มีส่วนผสมของเกลือโบรไมด ์ไอ
โอไดด ์เช่น ยาแกไ้อบางขนาน

���"�$�������ก����ก�%��� 

• สิวเป็นเรืองธรรมชาตไิม่ต้องรักษากไ็ด้ สิว
เป็นแค่เรืองความงาม ไม่ได้เป็นโรคผวิหนัง 

• ฝุ่นละอองและสิงสกปรกเป็นสาเหตุของสิว 
จึงควรลา้งหนา้ฟอกสบู่บ่อยๆ 

• การลา้งหนา้ฟอกสบู่บ่อยเกินไปหรือใช้
สบู่ที�แรงทาํใหผ้วิแหง้และระคายเคือง 
เกิดสิวง่าย

• ควรลา้งวนัละ 1- 2 ดว้ยสบู่อ่อน แลว้ซบั
หนา้เบา ๆ

• ช็อกโกแลต อาหารหวานทาํให้เกดิสิว

• ไม่มีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์
ยนืยนั 

• ช็อกโกแลต มนัฝรั�ง ถั�วทอด พิซ
ซ่า อาหารมนัๆ นํ� าอดัลม ไอศกรีม 
ขนมหวาน

• ผวิมันทาํให้สิวกาํเริบ 

• แสงแดดรักษาสิวได้

Bowe WP, et al. J Am Acad Dermatol 2010;63:124-41. Margin P, et al. Family practice 2005; 62-70.
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1. กรดวติามินเอ (Retinoids)

• Tretinoin, isotretinoin, 
adapalene & tazarotene

• ลดสิวอุดตนั (ละลายหัวสิว) ลดการอกัเสบ

• ข้อควรระวงั: ห้ามใช้ในคนท้อง

• ระคายเคือง ผวิแดง ลอก ไวต่อแสงแดด 
สิวเห่อในช่วงแรก

• การใช้:

• ทาตอนกลางคืน เริ�มจากนอ้ย ๆ

• ใชค้รีมกนัแดดหรือการหลีกเลี�ยง
แสงแดดร่วมดว้ย

• Benzoyl peroxide (BP): 2.5%, 5%, 10%
• ฆ่าเชื�อแบคทีเรีย (P. acnes), ลดการอกัเสบ

• ป้องกนัการดื�อยาจากการใชย้าฆ่าเชื�อ

• ละลายหวัสิวไดเ้ลก็นอ้ย 

• ขอ้ควรระวงั: ผวิแหง้ ระคายเคือง ควร
ทายาบางๆ อาจมีสิวเห่อในช่วงแรก

• วธีิใช้: ทาก่อนลา้งหนา้ ทาสิวอกัเสบ

• Erythromycin, clindamycin
• ฆ่าเชื�อแบคทีเรีย (P. acnes) อยา่งเดียว

2. ยาฆ่าเชื�อแบคทเีรีย
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3. ยาทาสูตรผสม

• Retinoids + clindamycin

• BP + retinoid/ clindamycin/ 
erythromycin/ salicylic acid

• ขอ้ดี: หายเร็วและไดผ้ลดีกวา่ยาเดี�ยว

• ขอ้เสีย: ราคาแพง อาจแพย้าได้

4. ผลติภัณฑ์อืน ๆ และยากนิ

• ยาแตม้สิวที�มี salicylic acid

• ผลิตภณัฑล์า้งหนา้ Tea tree oil, Acne aid

• ยาทาฆ่าเชื�อรา

• ยากินฆ่าเชื�อแบคทีเรีย (แพย้ารุนแรงได)้

• ยาคุมกาํเนิดที�มีฤทธิ� ตา้นฮอร์โมนเพศชาย

• ยากนิกลุ่มกรดวติามนิเอ (ยาควบคุมพเิศษ, 
แพทย์สังเท่านั�น)
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หลกัการรักษาสิว

• เป้าหมาย คอื รักษาสิวปัจจุบนัและ
ป้องกนัสิวใหม่ 

• สิงทีควรรู้
• ควรรักษาดว้ยยาเดิมอยา่งนอ้ย 

4-6 สปัดาห์ก่อนเปลี�ยนหรือ
เพิ�มยา

• สิวจะเริ�มดีขึ�นในเวลา 2-3 
เดือนหลงัรักษา

• จะดีขึ�นมากใน 4-8 เดือน

Thiboutot D, et al. J Am Acad Dermatol 2009; s1-50.  Williams HC, et al. Lancet 2012;379:361-72.

