
 

 

 

ยาสเตียรอยด์ชนิดใช้ภายนอก (topical steroids)  

สําหรับรักษาโรคผิวหนัง 
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ยาสเตียรอยด์ชนิดทีใช้ภายนอกเป็นยาประเภทใด? 

ยาสเตียรอยด์ชนิดทีใช้ภายนอก (topical steroids) ทีรู้จ ักกันทั วไปนั น เป็นยาในกลุ่มคอร์ติโค 

สเตียรอยด ์(corticosteroids) ยาเหล่านเีป็นสารสังเคราะหจ์ําพวกกลูโคคอร์ติคอยด์ (glucocorticoids) มี

ฤทธิ ต้านการอักเสบ ฤทธิ กดภูมิคุ้มกันและฤทธิ อืนๆ  เหมือนกับคอร์ติซอล (cortisol) ซึงเป็นฮอร์โมนจาก

ต่อมหมวกไตส่วนเปลือกนอก ยาสเตียรอยด์ชนิดทีใช้ภายนอกนีมีบทบาทมากในการรักษาโรคผิวหนังที

มอีาการอักเสบและอาการคัน มีรูปแบบต่างๆ ให้เลือกใช้ เช่น ขีผึง ครีม โลชนั โดยยาในรูปแบบครีมใช้

กันมากทีสุด  

ยาสเตียรอยด์ชนิดทีใช้ภายนอกมีอะไรบ้าง?  

ยาสเตียรอยด์ชนิดทีใช้ภายนอกสําหรับรักษาโรคผิวหนังมมีากมาย ตัวอย่าง เช่น  

- Betamethasone dipropionate (ขีผึง ครีม)  
- Betamethasone valerate (ครีม โลชัน)    

- Clobetasol propionate (ขีผึง ครีม โลชัน)     

- Desoximetasone (ครีม)  

- Hydrocortisone acetate (ครีม) 

- Mometasone furoate (ครีม)   

- Prednisolone (ครีม) 

- Triamcinolone acetonide (ครีม โลชัน)    

ยาสเตียรอยด์ชนิดทีใช้ภายนอกมีความแตกต่างกันอย่างไร?  

ยาสเตียรอยด์ชนิดทีใช้ภายนอกมีความแรงแตกต่างกัน ความแรงของยาประเมินจากการออก

ฤทธทิทีําให้หลอดเลือดบีบตัวร่วมกับผลทีได้จากการศึกษาเปรียบเทียบความแรงในทางคลินิก ซึงความ

แรงขึนกับป ั จจัยต่างๆ ได้แก่ ชนิดของตัวยาสําคัญ ชนิดของเกลือ (เอสเทอร์) ปริมาณยา และรูปแบบยา 

ตัวอย่างเช่น betamethasone มีความแรงมากกว่า hydrocortisone และ betamethasone ชนิดทีเป็น

เกลือ dipropionate จะมีความแรงมากกว่าชนิดทีเป็นเกลือ valerate นอกจากนียาในรูปแบบขีผึงจะช่วย

ปกคลุมผิวหนัง ลดการสูญเสียนําและเพิมการดูดซึมตัวยาสําคัญ แต่ยาประเภทขีผึงทําให้เหนอะหนะผิว 

ทาเป็นวงกระจายได้ยากและเป็นมันทําใหล้้างออกยาก ผู้ป่ วยมักไม่ชอบ ในบรรดายาสเตียรอยด์ชนิดที



 

 

ใช้ภายนอกตามทยีกตัวอย่างข้างต้นนั น hydrocortisone acetate จัดอยู่ในกลุ่มทีมีความแรงตํา ส่วนยา

อืนจัดอยู่ในกลุ่มทีมีความแรงปานกลางจนถึงความแรงสูง 

ยาสเตียรอยด์ชนิดทีใช้ภายนอกแทรกซึมผ่านผิวหนังได้มากน้อยเพียงใด? 

