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             คํานํา 
 

 โรคสะเก็ดเงิน  เปนโรคผิวหนังชนิดเรื้อรัง  เกิดความผิดปกติที่ผิวหนัง  ตั้งแตศีรษะจรดปลาย

เทา  เล็บและขอกระดูกผิดปกติ  ผูปวยที่เปนโรคสะเก็ดเงินตองเผชิญกับปญหาภาพลักษณ  ความเรือ้รัง

ของโรค สงผลโดยตรงกับสุขภาพรางกาย  จิตใจ  อารมณและสังคม  เกิดความวิตกกังวล  ขาดความ

มั่นใจในการพบปะผูคน  อีกทั้งอาการคันตามผิวหนัง  ทําใหผูปวยเกิดความรําคาญ  นอนไมหลับ  และ

เสียบุคลิกภาพจากการเกาตามรางกาย  ในรายที่มีอาการรุนแรงผิวหนังอาจเกิดการอักเสบ  ติดเชื้อได

งาย  และสามารถพบอาการขออักเสบรวมดวย  ทําใหเกิดอาการเจ็บปวด  ซึ่งเปนผลทําใหไมสามารถ

ปฏิบัติกิจกรรม  การประกอบอาชพี  การงานการเรียนได 

 กลุมภารกิจบริการวิชาการ  สถาบันโรคผิวหนัง  กรมการแพทย  มีภารกิจในการบริการผูปวย

และถายทอดเทคโนโลยีการพยาบาลเฉพาะทางโรคผิวหนัง  แกพยาบาลทั่วประเทศ  ไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญและจําเปนที่พยาบาล  ซึ่งเปนบุคลากรหลักในทีมสุขภาพ  ควรไดรับการพัฒนาศักยภาพใน

การจัดบริการปฏิบัติการพยาบาล  แกผูปวยที่มีปญหาสุขภาพผิวหนัง  และสามารถดูแลสุขภาพ

ประชาชนในพ้ืนที่ไดอยางเหมาะสม  จึงไดจัดทํามาตรฐานการพยาบาลโรคสะเก็ดเงินขึ้น  เพ่ือให

พยาบาลที่ปฏิบัติงานตามสถาบันการแพทยระดบัปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ  ตติยภูมิ  ไดใชเปนคูมือ/แนวทางใน

การจัดบริการพยาบาล  อันจะเกิดประโยชนสูงสุดแกผูใชบริการ/ประชาชนท่ัวไปอยางทั่วถึง 

 กลุมภารกิจบริการวิชาการ  ขอขอบพระคุณผูอํานวยการ  สถาบันโรคผิวหนัง  ที่สนับสนนุ

ความรูทางการแพทยและงบประมาณ  ขอขอบคณุ  สําหรับความรวมมอือยางด ี  จากทมีพยาบาลทุก

ทานในสถาบันโรคผิวหนัง  และโดยเฉพาะอยางยิ่ง  อาจารย อัมภา  ศรารัชต  อาจารย จินนะรัตน  ศรี

ภัทรภิญโญ   นักวิชาการพยาบาล  จากสํานักการพยาบาล  ที่ทําใหมาตรฐานการพยาบาลเลมนี้  สําเร็จ

ไดดวยด ี
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- ประสานงานหองบัตร ทํา Admit 

- ประสานงานผูปวยใน สงตอขอมูลเบ้ืองตน 

- ประสานงานลูกคาสัมพันธตรวจสอบ 

   สิทธิการรักษา               

ประเมินสภาพและคนหาภาวะวิกฤต/ิ

อาการรบกวนวามีหรือไม 

ซักประวัติ ชวยเหลือเบ้ืองตนทันท ี

รายงานแพทย 

รับไวในโรงพยาบาลหรือไม 

สงตอผูปวยหรือไม 

พยาบาลใหคําแนะนํา 

การดูแลตนเอง  

สงตอขอมูลไปยงั

สถานพยาบาลเบ้ืองตน 

า 

ตรวจรักษา 

สงผูปวย Admit 

ผูปวยโรคสะเก็ดเงิน 

ประสานงานไป 

 รพ. ตนสังกัด 

รพ.ตามสิทธิผูปวย 

นัดพบ

ใช ไมใช 
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1. รับใหม 

2.ประเมินสภาพแรกรับ 

คนหาภาวะวิกฤติ/อาการ

3.ชวยเหลือเบ้ืองตนทนัที

และประเมินผล 
5.ซักประวัติการเจ็บปวยและประเมิน

สภาพรางกาย จิตอารมณ สังคม 

4. เฝาระวังอาการเปล่ียนแปลง 6. ประเมินความตองการ 

ผูดูแลและ สัมพันธภาพในครอบครัว 
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1 
             บทนํา 

 โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) หมายถึง โรคผิวหนังเรื้อรัง เปนๆ หายๆ สถิติการเปนโรคพบได 

ประมาณรอยละ 2-4 ของประชากรทั่วโลก ไมจํากัดเพศชาย -หญิง  มีโอกาสเปนไดเทาๆกัน สาเหตุของโรค

เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน (immune mediated disorder) และจากการศึกษาพบวา โรค

สามารถถายทอดทางพันธุกรรม เพราะพบผื่นสะเก็ดเงินในกลุมสมาชิกครอบครัวเดียวกันหลายคน และ

เขาใจวาพันธุกรรมควบคุมโรคสะเก็ดเงินจะแอบแฝงตั้งแตเกิด เมื่อมีปจจัยทางส่ิงแวดลอมทั้งภายในและ

ภายนอกที่ไมเหมาะสมมากระตุนใหโรคปรากฏขึ้น อาการผ่ืนผิวหนังเปนไดหลายรูปแบบ ที่พบบอย คือ 

ผิวหนังอักเสบเปนปนแดง (Erythematous plaque) ลอกเปนขุย เปนๆ หายๆ  ความผิดปกติอื่นๆ ที่พบได 

คือ ความผิดปกติที่เล็บ ขออักเสบ เปนตน ผูปวยอาจมีความผิดปกติของเล็บหรือปวดขอนํามากอน หรือ

เกิดขึ้นพรอมกับอาการผ่ืนที่ผิวหนังอักเสบ 
 

ความผิดปกติของผิวหนังในผูปวยโรคสะเก็ดเงิน 
 หมายถึง ลักษณะของผื่นผิวหนังที่พบในผูปวยโรคสะเก็ดเงิน แบงเปน 3 ลักษณะ ไดแก 

- ลักษณะที่ 1 ผิวหนังเปนผ่ืนแดงแหงมีสะเก็ดสีเงินลอกทําใหผิวหนังสูญเสียหนาที ่

- ลักษณะที่ 2 ผิวหนังเปนผ่ืนนนูแดงหยาบหนาแหงลอกมีสะเก็ด ตึงแตกเปนรองแผลเล็กๆ 

หรือผิวหนังเปนผ่ืนแดงปนตุมหนอง ทําใหผิวหนังสูญเสียหนาที่ และเส่ียงตอการติดเชื้อ 

- ลักษณะที่ 3 ผิวหนังมีลักษณะเชนเดียวกับ ลักษณะที่ 1 หรือ 2 และมีการติดเชื้อขึน้ (จาก

ผลตรวจการเพาะเชื้อและมีอาการทางคลินิก เชน แผลมีอาการบวมแดงรอน มีหนอง) 
 

อาการรุนแรงทีพ่บไดในโรคสะเก็ดเงิน ไดแก  
- ภาวะขาดน้ําและสารอาหาร 
- ภาวะมีไขสูง > 38.5 องศาเซลเซียส 

 

ภาวะขาดน้ําและสารอาหาร เปน ภาวะที่ผูปวยมีการสูญเสียน้ําและสารอาหาร โดยเกิดจากการไดรับน้ํา

และสารอาหารไมเพียงพอและมีการสูญเสียสารน้ําทางผิวหนัง เนื่องจากพยาธิสภาพของโรค โดยเฉพาะใน

กลุมโรคสะเก็ดเงินชนิดตุมหนอง ผูปวยมักมีไขสูง มากกวา 38.5 องศาเซลเซียส มีอาการออนเพลีย หนามืด

เวียนศีรษะ คล่ืนไสอาเจียน รวมดวย ทําใหเกิดภาวะไมสมดุลของน้ํา เกลือแรและสารอาหารได 
 

ภาวะมีไขสูง เปน ภาวะที่ผูปวยมีอุณหภูมิของรางกายสูงกวาปกติ38.5 องศาเซลเซียส โดยเกิดจากพยาธิ

สภาพที่นําไปสูการมีไขสูง ไดแก ภาวะขาดน้ําและสารอาหาร ภาวะปวดขอ ภาวะผ่ืนแดงอักเสบ การติดเชื้อ 

เปนตน 
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 การชวยเหลือเบื้องตน 
 เปน การปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือชวยจัดการปญหาภาวะวิกฤติดานรางกายและจิตอารมณที่เปน         

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง อันไดแก 

- มีไขสูง หนาวส่ัน อุณหภูมิ > 38 องศาเซลเซียส 

- มีอาการรบกวน เชน แหง ตึง คนั เจ็บแสบ 

- ภาวะการปรับตัวและการสรางสัมพันธภาพ เพ่ือนําไปสูการมีสวนรวมในการวางแผนการักษา 
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อาการรบกวนที่พบไดในโรคสะเก็ดเงิน ไดแก 

 

1.อาการเจ็บแสบผิวหนัง เปน อาการที่พบในผูปวยที่มีลักษณะของผื่นผิวหนังที่มีการอักเสบ บางแดง ใน

รายที่มีอาการรุนแรง อาจพบมีรอยถลอกของผื่นผิวหนัง มักพบในผูปวยPsoriasis ชนิด Erythroderma 

และชนิดที่มีตุมหนอง 
 

2. อาการตึงคัน เปน ภาวะที่เซลลผิวหนังมีการแบงตัวเร็วมากผิดปกติ ทําใหเกิดผ่ืนแดง มีสะเก็ดหนาการ

ทําหนาที่ของผิวหนังเส่ือมลงรางกายจึง มีการสูญเสียน้ําในชั้นผิวหนังไดมากกวาปกติ สงผลใหเกิดอาการ

แหง ตึง คัน 
 

การชวยเหลือจัดการอาการรบกวน 
การพยาบาลเพ่ือลดอาการที่เกิดจากการที่ผิวหนังมีความผิดปกติในชั้นนอกสุด (Stratum 

corneum) ผิวหนังเปนสวนอยูชั้นนอกสุด ซึ่งมีปลายประสาทที่ไวตอการรับความรู สึก เพราะมีการ

เปล่ียนแปลงของเซลลและมีการแบงตัวมากกวาคนปกติถึง 4 เทา ทําใหผิวหนังขาดความชุมชื้น แหง ตึง 

จนถึงแตกเปนแผลเกิดอาการเจ็บแสบและคันตามมา 
 

การดูแลภาวะโภชนาการ 
 การพยาบาลผูปวยโรคสะเก็ดเงินที่มีภาวะผิดปกติของผิวหนังที่ทําใหผูปวยสูญเสียภาวะสมดุล

ของภาวะโภชนาการได โดยแบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

1. กรณีที่ผูปวยมีภาวะโภชนาการปกติ การคงไวซึ่งภาวะสมดุลของโภชนาการ เมื่อผูปวยมีผ่ืน

ผิวหนังแดง แหงลอกเปนขุย  ทําใหมีการสูญเสียโปรตีนและน้ําไดตามการลอกหลุดของ

เซลลผิวหนัง จึงตองปองกันการเกิดความผิดปกติทางโภชนาการ 

2. กรณีที่ผูปวยมีภาวะเสี่ยงตอทุพโภชนาการ เปนภาวะที่ผูปวยมีการสูญเสียโปรตีนและน้ํา 

โดยมีผ่ืนผิวหนังที่มีสะเก็ดหลุดรวง/มีผ่ืนแดงปนตุมหนองกระจายตามตัว แขน ขา ทั่วไป 

และมีอาการบวมระดับ 1-2 (ผล Albumin 3-3.5 g/dl) มีอาการซีดเล็กนอย (Hct. ในเพศ

หญิง 30-35 % ในเพศชาย 33-38 %) 

3. กรณีผูปวยมีภาวะทุพโภชนาการ เปนภาวะที่ผูปวยมีการสูญเสียโปรตีนและน้ํา โดยมีผ่ืน

ผิวหนังแหงมีสะเก็ดหนามากลอก/ติดทั่วรางกาย/ลอกหลุดรวงมากทั่วรางกาย หรือมีผ่ืนแดง

ปนตุมหนองและสะเก็ดหนองแหงติดรวมกับอาการบวม ระดับ 3-4 , Total Protein < 5.5 

g/dl , Albumin < 3 g/dl รวมกับมีภาวะซีด Hct < 30 g/dl ทั้งเพศหญิงและเพศชาย 
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 การดูแลภาวะความผิดปกติของขอ 
 การพยาบาลผูปวยที่มีลักษณะอาการของโรคสะเก็ดเงินที่มีความผิดปกติของขอ ซึ่งความผิดปกติ

ที่เกิดขึ้นเปนไดทั้งขอใหญและขอเล็ก เปนขอเดียวหรือหลายขอก็ได ที่พบบอยคือ ขอนิ้วมือ ขอมือ ขอศอก 

ขอเขา กระดูกตนคอ และกระดูกสันหลังตามลําดับ และอาจพบอาการทางผิวหนังรวมกับขออักเสบรอยละ  

5-15 อาการขออักเสบที่พบไดแก อาการบวมแดง รอน ปวด การเคล่ือนไหวของขอนอยลง ในรายที่มีอาการ

เรื้อรัง มักพบขอบวม งอ ติด ผิดรูป ทําใหเกิดความพิการของขอ มีผลใหผูปวยดูแลตนเองไดนอยลง จนถึง

ไมสามารถดูแลตนเองได 
 

การดูแลเม่ือผูปวยไดรับการรักษา 
การพยาบาลผูปวยโรคสะเก็ดเงินทีไดรับการรักษาดวยยาทา ยารับประทาน การฉายแสง 

 

การดูแลภาวะทางจิตใจ อารมณ สังคม เศรษฐกิจและสภาพแวดลอม 
 การพยาบาลผูปวยโรคสะเก็ดเงิน ที่มีผลกระทบที่ เกิดจากการเปนโรคสะเก็ดเงิน ทําให

ภาพลักษณเปล่ียนแปลงไป สงผลใหผูปวยขาดความมั่นใจ และหากสังคม ครอบครัวไมยอมรับอาจทําให

ผูปวยไมสามารถปรับตัวตอการเจ็บปวย มีผลใหผูปวยเกิดภาวะวิตกกังวล และเกิดภาวะทอแทหมด

กําลังใจได  
 

การดูแลตอเนื่อง 
 การวางแผนการจําหนายผูปวยโรคสะเก็ดเงินใหครอบคลุมทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ 

สังคม เศรษฐกิจและสงเสริมการปรับตัวของผูปวยและครอบครัว เปนกระบวนที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบและ

ตอเนื่อง โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในทีมสุขภาพ ผูปวย ผูดูแล และครอบครัว เพ่ือใหผูปวยมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับโรค การรักษาพยาบาล การดูแลตนเองที่ถูกตอง ตอเนื่อง รวมถึงการฟนฟูสภาพ เพ่ือ

ปองกันความพิการของขอ และมีการสงตอขอมูลถึงปญหาความตองการที่ตองดูแลตอไปยังสถานบริการ

ใกลบาน 
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มาตรฐานการพยาบาลโรคสะเก็ดเงิน ประกอบดวย 

 

1. แนวทางปฏิบัติการประเมินสภาพผูปวยโรคสะเก็ดเงิน 

1.1 แนวทางปฏิบัติการประเมินปญหาและความตองการระยะแรกรับ 

1.2 แนวทางปฏิบัติการประเมินปญหาและความตองการการดูแลตอเนื่องขณะอยูใน
โรงพยาบาล 

1.3 แนวทางปฏิบัติการประเมินปญหาและความตองการการดูแลตอเนื่อง 

2. แนวทางปฏิบัติการพยาบาลการชวยเหลือเบ้ืองตน 

3. แนวทางปฏิบัติการพยาบาลเรื่องจิตใจ อารมณ สังคม 

         แนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือลดภาวะวิตกกังวลตอโรคและภาพลักษณที่เปล่ียนแปลง 

         แนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือลดภาวะทอแทหมดกําลังใจ 

4. แนวทางปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผิวหนังผูปวยโรคสะเก็ดเงิน แบงเปน 3 ระดับ 

4.1 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลการดูแลผิวหนังผูปวยที่มีการสูญเสียความสมดุลและหนาที่

แตละระดับ 

4.2.แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผูปวยที่มีผิวหนังเปนแผลแตกเปนรอง / ผ่ืนแดงปนตุมหนอง      

เส่ียงตอการติดเชื้อ 

       4.3. แนวทางปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผิวหนังผูปวยที่มีแผลแตกและมีการมีการติดเชื้อ 

5. แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผูปวยที่มีอาการรบกวน 

       5.1 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผูปวยที่มีอาการเจ็บแสบผิวหนัง 

       5.2. แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผูปวยที่มีอาการตึงคัน 

 6.แนวทางปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลภาวะโภชนาการ 

       6.1.แนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือคงไวซึ่งความสมดุลของโภชนาการ 

       6.2 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือเฝาระวังความเสี่ยงตอภาวะทุพโภชนาการ 

       6.3 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือฟนฟูภาวะทุพโภชนาการ 

 7. แนวทางปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลขอ 

       7.1 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือคงไวซึ่งสภาพปกติของขอ 

       7.2 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผูปวยที่มีภาวะเสี่ยงตอการอกัเสบของขอ 

       7.3 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผูปวยที่มีภาวะขออักเสบ 

       7.4 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผูปวยที่มีภาวะขออักเสบและขอพิการ 
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 8. แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผูปวยที่ไดรับการรักษา 

       8.1 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยยาทา 

       8.2 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยยารับประทาน 

       8.3 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการฉายแสง 

 9. แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผูปวยเพ่ือการดูแลตอเนื่อง 

       9.1แนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือหาปจจัยเส่ียงในการควบคุมการกําเริบของโรค 
 

1. แนวทางปฏิบัติการประเมินสภาพผูปวยโรคสะเก็ดเงิน 
 

1.1 แนวทางปฏิบัติการประเมินปญหาและความตองการระยะแรกรับ 
เปาหมาย เพ่ือคนหาภาวะวิกฤตฉุกเฉินและความผิดปกติดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 
ก. กรณีผูปวยมีอาการรุนแรง  ประเมินไดจากภาวะ  ตอไปน้ี 
 

1. การขาดน้ํา ผูปวยมีอาการและอาการแสดง คือ กระหายน้ํา ปสสาวะมีสีเขม มีกล่ินฉุนมาก จํานวน

ปสสาวะนอยลง เมื่อขาดน้ํารุนแรงขึ้น เย่ือบุผิวแหง (Mucous turqor) ไมมีเหง่ือ ความตึงตัวของผิวหนัง

ลดลง (Skin turgor) เบ่ืออาหาร เมื่อยลา อาจมีไขสูง ถายังมีอาการขาดน้ําตอไปอีก ความดันจะลดลง 

(Dehydration hypotension) ตอมาอาจเขาสูภาวะ ช็อกและไตวาย 
 

2. การขาดสารอาหาร ผูปวยมีอาการและอาการแสดง คือ บวม ซีด ผมแหงแตก กลามเนื้อลีบเล็ก แผล

หายชา ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการมี serum albumin,serum transferrin,hematocrit,electrolytes ต่ํา 
 

3. การติดเชื้อ ผูปวยมีอาการและอาการแสดงโดยไมพบสาเหตุอื่น คือ มีไขสูง อุณหภูมิรางกายสูงกวา 38 

องศาเซลเซียส ปวด บวม แดง รอน บริเวณผ่ืนผิวหนัง หรือหลอดเลือดที่มีการติดเชื้อ และมีสารคัดหล่ังที่

ออกมาจากบริเวณที่มีการอักเสบ (ปวด บวม แดง รอน) หรือผ่ืนแผล ความดันลดลง ซึมลง เขาสูภาวะ ช็อก

(Septic shock)  
 

กิจกรรมการพยาบาล 
1. คนหาปญหาวิกฤตฉุกเฉินดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและใหการชวยเหลือเบ้ืองตนทันที โดย 

1.1 สรางสัมพันธภาพโดยการใหการตอนรับดวยความเต็มใจ คํานึงถึงความเปนบุคคลของผูปวย 

 1.2 ประเมินภาวะวิกฤตฉุกเฉินดานรางกายไดแก 

 - ประเมินระดับความรูสึกตัว การรับรู บุคคล เวลา สถานที่ และการชวยเหลือตนเอง เชน การ

สอบถามถึง ชื่อ-นามสกุลของผูปวย เวลา สถานที่ สังเกตอาการเปล่ียนแปลงของผูปวย ตรวจรางกายทุก

ระบบ 

 - ประเมินสัญญาณชีพ 
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 - ประเมินภาวะไมสมดุลของน้ําและอิเลคโตรไลท ไดแก อาการทางระบบหายใจ เชน หายใจ 

หอบเหนื่อย หายใจเร็วผิดปกติ ผิวแหงมาก ริมฝปากแหง มีอาการสับสน ไขสูง ออนเพลีย 

 -ซักประวัติการเจ็บปวยในอดีต อาการปจจุบันและอาการสําคัญ รวมทั้งตรวจรางกายเพ่ือ

ประเมินสภาพและอาการของผูปวย (ตามแบบประเมินผูปวยเมื่อแรกรับ  ภาคผนวกที่6หนา89-91) 

 - ประเมนิทางดานจิตใจโดยดูจาก พฤติกรรมการแสดงออกของผูปวยและญาติ โดยสังเกตสีหนา 

การพูดจา การตอบคําถาม ปฏิสัมพันธของผูปวยและญาติ สอบถามถึงความเปนอยู ครอบครัว เปนตน 

 - รวบรวมวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหการชวยเหลือเบ้ืองตนทันที 
 

เกณฑการประเมิน 
- ผูปวยไดรับการประเมินปญหาและความตองการในระยะแรกรับ และไดรับการชวยเหลือเบ้ืองตนทั้ง

ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม อยางทันทวงที และเหมาะสม โดยประเมินจาก 

 - ระดับความรูสึกตัว จากการรับรู บุคคล เวลา สถานที่และการชวยเหลือตนเอง 

 - สัญญาณชีพ 

 - ภาวะไมสมดุลของน้ําและอิเลคโตรไลท 
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 ข. กรณีผูปวยไมมีอาการรุนแรง ประเมินสภาพปญหาและความตองการ จาก 
 