• ควรกลบัมาพบแพทย/์เภสชักร
หลงัใชย้า 1-4 สปัดาห์แรก
• เพื�อเชค็การใชแ้ละอาการขา้งเคียง

• อาจจะมีการปรับขนาดยาในช่วง 
1-3 เดือน

• หลงัสิวยบุควรทายาต่อสกัพกัเพื�อ
ป้องกนัสิวใหม่

การติดตาม
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• ลา้งหนา้วนัละ 2 ครั� งดว้ยสบู่เดก็
หรือผลิตภณัฑส์าํหรับทาํความ
สะอาดใบหนา้

• ไม่จาํเป็นตอ้งใชส้บู่ยาฆ่าเชื�อ 
หรือลา้งหนา้บ่อยกวา่นั�นเพราะ
จะยิ�งทาํใหต่้อมไขมนัหลั�ง
ไขมนัออกมามากขึ�น

• อยา่บีบ เคน้ แกะสิว เพราะจะทาํ
ใหเ้กิดการติดเชื�อ หรือทาํใหเ้กิด
เป็นแผลเป็น

• หลีกเลี�ยงการใชเ้ครื�องสาํอางที�มี
นํ� ามนัเป็นส่วนประกอบ ควร
เลือกใชเ้ครื�องสาํอางที�มีนํ� าเป็น
ส่วนผสมหลกั 

• อยา่ใหเ้สน้ผมปรกหนา้ เพราะ
ความมนัและเชื�อแบคทีเรียที�ติด
มากบัเสน้ผมสามารถทาํใหสิ้วอุด
ตนัได้

• พยายามผอ่นคลายและหลีกเลี�ยง
จากความเครียด



Steroid Induced Acne

สวิเสตยีรอยด ์
เกดิ 1-2 สปัดาหห์ลงัใชแ้บบกนิหรอืฉีดขนาดสงู
3-6 สปัดาหห์ลงัใชส้เตยีรอยดข์นาดตํWา

 ลักษณะ
สวิเม็ดเล็ก ๆ เทา่กนัทัง̀หนา้หรอืตวั 

การรักษา
หยดุสเตยีรอยด์
Tetrinoin 0.025% ทากอ่นนอน
Isotretinoin 5-10 mg/day 3 months

Steroid Induced Acne

สวิเสตยีรอยด ์
เกดิ 1-2 สปัดาหห์ลงัใชแ้บบกนิหรอืฉีดขนาดสงู
3-6 สปัดาหห์ลงัใชส้เตยีรอยดข์นาดตํWา

 ลักษณะ
สวิเม็ดเล็ก ๆ เทา่กนัทัง̀หนา้หรอืตวั 

การรักษา
หยดุสเตยีรอยด์
Tetrinoin 0.025% ทากอ่นนอน
Isotretinoin 5-10 mg/day 3 months
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: Streptrococus, Staphylococcus gr. A
การตดิเชื�อทีผวิหนังตื�น (impetigo)
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ไฟลามทุ่งและการตดิเชื�อทีชั�นใต้ผวิหนัง

• ติดเชื�อที�ผวิหนงัชั�นลึกกวา่หนงักาํพร้า 
มกัจะปวด แดง ร้อน และมีไข ้ 

Erysipelas Cellulitis

Impetigo
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ฝี
• ติดเชื�อที�ต่อมไขมนัและรูขมุขน มกั

