
การดูแลผิวแพ้ง่ายและผืนแพ้ผิวหนัง  
อาจารย ์ดร. ภญ. บุญธิดา  มระกูล 

ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ผิวแพ้ง่าย (Sensitive skin) เป็นภาวะทีผิวมีความไวต่อป ั จจัยกระตุ้นจากสิงแวดล้อมต่างๆ ได้

ง่าย เช่น เครืองสําอาง ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด สารกันแดด เนือผ้าทสีวมใส่บางชนิด นํา หรือ

แม้กระทงัสภาพอากาศทีแห้งและเย็น นอกจากนีย ังมีรายงานพบว่าอาการระคายเคืองทีเกิดขึนในผิวแพ้

ง่ายยังส ัมพันธ์กับรอบประจําเดือนของสุภาพสตรีอีกด้วย  อาการทีมักแสดงถึงการระคายเคืองในผู้ทีมีผิว

แพ้ง่าย ได้แก่ การเกิดผดผืนคัน ตึงผิว แสบร้อน และผิวไหม้ ซึงลักษณะของผืนทีพบอาจมีลักษณะเป็น

รอยแดง แห้งลอก หรือเกิดเป็นผืนนูนขึนมาได้ ซึงป ั ญหาดังกล่าวเป็นป ั ญหาทีพบได้ในทุกว ัยทั งเพศชาย

และหญิง  

 ผืนแพ้ผิวหนัง (Atopic dermatitis) เป็นโรคทีเกิดจากผิวหนังมีการอักเสบเรือร ัง จากปฏิกริยา

ทางภูมิแพ้ ซึงอาการทีเกิดขึนไม่ใช่โรคติดต่อหรือเกิดจากความสกปรก แต่เกิดมาจากร่างกายของผู้ป่ วย

มีภูมิทีไวต่อการตอบสนองต่อป ั จจัยกระตุ้นต่างๆ มากเกินไป โดยพบว่าผู้ป่ วยทีมีอาการภูมิแพ้ผิวหนัง 

อาจจะมีอาการภูมิแพ้อืนๆร่วมด้วย เช่น แพ้อากาศ เยือบุจมูกและเยือบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ และหอบ

หืด เป็นต้น ซึงภาวะการดําเนินของโรคทเีกิดขึนจะมีล ักษณะเป็น  ๆหายๆ คือ มีช่วงทีภาวะโรคกําเริบ 

คือเกิดผืนผิวหนังเห่อแดงและมีอาการคัน สลับกับช่วงทมีภีาวะโรคสงบ  สาเหตุของการเกิดโรคผืนแพ้

ผิวหนังย ังไม่พบสาเหตุทีแน่ชัด แต่เชือว่าเกิดมาจากหลายสาเหตุร่วมกัน โดยสาเหตุหลักสาเหตุหนึงมา

จากป ั จจัยทางพันธุกรรมของตัวผู้ป่ วยเองหรือจากบุคคลในครอบครัวทีมีประว ัติภูมิแพ้ซึงมีภูมิทีไวต่อสิง

กระตุ้น ร่วมกับป ั จจัยจากสิงแวดล้อมภายนอกทเีป็นตัวกระตุ้นใหเ้กิดผืนทเีห่อมากขึน การกําเริบของผืน

ทีเห่อลุกลามส่วนใหญ่จะมาจากการเกาของผู้ป่ วย เนืองจากผืนทีเกิดขึนจะมีอาการเด่นคืออาการคัน เมือ

มีการเกาจะทําให้โรคเกิดการลุกลามและเห่อของผืนมากขึนอย่างเลียงไม่ได้ นอกจากนีป ั จจัยทีเป็น

ตัวกระตุ้นให้ผืนมีความรุนแรงมากขึน ได้แก่ 

1. สภาพอากาศ ยกตัวอย่างเช่น อากาศร้อน อากาศเย็น การอาบนําร้อน และสภาพอากาศที

แห้ง ล้วนเป็นตวักระตุ้นให้ผืนเกิดการเห่อรุนแรงขึนได้  

2. อาหารบางชนิด ได้แก่ นม ไข่ ถั ว อาหารทะเล ซึงพบว่าอาจเกิดขึนกบัผู้ป่ วยบางรายทีมี