1.2 แนวทางปฏิบัติการประเมินปญหาและความตองการการดูแลตอเนื่องขณะอยูในโรงพยาบาล 
เปาหมาย เพ่ือเฝาระวังภาวะแทรกซอนหรือภาวะเบ่ียงเบน ดานรางกาย จิตใจ และใหการชวยเหลือ 

ปองกันแกไข ไดทันทวงที 
 

ปญหาและความตองการ 
ผูปวยมีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังและภาพลักษณจากภาวะการเจ็บปวยดวยโรคสะเก็ดเงิน 
 

กิจกรรมการพยาบาล 
1. ประเมินสภาพและอาการทางผิวหนังของผูปวย (ตามแบบประเมินความรุนแรงของโรค ภาคผนวกที่3

หนา84) 

2. ประเมินภาวะแทรกซอนตางๆ ไดแก ขอยึดติด กลามเนื้อลีบ การติดเชื้อทางผิวหนัง โดยการ ตรวจ

รางกาย การสังเกตลักษณะความผิดปกติของผิวหนัง การตรวจกําลังของกลามเนื้อ เปนตน 

3. ประเมินสภาพทางดานจิตใจ ไดแก ภาวะวิตกกังวลตอการเจ็บปวยและขาดความมั่นใจในภาพลักษณที่

เปล่ียนแปลง ภาวะทอแทหมดกําลังใจ โดยการ สังเกตลักษณะสีหนาทาทาง ความรวมมือ การซักถาม

พูดคุย เปนตน 

4. ประเมินสภาพทางดานครอบครัว ส่ิงแวดลอม และสังคม ไดแก สอบถามลักษณะที่อยูอาศัย 

สภาพแวดลอม เพ่ือนบาน เพ่ือนรวมงาน สัมพันธภาพในครอบครัว ส่ิงกระตุนที่ทําใหโรคกําเริบ (จากแบบ

ประเมินสภาพและอาการเมื่อแรกรับ ภาคผนวกที่6หนา89-91) 

5. รวบรวมวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหการชวยเหลือ ปองกันไดทันทวงที 
 

เกณฑการประเมิน 
ผูปวยไดรับการดูแลขณะอยูในโรงพยาบาลไดอยางครบถวนเหมาะสมทั้งทางดานรางกายและจิตใจ โดย มี

หลักฐานการบันทึกทางการพยาบาลที่แสดงถึงการเฝาระวังภาวะแทรกซอนหรือภาวะเบ่ียงเบนดานรางกาย 

จิต อารมณ สังคม 

1.3 แนวทางปฏิบัติการประเมินปญหาและความตองการการดูแลตอเนื่อง 
เปาหมาย เพ่ือประเมินสภาพแวดลอมนําไปสูการคาดการณปญหาและความตองการการดูแลตอเนื่องที่

บาน 
 

ปญหาและความตองการ 
ประเมินปจจัยเส่ียงตอการควบคุมภาวะความเจ็บปวยจากโรคสะเก็ดเงินของผูปวยและครอบครัว 
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กิจกรรมการพยาบาล 
การประเมินความตองการการดูแลเม่ือกลับบาน 
จําแนกผูปวยเปน 2 กลุม คือ ผูปวยที่สามารถดูแลตนเองไดและผูปวยที่ตองมีผูดูแล 
 

ผูปวยที่สามารถดูแลตนเองได 
- ประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง โดยการวางแผนการดูแลตนเองรวมกับผูปวยและญาติ ซึ่ง

ประเด็นที่ตองประเมินไดแก ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคที่เปน การปฏิบัติตนที่ถูกตองตามคําแนะนํา

และสามารถปฏิบัติตัวไดถูกตอง สามารถบอกและตอบคําถามเรื่องโรค อาการ อาการแสดง สาเหตุ ปจจัย

ที่สงผลกับโรค การรักษาไดถูกตอง ตามหลักการของ METHOD (ภาคผนวกที่2.7หนา83) 
 

ผูปวยที่ตองมีผูดูแล 
-รวมกับผูปวยและครอบครัวในการจัดหาผูดูแล  

- วางแผนการดูแลผูปวยรวมกับญาติ /ผูดูแล ตามหลักการของ METHOD (ภาคผนวกที่2.7หนา83) 

3. ประเมินความสามารถในการดูแลผูปวยของของญาติ/ผูดูแล ซึ่งประเด็นที่ตองประเมินไดแกความรูความ

เขาใจเก่ียวกับโรคที่เปน การปฏิบัติตนที่ถูกตองตามคําแนะนําและสามารถปฏิบัติตัวไดถูกตอง สามารถ

บอกและตอบคําถามเร่ืองโรค อาการ อาการแสดง สาเหตุ ปจจัยที่สงผลกับโรค การรักษาไดถูกตอง ตาม

หลักการของ  METHOD (ภาคผนวกที่ 2.7 หนา 83) 
 

เกณฑการประเมิน 
ผูปวยและญาติ หรือผูดูแล ไดรับการประเมินความตองการการดูแลเมื่อกลับบานไดอยางครอบคลุม

เหมาะสม 

 ผูปวยและญาติ หรือผูดแูล มีความรูความเขาใจในการดูแลผูปวยอยางถูกตองเหมาะสม 
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   2. แนวทางปฏิบัติการพยาบาลการชวยเหลือเบื้องตน ผูปวยที่มีความไมสุขสบายดานรางกาย  
   จิตอารมณ       

เปาหมาย       1. เพื่อใหความชวยเหลือเบื้องตน ในการบรรเทาความไมสุขสบายและ
ชวยเหลือการปรับตัว 

       2. เพื่อสรางสัมพันธภาพเชิงบําบัด นําไปสูการมีสวนรวมในการวางแผน 
  ในการรักษาพยาบาล 

ปญหาและความตองการ 
( วินิจฉัยทางการพยาบาล) 

กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมิน 

ผูปวยมีความไมสุขสบายดาน

รางกาย จิต อารมณ  ท่ีเปน

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ของผิวหนัง 

ขอมูลสนับสนุน 
- จากการประเมินสภาพแรกรับ

และการซักประวัติ 

- ผูปวยมีสีหนาทอแท เหน่ือย

หนาย หมดกําลังใจ มีผื่นผิวหนัง

ท่ีพบแบงเปน 3 ลกัษณะ คือ 

1 .ผิวหนังเปนผื่นแดงแหง มี

สะเก็ดสีเงินลอก  

2.ผิวหนังเปนผื่นนูนแดงหยาบ

หนาแหงลอกมีสะเก็ด ตึงแตก

เปนรองแผลเล็กๆ หรือผิวหนัง

เปนผื่นแดงปนตุมหนอง 

3 . ผิ ว ห นั ง มี ลั ก ษ ณ ะ

เชนเดียวกับ ลักษณะท่ี 1 หรือ 

2 และมีการติดเชื้อขึ้น  

-ญาติแสดงทาทีรังเกียจ ไมจับ

ตองผูปวยและรีบสงผูปวยแลว

ขอตัวกลับ 

1 .  ใหการตอนรับและประเมิน

สภาพแรกรับคนหาอาการ / ภาวะ

วิกฤตทันทีโดยพยาบาลวิชาชีพ 

 

 

2.ใหขอมูลการทํากิจกรรมการ

พยาบาลแกผูปวยและญาติ  

 

3.บรรเทาอาการรบกวน 

   - อาการแหง ตึง คัน 

   - อาการเจ็บแสบ 

( ตามแนวทางการพยาบาลท่ี 4 ) 

4.สรางสัมพันธภาพเพ่ือใหผูปวย

เกิดความไววางใจเพ่ือนําไปสูการมี

ส ว น ร ว ม ในกา ร ว า งแผนกา ร

รักษาพยาบาล 

 5.ใหเวลาอยูกับผูปวยและรับฟง

ความรูสึก 

6. ใหกําลังใจและใหขอมูล ยอมรับ

ในความรูสึกของผูปวย 

7.  เฝาระวังพฤติกรรมท่ีอาจเปน

อันตรายจากการควบคุมอารมณ

ไมได โดยจัดสิ่งแวดลอมใหเกิด

ความผอนคลาย ปลอดภัย 

-จากการ พูด คุยสอบถาม

ผูปวยมีพฤติกรรมแสดงออก

ถึงความ 

สบายใจ  

 

-ผูปวยใหความรวมมือในการ

ปฏิบัติการพยาบาล 

 

 

 

 

 

-ผู ป วยสามารถ เผ ชิญกับ

สภาพการเปลี่ยนแปลงของ

รางกาย โดยมีทาทียอมรับ  

และมีสีหนาคลายกังวล 
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 3.แนวทางปฏิบัติการพยาบาลเรื่องจิตใจ อารมณ สังคม 

3.1 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือลดภาวะวิตกกังวล ความเจ็บปวยและภาพลักษณที่
เปล่ียนแปลง 
เปาหมายระยะส้ัน 1. บรรเทาอาการวิตกกังวลและภาพลักษณที่เปล่ียนแปลงจาก

ความเจ็บปวย 
 เปาหมายระยะยาว  1. ยอมรับและสามารถปรับตัวเขากับภาวะของความเจ็บปวย 

ปญหาและความตองการ 
( วินิจฉัยทางการพยาบาล) 

กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมิน 

มีความวิตกกังวลตอความ
เจ็บปวยและภาพลักษณที่
เปล่ียนแปลง 
ขอมูลสนับสนุน 

- จากการสังเกตผูปวยมีสีหนา

แ สด งค ว าม วิ ต กกั ง ว ล  มี

พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง เชน 

เก็บตัว แยกตัว รวมกับการ

นอนไมหลับกระสับกระสาย 

พักผอนไดนอย 

-จากการพูดคุยกับผูปวยบอก

ถึงความวิตกกังวลท่ีมีตอการ

เจ็บปวย 

-จากสภาพผิวหนัง ท่ี มีการ

เปลี่ยนแปลงเปนผื่นนูนแดง

หนาลอกเปนสะเก็ดสีเงินท่ัวตัว

หรือเปนผื่นแดงปนตุมหนอง 

เล็บนูนหนาขรุขระและผุกรอน 

1. ประเมินสภาพอารมณ จิตใจ และ

สังคม จากการสังเกตพฤติกรรมที่

ผูปวยแสดงออกรวมท้ังจากการ

ซักถามผูปวยและญาติ  
สรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูปวย
โดย  
- ใชคําพูดชัดเจนสุภาพ แสดงทาที

สนใจและเปนผูฟงท่ีดี 

- ตอบสนองความตองการของผูปวย

อยางเหมาะสมท้ังคําพูดและกิริยา

ทาทาง 

- ยอมรับและเคารพผูปวย รวมท้ังให

เวลาผูปวยและรับฟง อยางเต็มใจ 

- เปด โอกาสใหผู ป วยและญาติ

ซักถามขอสงสั ย เกี่ ยวกับความ

เจ็บปวย  การรักษาพยาบาลท่ีผูปวย

ไดรับตามความเหมาะสม 

-รายงานผลการรักษาพยาบาล ให

ผู ป ว ย แ ล ะญ า ติ ท ร า บ ถึ ง ก า ร

เปลี่ยนแปลงเปนระยะ ๆ 

- ใชสรรพนามเรียกผูปวยตามความ

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผูปวยยอมรับการเจ็บปวย

รับรูสภาพและขอจํากัดของ

ตนเองเขาใจการดําเนินของ

โรคและใหความร วมมือ

อยางดีในการรักษาพยาบาล 

- ผูปวยมีสีหนาสดชื่นแจมใส 

มีกําลังใจ  ไม มีพฤติกรรม

ทอแท หมดหวังรวมกับการ

นอนหลับพักผอนไดมากขึ้น 
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ปญหาและความตองการ 
( วินิจฉัยทางการพยาบาล) 

กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมิน 

 2.  ใหขอมูลท่ีชัดเจน  ถูกตองใน

ภาวะการเจ็บปวย การดําเนินโรค 

การ ดูแลตนเองของผู ป วยและ

ครอบครัว 

3.  สงเสริมติดตอพบกับครอบครัว

และญาติตามความตองการและไม

ขัดตอการรักษามีความสดช่ืนและมี

กําลังใจ 

4. สงเสริมการปฏิบัติตนไดตาม

ความเช่ือในหลักศาสนา 

5.ชักจูงโนมนาวใหผูปวยเกิดความ

สงบทางจิตใจและเกิดการยอมรับ

กับสภาพรางกาย รวมท้ังสงเสริม

เพ่ิมกําลังใจตามแนวทางศาสนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการพยาบาลโรคสะเก็ดเงิน  

 
                                

     

 
                                                             กลุมภารกิจบริการวิชาการ  สถาบันโรคผิวหนัง  

13 
   3.2 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผูปวยที่มีภาวะทอแทหมดกําลังใจ 
 เปาหมายระยะสั้น  1.บรรเทาภาวะทอแทหมดกําลังใจ 
 เปาหมายระยะยาว 1.เพิ่มความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

ปญหาและความตองการ 
( วินิจฉัยทางการพยาบาล) 

กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมิน 

ผูปวยมีภาวะทอแทหมด
กําลังใจ 
ขอมูลสนับสนุน 

- จากกา ร สั ง เ กต ผู ป ว ยมี

พฤติกรรมเก็บตั ว  แยกตั ว 

รวมกับการนอนไมหลับ 

- ไ ม ส น ใ จ ปฏิ บั ติ กิ จ วั ต ร

ประจําวันและตนเอง 

1. ดูแลใหผูปวยไดระบายความรูสึก โดย 

- สรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูปวย 

- ใหการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดพูดคุย

รับฟงปญหาพรอมทั้งสังเกตอาการและให

กําลังใจผูปวยอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

-เปดโอกาสใหผูปวยไดระบายความรูสึก

หรือปญหาตางๆทั้งใหคําอธิบายหรือชวย

แกปญหาตางๆอยางเหมาะสม 

- ดูแลใหสามารถควบคุมอาการของโรคได 

- กระตุนใหผูปวยเห็นความสําคัญในการ

ดูแลตนเองอยางถูกตอง 

- เปดโอกาสใหผูปวยและญาติมีสวนรวม

ในการดูแลรักษา 

- ใหขอมูลการเปล่ียนแปลงการรักษาอยาง

ตอเนื่อง แนะนําการใชแหลงประโยชนการ

รักษา และแหลงสนับสนุน 

2. ดูแลเสริมสรางกําลังใจ 

- จัดกิจกรรมเบ่ียงเบนความสนใจและเพ่ิม

คุณคาในตนเองให ผูปวย  เชน  จัดมุม

หนังสือ ดูแลความ 

เรียบรอยของใช  หรือทํากิจกรรมตามที่

ถนัดและใหคําชมเชย / รางวัลตามความ

เหมาะสม 

- ผูป วยมี สีหนาสดชื่นแจมใสไมมี

พฤติกรรมทอแท หมดหวัง โดยมีการ

แสดงออกใหเห็นวาไมมีอาการที่แสดง

ถึงความทอแท หมดกําลังใจ เชน การ

นอนหลับพักผอนไดดีขึ้น มีปฏิสัมพันธ

กับผูอื่นมากขึ้น 

- ผูปวยสนใจเอาใจใสตนเองมากขึ้น 

- ผูปวยมีสวนรวมในการดูแลตนเอง

และสามารถอธิบายการดูแลตนเองได 

- มีความพยายามที่จะปฏิบัติกิจวัตร

ประจําวัน 

 

 

 

 

 

- ผูปวยมีกําลังใจและสามารถปฏิบัติ

ตามกิจกรรม 

เบ่ียงเบนความสนใจที่จัดใหไดตาม

ความเหมาสมและความถนัด 
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   4. แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผิวหนังผูปวยโรคสะเก็ดเงิน (แบงเปน 3 ระดับ) 

4.1 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลการดูแลผิวหนังผูปวยที่มีการสูญเสียความสมดุลและ
หนาที่แตละระดับ (ยังไมปรากฏภาวะแทรกซอน) 
 เปาหมายระยะสั้น   1. ปองกันไมใหเกิดบาดแผล และภาวะแทรกซอน 
 เปาหมายระยะยาว  1. รักษาสมดุลและสงเสริมการทําหนาที่ของผิวหนังใหปกติ 
    2. เสริมสรางความแข็งแรง การฟนหายของผิวหนัง 

ปญหาและความตองการ 
(วินิจฉัยทางการพยาบาล) 

กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมิน 

ผิวหนังมีการสูญเสียสมดุล
และหนาที่ 
ขอมูลสนับสนุน 
- จากผลการประเมินสภาพแรก

รับและการซักประวัติ พบ มีผื่น

แดง แหงลอกเปนขุยตามหนัง

ศีรษะ ตัว แขน ขา 

1. ประเมินสภาพของผิวหนังต้ังแตชั้นหนังกําพรา ชั้น

หนังแทและชั้นไขมันใตผิวหนัง 
2. ประเมินความรูความเขาใจของผูปวยเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตัวในการดูแลผิวหนังไมใหเกิดบาดแผลและการ

ติดเชื้อ 
3. ประเมินความพรอมของผูปวยในการมีสวนรวมใน

การดูแลผิวหนัง 
4. ใหขอมูลและการมีสวนรวมของผูปวยในการดูแล

ผิวหนังโดย 
4.1 การอาบน้ํา 
- ใหอาบนํ้าวันละ 2คร้ัง เชา-เย็น โดยใชนํ้าอุณหภูมิ

ปกติ 
- กรณีสภาพอากาศเย็น สามารถผสมน้ําอุนใหเทากับ

อุณหภูมิรางกาย  โดยการทดสอบดวยวิธีการใชหลัง

มือสัมผัสกับผิวนํ้าแลวไมรูสึกวารอนหรือเย็นเกินไป 
- หลีกเลี่ยงการใชสบูในการทําความสะอาดรางกาย 

ยกเวนมีกลิ่นอับในตามซอกรักแรและขาหนีบ ใหใชสบู

ออนๆได 
- หลีกเลี่ยงการแกะเกา ขัดถูหรือสัมผัสผิวหนังแรงๆ 
- หลังอาบนํ้าซับตัวใหแหงดวยผาขนหนูสะอาด 
- ใหสวมใสเสื้อผาท่ีสะอาด เน้ือนุม ไมระคายเคือง 
4.2 การดูแลหนังศีรษะ 
- ดูแลใหสระผมดวย Tar-shampoo/ 

 
 
 
 
 
 
 
- ผูปวยมีสวนรวมในการ

ดูแลผิวหนังของตนเอง 
- ผูปวยมีผิวหนังกลับคืน

สูสภาพปกติมากขึ้น โดย

ประเมินจาก 
  - ผื่ น แ ด ง อั ก เ ส บ ลด

นอยลง/ไมมี 
  - ผิวหนังชุมชื้นขึ้น 
  - สะเก็ดแหงลอก ลดลง 



มาตรฐานการพยาบาลโรคสะเก็ดเงิน  

 
                                

     

 
                                                             กลุมภารกิจบริการวิชาการ  สถาบันโรคผิวหนัง  

15 
ปญหาและความตองการ 
(วินิจฉัยทางการพยาบาล) 

กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมิน 

 D-shampoo วันละ 1 ครั้ง ตอนเชาหรือตาม

ความเหมาะสม ขณะสระผมใหคลึงและนวด

หนังศีรษะเบาๆ หามเกาแรงๆและทิ้งไว 2-3 

นาที แลวลางออกดวยน้ําสะอาด เช็ดผมให

แหงและหวีผมดวยหวีซี่ถี่ เพ่ือหวีเอาสะเก็ดที่

หลุดออก 
- หลังจากสระผม ดูแลนวดหนังศีรษะดวย 

TA-lotion / Ta-milk โดยแบงผมเปนชอง
ตาราง ขนาด 1 ตารางเซนติเมตร หยดน้ํายา

ลงบนผากอสแลวนวดหนังศีรษะเบาๆใหทั่ว

หนังศีรษะ 
4.3 การทายา 
- Emollient ไดแก cream base โดยใหทา
ระหวางมื้อของการทายาเพ่ือการรักษา เวลา 

6 ,12,20 น. หรือทาบอยๆ เพ่ือเพ่ิมความชุม

ชื้นของผิวหนัง 

- Topical therapy ตามแผนการรักษา 

(ภาคผนวกที่.1หัวขอการรักษาหนา43) 

- ดูแลทาน้ํายา Liquid paraffin หลังอาบน้ํา 
  4.4 การดูแลเล็บ 
- แนะนําตัดเล็บใหส้ัน กอนตัดเล็บใหแชมือ 

– เทาดวยน้ําอุน เพ่ือใหเล็บออนนุม สะดวก

ในการตัดเล็บ และตะไบเล็บเพ่ือลดความคม

ของเล็บ 

- กรณีเล็บนูนหนาขรุขระ ใช Topical therapy 

ตามแผนการรักษา หรือทํา Occlusion เล็บ

กอนนอน 
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ปญหาและความตองการ 
(วินิจฉัยทางการพยาบาล) 

กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมิน 

 5. บรรเทาอาการรบกวน 
 5.1 ประเมินและสรางการมีสวนรวมของ

ผูปวยในการประเมินอาการรบกวน 
 5.2 ใหขอมูลและการมีสวนรวมของผูปวย

ในการบรรเทาอาการรบกวนโดย 

 - ดูแลทายากลุม Emollient ทุก 4-6 ชั่วโมง

ระหวางมื้อของการทายา หรือทาบอยๆ 

 - หลีกเล่ียงการแกะ เกา ขัดถูบริเวณผ่ืน

ผิวหนังและผ่ืนคัน หากมีอาการคัน ใหใชมือ

กดบริเวณที่คันและลูบเบาๆหรือใชความเย็น

ประคบบริเวณที่คัน 

 - ดูแลใหไดรับยา Antihistamine ตาม

แผนการรักษา 
 - หลีกเล่ียงส่ิงที่ เปนปจจัยกระตุนใหเกิด

อาการคัน เชน อาหารหมักดอง อาหารทะเล 

หนอไม  อากาศที่รอนหรือเย็นมากเกินไป 

ฝุนละออง สารเคมี แสงแดด เปนตน 
 - สงเสริมกิจกรรมที่เบ่ียงเบนความสนใจ 

เชน การสนทนากลุม อานหนังสือ ดูทีวี ทํา

สมาธิ กิจกรรมตามความชอบ/ถนัด 
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ปญหาและความตองการ 
(วินิจฉัยทางการพยาบาล) 

กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมิน 

 6. ดูแลใหไดรับยาตามแผนการรักษา 
 6.1 ยารับประทาน เชน ยาแกคัน ยาคลาย

เครียด 
 6.2 ยาทา 
 - ดูแลใหไดรับการทายาตามแผนการรักษา 

ตามวิธีการทายาที่ถูกตอง (ภาคผนวกท่ี2หัวขอ

การปฏิบัติในการทายาหนา.59) 
7. ดูแลใหผูปวยไดรับการพักผอนอยาง
เพียงพอ 
 - จัดสถานที่ ส่ิงแวดลอมใหสะอาดอากาศ

ถายเทไดสะดวก เงียบสงบ 
 - จัดลําดับกิจกรรมการพยาบาลเพ่ือลดอาการ

รบกวนของผูปวย 
 - ดูแลปองกันและเฝาระวังการเกิดอาการ

ขางเคียงจากการใชยา (ตามมาตรฐานที่ 7) 
8. ดูแลใหไดรับอาหารและน้ํา 
 - จัดอาหารที่มีโปรตีนสูง โดยการเพ่ิมไขตม 1 

ฟอง/วัน และปรับเพ่ิมจํานวนไขตามผลการ

ตรวจ Lab Albumin 
 - ดูแลใหไดรับน้ําสะอาดที่เพียงพอ โดยสังเกต

สีของปสสาวะเปนเหลืองใส 
9. การเฝาระวังอาการเปล่ียนแปลงตางๆ 
 - สังเกตสภาพผิวหนัง เชน ผ่ืนแหงตึง คัน มี

รอยเกา เพ่ิมขึ้น พรอมกับสอบถามอาการของ

ผูป วยหากพบให รายงานแพทย เ พ่ือปรับ

แผนการรักษารวมกัน 
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ปญหาและความตองการ 
(วินิจฉัยทางการพยาบาล) 

กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมิน 

 

7. ดูแลใหผูปวยไดรับการพักผอนอยาง
เพียงพอ 
 - จัดสถานที่ ส่ิงแวดลอมใหสะอาดอากาศ

ถายเทไดสะดวก เงียบสงบ 
 - จัดลําดับกิจกรรมการพยาบาลเพ่ือลดอาการ

รบกวนของผูปวย 
 - ดูแลปองกันและเฝาระวังการเกิดอาการ

ขางเคียงจากการใชยา (ตามมาตรฐานที่ 7) 
8. ดูแลใหไดรับอาหารและน้ํา 
 - จัดอาหารที่มีโปรตีนสูง โดยการเพ่ิมไขตม 1 

ฟอง/วัน และปรับเพ่ิมจํานวนไขตามผลการ

ตรวจ Lab Albumin 
 - ดูแลใหไดรับน้ําสะอาดที่เพียงพอ โดยสังเกต

สีของปสสาวะเปนเหลืองใส 
9. การเฝาระวังอาการเปล่ียนแปลงตางๆ 
 - สังเกตสภาพผิวหนัง เชน ผ่ืนแหงตึง คัน มี

รอยเกา เพ่ิมขึ้น พรอมกับสอบถามอาการของ

ผูป วยหากพบให รายงานแพทย เ พ่ือปรับ

แผนการรักษารวมกัน 
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           4.2 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผูปวยที่มีผิวหนังเปนแผลแตกเปนรอง / ผ่ืนแดงปนตุมหนอง  

    เส่ียงตอการติดเช้ือ 

 เปาหมายระยะส้ัน   1. ปองกันไมใหเกิดแผลใหม และภาวะแทรกซอน 
 เปาหมายระยะยาว  1. เฝาระวังภาวะติดเช้ือและสงเสริมการหายของแผล 

ปญหาและความตองการ 
(วินิจฉัยทางการพยาบาล) 

กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมิน 

ผิวหนังผูปวยมีแผลแตกเปน
รอง ผ่ืนแดงปนตุมหนองและ 
เส่ียงตอการติดเช้ือ 
ขอมูลสนับสนุน 
- ผื่นผิวหนังแหงลอกเปนแผน ตึง 

แตกเปนรองตามฝามือ ฝาเทา 

ขอศอก เขา ขอพับแขนขา รองกน 

- ผื่นผิวหนังเปนผื่นแดงปนตุม

หนอง และผิวหนังบางลอกเปน

สะเก็ดท่ัวตัว 
- ผลการเพาะเช้ือจากแผล/ตุม

หนอง ไมพบเช้ือท่ีกอโรค 

1. ประเมินความรูความเขาใจและการมีสวน

รวมของผูปวยเก่ียวกับการดูแลผิวหนังท่ีมีแผล

แตกเปนรอง/ผื่นแดงปนตุมหนอง ไมใหเกิดการ

ติดเชื้อ 
2. ใหขอมูลและการมีสวนรวมของผูปวยในการ

ดูแลผิวหนังท่ีมีแผลแตกเปนรอง/ผื่นแดงปนตุม

หนอง ไมใหเกิดการติดเชื้อ 
3. ดูแลผิวหนังโดย 
  3.1 การอาบนํ้า  

- ใหแชตัวในอางอาบน้ําดวย Emollient เชน 

Liquid paraffin, Oilatum , Emulsified แชนาน 

10-30 นาที(ภาคผนวกท่ี2.1หัวขอการอาบนํ้า

ผสมนํ้ายาหนา58) 
3.2 การดูแลหนังศีรษะ 

- หมักหนังศีรษะดวย Olive oil ท้ิงไว 8-12 

ชั่วโมง 

- สระผมดวยTar-shampoo ตอนเชาหรือตาม

ความเหมาะสม และใชหวีซี่ถี่ๆ หวีเบาๆเพ่ือเอา

สะเก็ดท่ีหลุดออก 

- นวดหนังศีรษะดวย TA-lotion วันละ 2 คร้ัง 
- แนะนําใหตัดผมสั้นตามความเหมาะสม  เพ่ือ

การดูแลหนังศีรษะไดดีขึ้น 
3.3 การทายา เชนเดียวกับแนวทางปฏิบัติการ

พยาบาลท่ี3  เพ่ิมเติมเร่ืองการทายา Emol 

- ไมมีภาวะติดเชื้อในบริเวณ
ผื่นแผล เชน ไมมีอาการบวม

แดง ไมมี discharge ซึม  แผล

หาย/ตุมหนองแหง 
- ผื่นแดงแหงลอก   สะเก็ด

นอยลง 
- ผลการเพาะเช้ือจากแผล/

ตุมหนองไมพบเช้ือท่ีกอโรค 
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ปญหาและความตองการ 
(วินิจฉัยทางการพยาบาล) 

กิจกรรมการพยาบาล 
เกณฑการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

therapy เพ่ือการรักษา เชา-เย็น ตามแผลการ

รักษา 

- งดทายาทุกชนิดบริเวณท่ีมีแผลแตก 
-  ดูแลแผลแตกตามแผนการรักษา 
4. บรรเทาอาการรบกวน ไดแก 
อาการแหง ตึง คัน  
- ใหทายา Emollient ทุก 2-4 ชั่วโมง หรือตาม

ความเหมาะสม 
- ไมแกะ เกา ขัด ถู บริเวณผ่ืนแผล 
-  สอบถามอาการแหง ตึง คัน และประเมิน

สภาพผิวหนังมีผื่นแผลและรอยเกา  หากพบวามี

ผื่น แผลเพ่ิมขึ้นใหรายงานแพทย เพ่ือพิจารณา

ใหปรับการรักษารวมกัน 
อาการเจ็บแสบ 
- ประคบเย็นบริเวณเจ็บแสบ   โดยใช  cold 

compress หรือกระเปานํ้าแข็ง  ถาเปนบริเวณ

กวางใชผาประคบ/กอสชุบนํ้าเย็นประคบ  

 - พิจารณาใหยาตามแผนการรักษา เม่ือ Pain 

score   5 
 5. ดูแลใหไดรับยาตามแผนการรักษาตาม

แนวทางปฏิบัติการพยาบาลท่ี 3.1 เพ่ิมเติม 
5.1 ยารับประทานลดอาการเจ็บแสบ ไดแก  

Paracetamol (500) 1-2 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง  เม่ือ

ประเมิน Pain score ได  5 

5.2 ยาทา ใชยา Petrolatum  หลังทายา Topical 

therapy เพ่ือการรักษา เชา-เย็น  
ตามแผนการรักษา 
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 4.3 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผวิหนังผูปวยที่มีแผลแตก และมีการติดเชื้อ 
 เปาหมายระยะสั้น  1. ปองกันไมใหเกิดแผลใหม และภาวะแทรกซอน 
 เปาหมายระยะยาว   1. เฝาระวังภาวะติดเชื้อและสงเสริมการหายของแผล 
ปญหาและความตองการ 
(วินิจฉัยทางการพยาบาล) 

กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมิน 

ผิวหนังผูปวยที่มีการติดเชือ้ 
ขอมูลสนับสนุน 
- ผ่ืนผิวหนังแหงลอกเปนแผน 

ตึงแตก  เปนรองปนฝาหนอง 

เจ็บตึงตามรางกาย 
- ผ่ืนผิวหนังแดงอักเสบมีตุม

หนอง ผิวหนังถลอก  ปวด 

เจ็บ ตึง 
- ผลการเพาะเชื้อ  พบเชื้อที่

กอโรค 

- ผลการตรวจ CBC พบเม็ด

เลือดขาวสูงกวาปกติ (คาปกติ 

5000-10000 cu.mm) 

 
 
1. การดูแลผิวหนังปฏิบัติการพยาบาล  เชนเดียวกับ

แนวทางปฏิบัติการพยาบาลที่3.2 เพ่ิมเติม คือ  

  - ดูแลผ่ืนผิวหนงัและแผลโดยใชน้ํายา Hibi scrub 
ฟอกแทนสบู 1-2 ครั้ง/วัน 
  - ซับแผลใหแหงโดยใชผากอส/ผานึ่งปราศจากเชื้อ 

  -ประเมินความรูความเขาใจและสรางการมีสวนรวม

ของผู ป ว ย  ในกา รทํ า แผล โดยใช ห ลัก  Aseptic 

technique และใชยา  Antibiotic ตามแผนการรักษา 
  - แนะนําผูปวยไมใหแผลเปยกน้าํหลังทําแผล 
  - แนะนําไมใหผูปวยแกะเกา  เพ่ือปองกันและลด

ความเสี่ยงตอการติดเชื้อ 
2. บรรเทาอาการรบกวน โดยปฏิบัติการพยาบาล 

เชนเดียวกับแนวทางปฏิบัติการพยาบาลที่3.2 
3. ดูแลใหไดรับยาตามแผนการรักษา  ตามแนวทาง

ปฏิบัติการพยาบาลที่3.2 เพ่ิมเติม 

  - ดูแลให ได รับยา  Antibiotic อยาง ถูกตองตาม

แผนการรักษา 
4. ดูแลใหผูปวยไดรับการพักผอนอยางเพียงพอ  ตาม

แนวทาง 

 
 
 
 

 
 
- ผูปวยไมมีการติดเชื้อ

ที่ผิวหนัง โดยดูไดจาก 
- ผ่ืนผิวหนังแหงลอก

ตึงแตกเจ็บตึงลดลง  
- ผ่ื น ผิวหนั งลดการ

อักเสบลง แดงลดลง 
- ผลการเพาะเชื้อไม

พบเชื้อกอโรค 

- ผลการตรวจ  CBC 

อยูในคาปกติ (5,000 – 

10,000 cu.mm.) 
- สัญญาณชีพปกติ 
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ปญหาและความตองการ 
(วินิจฉัยทางการพยาบาล) 

กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมิน 

 ปฏิบัติการพยาบาลที่3.2 

5. ดูแลและสรางการมีสวนรวมของ

ผูปวยในการรับประทานอาหารและดื่ม

น้ํา  ปฏิบัติการพยาบาลเชนเดียวกับ

แนวทางปฏิบัติการพยาบาลที่3.2 ปรับ

การใหผูปวยไดรับโปรตีนจากไขเปน 3-5 

ฟอง/วัน โดยดูจากผลการตรวจ Lab 

Albumin  
6. เฝาระวังอาการเปล่ียนแปลงตางๆ 

ปฏิบัติการพยาบาลเชนเดียวกับแนวทาง

ปฏิบัติการพยาบาลที่3.2 เพ่ิมเติม 
     - ตรวจสอบสัญญาณชีพทุก 4 ชั่วโมง  

เพ่ือประเมินการติดเชื้อ 
     - ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร ต ร ว จ ท า ง

หองปฏิบัติการ เชน CBC ผลการเพาะ

เชื้อจากแผล 
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    5. แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผูปวยที่มีเทาอาการรบกวนเจ็บแสบ ตึงคัน 
      5.1 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผูปวยที่มีอาการเจ็บแสบผิวหนัง 
 เปาหมายระยะสั้น   1. บรรเทาอาการเจ็บแสบ 
 เปาหมายระยะยาว  1. ปองกันอาการเจ็บแสบ 
ปญหาและความตองการ 
(วินิจฉัยทางการพยาบาล) 

กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมิน 

ผู ป วย มีอาการ เ จ็บแสบ
ผิวหนัง 
ขอมูลสนับสนุน 
- ผูปวยบอกวามีอาการเจ็บ

แสบผื่นตามผิวหนัง 
- มีรอยแดง  รอยแผลถลอก

บริเวณผ่ืนตามผิวหนัง 
 

1.ประเมินระดับอาการรบกวน และฝกทักษะ

ใหผูปวยมีสวนรวมในการประเมินอาการ

รบกวนตามแบบประเมินสภาพผูปวยเมื่อ

แรกรับ 
2.ใหขอมูลและสรางการมีสวนรวมในการ

บรรเทาอาการเจ็บแสบ โดย 

- การประคบดวยน้ําเย็น เชน ใช Cold pack 
ประคบบริ เวณเฉพาะท่ี  และใชกระเปา

น้ําแข็ง/ผาประคบ/ กอสชุบน้ําเย็นประคบ

บริเวณกวาง 
- ดูแลและแนะนําเรื่อง การอาบน้ําทําความ

สะอาดรางกาย  โดยหามขัดถู แกะ เกาแรงๆ  

- ดูแลทายาที่มีสวนผสมของ Steroid และทา

ทับด วย  ครี ม  Emollient เ ช นCream-base 

Petrolatum 
- ลดกิจกรรมการเคล่ือนไหว ที่สงเสริมใหเกิด

อาการรบกวน 
- พิจารณาใหยาบรรเทาอาการเจ็บปวด เมื่อ 

Pain score>5 

 
 
 
 

ผูปวยมีอาการเจ็บแสบผิวหนัง

ลดลง โดยดูจาก 
- ซักถามอาการจากผูปวย 

- ผ่ืนผิวหนังแดงลดลง 
- ไมมีรอยแผลถลอกเพ่ิมขึ้น  
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  5.2 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผูปวยที่มีอาการตึงคัน 
 เปาหมายระยะสั้น   1. การบรรเทาอาการตึงคัน 
 เปาหมายระยะยาว  1. ปองกันอาการตึงคัน 
ปญหาและความตองการ 
(วินิจฉัยทางการพยาบาล) 

กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมิน 

ผูปวยมีอาการตึงคัน 
ขอมูลสนับสนุน 
จากการซักถาม  
- ผูปวยบอกวามีอาการตึงคัน

ผ่ืนผิวหนัง 
- ผ่ืนผิวหนังมีสะเก็ดหนา หยาบ

แหงติด 

1.รวมกับผูปวยประเมินอาการตึงคัน 
2. ใหขอมูลและสรางการมีสวนรวมในการ

บรรเทาอาการตึงคัน  โดยทํา Emollient bath 
โดยแชตัวดวยน้ํายาที่ทําให ผิวนุม  (ตาม

ภาคผนวกที่2.1หัวขอการอาบน้ําผสมน้ํายา

หนา66-67) 
- กระตุนใหดื่มน้ําสะอาดอยางเพียงพอ  โดย

สังเกตปสสาวะเปนสีเหลืองใส 
- ดูแลใหไดรับอาหารที่มีโปรตีนสูง โดยการ

เพ่ิมไขขาวในม้ืออาหารตามสภาพของผูปวย

และผล Lab  

- ทายาในกลุม Emollient prn/ทุก2-3 ชั่วโมง 

หรือ บอยๆ 
- สงเสริมกิจกรรมที่เบ่ียงเบนความสนใจ เชน 

สนทนากลุม  อานหนังสือ  ดูที วี  ทําสมาธิ 

กิจกรรมตามความชอบ/ถนัด 
- หลีกเล่ียงการแกะเกาบริเวณผ่ืนคัน ถาคัน

มาก ใชกดผ่ืนที่คันและลูบเบาๆ  
- ประคบดวยความเย็น 

- ดูแลใหยา  Antihistamine ตามแผนการ

รักษา 
- หลีกเล่ียงส่ิงกระตุนใหเกิดอาการคัน เชน 

อาหารหมักดอง หนอไม อาหารทะเล ฝุน

ละออง สารเคมี เปนตน 

 
 

ผูปวยมีอาการตึงคันลดลง โดยดู

จาก 
- การซักถามอาการจากผูปวย 
- ผ่ืนผิวหนังแหงตึง คันลดลง 
- ผ่ืนผิวหนังหนาลดลงและแหง

ลอกลดลง 
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 6. แนวทางปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลภาวะโภชนาการ 
         6.1 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคงไวซ่ึงภาวะสมดุลของโภชนาการ 
 เปาหมายระยะสั้น   1. รักษาภาวะสมดุลทางโภชนาการ 
 เปาหมายระยะยาว  1. ปองกันการเกิดภาวะผิดปกติทางโภชนาการ 
ปญหาและความตองการ 
(วินิจฉัยทางการพยาบาล) 

กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมิน 

ผูปวยมีภาวะสมดุลของ
ภาวะโภชนาการ 
ขอมูลสนับสนุน 

- จากการประเมินสภาพผ่ืน
ผิวหนังแดงแหงมีสะเก็ดลอก

เปนขุยเล็กนอย 
- จากการตรวจรางกาย  ไม

พบอาการบวม/ซีด 
- จ ากผลก า ร ต ร ว จท า ง

ห องปฏิ บัติ การ   ผลของ 

CBC และAlbumin  ปกติ 

1 .  ประ เมินความรู ความเข า ใจและ

พฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการรับประทาน

อาหารที่จําเปนตอรางกายใหครบถวน 
2. ใหขอมูลและสรางการมีสวนรวมของ

ผูป วยในการวางแผนการ จัดอาหาร

เพ่ิมเติม โดย 
 - สงเสริมใหไดรับสารอาหารใหครบ 5 หมู

เนนโปรตีนสูงยอยงาย เชน เนื้อปลา ไข 

ถั่ว นม เกลือแร วิตามินและผักผลไม โดย

ประเมินจากสภาพของผิวหนัง ประวัติการ

รับประทานอาหาร และการตรวจรางกาย 
 - ดูแลจัดอาหารใหเหมาะสมตามสภาพ

และความตองการของผูปวยในแตละราย

และไมขัดตอแผนการรักษา 
 - แนะนําใหหลีกเล่ียงอาหารที่มีรสจัด 

อาหารหมักดอง เครื่องดื่มที่มีสวนผสม

ของแอลกอฮอล 
 - สงเสริมการรับประทานอาหารของ

ผูปวย เชน การจัดอาหารใหดูนา

รับประทานและจัด ส่ิ งแวดลอมใหมี

บรรยากาศนารับประทาน, แนะนําญาติให
นําอาหารที่ผูปวยชอบมาใหและไมขัดตอ

แผนการรักษา 
- ติดตามผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

- ผู ป ว ย มี ภ า ว ะ ส ม ดุ ล ท

โภชนาการ โดยดูจาก 
  - สะเก็ดไมเพ่ิมขึ้น / ผิวหนัง

แหงลอกลดลง 
  - ผ ล ก า ร ต ร ว จ ท า ง

หองปฏิบัติการปกติ  

 
Hct = 37-47 % ในเพศหญิง 

       = 42-52 %  ในเพศชาย 

Total protein = 6-8 g/dl 
Albumin        = 3.7-5.5 g/dl 
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 6.2 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเฝาระวังความเสี่ยงตอภาวะทุพโภชนาการ 
 เปาหมายระยะสั้น   1. ลดภาวะเส่ียงทางโภชนาการ 
 เปาหมายระยะยาว   1. ปองกันภาวะเสี่ยงทางโภชนาการ 
ปญหาและความตองการ 
(วินิจฉัยทางการพยาบาล) 

กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมิน 

ผูปวยเ ส่ียงตอภาวะทุพ
โภชนาการ 
ขอมูลสนับสนุน 
- จากการประเมินสภาพผื่น

ผิวหนังแดงแหง สะเก็ดลอก

หลุดรวง 
- จากการตรวจรางกาย พบ

อาการซีด บวมระดับ 1-2  
- จ า กผลก า ร ต ร ว จท า ง

หองปฏิบัติการ ผลการตรวจ 

CBC, LFT มีคาผิดปกติ 
- ผู ป ว ย เ บ่ื อ อ า ห า ร 

รับประทานอาหารไดนอย 

1. รวมกับผูปวยและญาติวิเคราะหและ

คนหาสาเหตุและปจจัยเส่ียง 
2. ประเมินความรูความเขาใจของผูปวย

และญาติตอการควบคุมปจจัยเส่ียง 
3. ใหขอมูลและสรางการมีสวนรวมของ

ผูปวยและญาติในการควบคุมและลด

ปจจัยเส่ียง 
- ทํากิจกรรมการพยาบาลตามสภาวการณ

รักษาสมดุลของโภชนาการ  เพ่ิมเติมใน

เรื่อง   สังเกตอาการบวม   ดวยการช่ัง

น้ําหนักตรงเวลาทุกวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผูปวยไมมีภาวะเสี่ยงตอภาวะ

ทุพโภชนาการ 
- ผู ป ว ยมี ภ า ว ะสมดุ ล ท า ง

โภชนาการ  โดยดูจาก 
     - สะเก็ดไมแหงลอกเพิ่มขึ้น/ 

ผิวหนังแหงลอกลดลง 
     - ผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการ  

         Hct=37-47% ในเพศหญิง 

         Hct=42-52% ในเพศชาย 

         Total  protein = 6-8g/dl 
         Albumin = 3.7-5.5 g/dl 
     - รับประทานอาหารไดปกติ  
ไมมีอาการเบ่ืออาหาร 
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  6.3 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อฟนฟูภาวะทุพโภชนาการ 
 เปาหมายระยะสั้น   1. ผูปวยมีภาวะทุพโภชนาการลดลง 
 เปาหมายระยะยาว  1. ผูปวยไมมีภาวะทุพโภชนาการ 
ปญหาและความตองการ 
(วินิจฉัยทางการพยาบาล) 

กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมิน 

ผู ป ว ย มี ภ า ว ะ ทุ พ
โภชนาการ 
ขอมูลสนับสนุน 
- จากการประเมินสภาพผ่ืน

ผิวหนังแดงแหงมีสะเก็ดลอก

หลุดรวงมากทั่วตัว 
- จากการตรวจรางกาย พบ

อาการซีด บวม ระดับ 3-4  
- จ า ก ผลก า ร ต ร ว จ ท า ง

หองปฏิบัติการ   

  Hct = < 30% ในเพศหญิง/

เพศชาย  

  Total  protein <5.5 g/dl 
   Albumin <3 g/dl 
 

- ประเมินและวิเคราะหระดับของภาวะทุพ

โภชนาการ 
- ใหขอมูลและสรางการมีสวนรวมของ

ผูปวยในการควบคุมและแกไขภาวะทุพ

โภชนาการ 
- ในระยะที่มีสะเก็ดหลุดลอกมาก ใหเพ่ิม

ไขขาว 2-3 ฟอง/วัน 
- ประเมินการหลุดลอกของสะเก็ดตาม

เกณฑการประเมิน 
- ทํากิจกรรมการพยาบาลตามภาวะเสี่ยง

ทุพโภชนาการ 
- จัดอาหารใหเหมาะสมกับระดับของ

ภาวะโภชนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผูปวยมีภาวะทุพโภชนาการ

ลดลง  บวมลดลง 

- ผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการเก่ียวกับความ

เขมขนของเม็ดเลือด  และ

โปรตีนอยูในเกณฑปกติ  คือ  

      Hct=37-47% ในเพศหญิง 

       Hct=42-52% ในเพศชาย 

       Total  protein = 6-8g/dl 
       Albumin = 3.7-5.5 g/dl 
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   7. แนวทางปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลขอ 
      7.1 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคงไวซ่ึงสภาพปกติของขอ 
 เปาหมายระยะสั้น   1. เพื่อคงไวซ่ึงสภาพปกติของขอ 
 เปาหมายระยะยาว  1. เพื่อปองกันไมใหเกิดภาวะผิดปกติของขอ 
ปญหาและความตองการ 
(วินิจฉัยทางการพยาบาล) 

กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมิน 

ผูปวยคงไว ซ่ึงสภาพปกติ
ของขอ 
ขอมูลสนับสนุน 
- การเคล่ือนไหวของขอปกติ 
-ไมมีอาการปวด  บวม  แดง 

รอนบริเวณขอ 

1. ประเมินและสรางการมีสวนรวมของผูปวย 

ในการประเมินการเคล่ือนไหวและการดูแลขอ 
2. ใหขอมูลการปฏิบัติตัวในการดูแลการ

เคล่ือนไหวขอ 
3. ดูแลใหผูปวยควบคุมอาการทางผิวหนัง

ไมใหมีอาการเพ่ิมขึ้น ในเรื่องการปฏิบัติตัวที่

ถูกตอง การทายาอยางสม่ําเสมอ หามขาดยา 

4. ใหคําแนะนําในเรื่อง 
- การหลีกเล่ียงอาหารที่มีกรดยูริคสูง เชน สัตว

ปก เครื่องในสัตว ผักทอดยอด ลูกเหลียง เปน

ตน 
- หลีกเล่ียงกิจกรรมที่ทําใหเกิดภาวะที่ทําใหขอ

เส่ือม/อักเสบ เชน การนั่งยอง การกระโดด 

เปนตน 
- แนะนําการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ไม

หักโหม อยางนอย 30 นาที 3 ครั้ง/สัปดาห 
- แนะนําการบริหารขออยางสม่ําเสมอ 
- รักษาน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑปกติ 
-แนะนําเรื่องการรับประทานอาหารที่มีโปรตีน

สูงและแคลเซียมสูง เพ่ือปองกันกระดูกเส่ือม

และซอมแซมผิวหนังสวนที่สึกหรอ 
 

- ผู ป ว ย ไ ม มี อ า ก า ร

ผิดปกติของขอ  โดย

สังเกตจาก 
     - การ เคลื่ อน ไหว

ของขอปกติ 
     - ไมมีอาการปวด 

บวม แดง รอนบริเวณ

ขอ 
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 7.2 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผูปวยที่มีภาวะเส่ียงตอการอักเสบของขอ 
 เปาหมายระยะสั้น  1. ลดภาวะเส่ียงตอการเกิดขออักเสบ 
 เปาหมายระยะยาว 1. ปองกันภาวะเสี่ยงตอการเกิดขออักเสบ 
ปญหาและความตองการ 
(วินิจฉัยทางการพยาบาล) 

กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมิน 

ผูปวยเ ส่ียงตอภาวะขอ
อักเสบ 
ขอมูลสนับสนุน 
ผูปวยมีอาการผิดปกติของ

ขอ โดยการซักถามอาการ

ผูปวย 
- การเคล่ือนไหวขอขอรูสึก

ตึง เคล่ือนไหวไดไมเต็มที่ 
- จากการตรวจร า งกาย 

ผูปวยมีอาการกําเริบของผ่ืน

มากขึ้น 

- ประเมินความรูความเขาใจและสราง

การมีสวนรวมของผูปวยในการลดและ

ปองกันภาวะเสี่ยงตอการเกิดขออักเสบ 
- ใหขอมูลและการมีสวนรวมของผูปวย  

ในการควบคุมและปองกันปจจัยเส่ียงตอ

การเกิดขออักเสบ 
- เนนย้ําใหผูปวยปฏิบัติตนตามแผนการ

รั กษาอย า งต อ เนื่ อ ง (ตาม เอกสาร

คําแนะนํากอนกลับบาน) 
- มาพบแพทยตามนัดอยางสม่ําเสมอ 
- หลีกเล่ียงปจจัยกระตุนใหผ่ืนกําเริบ

(ภาคผนวกที่1หัวขอปจจัยที่ มีส วน

กระตุนหนา48) 
- แนะนําใหสังเกตอาการเริ่มตนของการ

ปวดขอ เชน มีเสียงกรอบแกรบในขอ 

เจ็บเสียวขณะเคล่ือนไหวขอ 
- อาการบวมตึงของขอปลายนิ้ว 
- แนะนําการบริหารขออยางสม่ําเสมอ 

โดยสาธิตและใหทําตาม 
- แนะนําการเปล่ียนอิริยาบถที่ถูกตอง 

 
 
 
 

- ผู ป ว ย เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ข อ ไ ด

ตามปกติ 
- ผ่ืนผิวหนังไมกําเริบเพ่ิมขึ้น 
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  7.3 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผูปวยที่มีภาวะขออักเสบ 
 เปาหมายระยะสั้น   1. มีอาการขออักเสบลดลง 
 เปาหมายระยะยาว  1. ปองกันภาวะขออักเสบ 
ปญหาและความตองการ 
(วินิจฉัยทางการพยาบาล) 

กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมิน 

ผูปวยมีภาวะขออักเสบ 
ขอมูลสนับสนุน 
ผูปวยมีอาการผิดปกติของขอ 

โดย การซักถามผูปวย 
- ก า ร เ ค ล่ื อ น ไ ห ว ข อ ง ข อ

ลํ า บ า ก  เ จ็ บ ป ว ด เ มื่ อ

เคล่ือนไหว 
จากการตรวจรางกาย 
- ผูปวยมีอาการกําเริบของผ่ืน

มากขึ้น 
- ขอบวมแดงอักเสบ 

- ประเมินและสรางการมีสวนรวมของ

ผูปวยในการประเมินอาการขออักเสบ 
- ใหขอมูลและการมีสวนรวมของผูปวยใน

การปองกันและลดอาการขออักเสบ 
- ทํากิจกรรมการพยาบาลตามภาวะเส่ียง

ของการปวดขอ เพ่ิมเติมเรื่อง 
     - ดูแลใหผูปวยพักผอนในระยะรุนแรง 
     - จัดทานอนโดยใชหมอนรองบริเวณ

ขอ 
     - จัดใหอยูบริเวณท่ีอบอุน หลีกเล่ียง

บริเวณที่เย็นจัด 
     - ประคบรอน 
     - การเคล่ือนไหว/กิจกรรมที่ทําใหขอ

อักเสบ 
- สังเกตและประเมินอาการปวดขอ 
- ดูแลชวยเหลือกิจวัตรประจําวันและ

ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 

- ดูแลใหยาบรรเทาอาการปวด (เมื่อ Pain 

score >5) 

 
 
 
 
 
 

- ผูปวยมีอาการขออักเสบ

ลด ล ง  โ ด ย สั ง เ ก ต แ ล ะ

ซักถามอาการของผูปวย 
- เจ็บปวดขอลดลง บวมแดง

ลดลง 
- เคล่ือนไหวขอไดดีขึ้น 
- ผ่ืนผิวหนังไมกําเริบมาก

ขึ้น 
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7.4 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผูปวยที่มีภาวะขออักเสบและขอพิการ 
 เปาหมายระยะสั้น   1. ฟนฟูสภาพขออักเสบและขอพิการ 
 เปาหมายระยะยาว  1. ปองกันไมใหขออักเสบและขอพิการเพิ่มข้ึน 
 
ปญหาและความตองการ 
(วินิจฉัยทางการพยาบาล) 

กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมิน 

ผูปวยมีภาวะขออักเสบและ
ขอพิการ 
ขอมูลสนับสนุน 
จากการตรวจรางกายผูปวยมี

ความพิการของขอ ขอบวม งอ 

ติ ด  ผิ ด รู ป เ ค ล่ื อ น ไ ห ว ไ ด

นอยลง 

-ประเมินและสรางการมีสวนรวมของ

ผู ป ว ยและญาติ ในการฟ น ฟู และ

ปองกันไมใหขอมีการอักเสบและขอ

พิการ 
- ใหขอมูลและการมีสวนรวมของผูปวย

และญาติในการฟนฟูสภาพขอและ

ปองกันไมใหขออกัเสบและพิการ

เพ่ิมขึ้น 
- ทํากิจกรรมการพยาบาลตามภาวะ

ของขออักเสบและเพ่ิมเติมในเรื่อง 
    1.สงปรึกษานักกายภาพบําบัด 
    2.สงทํากายภาพบําบัดตามแผนการ

รักษา 
    3.สงเสริมและดูแลชวยเหลือให

ผูปวยบริหารขอตามคําแนะนําของนัก

กายภาพบําบัดอยางสม่ําเสมอ 
    4.ฝกใหผูปวยปฏิบัติกิจวัตร

ประจําวันในการดูแลตนเอง 
- ติดตามผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการ 

   * Uric acid 
   * Rheumatoid  Factor 
   *CBC , ESR 
 

-ผูปวยและญาติเขาใจและให

ค ว า ม ร ว ม มื อ ใ น ก า ร ทํ า

กิจกรรมฟนฟูสภาพขอตาม

คําแนะนํา 
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   8. แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลผูปวยที่ไดรับการรักษา 
      8.1 ทางปฏิบัติการพยาบาลผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยยาทา 
 เปาหมายระยะสั้น    1. เฝาระวังผลขางเคียงที่จะเกิดของยาทา 

เปาหมายระยะยาว   1. ปองกันและฟนฟูภาวะแทรกซอนและผลขางเคียงของยา 

ปญหาและความตองการ 
(วินิจฉัยทางการพยาบาล) 

กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมิน 

ผูปวยเส่ียงตอการเกิดอาการ
ขางเคียงจากยาทา ไดแก 
อาการระคายเคอืงผิว ผิวแสบ

แดงคัน รขูุมขนอกัเสบ ผิวบาง

มัน เสนเลือดฝอยใตผิวหนัง

ขยาย ผิวหนังแตกลาย ติดเชื้อ

งาย เปนสิว ผิวเหี่ยวยน 

 
 
 
 
ขอมูลสนับสนนุ 
มีภาวะผลขางเคียงจากการใช

ยาทาไดแก 

* อาการระคายเคืองผิวหนัง 

* ผิวแสบ แดง คัน 

* รูขุมขนอักเสบ 

* ผิวบางมัน เสนเลือดฝอยใต

ผิวหนังขยาย 

* มีภาวะติดเชื้อไดงาย 

- ใหความรูและขอมูลเพ่ือใหผูปวยมีสวนรวมใน

การเฝาระวังผลขางเคียงที่จะเกิดของยาทา 
- อธิบายขอบงใช  อาการขางเคียงของการใชยา

แตละชนิด ( ภาคผนวกที่2หัวขอการสังเกต-เฝา

ระวังอาการขางเคียงของยาทาหนา62) 
- แนะนําวิธีการทายา 
- สอน สาธิต วิธกีารทายาที่ถูกตอง 
- เฝาสังเกตอาการผิดปกติกอนและหลังทายา 
 ( อาการเหอแดงแสบรอนผ่ืน ) 

- ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ิมเติมจากกิจกรรมการ
พยาบาลในหัวขอเส่ียงตอการเกิดอาการ

ขางเคียงของยาทา 
1. แนะนําใหหยุดการใชยาทาที่กอใหเกิด

ผลขางเคียง 

2. แนะนําใหใชยาในกลุม  Emollient  เชน Cream 

base , Petrolatum , Liquid  paraffin ฯลฯ 
3. กรณีที่ผ่ืนเหอแดง แสบรอน ใหประคบเย็น 

เชน Cold pack , กระเปาน้ําแข็ง 
4.รายงานแพทยเพ่ือปรับแผนการรักษา 

5. สังเกตความรุนแรงของอาการขางเคียงที่
เกิดขึ้น 
6. หลีกเล่ียงกิจกรรมที่กอใหเกิดการระคายเคือง

ตอผิวหนัง เชน การกรอผิว อาบแดด เปนตน 
 

- ไมพบอาการขางเคียงที่
เกิดจากยาทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- อาการผลขางเคียงจาก

การใชยา  ทาลดลง  จน

เขาสูภาวะปกติ 
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8.2 แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลผูปวยที่ไดรับการรักษายาดวยรับประทาน 
 เปาหมายระยะสั้น  1. เฝาระวังผลขางเคียงที่จะเกิดของยารับประทาน 
 เปาหมายระยะยาว 2. ปองกันและฟนฟูภาวะแทรกซอนและผลขางเคียงของยา  
       รับประทาน  
ปญหาและความตองการ 
(วินิจฉัยทางการพยาบาล) 

กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมิน 

ผู ป ว ย แล ะญาติ ค ว ร มี
ความรูความเขาใจในการ
ใช ย า รั บประทานและ
สังเกตอาการขางเ คียง
ของยารับประทาน ไดแก 
ระบบทางเดินอาหาร 
        * ปากแหง 
        *ริมฝปากแหง / มีแผล

ในชองปาก 
*ทองผูก 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
* ทองเดิน 

 
 
 
 
 

-ใหความรูและขอมูลเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของ
ผูปวยและญาติในการเฝาระวังและปองกัน

ผลขางเคียงของยารับประทาน 
- อธิบายสาเหตุและความจําเปนในการใชยา 
- แนะนําวิธีการใชยาที่ถูกตองและผลขางเคียงที่อาจ

เกิดจากการใชยา ( ภาคผนวกที่2หัวขอการเฝาระวัง

สังเกต-อาการขางเคียงของยา รับประทาน หนา63) 

- ใช Vaseline ทาบอยๆทุก 2-3 ช.ม. 
- จิบน้ําบอยๆทุก 2-3 ช.ม. 
- ดูแลรักษาความสะอาดของชองปาก และบวนปาก

ดวยน้ําเกลือ ( 0.9%NSS ) หลังอาหารทุกเวลา 
- ดูแลรับประทานอาหารที่มีกากใย เชน ผักสดและ

ผลไมจําพวก มะละกอ กลวย เปนตน 
- ใหยาระบายออนๆตามแผนการรักษา 
- ดูแลใหรับประทานอาหารเหลวและกากนอย รสไม

จัด 

- ดูแลใหสารน้ําและเกลือแรทดแทนตามแผนการ

รักษา 
- รายงานเมื่อพบอาการผิดปกติ 
- รับประทานอาหารออน , รสไมจัด 
- ดุแลใหไดรับความสุขสบายโดยใหยาบวนปากที่

ผสมยาชาเฉพาะที่กอนอาหารไดแก 2% Xylocaine 

viscous 
 

- ผูปวยและญาติมี

ความรูความเขาใจใน

การใชยารับประทาน 

 
 
- ไมพบอาการปากแหง 
- ไมมีการติดเชื้อในชอง

ปาก 

 
 
- พฤติกรรมการขบัถาย

ปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
- ไมมีภาวะขาดสารน้ํา

และอาหารผูปวย

บรรเทาอาการเจ็บปวด 

ทําใหรับประทานอาหาร

และน้ําไดพียงพอ 
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ปญหาและความตองการ 
(วินิจฉัยทางการพยาบาล) 

กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมิน 

 * คล่ืนไส อาเจียน  - ดูแลใหไดรับความสุขสบายและบรรเทา

อาการคล่ืนไส อาเจียนโดย 
* ดูแลหรือชวยเหลือใหทําความสะอาด ปาก 

ฟน  หลังรับประทานอาหารและหลังการ

อาเจียนทุกครั้ง 
* จัดใหผูปวยในทานั่งหรือนอนศีรษะสูง 45 

องศา แลกระตุนใหหายใจเขาลึกๆพรอมผอน

ลมหายใจออกทางปากขณะรูสึกคล่ืนไส 
*  ใหบ วนปากดวยน้ํ าอุนและจิบน้ํ าอุ น

ภายหลังอาเจียน 
* ดูแลและชวยเหลือผูปวยพักผอนบนเตียง

ในทานั่งหรือนอนศีรษะสูง 60 -90 องศา

อย า งน อย  ครึ่ ง ถึ ง  1ชั่ ว โม ง  ภายห ลั ง

รับประทานอาหาร 
* กําจัดเศษอาหาร เช็ดทําความสะอาด

เปล่ียนทานอนและเส้ือผาที่เปรอะเปอนทันที 
* แนะนําใหผูปวยดื่มน้ําหรือรับประทาน

อาหารทีละนอยบอยๆ ครั้ง และไมรีบเรง 
* สังเกตและบันทึกลักษณะจํานวนครั้ ง 

ปริมาณสี กล่ิน ของอาเจียนถาพบความ

ผิดปกติ เชน มีเลือดปนใหรีบแจงแพทยทันที 
* หลีกเล่ียงอาหารที่สงเสริมใหมีอาการ

คล่ืนไสอาเจียน 

- ดูแลใหผูปวยไดรับอาหารที่สงเสริมการ

สรางเม็ดเลือดแดง เชน ผักใบเขียว เครื่องใน

สัตว ตับ ไขแดง เนื้อปลา ถั่ว นม เปนตน 
- มีการพักผอนและมีกิจกรรมตามสภาพ

อยางเหมาะสม 
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ปญหาและความตองการ 
(วินิจฉัยทางการ

พยาบาล) 
กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมิน 

* เย่ือบุตาแหง 
 

- ติดตามผล Lab CBC ( RBC , WBC ) 

เปนระยะทุก 2 สัปดาหหรือดุลพินิจของ

แพทย 
- สังเกตอาการพรองออกซิ เจน  เชน 

เหนื่อย หอบ ปลายมือปลายเทาเขียว 
- เฝาระวังการเกิดอุ บัติ เหตุ  โดยจัด

ส่ิงแวดลอมใหโลง  ปราศจากส่ิงของ

เกะกะ พ้ืนไมเปยกแฉะ , ล่ืน 

- ดูแลทําความสะอาดตาโดย เช็ดดวย 

0.9 % NSS เชา – กอนนอน 
- หลีกเล่ียงที่กอใหเกิดอาการระคาย

เคือง เชน การใสเลนสเทียม ( contact 

lens ) เขียนขอบตา เปนตน 
- รายงานแพทยเพ่ือพิจารณาใหน้าํตา

เทียม ทุก 1 -2 ช.ม. ตามแผนการรักษา 
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8.3 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผูปวยผูปวยที่ไดรับการรักษาโดยการฉายแสง 
 เปาหมายระยะสั้น  1. เฝาระวังผลขางเคียงที่จะเกิด 
 เปาหมายระยะยาว 2. ปองกันและฟนฟูภาวะแทรกซอนและผลขางเคียงของการ
       ฉายแสง  

ปญหาและความตองการ 
(วินิจฉัยทางการพยาบาล) 

กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมิน 

ผูปวยเสี่ยงตอการเกิด
ผลขางเคียงจากการฉาย
แสง 
ขอมูลสนับสนุน 
- จากการซักถามผูปวยบอก

วามีอาการแสบรอน  คัน 

ผิวหนังหลังฉายแสง 
- จากการสังเกตผูปวย  มี

อาการผิวแดงเหอ คลํ้า คัน

มากขึ้น 

- ใหความรูและขอมูลเพ่ือใหผูปวยมีสวน

รวมในการเฝาระวังปองกันภาวะแทรกซอน

จากการรักษาโดยการฉายแสง 
- แนะนําขั้นตอนในการฉายแสงและการ

ปฏิบัตติัวของผูปวยกอน  
- ขณะหลังฉายแสง ( ภาคผนวกที่2หัวขอ

การดูแลผูปวยกอน-หลังฉายแสงหนา61)  
- สังเกตผลขางเคียง 
- ดูแลประคบเย็นใหโดยใชผาชุบน้ําเย็นปด

ทับบริเวณที่แสบแดงเปนเวลา 15 -30 นาที 

- ดูแลทาครีม Emollient หลังฉายแสง ถายัง
ไมดีขึ้นรายงานแพทยเพ่ือพิจารณาปรับการ

รักษาที่เหมาะสม 
- ดูแลเรื่องการทายาตามแผนการรักษา 
- พิจารณาเรื่องการใหยารับประทานเพ่ือลด

อาการแสบรอน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- ผู ป ว ย ป ล อ ด ภั ย จ า ก

ผลขางเคียงจากการฉาย

แสง 

 
 
 
- ไมมีอาการแสบแดง 

 
 
- ไมมีอาการผิวแหงคลํ้า คัน 
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9.แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลการดูแลตอเนื่อง 
      9.1 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อหาปจจัยเสี่ยงในการควบคุมการกําเริบของโรค 

เปาหมายระยะสั้น 1. ผูปวยและผูดูแลมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับโรค  
 การรักษา และสามารถปฏิบัติการดูแลตนเองไดอยางถูกตอง 
เปาหมายระยะยาว  1. ผูปวยและผูดูแลสามารถดูแลตนเองตอเนื่องเม่ือกลับไป

อยูบานไดอยางถูกตอง 
ปญหาและความตองการ 
(วินิจฉัยทางการพยาบาล) 

กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมิน 

ผูปวย ญาติและผู ดูแลมี
ความพรอมในการดูแล
ตนเองของผูปวยกอนกลับ
บาน 
ขอมูลสนับสนุน 
- โรคสะเก็ดเงินเปนโรคเรื้อรัง 
- การรักษาที่ตอเนื่อง และ