เกิดหวัเดียว แต่ถา้เกิดหลายๆหวั
ติดๆกนั เรียกวา่ ฝีฝักบวั 

• เริ�มตน้จะมีลกัษณะแขง็ เป็นตุ่มหรือ
กอ้นบวมแดง แลว้จะขยายขึ�นและ
เจบ็มาก ต่อมาจะค่อยๆนุ่มลงและมี
หนองอยูภ่ายใน
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• เป็นเลก็น้อย: 

• ใชย้าทาฆ่าเชื�อแบคทีเรียบวนัละ 3-4 ครั� ง

• เป็นมาก (ไฟลามทุ่งหรือตดืเชื�อทีผวิหนังชั�นล่าง):

• ใชย้ารับประทานที�มีฤทธิ� ฆ่าเชื�อแบคทีเรีย (ยา
ปฏิชีวนะ) ภายใตก้ารดูแลของแพทยแ์ละเภสัชกร 

• กรณีมตุ่ีมนํ�า:

• ใชก้ารประคบเปียกดว้ยนํ�าเกลือ 

• ถ้าคนั:

• ใชย้ากินแกแ้พต้า้นฮีสตามีน 

• หา้มใชส้เตียรอยด์
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• ใชผ้า้ชุบนํ�าร้อน หรือถุงนํ�าร้อนประคบ วนัละ 2-3 ครั� ง ครั� งละ 10-15 นาที 

• ถา้มีอาการปวด  หรือมีไขใ้หรั้บประทานยา Paracetamol เพื�อบรรเทา
อาการปวด

• รับประทานยาปฏิชีวนะ ภายใตค้าํแนะนาํของแพทยห์รือเภสชักร

• ถา้ฝีสุก อาจใชเ้ขม็เจาะเพื�อระบายหนองออก และลา้งแผลทุกวนัจนแผล
ตื�นขึ�น แต่การเจาะฝีควรทาํในสถานพยาบาลโดยแพทย ์ไม่ควรทาํดว้ย
ตนเอง
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• เกิดจากการติดเชื�อ Malasszezia 
furfur 

• ลกัษณะ:
• ผื�นวงกลมเลก็ หลายดวง กระจาย

ทั�วไปในบริเวณที�มีเหงื�อมาก ผื�นมกั
แยกกนัอยู ่บางครั� งอาจเชื�อมรวมกนั
เป็นแผน่ใหญ่ มีไดห้ลายสี (ขาว แดง 
นํ�าตาล)

• ไม่ค่อยคนั

ก#�ก

• เกิดจากการติดเชื�อ dermatophytes

• ลกัษณะ:
• เป็นวงมีขอบชดัเจน ตรงกลางสีอ่อนกวา่ขอบ 

เป็นไดห้ลายบริเวณ ตามตวั ง่ามนิ�ว เทา้ เลบ็ 
ศรีษะ (มกัมีผมร่วงเป็นหยอ่มๆ)

• ทั�วไปจะคนัมาก (บางรายอาจไม่ค่อยคนั)
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• ใช้ยาทาต้านเชื�อรา 2-4 สัปดาห์

• อาบนํ�าดว้ยแชมพทีู�มีฤทธิ� ฆ่าเชื�อรา 

• 2.5% selenium sulfide, 1-2% zinc 
pyrithione, 2% ketoconazole shampoo

• ทายา 20% sodium thiosulfate

• ทายา Ketoconazole, miconazole, 
econazole

• ใช้ยากนิ: 2 สัปดาห์ (กรณีเป็นมากทั�วตวั)

• Ketoconazole, itraconazole, fluconazole, 
terbinafine

ก#�ก��"#2����)#����	��
• ใชย้าทาตา้นเชื�อรา 4-8 สปัดาห์ 

• Whitfield’s ointment

• Tolnaftate, ketoconazole 

• ใชย้ากินฆ่าเชื�อรา 4-6 สปัดาห์
• Griseofulvin, ketoconazole, 

terbinafine

• ขอ้เสีย: เกิดอาการขา้งเคียงต่อตบัมาก 

• การทายาเชื�อราทุกอย่าง ควรทาเกนิ
ออกมาจากรอยโรค 2 ซม.
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• มกัเกิดในคนเป็นเชื�อราที�เทา้ หรือ
ฮ่องกงฟุตมาก่อน