การแพ้อาหารดังกล่าว 

3. สารระคายเคือง และสารชําระล้างทําความสะอาด เช่น นําหอม สบู่ ผงซักฟอก นํายาปรับผ้า

นุ่ม เป็นต้น   

4. เนือผ้าบางชนิดทีระคายเคืองต่อผิว 

5. สารก่อภูมิแพ้ทีพบบ่อยในอากาศ เช่น ตัวไรฝุ ่ น  

6. การติดเชือแบคทีเรียหรือเชือราทีผิวหนัง จากการเกาของผู้ป่ วย 

7. การพักผ่อนไม่เพียงพอ ความเครียด และความวิตกกังวล 



อาการทีมักเกิดขึนของโรคผืนแพ้ผิวหนังอักเสบ คือ ผู้ป่ วยจะมีผิวทีค่อนข้างแห้ง หรอืแห้งมาก 

และมีอาการคันอย่างมากเป็นอาการเด่น ลักษณะการอักเสบของผิวหนังอาจแบ่งได้เป็นหลายระยะ 

ตั งแต่ระยะเฉียบพลันจนถึงระยะเรือร ัง  ในระยะเฉียบพลันมักมีรอยโรคทีมลี ักษณะเห่อแดงคัน อาจมีตุ่ม

นําใสเล็กๆ หรือมีนําเหลืองเยิมซึมซึงมีการติดเชือแบคทีเรียทีผิวหนงัร่วมด้วย ในระยะรองจาก

เฉียบพลันรอยโรคจะมีลกัษณะเป็นขุยแห้งหรือมีสะเก็ด และระยะเรือร ังซึงรอยโรคจะมีล ักษณะเป็นปืน

นูน คัน มีขุย และมีการหนาตัวของผิวหนัง  สําหรับบริเวณหรือตําแหน่งทมีีการเกิดรอยโรคจะมีความ

แตกต่างกันตามวัยของผู้ป่ วย ยกตัวอย่างเช่น ในวัยทารกผืนทีเกิดขึนมักจะเกิดบริเวณแก้ม และด้าน

นอกของแขนขา ข้อมือ ข้อเท้า  ขณะทีว ัยเด็กโตและผู้ใหญ่มักพบผืนทีมีความหนาขึนทีบริเวณข้อพับ

ต่างๆ เช่น ข้อพับแขนขา บริเวณลําคอ หรือหากมีการเกาอาจเป็นปืนลามไปทั วร่างกายได้    

การป้ องกันและรักษาผืนแพ้ผิวหนัง และการดูแลผิวทีแพ้ง่าย มีหลักการทีสามารถทําได้

ดังต่อไปน ี

1. หลีกเลียงป ั จจัยกระตุ้นทีทําให้เกิดการกําเริบของผืนแพ้ดังทีกล่าวมาข้างต้น  

2. หลีกเลียงสภาพอากาศทีร้อนจัดหรือหนาวจัด เนืองจากสภาพอากาศทีร้อนอบอ้าวจะทําให้

ร่างกายมีเหงือออก และสภาพอากาศทีเย็นจัดซงึมีความชืนสัมพัทธ์ตํา จะเป็นป ั จจัยหนึงที

กระตุ้นให้เกิดผืนคันได้   

3. รักษาความชุ่มชืนของผิวหนัง โดยการหลีกเลียงการอาบนําอุ่น หรือการอาบนําทีบ่อย

จนเกินไปซึงอาจทําให้เกิดผิวแห้งได้ นอกจากนีสําหรับผู้ทีมีภาวะผิวแพ้ง่ายและผิวแห้ง การ

ป้ องกันความแห้งของผวิโดยการใช้สารเคลือบผิวเป็นสิงทีแนะนํา สารเคลือบผิวดังกล่าวอาจ