การดูแลตนเองอยางถูกตอง

จะสามารถควบคุมอาการ

ของโรคได 
- ผูปวยแตละรายมีความ

พรอมและมีความสามารถใน

การดูแลตนเองไมเทากัน 

* ประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง 

1. กรณีผูปวยสามารถดูแลตนเองได 
* ใหขอมูลสภาวการณเจ็บปวยและการ

รักษาพยาบาลเปดโอกาสใหผูปวยและ

ญาติไดซักถามปญหา  /  ขอสงสัยของ

ผูปวย และญาติอยางชัดเจน 
* ทบทวนความรู ความเขาใจและใหขอมูล

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับโรคและแนวทางการ

รักษาการปฏิบัติตัวเพ่ือควบคุมปองกัน

และฟนฟูสภาพ 
* สาธิตและฝกทักษะสําคัญในการการ

ดูแลตนเอง 

  - การทายา การนวดศีรษะ การสระผม 

การทํา occlusion เล็บ / ผ่ืน ที่ผิวหนังการ

ประคบ 

  - การรับประทานยา ขอควรระวังของการ

ใชยา 
  - การรับประทานอาหารในแตละวันควร

ใหครบ 5 หมู แตควรเพ่ิมโปรตีน  เพ่ือ

ทดแทนการสูญเสียโปรตีนจากสะเก็ดหลุด

ลอกและควรดื่มน้ํามากกวา 2 ลิตร / วัน 
 

-  ผูปวย /  ผูดูแล  มีความรู

เก่ียวกับโรค การรักษา และ

สามา รถปฏิ บั ติ ก า ร ดู แ ล

ตนเองไดอยางถูกตอง 
- ไมมีอาการผ่ืนกําเริบดวย

สาเหตุการดูแลตนเองไม

ถูกตองและไมกลับมานอน

โรงพยาบาลกอน 28 วัน 
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ปญหาและความตองการ 
(วินิจฉัยทางการพยาบาล) 

กิจกรรมการพยาบาล เกณฑการประเมิน 

 - การปองกัน / การฟนฟูสภาพของการ

เกิดความพิการของขอตางๆ 

- ใหคํ าแนะนํ าญาติ ในการจัดการ

สภาพแวดลอม ที่อยูอาศัยใหสะอาดไมมี

ฝุน 

- แนะนําการกลับมาตรวจตามนัดแพทย 

- กรณีผูปวยมีปญหา / ความตองการไป

รับการรักษาตอที่สถานบริการใกลบาน

ตองสงตอขอมูลใหชัดเจน 

2.กรณีตองมีผูดูแล 

- เปดโอกาสใหผูปวยและญาติมีสวน

รวมในการวางแผนและใหการดูแลผูปวย

ตามความเหมาะสมและความพรอมของ

ผูปวยและญาติ แตละราย 

- รวมวางแผนกับครอบครัวในการหา

ผูดูแลเพื่อฝกทักษะในการดูแลผูปวย

อยางถูกตองโดยปฏิบัติการเชนเดียวกับ

กรณีที่  1  วางแผน  ปรับและพัฒนา

ความสามารถในการดูแลตนเองของ

ผูปวย 

- หาขอมูลและประสานงานแหลง

สนับสนุนดานสุขภาพเพื่อเตรียมผูปวย

และญาติกอนกลับบาน 

- สงตอขอมูลในเรื่องโรค การรักษา และ

ปญหาที่ตองดูแลตอเนื่อง 

- จัดทําสมุดประจําตัวผูปวยในการสงตอ

ขอมูลและแนวทางการปฏิบัติตัว 
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ภาคผนวกท่ี 1 
 

     โรคสะเก็ดเงิน 
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ภาคผนวกที่ 1 

โรคสะเก็ดเงิน Psoriasis 

Psoriasis เปนโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งยังไมทราบสาเหตุแนชัด อาจถายทอดทางพันธุกรรมได พบได

ประมาณรอยละ 2 – 4 ของประชากรทั่วโลก เปนไดทั้งเพศชายและเพศหญิงในอัตราสวนเทา ๆ กัน และพบ

ในผูปวยในเจริญพันธุไดมากกวาในเด็กและผูสูงอายุ ผ่ืนจะเปนบริเวณหนังศีรษะ แขน ขา และลําตัว ใน

ผูปวยบางรายอาจมีความผิดปกติของเล็บและปวดขอรวมดวย โรคนี้จะเปน ๆ หาย ๆ 
 

ชนิดของโรคสะเก็ดเงิน ( Psoriasis )แบงออกเปนชนิดตาง ๆไดดังนี้ 

1. Psoriasis vulgaris ( plaque type ) 
เปนรอยโรคที่พบบอยที่สุด มีลักษณะเปนแผนหนา (plaque) มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 

1 เซนติเมตร จนถึงหลายเซนติเมตร มีรูปรางกลมหรือรูปรี  plaque  หลายอันอาจมารวมกันเปนปนใหญ 

ทําใหเห็นรอยหยัก โคง รอยโรคมักพบบริเวณศีรษะ ขอศอก หัวเขา แตอาจเกิดขึ้นไดทั่วแหงทั่วรางกาย 

รอยโรคมักพบบริเวณที่ผิวหนังเสียดสีกัน เชน รักแร ขาหนีบ ใตราวนม จะเปน patch สีแดง เปนมัน

ขอบเขตชัดเจน แตไมมี scale ผูปวยบางรายอาจมีอาการคัน 

2. Guttate psoriasis 
มักพบรอยโรคชนิดนี้ในกลุมที่มีอายุนอยลักษณะเปนผ่ืนแดงคลายหยดน้ํา รอยโรคมัก

เกิดขึ้นหลังจากผูปวยเปนหลอดคออักเสบ ( Pharynxgitis ) จากเช้ือ streptococcus รอยโรคมีลักษณะ

เปนตุมนูนแข็ง  

( papule ) สีแดง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5 -1.5 เซนติเมตร และมีขุย ( scale ) สีขาวติดอยู Papule มี

จํานวนมากกระจายอยูตามลําตัวและสวนบนของแขน ขา นอกจากนี้อาจพบสวนอื่นของรางกาย 

3. Psoriasis erythroderma 
พบรอยโรคชนิดนี้นอยมีลักษณะเปนผ่ืนแดงและมี scale ทั่วตัว อาจมีอาการคันรวมดวย

ผูปวยอาจมี  Psoriasis vulgaris นํามากอนแลวกลายเปน erythroderma หรืออาจเกิด erythroderma 

ตั้งแตแรก ผูปวยที่เปน Generalized pustular psoriasis บางรายอาจมี erythroderma ทั่วตัว โดยมี 

pustule เพียงเล็กนอยรวมกับมีไขสูง ออนเพลีย อาการกําเริบบอย ถาเปนระยะเวลานานจะมีอัตราการตาย

สูง การเกิด erythroderma  อาจเนื่องจากการใชยาทาที่ระคายเคือง เชน Anthralin การฉายแสง

อัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคล่ืน  290 – 320 nm. มากเกินไป การติดเชื้อหรือการไดรับยามาเลเรีย  เปน

ตน 
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ผูปวยที่เปนผ่ืนแดงทั่วตัว (erythroderma ) และม ีscale หลุดลอกออก จะสูญเสียน้ํา 

โปรตีน และ       เหล็กออกจากรางกายมาก เลือดไหลเวียนมาที่ผิวหนังมากขึน้ หัวใจตองสูบฉีดเลือด

เพ่ิมขึ้น ซึ่งผูปวยที่เปนโรคหัวใจหรือความดนัโลหติสูง อาจเกิดโรคหัวใจได 
4. Pustular psoriasis แบงเปน 2 ชนิด คือ 

 Generalized pustular psoriasis ( Von zumbusch ) 
ชนิดที่เปนทั่วตัวพบรอยโรคชนิดนี้นอย ผูปวยอาจมีรอยโรคแบบ Psoriasis vulgaris 

เนื่องจากการใหรับประทานยาคอรติโคสตีรอยด รักษาโรคสะเก็ดเงินแลวหยุดยาไป หรือเกิดจากสาเหตุอื่น 

เชน ไดรับยาทาที่ระคายเคือง เชน Coal tar, Anthralin การติดเชื้อ การตั้งครรภ เปนตน ผูปวยจะมีไขสูง 

ออนเพลีย มีตุมหนอง ซึ่งไมมีเชื้อโรค  ( Sterile pustule ) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 – 3 มิลลิเมตร จํานวน

มากขึ้นอยูบน patch สีแดง อาจจะรวมเปนตุมหนองขนาดใหญที่เรียก Lake of pus พบรอยโรคที่ลําตัว 

แขน ขา ฝามือ ฝาเทา และใตเล็บ ซึ่งจะทําใหเล็บหลุดออก  ผูปวยมักมีการอักเสบของขอ ( Polyarthritis ) 

เม็ดเลือดขาวสูง อัลบูมินต่ํา ผูปวยอาจเสียชีวิตดวย โรคหัวใจวายหรือการติดเชื้อ ถาไมเสียชีวิตจะหายเปน

ปกติได แตกลับเปนใหมอีก 

 Localized pustular psoriasis  
ชนิดที่เปนเฉพาะที่ พบรอยโรคชนิดนอย ผูปวยมี pustule จํานวนมากกระจายอยูบน 

pustule สีแดง มีขุย อาจเกิดขึ้นที่ ฝามือ ฝาเทา ( Acrodermatitis continua pustulosis ) อาจมีอาการคัน 

หรือปวดแสบปวดรอน มักเปนเรื้อรัง รอยโรคซ่ึงเกิดที่ปลายนิ้วอาจลุกลามกลายเปน Pustular psoriasis 

ทั่วตัวได 
 

พยาธิกําเนิด ( Etiology ) 
สาเหตุของโรคยังไมทราบแนชัด แตถายทอดทางพันธุกรรมได ปจจัยที่ทําใหเปนผ่ืนเนื่องจาก 

1.มีการแบงตัว Keratinocyte ที่เร็วกวาปกติ และกระบวนการ Diferentiation ของ Keratinocyte 

ผิดปกติในผิวหนังของคนปกติ ในผิวหนังของคนผิดปกติเซลลจากช้ัน Basal cell  layer จะแบงตัวและ

เติบโตจนถึงชั้น Stratum corneum แลวหลุดออกไปโดยใชเวลาทั้งหมดประมาณ 26 วัน แตเซลลของผูปวย

สะเก็ดเงินใชเวลาประมาณ 4 7วัน การที่ผิวหนังแบงตัวเร็วเชนนี้ทําใหขบวนการสรางผิวหนังผิดปกติไป 

ผิวหนังหนาเปนชั้นแตเซลลผิวหนังขาดแรงยึดเหนี่ยวกันตามปกติทําให keratin หลุดลอกออกเปนแผน ๆ 

และสะเก็ดหนาผิดปกติ 

( Hyperkeratosis ) มีขุย (scale) ออกมามาก และเซลลขนาดโตกวาเซลลผิวหนังปกติ ทําใหชั้นหนังกําพรา

หนาเปน 4 เทา 
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2.มีความผิดปกติของ cellular immunity เนื่องจากจุลพยาธิวิทยาของโรคสะเก็ดเงิน พบวา 

Activated T-lymphocyte ในผิวหนัง ซึ่ง   T-lymphocyte  เหลานีจ้ะหล่ัง cytokines ซึ่งทําใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงของเซลลได 

 

 ปจจัยที่มีสวนกระตุนใหเกิดโรคสะเก็ดเงิน  ไดแก 
1.การบาดเจ็บของผิวหนัง เชน การเกา การถู การเสียดสี  รอยถลอก แผลผาตัด แผลไฟไหม น้ํา

รอนลวก ถูกแมลงกัด ผิวหนังอักเสบจากสาเหตุตาง ๆ เปนตน จะทําใหเกิดโรคสะเก็ดเงิน ขึ้นที่ผิวหนัง

บริเวณที่ไดรับบาดเจ็บ ปรากฏการณนี้เรียกวา “ Koebner phenomenon ” ซึ่งจะพบไดประมาณรอยละ 

24 – 51 ของผูปวยโรคสะเก็ดเงิน 

2.การติดเชื้อโดยเฉพาะเชื้อ Streptococcus มีสวนสําคัญในการทําใหเกิดโรคสะเก็ดเงินรอยละ 

56 – 85 ของผูปวยที่เปน Acute guttate psoriasis จะมีการติดเชื้อ  Streptococcus นํามากอนรอยโรคที่

ผิวหนัง ประมาณ 1 – 2 สัปดาห 

3.ความเครียดมีสวนทําใหโรคสะเก็ดเงินเปนมากขึ้น รอยละ 30 – 40 ของผูปวย 

4.ยาหลายชนิดทําใหกําเริบขึ้นไดแกยา Chloroquine Lithium Beta-adrenergic blocker เชน 

Inderal Trasicor Aptine  Tenormin Betaloc และยาลดการอักเสบที่ไมใชคอรติโคลสตีรอยด นอกจากนี้

ผูปวยโรคสะเก็ดเงินที่ไดรับการรักษาดวยยาคอรติโคสตีรอยดชนิดรับประทาน หรือชนิดทาบางชนิด เมื่อหยุด

การรักษาโรคกําเริบขึ้น 

5.อาหารบางชนิด และเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

6.Phototoxicity เชน sunburn ทําใหผ่ืนกําเริบมากขึ้น 

7การสัมผัสสารเคมี หรือสารระคายเคืองตาง ๆ ( Contact dermatitis ) 
 

ลักษณะทางคลินิก ( Clinical Picture ) 
 โรคนี้พบความผิดปกติไดทั้งที่ผิวหนัง ศีรษะ เล็บและขอ ที่ผิวหนังจะพบเปนผ่ืนแดง นูน ขอบเขต

ชัดเจนและมี scale สีขาวเงินซึ่งติดคอนขางแนน ถาแกะ scale ออกจะพบจุดเลือดออกเล็ก ๆ เรียกวา “ 

Auspitz sign ” ถามีรอยขีดขวน หรือบาดแผลที่ผิวหนัง เมื่อหายแลวจะเกิดรอยโรคของ psoriasis ได

เรียกวา“ koebner phenomenon ”  

 ลักษณะของโรคแยกตามบริเวณตาง ๆ ของรางกาย ดังนี้ 

 ศีรษะ     -    พบมีขุยรังแคทั่วหนังศีรษะ 

  -     มีสะเก็ดหนาเปนหยอม ๆ  โดยเฉพาะบริเวณทายทอย ตนคอ และหลังหู                                           

ขอบผมบริเวณ    หนาผากและจอนผม 
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ใบหนา   -     ผ่ืนแดงและขุยบริเวณหัวคิ้ว ขางจมูก บริเวณหนวดเคราและจอนผม 

                 -     หนาแดง ผิวมัน ผิวไมเรียบ มีตุมแดงและผ่ืนแดงลอกเปนขุย เปน ๆ หาย ๆ และ 

 มีสิวรวมดวย 

 -     เปนสิวเม็ดใส ๆ คลายสิวบริเวณหนาผากในวัยรุน 

  -    รอยดางขาวที่หนา เห็นไดชัดในคนผิวคลํ้าหรือหลังถูกแดด 

        ใบหู     -    มีขุยลอกในใบหู รูหู และหลังใบหู มีผิวแตกเปนรอง ๆ และเจ็บที่หลังหู และมี

อาการคันในรูหู 

ลําตัว       -     อาจเปนแครอยบวม ซึ่งหนาเปนปน ขอบชัดมีขุย 

  -     มีขนาดเล็กบางใหญบาง ตั้งแตตุมแดงขนาดเล็ก รอยแดงเปนวงบางแหงเปน     

บริเวณกวาง รูปรางคลายแผนท่ีบริเวณหนาอกหรือขางเตานม และอาจเปนที่  

หัวนม 

   -   วัยรุนอาจพบเปนตุมคลายสิวบริเวณหลัง หนาอก และตนแขน 

  -    รอยดางบริเวณหลังคลายโรคเกล้ือน 

  -     เด็กทารกพบเปนบริเวณกน ตนขาและอวัยวะเพศ บริเวณใตผาออม คลายผ่ืนแพ              

ผาออม 

- มีจุดแดงคลายจุดเลือดออกไมมีอาการคันและหายเองโดยไมตองรักษา 

แขน ขา   -    มักเปนผ่ืนแดง มีขุยขาวบริเวณขอศอก หัวเขา แขนและหนาแขง 

มือ เทา     -    ฝามือและฝาเทา หรือนิ้วมือบางนิ้ว มีผิวหนาดานลอก โดยเฉพาะขางที่ใชทํางาน 

        หรือ นิ้วเทาที่ถูกรองเทากัด 

- รอยเกาที่หลังเทาและขอเทา 

- ตุมหนองบริเวณขางนิ้วมือ ฝาเทา และนิ้วเทา 

- ผ่ืนแดงบริเวณหลังมือ หลังเทา นิ้วมือและโคนเล็บ 

- ซอกเทาหนาช้ืนเปนคราบสีขาว 

     ซอกแขนขา        -   พบบริเวณรักแร ขาหนีบ สะดือ ใตราวนม เปนรอยแดงมีขุย ชื้นแฉะ และมีขอบเขต

        ชัดเจน 

- ในเพศชายอาจเปนที่อัณฑะและอวัยวะเพศ 

เล็บ   -    เปนไดทั้งเล็บมือและเล็บเทา บางเล็บหรือทุกเล็บ 

- มีลักษณะเปนจุดบุมหรือหลุมเล็ก ( Pitting nail ) 

- เล็บหนาขรุขระเปนขุยเปอยยุย 

- เล็บกรอนไมติดกับผิวใตเล็บ ( Onycholysis )  
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- เล็บเปนสีเหลือง สีน้ําตาลหรือสีดํา 

     บริเวณเย่ือบุ      -    ล้ินเปนรอยแดง รูปรางเหมือนแผนที่หรือล้ินหนาและแตกเปนรอง 

- ริมฝปากแหงและลอก เมื่อดึงและลอกสะเก็ด จะมีเลือดออก 

- ที่บริเวณอวัยวะเพศชายเปนวงแดง เปน ๆ หาย ๆ อัณฑะหนามีขุย และคันเรื้อรัง 

ขอ      -    ประมาณรอยละ 5 – 15 ในผูปวยที่เปน psoriasis เรื้อรัง มักมีอาการปวดขอรวม

ดวย 

( psoriasis arthritis ) 

- มีอาการขอบวม เจ็บปวด โดยเฉพาะขอนิ้วมือ ขอนิ้วเทา ขอมือ 

ผูปวย psoriasis ที่เกิดรวมกับโรคเอดส มักมีลักษณะทางคลินิกคอนขางรุนแรง มี Inflammation 

มาก และตอบสนองตอการรักษาไมคอยดี 
 
การวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรค ( Diagnosis ) 
 อาศัยหลัก 2 ประการ คือ 
 

1. ประวัติและอาการทางคลินิก คือ เปนผ่ืนเรื้อรัง ตุมแข็ง ( papule ) หรือผ่ืนขุยหนา ( plaque ) 

สีแดง มีขอบเขตชัดเจน มีขุย ( scale ) หนาสีขาว ซึ่งเมื่อขูด scale ออก จะมีเลือดออกซิบ ๆ ( 

Auspitz sign) นอกจากนี้ยังพบรอยโรคที่ศีรษะ อาจพบความผิดปกติของเล็บ ขอรวมดวยและ

อาจมีประวัติผ่ืนแบบเดียวกันในครอบครัว 
 

โรคที่ตองแยก  ไดแก 

- Eczema ซึ่งเปน patch สีแดง มี scale ติดอยู มีขอบเขตไมชัดเจน ไมพบสะเก็ดสี

เงินและเมื่อแกะสะเก็ดจะไมมีจุดเลือดออก 

- Seborrheic dermatitis  patch จะมีสีไมแดงเขมเหมือน Psoriasis ขุยมีขนาดเล็ก

และไมซอนกันหนาเหมือน Psoriasis 

- โรคกลาก ( Dermatophytosis ) จะมีขอบเขตชัดเจนมี scale เมื่อขูด scale มา

ใสน้ํายา10%KOH และสองดูดวยกลองจุลทรรศน จะตรวจพบสายรา ( hyphae ) 

- Candidiasis ซึ่งเปน patch สีแดง มี scale ติดอยู และมักมี pustule หรือ  

papule กระจายอยูรอบ patch ( Satellite Lesion ) เมื่อขูดขุยมาใสน้ํายา 

10%KOH และสองดูดวยกลองจุลทรรศนจะพบ pseudo-hyphae และ  spore 
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- Pityasis lichenoides chronica จะมีลักษณะคลาย Psoriasis erythroderma 

และจะมี papule แหลม ๆ อยูทีรู่ขมุขน ผิวหนัง บริเวณฝามือ ฝาเทา จะมีเคราติน

หนาสีเหลืองและเปนมัน 
 

2. การตรวจทางพยาธิวิทยา ควรเลือกจากรอยโรคที่ขึ้นใหม ๆ ซึ่งจะมีพยาธิสภาพที่แสดงลักษณะ

ของโรคสะเก็ดเงิน ดังนี้ 

 Rete ridge ของหนังกําพราในช้ัน  stratum spinosum ยาวย่ืนลงไปในหนังแท 

 หนังแทสวนบน (Papillary dermis) ยาวและบวมน้ํา มีหลอดเลือดฝอยขยายตัวและมี mononuclear 

call อยูลอมรอบหลอดเลือด 

  

 Stratum malpighii ที่อยูเหนือ papillary dermis บางลง 

 มีการบวมน้ําระหวางเซลลที่อยูชั้นบนของ straum malpighii และมี neutrophil มาแทรกอยูเรียก

ความผิดปกตินี้วา spongiform pustule ซึ่งเปนลักษณะสําคัญของโรคสะเก็ดเงิน 

 Granular cell ในชั้นหนังกําพราหายไป 

 ชั้นเคราตินหนาขึ้น และยังมีนิวเคลียสหลงเหลืออยูในเซลล ( parakeratosis ) 

 มี Munro micro-abscess ซึ่งเปนของนิวเคลียสของ neutrophil ที่เหี่ยวฝอลงและติดสีเขมภายใน

บริเวณที่มี parakeratosis 
 

พยาธิสภาพของ Pustular psoriasis จะมี neutrophil อยูใน spongiform pustule และ 
munro micro-abscess มีขนาดใหญ 

การรักษา ( Treatment ) 
Psoriasis เปนโรคเรื้อรัง ยังไมมีวิธีรักษาใหหายขาดได แตสามารถควบคุมใหอาการสงบ ไมลุกลามมากขึ้น 