• เลบ็จะดา้นไม่เรียบตรง และขุ่น 
ต่อมาเลบ็จะหนาขึ�นและผกุร่อนทั�ง
เลบ็ ใชเ้วลารักษานาน

ก����ก'�
• ยากนิ (กลุ่มเก่า): Griseofulvin & ketoconazole

• ประสิทธิภาพไม่ค่อยดี มีพิษต่อตบัสูง

• ยากนิ (กลุ่มใหม่):
• Terbinafine (กินยาต่อเนื�อง)

• 6 vs 16 wks  (เลบ็มือ/ เลบ็เทา้)

• Itraconazole (กินเป็นช่วง, กิน 1 สปัดาห์เวน้ 3 
สปัดาห์)

• 2 vs 3-4 ช่วง (เลบ็มือ/ เลบ็เทา้)

• Fluconazole (อาทิตยล์ะครั� ง)
• 6-9/ 9-15 เดือน (เลบ็มือ/ เลบ็เทา้)
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• ติดเชื�อรา (candida albicans) ที�
เยื�อบุผวิหนงั 
• ในปาก อวยัวะเพศ บริเวณอับชื�น (ซอกพับ)

• ปัจจยัเสี�ยง:
• ภมิูคุม้กนัตํ�า (HIV/DM),  ใชย้าปฏิชีวนะ

ติดต่อกนันาน ใชย้ารักษามะเร็ง 

• เชื�อราในช่องปาก (Oral thrush):
• แผน่สีขาวหรือครีมที�ลิ�น  กระพุง้แกม้ 

ลาํคอ

• เชื�อราที�อวยัวะเพศ
• อวยัวะเพศหญิงถึงกน้

• คนั แสบร้อน ระคายเคือง อาจมี
การตกขาวขุ่นคลา้ยแป้งเปียก 

• อาจมีปัสสาวะแสบขดั เจบ็

39
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• มกัพบในผูที้�มีนํ� าหนกัเกิน พบใน
บริเวณที�อบัชื�น ตามซอกพบั หรือ
บริเวณที�มีการแช่นํ�ามาก เช่น ซอกมือ
และเทา้ 

• ลกัษณะ:
• แฉะชื�น มีสีแดงเป็นปื� น และมีผื�นวงกลม

สีแดงกระจายรอบ ๆ บริเวณ  อาจมีขยุ
ได ้

• คนั
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• เชื�อราในปาก:
• อม หรือกลั�วคอดว้ยยาฆ่าเชื�อรา

• Nystatin oral suspension/ tablets 

• Clotrimazole troches

• เชื�อราที�ช่องคลอด
• ยาทาฆ่าเชื�อรา 

• ยาเหน็บฆ่าเชื�อรา 

• ยากินฆ่าเชื�อรา 

• เชื�อราตามซอกพบั
• ทาํใหบ้ริเวณซอกพบัสะอาด แหง้ แลว้ทายาฆ่า

เชื�อรา

• อาจใชแ้ป้งที�ดูดซบัความชื�น
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• อาบนํ�าอยา่งนอ้ยวนัละ 1 ครั� ง ลา้งเทา้อยา่งนอ้ยวนัละ 2 ครั� งและเชด็เบาๆ ใหแ้หง้ไม่
ควรถแูรงๆ

• เชด็ตวัใหแ้หง้สนิทหลงัอาบนํ�าทุกครั� ง

• ไม่ใชผ้า้เชด็ตวัและผา้เชด็หนา้ปะปนกบัผูอื้�น เพื�อป้องกนัการติดต่อ

• สวมถุงเทา้และชุดชั�นในที�ทาํจากผา้ฝ้าย เพื�อใหร้ะบายความอบัชื�นไดง่้าย ไม่เป็นที�
สะสมของเหงื�อ และควรเปลี�ยนอยา่งสมํ�าเสมอ อยา่งนอ้ยวนัละ 1 ครั� ง

• การทายาฆ่าเชื�อรา ควรทาเกินบริเวณที�เป็นประมาณ 2 ซม. 