โดยทั วไปแล้วเพือผลการรักษาทีดีตัวยาควรแทรกซึมผ่านผิวหนังชั นสตราตัมคอร์เนียม 

(stratum corneum) ซึงเป็นหนังกําพร้าชั นนอกสุดไดใ้นระดับความเข้มข้นทีให้ผลในการรักษา แต่ไม่

ต้องการให้ถูกดูดซึมเข้าสูร่ะบบของร่างกายเพือลดอาการไม่พึงประสงค์ของยา โครงสร้างของผิวหนังมี

ผลต่อการแทรกซึมและการดูดซึมยา การดูดซึมยาผ่านผิวหนังแต่ละแห่งไม่เท่ากัน เช่น การดูดซึมผ่าน

ฝ่ ามือหรือฝ่ าเท้า (0.1–0.8%) แขนช่วงแรกบริเวณระหว่างข้อศอกกับข้อมือ (1%) ใบหน้า (10%) หนัง

ศีรษะและตามซอกพับ (ราว 4%) เปลือกตาและถุงอัณฑะ (40%) เป็นต้น ด้วยเหตุนบีริเวณทีมีการดูด

ซึมดคีวรใช้ยาทีมีความแรงตําและควรหลีกเลียงการใชย้าทีมีความแรงสูงรวมถึงพวกทีมีความแรง

รองลงมาหากต้องใชเ้ป็นเวลานาน ส่วนบริเวณฝ่ ามือหรือฝ่ าเท้าจะใช้ยาทีมีความแรงสูง อย่างไรก็ตาม 

หากรอยโรคมีบริเวณกว้างควรใช้ยาทีมีความแรงลดลง เพือลดปริมาณยาทีถูกดูดซึมเข้าระบบของ

ร่างกาย 

ยาสเตียรอยด์ชนิดทีใช้ภายนอกใช้กับโรคผิวหนังชนิดใด? 

ยาสเตียรอยดช์นิดทีใช้ภายนอกนํามาใช้ร ักษาโรคผิวหนังทีมอีาการอักเสบและอาการคัน 

ตัวอย่างโรคหรือความผิดปกติทีผิวหนังทีให้การตอบสนองดต่ีอยาสเตียรอยดช์นิดทีใช้ภายนอก เช่น โรค

สะเก็ดเงิน (psoriasis) โรคผิวด่างขาว (vitiligo) โรคผิวหนังอักเสบออกผืน (eczema) โรคผืนภูมิแพ้

ผิวหนัง (atopic dermatitis) ซึงโรคผิวหนังทีไวต่อยาจะใชย้าชนิดทมีีความแรงตํา ส่วนพวกทีร ักษายาก

จะใช้ยาชนิดทีมีความแรงสูงขึน สําหรับกรณีทใีชย้าไม่ได้ผลอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การ

วินิจฉัยโรคคลาดเคลือน การติดเชือแทรกซ้อน การใช้ยาไม่ถูกต้องรวมถึงการใช้ยาชนิดทมีีความแรงตํา

เกินไปหรือใช้ในขนาดน้อยเกิน ตลอดจนเกิดการแพ้ยาตรงบรเิวณททีาจนอาจส่งผลให้โรคเป็นรุนแรงขึน    

อาการไม่พึงประสงคข์องยาสเตียรอยด์ชนิดทีใช้ภายนอก  

แม้ว่ายาสเตียรอยดช์นิดทีใช้ภายนอกจะค่อนข้างปลอดภัยและไม่ค่อยพบป ั ญหาเรืองการเกิด

ความชินต่อยาเมือใช้เป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม อาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้หลายอย่างโดยเฉพาะ

เมือใช้ยาทีมีความแรงสูงและใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ส่วนใหญ่เป็นอาการทีเกิดเฉพาะที มีเป็นส่วน

น้อยทีเกิดกับระบบภายในร่างกาย  

อาการที เกิดเฉพาะที เช่น  

 แพ้ยาตรงบริเวณทีส ัมผัสยา อาจแพ้ต่อตัวยาสเตียรอยดห์รือสารอืนในตําร ับ 

 ทําให้แผลทีเป็นอยูห่ายช้า 

 ยากดภูมิคุ้มกันได้ ส่งผลให้เกิดการติดเชือแบคทีเรียและรา นอกจากนียาอาจบดบัง

อาการติดเชือจนทําให้เกิดการติดเชือรุนแรงในภายหลัง 



 

 

 ผิวหนังบริเวณทีทายาบางลง มีเส้นเลือดฝอยขยาย ผิวแดง ร้อน มีริวลาย เหียวลีบ ฟก

ชําง่าย อาจเกิดรอยแผลตรงเป็นบริเวณทีทายา การทาบรเิวณหน้าอาจเกิดผืนแดงและ

ตุ่มแดงคล้ายสิว นอกจากนีอาจพบผิวด่างเนืองจากการทมีีเม็ดสีน้อยลง  

อาการที เกิดกับระบบภายในร่างกาย พบไม่บ่อย อาจพบเมือใช้ยาชนิดทีมีความแรงสูงและทา

เป็นบริเวณกว้างหรือทาบริเวณผิวหนังเปิด หรือมีการปิดทับบริเวณทีทา หรือการใช้ในโรค

ผิวหนงัทีเป็นรุนแรง (ซึงทําให้ต้องใชย้าทีมีความแรงสูงและใช้เป็นเวลานาน) เป็นต้น อาการที