 การพิจารณาเลือกยาและวิธีการรักษา psoriasis ประกอบดวย  

1. ชนิดและความรุนแรงของโรค 

2. บริเวณที่เปนผ่ืน 

3. อายุของผูปวย 

4. สุขภาพทั่วไปของผูปวยวามีโรคประจําตัวอะไรบาง เชน โรคตับ โรคไต ความดัน

โลหิตสูง ไขมันในโลหิตสูง เปนตน 

Psoriasis แบงการรักษาเปนกลุมใหญเปน 3 กลุม ไดแก 

1.  Topical therapy การทายาเฉพาะที่ ไดแก  

     1.1  Emollient 
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     1.2  Keratolytic agent 

     1.3  Tar 

     1.4  Anthralin ( Dithanal ) 

     1.5  Topical steroids 

     1.6  Vitamin D3 

2.  Physical therapy or Phototherapy 

     2.1  Ultraviolet B ( UVB ) 

     2.2  PUVA ( Psoralen + UVA ) 

3.  Systemic therapy การรักษาทั่วทุกระบบ ยาที่ใชไดแก 

     3.1  Methotrexate ( MTX ) 

     3.2  Retinoid ( Tigason ) 

     3.3  Cyclosporine 

 
แนวทางการรักษา   คือ 
 

1.การใหความรูเก่ียวกับโรคแกผูปวยและญาติ ผูปวยและญาติควรจะทราบวา 
 1.1สะเก็ดเงินเปนโรคผิวหนังเรื้อรัง ไมสามารถรักษาใหหายขาดไดแตสามารถควบคุมโรคไดใน

บางรายอาจมีผ่ืนตลอดชีวิตและโรคอาจจะมีความรุนแรงเปนชวงๆ 
 1.2วิธีการรักษามีหลายวิธี เชนการใชยาทายารับประทานและการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตและ

ตองเขาใจวา ยารับประทานบางชนิดมีผลขางเคียงที่รุนแรง ควรใชในขณะที่เปนมาก 
 1.3เปนโรคที่ไมติดตอ 
 1.4มีสาเหตุที่จะทําใหโรคกําเริบขึ้น ผูปวยจึงควรหลีกเล่ียงสาเหตุเหลานั้น เชน การดื่มเหลา 

ความเครียด 
 1.5ยาบางขนานอาจทําใหโรคกําเริบจึงควรหลีกเล่ียงการซ้ือยารับประทานหรือทาเอง 
 

2. การรักษาตามมาตรฐาน ( Standard treatment) 
 เนื่องจากผ่ืนสะเก็ดเงินมีหลายรูปแบบ ฉะนั้นการรักษาจึงมีแนวทางแตกตางกันไป จําแนกตาม

ชนิดและความรุนแรงของผื่น 
 2.1 ยาทา 
                

  2.1.1 Tar: 3-10%LCD ( Liquor Carbonis Detergents ), 3-5%CCT ( Crude Coal Tar ) 
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 2.1.2 Corticosteroid: ตาม  Clinical Practice Guideline for Topical Steroid Usage  (ในวารสาร

โรคผิวหนังปที่ 16 ฉบับที่ 4 หนา 204-208 ) 
 

 2.1.3 Dithranol ( Anthralin ):0.1-3% Anthralin 
 

 2.1.4 Calcipotriol 
 

 2.2 ยารับประทาน 
 First line drug 
  

 2.2.1 Methotrexate 5-25 มก./สัปดาหอาจใหครั้งเดียว หรือแบงให 3 ครั้ง หางกัน 12 ชม. ( triple 

dose therapy ) 
 

 2.2.2 Retinoid:-acitretin 0.25-1มก./กก./วัน 
 

 2.3 Supportive treatmentชวยใหระยะโรคสงบยาวขึ้นและลดปริมาณยาที่จําเปนตองใช 
 

 2.3.1 ยาทา 
  -Emollient เพ่ิมความชุมชื้นใหผิวหนัง เชน น้ํามันมะกอก ,petrolatum ( Vaseline ), 

liquid paraffin ( mineral oil ), cream base ฯลฯ 

  -ยาละลายขุย เชน 3-10 % salicylic acid, 3-10% urea cream 

  -Wet dressing ในกรณีที่เปนหนอง 

  -แชมพู ที่มีสวนผสมของ tar, ketonazole,selenium sulfide,zinc pyrithion 
 

 2.3.2 ยารับประทาน 
  -Antihistamine ในกรณีที่มีอาการคัน 
  ยาปฏิชีวนะ ในกรณีที่มีการติดเชื้อรวมดวย 

  NSIAD ในกรณีที่ปวดขอ 
  

 2.3.3 Psychotherapy ( การประคับประคองทางจิตใจ ) 
 

 2.4 การลดปจจัยกระตุน เชน หลีกเล่ียง การติดเชื้อ การแกะเกา ( trauma ) การอาบแดดแรง

จัดเปนเวลานาน การลดความเครียด ( stress ) งดดื่มเครื่องดื่มที่ผสม แอลกอฮอล และยาบางชนิด เชน 

antimararial, beta-block,lithium ฯลฯ  
 

3. การรักษาทางเลือก ( Alternative treatment ) 
 ควรทําการรักษาโดยแพทยเฉพาะทาง 
                Second line drug  
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 3.1 ยารับประทาน 
 -Cyclosporine 3-5 มก./กก.วัน ให 1-2 ครั้ง/วัน (2 divided dose) 

 -Sulfasalazine 1.5-3 กรัม/วัน (แบงให 3 ครั้ง) 

 -Hydroxyurea 1-1.5มก/กก/วัน 
 

 3.2 การรักษาดวยรังสีอัลตราไวโอเลต (Phototherapy,Photochemotherapy) 
 -Heliotherapy (การตากแดด) 

 -Ultraviolet B (UVB): Broad band UVB, narrow band UVB 

 -photochemotherapy (PUVA) 
 

 3.3 Combination therapy 
 การใชยาหลายกลุมซึ่งออกฤทธิ์ตางกันรวมกันจะลดผลขางเคียงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

รักษาเชน tar และ  corticosteroid หรือ glucoticoid-steroid และ calcipotriol หรือการใชยาทารวมกับ

การฉายแสง เชน tar และ UVB,calcipotriol และ UVB หรือการใชยารับประทานรวมกับการฉายแสง เชน 

retinoid และ PUVA หรือ การใชยารับประทานรวมกับยาทา เชน Methotrexate และ tar- 
 

 3.4Rotational therapy 
 คือการหมุนเวียน การรักษาชนิดตางๆเพ่ือลดผลขางเคียงจากการใชยาแตละประเภท 
 การติดตามผล 
 เนื่องจากเปนโรคผิวหนังเรื้อรัง จึงตองติดตามผูปวยอยางตอเนื่อง เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของ

การรักษา และผลขางเคียงของการใชยาโดยเฉพาะในรายที่ไดรับการรักษาดวยยารับประทานและการฉาย

รังสีอัลตราไวโอเลต ถาการรักษาใหผลนอยกวา 50% ภายใน 3 เดือนควรพิจารณาเพ่ิมหรือปรับเปล่ียนการ

รักษา 
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รายละเอียดของยาที่ใชในโรคสะเก็ดเงิน 

น้ํามันดิน (Tars) 
กลไกการออกฤทธ 

 -กดการสราง DNA ในชั้นหนังกําพรา 
 -ลดการอักเสบ 
 -ลดอาการคัน 

ผลิตภัณฑ Crude tars และ purified tar (LCD) อยูในรูปแบบของ lotion, cream, ointment และ shampoo 
วิธีใช 

 1.ใช Tar อยางเดียว 

  1.1Tar bath ใช coal tar solution 80 มล. ความเขมขน 20% ผสมน้ํา 80 ลิตร โดยแชตัว

ในอางอาบน้ํานาน 10 นาที 

  1.2 ทาดวย Tar cream หรือ ointment บนผ่ืนสําหรับที่หนาขอพับและในบริเวณรมผา ( 

genital area ) อาจเกิดการระคายเคืองได 

  1.3หนังศีรษะ สระดวย Tar shampoo 

 2.ใช Tar รวมกับการรักษาอื่น 
  2.1 ใชรวมกับยาทาคอรติโคสตีรอยด 

  2.2แช Tar bath 15-30 นาที ตามดวยการฉาย UVB หรืออาบแดด 
ผลขางเคียง 

 -รูขุมขนอักเสบ( folliculitis ) 

 -ผิวระคายเคือง( irritant contact dermatitis ) 
 -ทําใหโรคสิวรุนแรงขึ้น 
Anthralin ( Dithranol ) 
กลไกการออกฤทธิ ์

 กลไกที่แทจริงยังไมทราบเชื่อวากดการสราง DNA และการแบงตัวของเซลล 
ผลิตภัณฑยา 

-Anthralin มี 2 รูปแบบคือขี้ผ้ึงและครีม 

-ขี้ผ้ึงมีความเขมขน 0.1-3 % ครีมมีความเขมขน 1-3 % 

 
 
 



มาตรฐานการพยาบาลโรคสะเก็ดเงิน  

 
                                

     

 
                                                             กลุมภารกิจบริการวิชาการ  สถาบันโรคผิวหนัง  

51 
  วิธีใช 

 -การรักษาแบบ Shot contact 

  ใช anthralin 0.1-1 %ทาทิ้งไว 15-30 นาที ถาไมมีอาการระคายเคืองใหเพ่ิม ความ

เขมขนขึ้นไดเรื่อยๆ จนถึง 3 %  เช็ดออกดวยน้ํามันมะกอกถาใชในรูปแบบขี้ผ้ึง ถาใชในรูปแบบของครีมให

ใชน้ําเปลา งดใชสบูลางออก 

 -การรักษาแบบ Ingram 

  แชดวย tar ทุกวัน โดยใช 20 % tar solution 80 มิลลิลิตร ผสมน้ําอุน 80 ลิตร ตามดวย

การฉายรังสี UVB และทา anthalin (0.1-0.4 % ) กอนนอน 
ผลขางเคียง 
 มีการระคายเคืองของผิวหนัง 
 เปรอะเปอนเสื้อผา ทําใหรอยโรคและผิวหนังปรกติมีสีคลํ้าเขมขึ้น 

Calciportriol 
กลไกการออกฤทธิ ์

-ยับยั้งการแบงตัวของเซลลผิวหนัง 

 -ทําใหการ differentiation ของเซลลกลับสูภาวะปกติ 
 -ลดการอักเสบของผิวหนัง 

ผลิตภัณฑยา มี 3 รูปแบบคือขี้ผ้ึง  ครีม, และโลชั่น ในความเขมขน 50 ไมโครกรัม/กรัม 
วิธีใช 

 ใช Calcipotriol อยางเดียว 

 -สําหรับผ่ืน psoriasis ชนิด plaque ทาวันละ 2 ครั้ง 
 -ควรหลีกเล่ียงผ่ืนที่หนาและบริเวณรอยพับ 
ใชรวมกับการรักษาอื่น 

 -ใชรวมกับยาทาคอรติโคสตีรอยดจะชวยลดการระคายเคืองจาก calciportriol 

             -ใชรวมกับUVB  หรือ PUVA 
ผลขางเคียง 
 -ทําใหผิวหนังระคายเคือง 

 -ทําใหเกิด hypercalcemia ได ดังนั้นในหนึ่งสัปดาหไมควรใชเกิน 100 กรัม 

 



มาตรฐานการพยาบาลโรคสะเก็ดเงิน 

 
                                                       

 
 กลุมภารกิจบริการวิชาการ  สถาบันโรคผิวหนัง  

52 
Methotrexate 
กลไกการออกฤทธิ ์

 ยับยั้งการแบงตัวของเซลลผิวหนังโดยยับยั้งการสราง DNA  
 -ลดการอักเสบ 

 -ปรับระบบภูมิตานทานของรางกาย ( Immuno modulator ) 
ขอบงชี้ในการใช 

 Psoriatic erythroderma 
 -Pustular psoriasis 
 -Psoriasis ที่ฝามือและฝาเทาที่รุนแรงและไมตอบสนองตอยาทา 

 -Severe plaque type psoriasis  
 -Psoriatic arthritis 
ขอหามใช 
            -หญิงตั้งครรภและใหนมบุตร ( หามใชอยางเด็ดขาด ) และหามใชในผูปวยโรคตับแข็ง โรคไต โรค

กระเพาะ โรคเบาหวาน โรคเลือด โรควัณโรค และการใหยาจะตองประเมินผลขางเคียงในผูปวยเบาหวาน

และผูปวยอวน 
 -โรคตับอักเสบระยะแสดงอาการและระยะสงบ 
 -มีความผิดปกติทางชีวเคมีของตับ 
 -ผูปวยที่มีประวัติดื่มเหลาจัด 
 -ผูปวยที่มีความบกพรองทางภูมิคุมกัน 
 -ผูปวยซึ่งไมยินยอม และผูปวยซึ่งแพทยสงสัยวาไมเขาใจวิธีใชยา 
ผลิตภัณฑยา 
 -ยาชนิดรับประทาน เม็ดละ 2.5 มก.  

 -ยาฉีด IM, IV 50mg/5cc 
วิธีใช 
 1.ยารับประทานขนาดท่ีใชเริ่มจาก 2.5-25 มก. ตอสัปดาหขนาดขึ้นกับความรุนแรงของผื่น

อาจจะใหครั้งเดียว หรือแบงใหเปน 3 ครั้งหางกัน 12 ชั่วโมง ตอสัปดาห โดยเริ่มทดสอบ 2.5-5 มก. 1 ครั้ง

ตอสัปดาห เปนเวลา 2 สัปดาห เพ่ือหลีกเล่ียงพิษที่จะเกิดขึ้น 
 2.โดยกรณีฉีดเขากลาม ขนาดที่ให 7.5-25มก.ตอสัปดาห หลังไดรับยา ถาไมมีผลขางเคียง

เกิดขึ้น ใหคอยๆเพ่ิมปริมาณยาไดตามความรุนแรงของโรคโดย ปรับเพ่ิมหรือลดยาในทุกเดือน 

 



มาตรฐานการพยาบาลโรคสะเก็ดเงิน  

 
                                

     

 
                                                             กลุมภารกิจบริการวิชาการ  สถาบันโรคผิวหนัง  

53 
การติดตามผลทางหองปฏิบัติการ 

 1.ตรวจ Complete Blood Count, BUN ,Creatinine,Liver Function Test กอนใหยาและสัปดาหที่
สองหลังรับประทานยา หลังจากนัน้ตรวจทุก 1-3 เดือน หรือถี่กวานัน้ถามีผลการตรวจที่ผิดปกติ 

 2.ถาผูปวยที่มีปจจัยเส่ียงเจาะ HIV เพ่ือดูภาวะ Immuno-suppression กอนการใหยา 
 3.การตรวจภาพรังสีปอด 

 4.หลังจากไดยามากกวา 1.5-2 กรัม ควรพิจารณา liver biopsy และทํา liver biopsy ซ้ําเมื่อไดรับ
ยาเพ่ิมขึ้นทุก 1 กรัม 
 5.ตองคุมกําเนิดชายหรือหญิงในระหวางการรักษาและหลังหยุดยาแลว 3 เดือน 
ผลขางเคียง 
 ผลขางเคียงที่พบบอย 
 -ปวดศีรษะเปนไข หนาวสั่น 
 -คันตามผิวหนัง ลมพิษ ผมรวง เปนแผลบริเวณผ่ืนสะเก็ดเงิน 
 -มีแผลในปาก คล่ืนไส อาเจียน ทองเดิน 
 -ทําใหตับแข็ง ซึ่งสัมพันธกับปริมาณยาสะสม 
 -กดไขกระดูกทําใหมีโอกาสเกิดการติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้น 

 -ปสสาวะเปนเลือด กระเพาะปสสาวะอักเสบ พบความผิดปกติทางไต ( nephropathy) 

Enbrel 
25mg/1ml 
C:Etanercept 

คําอธิบาย 

 Enbrel เปนโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกวา Tumor Necrosis Factor  ( TNF ) ซึ่งจะตานปฏิกิริยาระบบ

ภูมิคุมกันของรางกาย ที่รางกายสรางขึ้น  ผูปวยที่มีโรคเก่ียวกับระบบภูมิคุมกัน เชน  Rheumatoid 

Arthritis,Ankelosing Spondylitis,Psoriatic arthritis,psoriasisซึ่งผูปวยที่เปนโรคดังกลาวจะมีปริมาณของ 

TNF ในรางกายมากเกินไป Enbrel สามารถลดจํานวนของ TNF ในรางกายใหอยูในระดับปกติได ชวยรักษา
โรคดังกลาวได แตการกระทําเชนนี้จะทําความสามารถในการตานทานเช้ือโรคลดลง ทําใหติดเชื้อไดงาย 
ขอบงใช 

1. Rheumatoid arthritis(RA) Enbrel ถูกใชในการทดลอง/อาการแสดงของโรค รักษาไมให

อาการของขอแยลง และทําใหผูปวยที่มีอาการระดับปานกลาง-รุนแรง ดีขึ้น Enbrel สามารถ

ใชคูกับ MTX หรือเดี่ยวก็ได 
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 ในการศึกษาทางการแพทย พบวา Enbrel สามารถใชไดผลในผูปวยผูใหญ 2 ใน 3 ที่เปนRA และเริ่ม

เห็นผลหลังจากไดรับยาไปประมาณ 2 สัปดาห และสวนใหญผูทีไ่ดรับยาจะมีอาการดีขึ้นภายใน 3 เดอืน ใน

การศึกษาทางการแพทยของ RA พบวา 55% ไมทาํใหอาการของขอแยลง 

2. Juvenile Rheumatoid arthritis (JRA) Enbrel ถูกบงใชใหลดอาการและอาการแสดงของโรค 

JRA ตั้งแตระดับปานกลาง-รุนแรง ในผูปวยที่มีการตอบสนองตอ 1DMARD หรือมากกวา 

 ในการศึกษาทางการแพทย พบวา Enbrel ใชไดผลกับเด็ก 3 ใน 4 ของผูปวยเด็กและพบวาจะออกฤทธ

ใหเห็นชัดเจนประมาณ 2-4 สัปดาห ในผูปวยเด็กเหลานี้ 

3. Psoriatic arthritis Enbrel ถูกบงใชวาชวยลดอาการและอาการแสดงขอตอ ชวยทําใหขอตอ

ถูกทําลายลดลง ชวยทําใหผูปวย Psoriatic มีการทําหนาที่ของรางกายดีขึ้น Enbrel สามารถ

ใชกับ MTX ในผูปวยที่ไมตอบสนองตอ MTX อยางเดียว 

 ในการศึกษาทางการแพทยพบวา Enbrel ใชไดผลกับผูปวยโรคนี้ 50% การตอบสนองที่เห็นไดชัดจะ

พบไดในการกลับมาพบแพทยหลังไดรับยา 4 สัปดาห อาการจะดีไดนานอีก 6 เดือน 

4. Ankylosing Spondylitis ( AS ) ถูกบงใชในการลดอาการแสดงของผูปวยผูใหญที่เปน AS 

 ในการศึกษาทางการแพทย พบวา Enbrel ใชไดผลกับผูปวยผูใหญ 3 ใน 5 การตอบสนองของยาดีขึ้น

ใน 2 สัปดาห 46% ในผูปวย และ 59% จะเริ่มเห็นผลใน 8 สัปดาห ในผูปวย 

5.     Psoriasis Enbrel มีขอบงใชในการรักษาผูปวยผูใหญอายุมากกวา 18 ป ที่เปน Psoriasis 

แบบปานกลาง-รุนแรงที่เรื้อรัง ซึ่งอาการดังกลาวสามารถรักษาดวย Systemic Therapy และ 

Photo therapy ได 

      5.1 การศึกษาทางการแพทยพบวา เกือบครึ่งหนึ่งของผูปวย พบวามีอาการของโรคที่ดีขึ้นอยาง

เห็นไดชัดหลังจากใช Enbrel โดยรวมแลว 3 ใน 4 ของผูปวยพบวามีอาการดีขึ้น Enbrel ยังสามารถออกฤทธิ์

ไดเร็วในผูปวยบางราย อาจไดผลเร็วใน 2 เดือน และ Enbrel ยังสามารถคุมอาการไดนานถึง 9 เดือน 

ผลขางเคียงของยา 

 1.การติดเชื้ออยางรุนแรง ( Serious infection )  
  1.1 ผูปวย DM จะติดเชื้อไดงาย 
  1.2 บางรายติดเชื้อเสียชีวิตได 
  1.3 กรณีที่พบยาก พบวาทําใหวัณโรคกําเริบได 
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ขอควรหลีกเล่ียง 

อยาใช Enbrel ถามีการติดเชื้ออยูแลว เชน แผลเปด ไขหวัดใหญ หรือแพ Enbrel หรือสวนประกอบของ 

Enbrel  
ขอควรปฏิบัต ิ

1.แจงใหแพทยทราบวาผูปวยคนไหนติดเชื้องาย และเปน Hepatitis-B 

2.หยุดใชยาทันทีถาพบวามีการติดเชื้อรุนแรง 
3.ติดตอแพทยของทานถาเกิดมีขอสงสัยหรือเริ่มมีการติดเชื้อ 

4.แจงใหแพทยทราบถาเคยไดรับการรักษา Heart failure 

2.กลุมผูปวยที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท multiple sclerosis, Seizures หรือระบบ
ประสาทตาอักเสบ  ตองแจงใหแพทยทราบถามีความผิดปกติเหลานี้ หรือมีอาการเหลานี้เกิดขึ้นหลังจากได

ยา Enbrel  
 

3. มีความผิดปกติของเลือดในผูปวยบางราย ทําใหเสียชีวิตได ซึ่งพบไดยาก 

ขอควรปฏิบัติ 
                        ใหติดตอแพทยทันที ถาผูปวยมีอาการดังกลาว และใหติดตอแพทยทันทีที่มีอาการเหลานี้

เชน มีไข    สูงตลอด มีรอยฟกช้ําดําเขียว มีเลือดออก Taleness 

 4.จากการศึกษาทางการแพทยเก่ียวกับ TNF blocker รวมถึง Enbrel พบวามีอัตราการเกิด 

Lymphoma สูง เมื่อเปรียบเทียบกับผูปวยทั่วไป และความเส่ียงของ Lymphoma อาจจะสูงขึ้นไดในผูปวย 

RA  และ Psoriasis 

หนาที่ TNF blocker รวมทั้ง Enbrel ยังไมสามารถบอกไดวาสารประกอบตัวไหนที่ทําใหเกิด Lymphoma ได 

 5.Enbrel สามารถกอใหเกิดปฏิกิริยาตอบริเวณที่ฉีดได 
 6.การศึกษาทางการแพทย ในผูปวย JRA พบวา การติดเชื้อ การปวดศีรษะ การปวดทอง 