• ควรทายาฆ่าเชื�อราต่อไปอีกอยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ หลงัจากผวิหนงับริเวณที�ติดเชื�อไม่มี
อาการแลว้ เพื�อใหเ้ชื�อราตายหมดจริงๆ
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เริม
• HSV-1 (ที�ปาก), HSV-2 (อวยัวะเพศ) 

• เริ�มจากมีอาการแสบคนันาํมาก่อน แลว้
จึงเกิดเป็นตุ่มนํ�าใสขึ�นเป็นกลุ่มและมีผื�น
แดงขึ�นโดยรอบ ต่อจากนั�นตุ่มนํ�าจะแตก
และตกสะเกด็ 

• หายไดเ้องภายใน 1-2 สัปดาห์

• เป็นโรคติดต่อ ที�กลบัเป็นซํ� าได้

• ปัจจยักระตุน้:
• ความเครียด การมีประจาํเดือน มีไข้
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การรักษาเริม

• ปัจจุบนัยงัไม่มียาที�สามารถกาํจดัเชื�อเริมใหห้มดไปจากร่างกายได ้ทาํได้
เพียงรักษาเพื�อบรรเทาอาการที�เกิดขึ�นเท่านั�น
• ถา้มีอาการปวดที�แผลหรือมีไขใ้หรั้บประทานยา Paracetamol หรือใชค้วามเยน็

หรือนํ�าแขง็ประคบจะช่วยบรรเทาความเจบ็ปวดได้

• ถา้รู้สึกแสบคนัใหท้ายาแกผ้ดผื�นคนั เช่น Calamine lotions การทาชี�ผึ�ง (Lip balm) 
ที�ริมฝีปาก อาจช่วยบรรเทาอาการเจบ็ปวดที�ริมฝีปากได้

• หากตุ่มนํ�าใสแตกเป็นแผลใหใ้ชน้ํ� าเกลือลา้งแผล หรือใช ้Povidone-Iodine เชด็
แผล เพื�อป้องกนัการติดเชื�อแบคทีเรียแทรกซอ้น

• ใชท้ายาหรือรับประทานยาตา้นไวรัส Acyclovir เพื�อบรรเทาอาการต่างๆที�
เกิดขึ�นใหห้ายเร็วขึ�น
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• ช่วงที�มีอาการไม่ควรใชลิ้ปสติก แปรงสีฟัน แกว้นํ� า ชอ้นสอ้ม ร่วมกบั
ผูอื้�น

• ลา้งมือบ่อยๆ ดว้ยสบู่ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�อสมัผสับริเวณที�เป็นเริม เพื�อ
ป้องกนัการติดต่อไปยงัผูอื้�น

• หลงัจากสมัผสับริเวณที�เป็นเริมแลว้ อยา่สมัผสัโดนตาเพราะอาจทาํใหติ้ด
เชื�อรุ่นแรงที�ตาหรือทาํใหก้ระจกตาเป็นแผลได้

• หลีกเลี�ยงการสมัผสัสารคดัหลั�งจากแผล และควรหลีกเลี�ยงการมี
เพศสมัพนัธ์ระหวา่งที�มีอาการของโรค และตอ้งรอใหแ้ผลหายสนิทก่อนมี
เพศสมัพนัธ์
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• เกิดจากเชื�อไวรัส Herpes zoster ติดต่อถึง
กนัไดโ้ดยการสัมผสักบัผูที้�เป็นโรค 

• ผูที้�ไดรั้บเชื�อนี�  หากไม่เคยเป็นอีสุกอีใสมา
ก่อนหรือไม่มีภมิูตา้นทาน จะแสดงอาการ
ของโรคอีสุกอีใสออกมา 

• ถา้เคยเป็นและมีภมิูตา้นทานมาบา้งจะ
กลายเป็นโรคงูสวดั

• อาการเริ�มแรกจะรู้สึกไม่สบายตวั อาจมีไข ้
ปวดตามร่างกาย โดยเฉพาะตามแนว
เส้นประสาท มกัเกิดเพียงซีกใดซีกหนึ�ง
ของร่างกาย 