เป็นครีมหรือโลชั นบํารุงผิวทีมีความอ่อนโยนกับผิวแพ้ง่ายและปราศจากนําหอม หรือใน

กรณีทีผิวมีความแห้งมากอาจใช้ผลิตภัณฑ์ทีมีล ักษณะเป็นนํามันเคลือบผิว ซึงผลิตภัณฑ์

เคลือบผิวเหล่านีมีการแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์หลังการอาบนําและซับผิวหรือเช็ดตัวภายใน

ระยะเวลา 3-5 นาที เพือให้เกิดการปกคลุมผิวในช่วงทีผิวย ังมีความชุ่มชืนอยู่ 

4. ผลิตภัณฑ์ทีเลือกใช้เพือการทําความสะอาดผิวและบํารุงผิว ควรเลือกผลิตภัณฑ์ทีไม่ก่อการ

ระคายเคืองต่อผิวหนังและปราศจากนําหอม  

5. ควรเลือกสวมใสเ่สือผ้าทีเนือโปร่งสบาย ระบายอากาศได้ง่าย เช่น ผ้าฝ้ าย และหลีกเลียงผ้า

ทีมีเนือหนาและหยาบ  

6. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ ทําจิตใจให้สดชืนแจ่มใส หลีกเลยีง

ความเครียดและความวิตกกังวล ร ักษาสุขอนามัยส่วนตัวโดยการตัดเล็บให้ส ั นและหลีกเลียง

การเกาบริเวณทีมีผืนคัน  

7. เมือเกิดผืนภูมิแพ้ผิวหนังขึนแล้ว การรักษาสามารถทําได้โดยการให้ยาทาเฉพาะที ได้แก่ 

ยากลุ่ม สเตียรอยด์ซึงให้ผลการรักษาทีดีและทําให้ผืนยุบได้เร็วมาก อย่างไรก็ตามการใช้ยา

กลุ่มนีจะต้องมีความระมัดระว ังในการใช้ และต้องเลือกชนิดของยาให้เหมาะสมกับตําแหน่ง

บริเวณทีใช้ยานัน เนืองจากอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาตามมาได้หากใช้ยาไม่

ถูกต้อง เช่น ผิวหนังบาง แผลแตก เกิดการติดเชือได้ง่าย และยาอาจดูดซึมเข้าสูร่่างกาย



ก่อให้เกิดการทํางานทีผิดปกติของเซลล์ต่างๆเช่นเซลล์ต่อมหมวกไต ดังนั นก่อนการใช้ยา

กลุ่มนีจึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพือให้การใช้ยามีประสิทธิภาพมากทีสุดและเกิด

ผลข้างเคียงน้อยทีสุด  ในกรณีทีผู้ป่ วยมีอาการคันมากๆ อาจมีการให้ยาแก้แพ้กลุ่ม anti-

histamine ชนิดรับประทานร่วมกับการใช้ยาทาเฉพาะที ซึงยากลุ่มดังกล่าวอาจส่งผล

ข้างเคียงทําให้เกิดการง่วงนอนได้  นอกจากนีย ังมียากลุ่มใหม่คือกลุ่มยากดภูมิคุ้มกัน 

calcineurin inhibitors สามารถควบคุมการอักเสบและการกําเริบของผืน ซึงถูกนํามาใช้

ทดแทนยากลุ่มสเตียรอยด์เพือหลีกเลียงผลข้างเคียงจากการใช้ยาต่อเนืองเป็นเวลานาน 

อย่างไรก็ตามยากลุ่มดังกล่าวย ังค่อนข้างมีราคาแพงในป ั จจุบัน 

8. เมือมีผืนเกิดขึนควรมีการระว ังป้ องกันการติดเชือแทรกซ้อนทีผิวหนังบริเวณทีเกิดผืน โดย

หลีกเลียงการเกาซึงอาจทําให้เกิดแผลเปิด  และหากมีการติดเชือเกิดขึนแล้ว เช่นมีหนอง

หรือคราบนําเหลืองผู้ป่ วยควรดูแลแผลโดยการประคบด้วยผ้าก๊อซชุบนําเกลือล้างแผล ซับ

หมาดๆและประคบลงบนผืน 10-15 นาที ว ันละ 3-4 ครั ง และมีการให้ยาปฏิชีวนะชนิด

รับประทานหรือยาทาร่วมด้วย  
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