อาเจียน เวียนศีรษะ เกิดขึ้นไดบอยกวาในผูใหญ 
 -ชนิดของการติดเชื้อที่ไดรับรายงานสวนใหญเปนการติดเชื้อชนิดไมรุนแรง จะมีลักษณะเหมือน

แผลทั่วไป 

 -ปฏิกิริยาอื่นๆที่พบไดนอย คือการติดเชื้ออยางรุนแรง 2 % ความผิดปกติทางบุคลิกภาพและโรค

ซึมเศรา 1 % 
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กลุมยาทาเฉพาะที่ 

อาการของโรคผิวหนังของผูปวยโรคสะเก็ดเงิน สามารถมองเห็นไดจากภายนอก สังคมมักแสดง

อาการรังเกียจ ทําใหผูปวยเกิดภาวะทางใจรวมดวย ดังนั้นจึงควรดูแลเอาใจใสทางดานจิตใจรวมดวย 

ผูปวยสวนใหญมักมีความวิตกกังวลหรือบางครั้งตองหยุดงานเพราะความอายและอาการของโรครุนแรง

มาก ซึ่งความวิตกกังวลมีผลตออาการทางผิวหนัง ทําใหผ่ืนเปนมากขึ้น หายชาลง กลายเปนวัฏจักร ดังนั้น

การดูแลเอาใจใสทางดานจิตใจและใหกําลังใจอาจสงผลใหผูปวยไดรับความผอนคลายทางใจ อาการของ

ผ่ืนผิวหนังสงบลงได 
 

ความรูพื้นฐานชนิดของยาทาผิวหนังในกลุมโรคสะเก็ดเงิน 
ยาทาเฉพาะที่ประกอบดวยตัวยาพื้นฐาน(Vehicle หรือ Base) และตัวยาหลัก(Active 

ingredient) ประสิทธิภาพของยาทาจะเก่ียวของกับสวนผสมที่เหมาะสมของตัวยาพ้ืนฐานและตัวยาหลัก 

การเลือกใชชนิดของยาใหเหมาะสมกับสภาพของผ่ืนผิวหนัง ชวยใหผ่ืนผิวหนังหายเร็วขึ้น 

ตัวยาพ้ืนฐานควรเปนสารที่ปลอดภัยไมระคายเคืองตอผิวหนัง นาใช ไมเกิดอาการแพ ไมทํา

ปฏิกิริยากับตัวยาหลัก และชวยน้ํายาซึมผานผิวหนังไปในบริเวณท่ีมีความผิดปกติได ตัวยาพ้ืนฐานบาง

ชนิดอาจชวยเพ่ิมการดูดซึมหรือเพ่ิมประสิทธิภาพของยาหลัก ยาพ้ืนฐานยังชวยเพ่ิมความชุมชื้น สมานผิว 

ปองกันผิวจากสารระคายเคืองและชวยลดอาการคันได 
 

โลชั่น (Lotion)  
ที่ใชในโรคสะเก็ดเงิน แบงไดดังนี้ 

1. Clear lotion เปนน้ํายาใส เพราะตัวยาหลักละลายไดดีในของเหลว เชน 

 - Burow’ solution คือ Aluminium acetate ละลายในน้ํา 

- TA lotion เปนสาร Triamcinolone acetonide ละลายในของเหลวใส ซึ่งมีสวนผสม

ของPropylene  glycol แอลกอฮอลและน้ํา 

 2. Creamy lotion  (milk lotion) เปนน้ําผสมกับน้ํามัน โดยใชสารลดแรงตึงผิว(surfactant) ชวย

ทําใหน้ํารวมกับน้ํามันได มีลักษณะเปนครีมเหลวบรรจุใสขวดไว เชน TA milk lotion เปน 

Triamcinolone acetonide ผสมกับLactic acid 
 

ครีม (Cream) 
เปนสวนผสมของน้ําและน้ํามนั โดยมีสารลดแรงตงึผิว ชวยทําใหน้าํรวมกับน้ํามันไดเหมือน milk 

lotion แตเนื้อยาขนกวาครมี มีสวนผสมของสารหลายชนิด เพ่ือใหเนื้อครมีคงตัว เชน สารลดแรงประจุ

(Emulsifier), surfactant, stabilizer สารชวยการกระจายน้ํามนั(Spreading substance) สารกันหนื
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(Antioxidant) สี(Color) กล่ิน(Perfume) เปนตน ครีมจําเปนตองผสมสารกันบูด(Preservative) พบวา

สวนผสมในครีมอาจกอใหเกิดผ่ืนแพได เนื้อครีมแบงเปน 2 ชนิดคอื 

1. ครีมชนิดน้ํามันเปนสวนผสมหลัก (Water in oil) เนื้อครีมมีปริมาณน้ํามันสูงกวาน้ํา เมื่อทาผิว

จะมันมากเชน Cold cream 

2. ครีมชนิดน้ําเปนสวนผสมหลัก (Oil in water, vanishing cream) เมื่อทา น้ําจะระเหยออก

เหลือน้ํามันคางติดผิวในปริมาณนอย ครีมชนิดนี้ไมมันและใหความรูสึกนาใช 
 

ข้ีผึ้ง (Ointment) 
ขี้ผ้ึงเปนสวนผสมของน้ํามันหลายชนิด น้ํามันบางชนิดเปนของเหลว (Oil) เชน น้ํามันมะกอก 

(Olive oil) บางชนิดเปนไข (Grease) เชน วาสลีน (Vaseline) บางชนิดเปนไขแข็ง (Wax) เชน Hard 

paraffin ขี้ผ้ึงชวยเพิ่มความชุมชื้น (Emollient, humectants) ลดความกระดาง แตกแหงของผิว เพ่ิมการ

ดูดซึมของยาหลัก (Occlusive effect) แตถาใชขี้ผ้ึงในผ่ืนที่แฉะมีน้ําเหลืองไหลจะเกิดการติดเชื้อตามมา

ได จึงไมควรใชในผ่ืนลักษณะดังกลาว ยาในกลุมนี้ เชน 5% CCT (Coal tar ผสมใน hydrophilic 

ointment) 
 

ยาพอก(Paste) 
เปนสวนผสมของผงแปงกับน้ํามันปโตรเล่ียม เชน Dithranol paste (Anthralin) ผสมกับ coal tar 
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 การเลือกใชชนิดยาทาพื้นฐานใหเหมาะสมกับลักษณะผื่นผิวหนัง 

ยาชนิดเดียวกันในตัวยาพ้ืนฐานตางกัน ประสิทธิภาพตางกัน ยาพ้ืนฐานแตละตํารับเหมาะสมกับ

ผ่ืนในแตละระยะแตกตางกัน แตโดยหลักการกวางๆของการเลือกใชยาพ้ืนฐาน คือ ผ่ืนที่เปยกช้ืนตอง

รักษาใหแหง และผ่ืนที่แหงตองเพ่ิมความชุมชื้น เพ่ือชวยเรงการซอมแซมของผิวหนัง ยาทาจึงควรถูกกับ

โรค ตํารับที่เหมาะสมกับลักษณะผ่ืน เกิดประสิทธิภาพสูง ผลขางเคียงต่ําและราคาที่คุมสุด 

ยาทาที่ดีตองมีประสิทธิภาพสูง สามารถซึมผานเขาไปในรอยผ่ืนไดดี และยายังคงคางในบริเวณ

รอยผื่นนานพอควร 

การดูดซึมของยาทามี 3 ระยะ คือ lag , rising และ falling โดยยาทามักจะสะสมในช้ันหนังขี้ไคล

กอน และคอยซึมผานเขาไปในชั้นหนังกําพราและหนังแท ระดับยาในผิวหนังจะสูงขึ้นเมื่อยาถูกดูดซึมเขา

กระแสเลือด หลังจากนั้นระดับยาจะลดลง ยาทาเมื่อถูกเช็ดลางหรือหนังขี้ไคลที่มียาติดอยู หากหลุดลอก

ออกกอนก็จะทําใหเหลือปริมาณยาถูกดูดซึมลดนอยลง 
 

ปจจัยซ่ึงมีผลตอการดูดซึมของยาทา 
1. หนังชั้นขี้ไคล (Stratum corneum) การดูดซึมผานผิวหนังชั้นขี้ไคล ตองอาศัยเวลา เพราะ

ความหนาของหนังกําพราและหนังชั้นขี้ไคลแตกตางกันในแตละพ้ืนผิว ดังนั้นการดูดซึมของยาในแตละ

สวนของรางกายจึงตางกัน ถาชั้นหนังขี้ไคลมีความผิดปกติก็อาจชวยใหการดูดซึมยาไดดีขึ้น 

2. การปดทับ (Occlusion) ถาทายาและปดรอยผ่ืนดวยแผนฟลมหรือใชยาขี้ผ้ึง จะชวยกันน้ํา

ระเหยออก ผ่ืนผิวหนังบริเวณดังกลาวจึงชุมชื้นและอุณหภูมิของผิวหนังจะสูงขึ้น ซึ่งเปนปจจัยสงสริมการ

ดูดซึมของยาและการปดยังชวยใหยาไมถูกเช็ดหรือลางออก ดังนั้นจึงควรทําใหผิวหนังชื้นกอนทายา และ

การปดแผนฟลมทับจะชวยใหการดูดซึมเพ่ิมเปน 10 – 100 เทา แตผลขางเคียงก็สูงตามมาเชนกัน 

3. จํานวนครั้งของการทายา (Frequency of application) ในปจจุบันการทายาเพียงครั้งเดียวก็

เพียงพอ แตการเตรียมผิวในบริเวณผ่ืนใหชุมชื้นจะชวยใหการดูดซึมยาไดดีขึ้น 

4. ปริมาณยาที่ทา (Quantity of application) การทายาไมจําเปนตองทาใหหนาเพราะยาอยูติด

ผิวหนังเทานั้นที่ดูดซึมได การทายาหนาจะสิ้นเปลืองยา และยังทําใหผูปวยเขาใจผิดวาการทายาหนาจะ

ทําใหหายเร็ว การศึกษาปริมาณยาที่ใชแตละครั้งพบวา การทายาทั่วใบหนา ทั่วมือหรือบริเวณอวัยวะเพศ

จะใชยา 1 กรัม หนังศีรษะ 2 กรัม แขน 3 กรัม ลําตัวดานหนาหรือดานหลัง 4 กรัม ขารวมฝาเทา 5 กรัม 

พบวาในบริเวณที่มีขนและขอพับการดูดซึมเพ่ิมขึ้น  
 

 

 

 

 



มาตรฐานการพยาบาลโรคสะเก็ดเงิน  

 
                                

     

 
                                                             กลุมภารกิจบริการวิชาการ  สถาบันโรคผิวหนัง  

59 
       กลุมยาทาในผูปวยโรคสะเก็ดเงิน 

Tar (น้ํามันดิน) เปนยาที่ใชไดผลดีในการรักษา Psoriasis มาเปนเวลานาน และพบวา Tar 

สามารถกดการสราง DNA ทําใหการแบงตัวของเซลลลดลง และชวยกระบวนการ Differentiation ของชั้น

หนังกําพรา ลดอาการคันและอาการอักเสบ (Inflammation) Tar ที่นิยมใชมี 2 ชนิด คือ Crude coal tar 

(CCT) ซึ่งสกัดไดจากถานหินและ Liquor carbonis detergents (LCD) ซึ่งผานขบวนการนําน้ํามันดินมา

สกัดดวยแอลกอฮอล CCT ใชไดผลดีกวา LCD แตขณะเดียวกันก็มีผลขางเคียงมากกวาไดแก อาการ

ระคายผิว (Irritant contact dermatitis) แดง แสบ และคัน อาจเกิดรูขุมขนอักเสบ (Folliculitis) มีกล่ิน

เหม็นและเปอนเสื้อผา  จึงไมควรใชบริ เวณใบหนา  ขอพับ  และอวัยวะเพศ  และไมควรใชกับ 

Erythrodermic และ Pustular psoriasis เนื่องจากเกิดอาการระคายเคืองไดงาย สวนที่ศีรษะใชในรูปของ 

Tar shampoo ซึ่งใชไดผลดี Tar มักนิยมใชรวมกับ UVB phototherapy เรียกวา Goeckerman regimen 

โดยใช CCT 2-5% หรือ LCD 5-10% ทาบริเวณผ่ืนกอนนอน แลวอาบน้ําลางออกตอนเชาหรือแชตัวใน 

Coal  tar solution (LCD ผสมในน้ํา) หลังจากนั้นจึงฉายรังสี UVB หลังจากฉายรังสีแลวจึงทาดวย Tar 

อีกครั้งอาจใชรวมกับยาทาคอรติโคสตีรอยด โดยทาหลังฉายรังสีแทนTar  ซึ่งชวยใหระยะปลอดโรคนาน

ขึ้น สวนบริเวณที่มีผ่ืนหนา อาจใชรวมกับ Keratolytic เชน Salicylic acid 3-10% บริเวณที่หนามากๆ 

เชน ฝามือฝาเทา เขา ศอก อาจใชSalicylic acid ointment10-20% ทารวมดวย สวน Keratolytics อื่นๆ 

เชน Lactic acid, Urea ก็ใชไดผลดี แตตองระวังอาการระคายเคืองผิว 

Anthralin (Dithranol) กลไกการรักษายังไมทราบแนชัด Anthralin จะกดการสราง DNA และการ

แบงตัวของเซลล จะใชทาเฉพาะบริเวณที่มีผ่ืนหนาและอาจใชรวมกับยาทาตัวอื่นๆ เชน Tar คอรติโคสตี

รอยด salicylic acid ขอเสียของ Anthralin คือ ทําใหเกิดอาการระคายเคือง ยาจะเปล่ียนเปนสีดําเมื่อ

สัมผัสออกซิเจนในอากาศนานๆ มักเปนกับผิวหนังปกติมากกวารอยผ่ืน และเปอนเสื้อผา จึงไมควรใชทา

บริเวณใบหนา ขอพับ อวัยวะเพศ ไมควรใชกับ Erythrodermic หรือ Pustular psoriasis การรักษาโดยใช 

Anthralin 0.1-1% ทาทิ้งไว 15-30 นาที ถาไมมีอาการระคายเคืองใหเพ่ิมความเขมขนขึ้นไดถึง 3% และ

เช็ดออกดวยน้ํามันมะกอก 

Ingram regimen คือ การใช Tar ทาบริเวณผ่ืนแลวลางออกตอนเชา ตามดวยการฉายรังสี UVB 

หลังจากนั้นจึงทาดวย Anthralin ปจจุบันนิยมใชวิธี Short- contact therapy เนื่องจากพบวาการทาดวย

วิธีนี้ทําใหลดอาการระคายเคืองผิว และสะดวกกวา โดยใช Anthralin 0.1-2% ทาที่ผ่ืนทิ้งไว 30-60 นาที 

แลวเช็ดออกดวยน้ํามันมะกอกหรือการใชสบูเหลวไรดางทําความสะอาด อาจชวยลดการเกิดรอยดําได 

อาจใชรวมกับKeratolytics โดยเริ่มจากความเขมขนที่ต่ํากอน หากไมมีอาการระคายเคืองผิวจึงคอยๆเพ่ิม

ความเขมขนที่สูงขึ้น 
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คอรติโคสตีรอยด ยาทาคอรตโิคสตีรอยด ใชรักษาผ่ืนที่ศีรษะ ใบหนา ขอพับ อวัยวะเพศ 

 ฝามือ ฝาเทา และเล็บ เนื่องจากใชเปนระยะเวลานาน อาจมีผลขางเคียง เชน Atrophy (ฝอ) Striae 

(แตกลาย) Telangiectasia (หลอดเลือดฝอยขยายตัว) Purpura (จ้ําเลือด) Perioral dermatitis (ริมปาก

อักเสบ) Acnesiform eruption (ผ่ืนแพคลายสิว) Glaucoma (ตอหนิ) Tachyphylaxis , 

Hypopigmentation ขนขึ้นมากกวาปกติในระยะแรกและหลุดหายไปใน 1 ½ ปหลังหยุดยา เกิดภาวะติด

เชื้อแบคทีเรียและเชื้อราแทรกซอนหรอืผ่ืนของโรคเชื้อราขยายวงกวางขึ้น 

ดังนั้นจึงตองคํานึงถึงบริเวณที่เปนและ Potency ของคอรติโคสตีรอยด บริเวณศีรษะนิยมใชเปน

โลชั่นหรือน้ํานม สวนใบหนา ขอพับ อวัยวะเพศ ควรใช Low potency เนื่องจากเกิดผลขางเคียงไดงาย 

ฝามือ ฝาเทาซึ่งผิวหนังคอนขางหนา อาจเลือกใช High potency รวมกับ Keratolytics หรือทําOcclusion 

ในเวลากลางคืนจะไดผลดีกวาซึ่งวิธีนี้ชวยเพิ่มการดูดซึมของยา การใช High potency รักษาเล็บไมคอย

ไดผลดีถาจํานวนเล็บเปนไมมากอาจใช Intra-lesional steroids ซึ่งไดผลดีกวา แตการฉีดยากลุมนี้เขา

ตามรอยผ่ืนมักไมนิยม ยาทาในกลุมนี้เนื้อยาสะอาด ไมมีกล่ิน นาใช ชวยใหผ่ืนหายเร็วและมีใหเลือก

หลายรูปแบบ แตราคาแพง และยาทากลุมนี้ไมสามารถหยุดใชได หลังหยุดยาทันทีผ่ืนอาจเหอมากขึ้น 

และระยะปลอดโรค (Remission) จากการทายากลูโคคอรติคอยด ส้ันกวายาทาชนิดอื่น เมื่อใชยานี้

ติดตอกันเปนเวลานาน โรคอาจจะดื้อยา บางรายกลายเปน Pustular psoriasis และในรายที่มีผ่ืน

กระจายทั่วตัว การทายาในปริมาณสูง ยาอาจดูดซึมเขากระแสเลือดและกดการทํางานของตอมหมวกไต

หรือมีอาการ Cushing syndrome. 
 

อนุพันธของวิตามินดี (Vitamin D3 analoques) 
แคลซิโปทริออล (Calcipotriol) คือยาในกลุมนี้ เนื่องจากสามารถกดการแบงตัวของ 

Keratinocyte และสงเสริมใหเซลลผิวหนังสรางสารเคอราตินชนิดปกติ ขณะเดียวกันยังลดการสราง 

Cytokines ของ Keratinocyte และ Lymphocyte ตัวยามีลักษณะเปนขี้ผ้ึงสีขาว เนื้อเนียนปราศจากวัสดุ

กันเสีย 
การใชยาตัวนี้ทําใหผื่นราบลง หากใชรวมกับการทาคอรติโคสตีรอยดชวยลดอาการ

ระคายเคือง อาจใชรวมกับการฉายรังสี UVB หรือ UVA ซ่ึงจะชวยใหผื่นหายเร็วข้ึน ซ่ึงจะไดผล
ดีกวาการใช Tar รวมกับUVB หรืออาจใชรวมกับยารับประทาน เชน MTX ได ผลขางเคียงคือ
อาจเกิดอาการระคายเคืองผิว ทําใหแดงและลอก จึงไมควรทายาบริเวณใบหนาและขอพับ ควร

ลางมือใหสะอาดภายหลังการใชยาในแตละครั้ง การทายาในปริมาณมาก (มากกวา 100 กรัม/สัปดาห) 

อาจทําใหระดับแคลเซียมในเลือดและปสสาวะสูงได จึงไมควรใชเกินกวาปริมาณดังกลาว 
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ยาในกลุมนี้อาจเกิดผลขางเคียงจากสวนผสมของสารสตีรอยด ไดแก ผิวหนังเหี่ยวยน 

หลอดเลือดฝอยขยายตัว หากใชเปนระยะเวลานาน จะเหมือนกับกลูโคคอรติคอยดชนิดอ่ืนๆที่
อาจทําใหมีการอักเสบของตอมใตผิวหนัง ขนข้ึนมากกวาปกติ อาการแพ ผิวหนังอักเสบ สีผิวจางลง 

หรือยับยั้งการทํางานของตอมหมวกไตแมจะพบไดนอยมาก ยังไมมีการยืนยันถึงความปลอดภัยของการ

ใชยาในกลุมที่สวนผสมของสารสตีรอยดในหญิงมคีรรภหรือใหนมบุตรและ เด็ก ยกเวนในกรณทีี่แพทย

พิจารณาถึงความจําเปน ในปจจบัุนนิยมใชยาทาแบบหมุนเวียน (Rotational therapy) เชน ทากลูโคคอร

ติคอยดใน 2 สัปดาหแรก เมือ่ผ่ืนสงบลงจึงใชยาทา Calcipotriol ควบคุมโรคในระยะยาวเพ่ือเสริม

ผลการรักษาและลดผลขางเคียงของยาทากลูโคคอรติคอยด 
 

สารเพิ่มความชุมชื้น (Moisturizers) 
สารที่ชวยลดการสูญเสียน้ําและน้ํามันหลอเล้ียงผิวที่เคลือบผิวอยู ซึ่งมีสารประกอบหลายชนิด

ชวยเก็บความชุมชื้นของผิว ในกลุมโรคสะเก็ดเงินมีการระเหยของน้ําจากผิวหนังมากกวาปกติ การชําระ

ลางบอยเกินไปดวยความเขาใจผิด การใชแอลกอฮอล สารเคมีอื่นๆหรือภาวะอากาศที่มีความชื้นต่ํา เชน

ในหองปรับอากาศจะทําใหผิวหนังแหงมากขึ้น 

สารปองกันการระเหยของน้ําจากผิว (Occlusive moisturizers) ผลิตภัณฑเพ่ือรักษาผิวแหงจะมี

สวนผสมของน้ํามันหลายชนิด น้ํามันจะเคลือบผิวลดการระเหยของนํ้าจากชั้นผิวหนัง ในกลุมนี้ไดแก 

Petrolatum (Vaseline), Paraffin (mineral oil), Lanolin, Cream base หรือแมแตน้ํามันจากพืชและสัตว 

ซึ่งเปนภูมิปญญาดั้งเดิมก็อยูในกลุมนี้ วาสลีนใชงาย ดูนาใช เพราะไมมีสีและกล่ิน ราคาถูกไมระคาย

เคือง วาสลีนเหมาะสําหรับทาผื่นซึ่งเกิดในระยะแรกหรือผ่ืนซึ่งกําลังเหอ มีการเปล่ียนแปลงของผื่น

ตลอดเวลา (Unstable psoriasis) ถาใชรวมกับการฉายรังสี UVB จะไดผลดีขึ้น ประสิทธิภาพของวาสลีน