• ปัจจัยเสียง:
• การติดเชื�อ HIV เป็นมะเร็ง

• ใชย้ากดภมิูคุม้กนัหรือ สเตียรอยด์
ต่อเนื�องนาน ใชย้าตา้นมะเร็ง 
หรือฉายแสง

Chicken poxShingles
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• ใหก้ารรักษาตามอาการที�เกิดขึ�น ถา้มีอาการไขห้รือปวดให้
รับประทานยา Paracetamol 

• ในรายที�ตุ่มกลายเป็นหนอง ใหรั้บประทานยาปฏิชีวนะ 

• ยากินฆ่าเชื�อไวรัส

• ถา้เป็นเรื�อรังหรือมีภาวะแทรกซอ้นรุนแรง หรือขึ�นที�ตา ควรนาํ
ผูป่้วยส่งโรงพยาบาล
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��� (Scabies)

• โรคผวิหนงัอกัเสบที�เกิดจากตวัหิด 

• ติดต่อง่ายโดยการสัมผสัหรือใชข้อง
ร่วมกนั ถา้ใครในครอบครัวเป็นแลว้กจ็ะ
เป็นกนัหลายคน 

• ผูช้ายมกัเป็นตามอวยัวะเพศ เช่น ลกู
อณัฑะ ผูห้ญิงจะเป็นตามฐานนมและ
สะดือ หิดอาศยัอยูใ่นรูขมุขน 

• เกิดเป็นตุ่มแดง มีอาการคนัและคนัมากใน
เวลากลางคืน พบตามง่ามนิ�วมือ นิ�วเทา้ 
รักแร้  บางคนพบเป็นผื�นนูนแดง

ก����ก'�
• 25% Benzyl benzoate ทา โดยอาบนํ�า ถู

สบู่และเชด็ตวัใหแ้หง้ก่อนจึงทายาทุก
ส่วนของร่างกาย เมื�อครบ 24 ชม. ทาซํ� า
อีกครั� ง ทิ�งไวจ้นกวา่จะครบ 48 ชั�วโมง 
นบัจากการทายาครั� งแรก 
• ถา้ไม่หายขาดใหท้ายาซํ� าอีกครั� งในสปัดาห์

ต่อมา

• ยา Lindane ที�อยูใ่นรูปแบบเจล (Jacutin 
gel®) (ระคายเคืองต่อผวิหนงันอ้ยกวา่ 
25% Benzyl benzoate) วธีิการใช้
เหมือนกนั
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• เหา

• ติดต่อโดยการสัมผสัใกลชิ้ด นอน
ร่วมกนั หรือใชแ้ปรงผม หวหีรือ
หมวกร่วมกนั จะคนัศรีษะมาก

• โลน
• เป็นแมลงตวัเลก็ๆเหมือนเหา แต่อยู่

บริเวณหวัเหน่า ติดต่อโดยการร่วมเพศ 
ใชสุ้ขภณัฑห์รือใชเ้สื�อผา้ร่วมกนั 

• ลกัษณะ: เกิดตุ่มแดงมีรอยบุ๋มตรง
กลาง คนัมาก 

ก����ก'�
• ใช ้25% Benzyl benzoate 

• เหา: ชโลมที�ศรีษะ โพกผา้ทิ�งไว ้12-24 
ชั�วโมง (ใส่ยาตอนเยน็แลว้ทิ�งไวค้า้งคืน) 
หลงัจากนั�นสระผมใหส้ะอาด ใชห้วซีี�ถี�
สางไข่เหาออก

• โลน: ทาบริเวณที�เป็นทิ�งไว ้24 ชั�วโมง 
โดยหากโกนขนบริเวณที�เป็นออกก่อน 
จะทาํใหห้ายเร็วขึ�น

• ทาํซํ�าในอาทติย์ต่อมา 

• ใชย้า Lindane ที�อยูใ่นรูปแบบเจล 
(Jacutin gel®) วิธีการใชเ้ช่นเดียวกนั
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