พบ เช่น เกิดกลุ่มอาการคุชชิง (Cushing’s syndrome) ระดับนําตาลในเลือดสูง ภาวะกดการ

ทํางานของต่อมหมวกไต 

ข้อแนะนําในการใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดทีใช้ภายนอก 

การใช้ยาสเตียรอยดช์นิดทีใช้ภายนอกมีข้อควรคํานึงในการใช้ยาดังนี 

1. ก่อนใช้ยาต้องมั นใจว่าผิวหนังบริเวณนั นไม่เป็นโรคติดเชือ 

2. ไม่ใช้เพือร ักษาโรคหน้าแดง (rosacea) ปากแตก สิว โรคผิวหนังทีมีการติดเชือ  

3. ใช้เฉพาะกับโรคผิวหนังอักเสบทีตอบสนองดต่ีอยาสเตียรอยดช์นิดทีใช้ภายนอก  

4. ไม่ควรใช้ชนิดทีมีความแรงสูงกับผิวหนังทีบาง เช่น ใบหน้า เปลือกตา ซอกพับ อวัยวะเพศ และ

ผิวทารก รวมถึงบริเวณผิวหนังเปิด เช่น ผิวถลอก เนืองจากผิวทีบริเวณดังกล่าวจะมีการดูดซึม

ยาได้มากขึน  

5. ควรหลีกเลียงการทายาแบบมีสิงปิดทับ เนืองจากการทาแบบนีต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์

ทีมีความคุ้นเคยกับการให้ยาวิธีดังกล่าว 

6. ไม่ควรใช้ชนิดทีมีความแรงสูงต่อเนืองเป็นเวลานาน  

7. ยาอาจกดการทํางานของต่อมหมวกไต หากใช้ชนิดทีมีความแรงสูงและใช้เป็นบริเวณกว้าง 

ดังนั นจึงควรหยุดใช้ยาเป็นช่วงๆ โดยทั วไปมักใช้ติดต่อกันไม่เกิน 2 ส ัปดาห ์

8. การใช้ยาทีมีความแรงสูงเป็นเวลานาน หากจะลดขนาดยาควรลดอย่างช้าๆ การลดขนาดยาเร็ว

เกินไปอาจทําให้โรคกําเริบ  

9. หลีกเลียงการใช้ในสตรีมีครรภ ์หากจําเป็นต้องใช้ยาควรเลือกชนิดทีมีความแรงตําจนถึงความ

แรงปานกลางเท่านั น และใช้เป็นเวลาสั น  ๆ

การใช้ยาอย่างไม่ถูกต้อง 

มีการนํายาสเตียรอยดช์นิดทีใช้ภายนอกมาใช้อย่างไม่ถูกต้องกันอย่างแพร่หลาย เนืองจากยาให้

ประสิทธิผลในการทุเลาอาการได้ดีและเห็นผลเร็ว การนํามาใช้ไม่ตรงกับโรคทีเป็นอยู่จะทําให้ยาบัดบัง

อาการของโรค ทําใหโ้รคนั นไม่ได้ร ับการรักษาทีถูกต้อง เป็นเหตุใหโ้รคลุกลามหรอืเป็นมากขึนจนอาจ

เกิดอันตรายทีรุนแรงได้ จึงควรใช้ยาตามข้อแนะนําข้างต้น 

 

 

 

 



 

 

แหล่งข้อมูลเพิมเติม 

1. นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ . ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดทีใช้ภายนอก (topical corticosteroids) 

สําหรับรักษาโรคผิวหนัง. สารคลังข้อมูลยา 2557; 16(1):24-34.  

2. Carlos G, Uribe P, Fernández- Peñas P.  Rational use of topical corticosteroids.  Aust 

Prescr 2013; 36:158-61. 

3. Chabassol A, Green P.  Topical corticosteroid therapy:  what you need to know.  Can J 

Diagn 2012; 29:61-3.  

4. Chi C- C, Wang S- H, Kirtschig G.  Safety of topical corticosteroids in pregnancy.  JAMA 

Dermatol 2016; 152:934-5. 

5. Kwatra G, Mukhopadhyay S. Topical corticosteroids: pharmacology. In: Lahiri K, editor. 

A Treatise on Topical Corticosteroids in Dermatology.  Singapore:  Springer Nature Pte 

Ltd, 2018:11-22. 

 