ต่ําและเหนียวเหนอะหนะจึงอาจใชรวมกับยาทาอื่น 
 

ยาละลายขุย (Keratolytic agents) 
ในโรคสะเก็ดเงินที่มีขุยหนาหรือแมแตฝามือฝาเทาซึ่งหนาตัว จําเปนตองใชยาละลายขุยหรือลอก

ผิวสวนที่หนาออก สารที่ใชละลายขุย (Keratolytic) มีหลายชนิด บางชนิดมีประสิทธิภาพชวยเพิ่มความ

ชุมชื้น (Emollient) ใหผิวหนังดวย 

3-10% Salicylic acid กรดซาลิซิลิกเปนยาที่ใชมาแตโบราณ และยังมีประโยชนในโรคผิวหนัง

หลายโรค ละลายไดดีในแอลกอฮอลตํารับยาจึงอยูในรูปโลชัน่ใสหรือขี้ผ้ึง แตถาใชความเขมขนต่ําอาจ

ผสมในครมีหรือโลชั่นขุนได ยากลุมนี้หากผสมกับยาทากลูโคคอรติคอยดหรอืผสมกับน้ํามันดนิ เพ่ือรักษา

โรคสะเก็ดเงินซึ่งมีขุยหนา ในความเขมขนสูงกวา 6% อาจระคายเคืองผิวหนัง และถาทากรดชนดิ 6% ใน

ปริมาณ 30 กรัม จะเกิดการดูดซึมภายใน 24 ชั่วโมง การทายาในบรเิวณกวางโดยเฉพาะในเด็ก ยาจะถูก
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ดูดซึมเขาสูกระเลือดทําใหเกิดพิษ (Salicylate poisoning) และตองระวังการใชยาทานี้รวมกับการ

รับประทานยา MTX เพราะระดับยา MTX จะสูงเพ่ิมขึ้น 

3-10% Urea cream ยูเรียเปนผลึกสีขาวไมมีกล่ินละลายไดดีในน้ํา เปนสารอุมน้ําและชวย

ละลายขุย นิยมผสมในโลชั่นหรือครีม ครีมยูเรียเพ่ิมความชุมชื้นใหผิวหนังและชวยเพ่ิมการดูดซึมของยา 

จึงมียาหลายตํารับผสม ยูเรีย เชน ผสมกับยากลูโคคอรติคอยดหรือยา Anthralin ผลขางเคียงของยูเรีย

พบนอย อาจเกิดอาการระคายเคือง และมีรายงานการดูดซึมของสารยูเรียเขากระแสเลือดในทารกเมื่อใช

ในบริเวณกวาง 
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การรักษาดวยแสง ( Photo therapy) 

แสงแดดชวยใหรอยโรคสะเก็ดเงิน ( Psoriasis ) ดีขึ้นมีการแนะนําใหผูปวยตากแดดโดยคอย ๆ เพ่ิม

ปริมาณแสงจนอยูในระดับที่เหมาะสมผิวหนังไมมีการไหมเกรียม ผ่ืนดีขึ้น แตการควบคุมปริมาณแสงทําได

ยากเพราะในแตละวัน เวลา  ปริมาณแสงแดดอาจจะไมเทากัน สถานที่ตากแดดก็เปนอุปสรรค เชน  ผูปวย

มีผ่ืนในรมผาทําใหไมสามารถถอดเส้ือผาตากแดดในที่โลงแจงได 
 

การรักษาดวยรังสี UVB เดิมใชรังสีชนิด broad  band  UVB ซึ่งมีชวงคล่ืนกวาง 280 – 350  nm. 

ตอมาไดมีการศึกษาชวงคล่ืนของรังสี ที่ใชในการรักษาโรคสะเก็ดเงินพบวาชวงคล่ืนที่ส้ันกวา 296 nm. ไมมี

ผลในการรักษานอกจากทําใหเกิดอาการแดง แตชวงคล่ืน 304 – 313 nm. ไดผลการรักษาดีจึงพัฒนา

หลอดไฟ ซึ่งมีชวงคล่ืนแคบที่ 311 nm. ( Narrow band UVA Lamp ) ใหผลในการรักษาที่ดีกวาหลอดไฟที่

เปน UVA  ที่เปน broad  band สามารถนํามาใชในการรักษา ผูปวยเด็กและหญิงมีครรภได ผูปวยที่มีผ่ืน

ชนิด นูน หนา หยดน้ํา ( plaque และ guttate) ผูปวยที่ไมตอบสนองตอยาทา เปนผ่ืนบริเวณกวางรอยละ 

20 ของพื้นที่ผิวหนังของรางกายอาจใหรวมกับยาทาอื่น ๆ เชน Tar  anthralin คอรติโคสตีรอยด 

calciprotriol ยารับประทาน  MTX และ acitretin 
 

กลไกการใช UVB การรักษาโรคสะเก็ดเงินรังสี UVB จะถูกดูดจับโดย DNA และ RNA ทําใหการ

แบงตัวของเซลลลดลง รังสี UVB ยังทําใหเกิดการหล่ังของ prostaglandin inter-lunkins ตางซึ่งมีผลตอ

ภูมิคุมกันและลด Inflammation ของผิวหนัง 
 

กอนฉายรังสี UVB จะทดสอบหา minimal erythema dose ( MED ) เพ่ือกําหนดปริมาณรังสีที่จะให

ครั้งแรกเมื่อฉายแสงแลวไมมีอาการแดงจึงเพ่ิมปริมาณรังสีมากขึ้น จนกวาจะมีอาการแดงเล็กนอยจึงหยุด

เพ่ิมรังสี แตถามีอาการแดงแสบมากตองหยุดการเพ่ิมรังสีจนกวาอาการแดงแสบหายดีแลวจึงเริ่มฉายรังสี

ใหมในปริมาณที่ต่ํากวาเดิม การฉายรังสีจะให 3 - 5 ครั้ง / สัปดาห เมื่อผ่ืนดีขึ้นจึงลดจํานวนครั้งลง 

Phototherapy ไมควรใหในผูปวยโรคสะเก็ดเงินที่แพแสงแดดผูปวยโรคผ่ืน เชน Lupus 

erythematosus และผูปวยรับประทานยาที่กอใหเกิด photosensitivity 
 

ผลขางเคียงที่พบไดบอย อาการผิวแหง คัน คลํ้า แดง แสบ ในระยะยาวอาจทําใหเกิดมะเร็งผิวหนัง 

photo-aging 

Photochematherapy ( PUVA ) คือการรับประทานยา psoralen รวมกับการฉายแสง UVA ยา 

psoralen คือ furocoumarin compound สกัดจากพืชหลายชนิด psoralen สารทีน่ิยมใชคือ 8 – 

methoxypsoralen ( 8 – MOP ) เมื่อ psoralen ไดรับ UVA จะจับกับ pyrimidine base ของ DNA เกิดเปน  
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psoralen DNA cross-linked ทําใหการสราง DNA ลดลงซึ่งทําใหการแบงตัวของเซลลลดลงไปดวย จึง

นํามารักษาโรคสะเก็ดเงิน ซึ่งมีการแบงตัวที่ผิวหนงัมากกวาปกติ PUVA ยังมีผลตอ Lymphocyte , 

Langerhans cells  และกดภูมิคุมกันของรางกาย 

PUVA ใชไดผลดีในผูปวยโรคสะเก็ดเงินที่เปน plaque type บริเวณกวาง ฝามือ ฝาเทา ที่รักษาดวย

ยาทาไมไดผล สวนผูปวยที่เปน erythroderma และโรคสะเก็ดเงินชนิดตุมหนอง ( Pustular psoriasis) จะ

ไดผลนอยกวา จึงตองใหรวมกับยารับประทานอื่นๆ เชน Acetritin PUVA อาจใหรวมกับยาทาเชน Tar , 

anthralin , Vit.D3 analogues เพ่ือใหประสิทธิภาพในการรักษาดีขึ้น 
 

วิธีการให PUVA ใหผูปวยรับประทานยา 8-MOP กอนฉายแสง 2 ชั่วโมง สัปดาหละ 3 ครั้ง กอนให 

PUVA ควรหา minimal phototoxic dose (MPD) กอน เพ่ือจะไดทราบปริมาณ UVA ที่จะใหครั้งแรก ถา

มากเกินไปอาจจะเกิด phototoxic reactionได ทําใหเกิดโรคสะเก็ดเงินเปนมากขึ้น เมื่อผ่ืนดีขึ้นแลวจะลด

จํานวนครั้งของ PUVA ลง กอนให PUVA ตองตรวจ ตา ตรวจเลือด  CBC , LFT , RFT(Renal function 

test) , ANA เพ่ือประเมินความผิดปกติกอนการใหรังสีรักษาและควรตรวจซ้ําทุก 3 -6 เดือน  
 

ขอหาม  

- หญิงตั้งครรภและใหนมบุตร 

- เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 

- ผูปวยรับยาที่กอใหเกิด photo sensitivity 

- โรคที่กระตุนดวยรังสีเชน LE , สารหนู 

- ผูปวยที่เคยรับยา ionizing therapy 

- ผูปวยกดภูมิคุมกัน 

- ภาวะยูริเมีย 

- ภาวะตับวาย 
 

ผลขางเคียง 

- คล่ืนไสอาเจียนจากยา 8 – MOP 

- อาการคัน แสบ มีผ่ืนแดงแหงและอาจมี Photo-toxicity 

-  Photo-onycholysis 

- ผูปวยที่ไดรับแสงติดตอกันเปนเวลานานโดยไมปองกันอาจทําใหเกิดตอกระจก  

ผิวหนังคลํ้าหรือมะเร็งของผิวหนังในระยะยาว 
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ขอแนะนําและการปฏิบัติตนขณะไดรับการรักษา 

1. ขณะฉายแสงตองปองกันดวงตาไมใหไดรับแสงโดยการสวมแวนตา 

2. การฉายแสงมีผลตอผิวหนังที่ไดรับโดยตรง ดังนั้นควรปกปดผิวหนังปกติที่ไมมีผ่ืนโดยเฉพาะ

ผิวหนังที่บอบบาง เชน หัวนม ขอพับ อวัยวะเพศ 

3. การฉายแสงจะตองฉายอยางตอเนื่อง ถาขาดระยะอาจทําใหการรักษาไมไดผล 

4. หลีกเล่ียงการการสัมผัสแสงแดดที่จัดในวันนัดฉายแสง หากมีความจําเปนจะตองสัมผัสแสงแดด

ควรทาครีมกันแดดหรือ สวมเส้ือแขนยาว กางเกงขายาวเพ่ือปองกันไมใหผ่ืนที่ไดรับการรักษาถูก

แสงแดด 

5. ไมควรทายาหรือครีมใดๆกอนการฉายแสง 

6. ถามีอาการผิดปกติหลังจากการฉายแสง เชนคัน แสบ หรือมีผ่ืนแดง ตองแจงใหเจาหนาที่ทราบ

ทันที กอนจะมีการฉายแสงครั้งตอไป 

7. ควรมาตามวันและเวลาที่นัดทุกครั้ง 

8. ควรทาครีมปองกันผิวแหงหลังการฉายแสงหรือกอนนอน 
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การพยาบาลผูปวยโรคสะเก็ดเงิน 
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ภาคผนวกที่ 2 

การพยาบาลผูปวยโรคสะเก็ดเงิน 
1.การดูแลรักษาผิวหนัง 

 ในผูปวย Psoriasis ผูปวยจะมีผิวหนังอักเสบ มีผ่ืนหนา สะเก็ดลอก ผิวหนังแหง แดง ตึง คัน และมี

ตุมหนอง ในผูปวยโรค Pustular Psoriasis การพยาบาลที่ใหมีดังนี้ คือ 

 1.1การอาบน้ํา ( Medicated bath ) 
 การอาบน้ําเพ่ือรักษาผิวหนัง หมายถึง การใหผูปวยแชตัวในอางอาบน้ํา โดยใชน้ํายาตางๆ ใน

ผูปวย Psoriasis มีวิธีการอาบน้ําที่นิยมใช 2 วิธีไดแก 

  1.1.1 Coal tar bath คือ การอาบน้ําโดยแชในน้ํามันดิน ( Tar solution ) ในอัตราสวน ( 

Tar solution ) 60 ซีซี ตอน้ํา 120 ลิตร นานประมาณ 15-20 นาที เพ่ือชวยลดอาการคัน นิยมใชรวมกับ 

UVB phototherapy เรียกวา Goeckerman regimen เนื่องจากน้ํามันดินชวยทําใหผิวหนังไวตอแสง เปนการ
เสริมฤทธิ์ใหแสงอัลตราไวโอเลตทําหนาที่ไดดีขึ้น 

  1.1.2 Emollient bath คือการอาบน้ําโดยใชน้ํายาที่ทําใหผิวนุม โดยใชน้ํายา Emollient 

เชน Liquid paraffin,oilatum,emulsifying ointment ในอัตราสวน น้ํายา 80 ซีซี. ตอน้ํา 120 ลิตร แชตัวนาน 

10-30 นาที เพ่ือชวยลดอาการอักเสบของผิวหนังทําใหผิวสะอาด ออนนุม ลดอาการแหงตึง คัน 

             1.2 การทายา ( Application ) 
 -Emollient ยาที่ทําใหผิวนุม เชน Cold cream,Cream base, Petrolatum ชวยใหผิวหนังสวนบนปก

คลุมดวยน้ํามันเกิดการปดกั้นความแหงหรือเกิดการระคายเคืองของผิวหนัง ชวยลด Scalling และสะเก็ด
หนาๆ ใหหลุดลอกงาย ชวยลดความตึงของผิวและปองกันรอยแตกหรือรอยแยกของผิวหนัง ชวยลดความ

เจ็บปวด เปนยาที่ทาผิวหนังไดบอยๆ 

 -Keratolytic agents ยาละลายขุย เชน Salicylic acid ( 5%,10%,20%SA ointment, Urea cream ) 

ใชทาบริเวณที่เปนผ่ืนหนาๆ เชน ฝามือ ฝาเทา หรือเล็บที่หนาตัวขึ้น โดยการทํา Occlusion 

 -Topical steroids ยาคอรติโคสตีรอยด เชน  0.02 % ,0.1%TA cream , Betametahasone cream 
มีฤทธในการลดการแบงตัวของเซลลหนังกําพรา ตานภาวะอักเสบและทําใหเสนเลือดหดตัวชวยลดอาการ

คันเหมาะสําหรับระยะเปนใหมๆ ในรายที่เปนผ่ืนไมหนามาก การทายาปริมาณมากและเปนเวลานาน จะ

เกิดผลเสียตามมา เชน ผิวหนังบางลง เสนเลือดฝอยขยายตัว (Telangiectasia ) มีเชื้อรา แบคทีเรีย แทรก

ซอนขยายวงกวางขึ้น ผิวแตกเปนรอยยน (Striae) หรือเปนสิว ดังนัน้ การใชยาจึงตองคํานึงถึงบริเวณที่เปน
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และขนาดของยาดวย บริเวณศีรษะควรใช Steroid lotion หรือ milk สวนใบหนา ขอพับ อวัยวะเพศ ควรใช

ขนาดออนเนือ่งจากเกิดผลขางเคียงไดงาย ขณะทายาตองหมั่นสังเกตผลขางเคียงจากการใชยาดวย 

 -Tar น้ํามันดนิ ทีน่ิยมใชมี 2 ชนิดคือ Crude coal tar (CCT) และ Liquor Carbonis detergents          

( LCD) เปนยาที่ใชไดผลดใีนการรักษา Psoriasis มาเปนเวลานาน สามารถกดการสราง DNA ทําใหการ

แบงตัวของเซลลผิวหนังลดลง มักนิยมใชรวมกับ UVB phototherapy (Goeckerman regimen )  

 ผลขางเคียงของยาไดแก อาการระคายผิว เชน แดง แสบและคันบริเวณที่ทา มีรูขุมขนอักเสบ

(Folliculitis ) จึงไมควรทาบริเวณใบหนา ขอพับ และอวัยวะเพศ และไมควรใชกับ erythrodermic และ 

pustular psoriasis  

 -Dithranol ( Antralin ) เปนสารสังเคราะหซึ่งระคายเคืองตอผิวหนังมาก ใชทาเฉพาะบริเวณที่มี

ผ่ืนหนาหรือดื้อตอการรักษาดวยวิธีอื่น ใชเปนยาตัวเดียวกันหรือรวมกับยาทา steroid หรือรวมกับการฉาย

แสง UVB(Ingram regimen) ยานี้เปนยาพิเศษและมีขั้นตอนในการทาที่ยุงยาก พยาบาลจะตองพิถีพิถัน

และระมัดระวังในการทา โดยมีขั้นตอนในการทาดังนี้คือ ตองทายาใหอยูภายในขอบเขตของ Lesion หาม
ทาถูกผิวหนังในสวนที่เปนปกติ เพราะจะทําใหผิวไหมหรือระคายเคืองได เสร็จแลวใชแปงฝุนหรือแปงทัลคัม

ตบเบาๆ เพ่ือตรึงเนื้อยาไมใหเหลวเละไปถูกบริเวณผิวหนังปกติ ทิ้งไวตามเวลาที่กําหนด ( 30 นาที-1 

ชั่วโมง )แลวใชผาชุบน้ํามันพืชหรือน้ํามันมะกอกเช็ดยาออก แลวใหผูปวยไปอาบน้ํา พรอมทั้งสังเกตผิวหนัง

ผูปวยวามีผิวหนังไหมแดง หรือมีอาการแสบหรือไม 

 -Vitamin D3  analoques ไดผลดีในการรักษา plaque psoriasis เนื่องจากสามารถกดการแบงตัว

ของ keratinocyte และทําใหกระบวนการแบงตัวของเซลลผิวหนังเปนปกติได 

 ผลขางเคียง อาจเกิดการระคายผิวทําใหแดงและลอก ไมควรนํามาทาบริเวณใบหนาและขอพับ 

ถาทาปริมาณมากอาจจะทําใหเกิด Hypercalcemia และ Hypercalciuria จึงควรตรวจ Serum Calcium  เพ่ือ

ประเมินความผิดปกติ และไมควรใชในผูปวย psoriasis ที่เปนบริเวณกวาง 

ขอควรปฏิบัติในการทายาใหผูปวย 
 1.ดูแลใหผูปวยอาบน้ํากอนการทายาทุกครั้ง การทายาที่ไดผลดีที่สุดคือหลังการอาบน้ําใหมๆ 

เนื่องจากผิวหนังชุมชื้น รูขุมขนเปด การดูดซึมของยาดี 
 2.เตรียมและตรวจสอบชนิดของยาและความเขมขนของยาใหถูกตอง 
 3.การทายาใหเปนแนวนอนของเสนขน หามทาทวนเสนขนหรือทาขึ้นๆลงๆ อาจทําใหรูขุมขน

อักเสบได ( Folliculitis ) 
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 4.ยาประเภท cream ointment เมื่อทาที่ฝาเทาในผูปวยเด็กหรือผูสูงอายุ ใหปดหรือพันดวยผากอส 

เพ่ือปองกันการล่ืนหกลม 

 5.ยาประเภท ointment หามถูหรือนวดบริเวณ lesion หรือทายาหนาเกินไปเพราะจะทําใหเกิดการ
ระคายเคืองได 

6.Dithranol และ Tar ใหใชเส้ือผาเครื่องนอนที่เปนสีเขม เชน เขียว มวงเทา เพราะสีของยาจะติด

เปอนเสื้อผาถาวร 

           1.3 การประคบ ( Wet Dressing/Compress ) เปนการชวยทําความสะอาดผิวหนังที่มีตุมหนอง 
สะเก็ด/น้ําเหลือง ใหหลุดออกแหงหายไปและบรรเทาอาการอักเสบของผื่นผิวหนัง 

น้ํายาที่ใช 
 1.น้ํายา ( Solution ) ตางๆ เชน Burow’s solution 1:40 ( 5% Aluminum acetate ) Aluminum 

chloride hexahydrete  
 2.Potasium Permanganate เปนสาร Oxidizing เปนยาสมานผิวและฆาเชื้อโรคอยางออน ตองระวัง

การเปอนเสื้อผา ผิวหนังและเล็บ 

 *ขนาดที่ใช สําหรับแชผ่ืน ( Soaks ) ผสมใหเปนสี Rose Pink หรือ 1:4,000-1:6,000 

 *อาบน้ําใช ( Bath ดางทับทิม ) จํานวนที่ใช 

 * 1:25,000 ( ดางทับทิม 8 กรัม ตอน้ํา 200 ลิตร ) 

 * 1:10,000 ( ดางทับทิม 12 กรัม ตอน้ํา 120 ลิตร ) 

 * หรือบางตําราใช 1 :8,000 ( ดางทับทิม 60 ซีซี ตอน้ํา 120 ลิตร) 

 ตองใหเปนสีชมพูออน ( Rose Pink ) หามผสมเขมขนเกินไป อาจเกิดรอยไหมบริเวณผิวหนังได 

เมื่อดางทับทิมติดที่ผิวหนังใหลางออกดวย Oxalic Acidหรือ Sodium Thiosulphate   

 3.น้ําเกลือ 0.9% สวนผสมเทากับเกลือ 1 ชอนชา ตอน้ําสะอาด ( หรือน้ํากล่ัน ) 480 ซีซี 

 4.Boric Acid ใชกับผูใหญบริเวณใบหนา แตหามใชกับเด็ก เพราะการดูดซึมอาจมีพิษตอผิวหนัง

ของเด็ก 

 5.Silver Nitrate ( Agno3 ) 0.1-0.5 % เปนยาฆาเชื้อและสมานผิว โดยใชตัวยา 1 ชอนชา ตอน้ํา 

1,000 ซีซี  

 6.5% Acetic Acid ใชในพวก Pseudomonas aeruginosa 

หลักการปฏิบัติ 
 1.อธิบายใหผูปวยทราบ และเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติ เพ่ือใหผูปวยมีสวนรวมในการรักษา 
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 2.กั้นมานและปูผายาง พรอมผาขวางเตียง ปองกันที่นอนเปยก 
 3.เตรียมผูปวยโดยใหผูปวยนุงผาขวางเตียง เพ่ือความสะดวกในการประคบ 
 4.จัดทาใหผูปวยอยูในทานั่งหรือนอน ( ตามอาการและสภาพผูปวย ) 
 5.ลางมือใหสะอาด 

 6.เตรียม Set ประคบและน้ํายาที่ใช เปด Set ใสน้ํายาและผากอส หรือผาสาลูลงไป 

 7.สวมถุงมือ Sterile กดผากอส หรือผาสาลูลงโดยน้ํายาแลวบีบใหน้ํายาแหงพอหมาดๆ 
 8.นําผากอสหรือผาสาลูมาวางลงบนผ่ืนแผลที่ตองการประคบแลวรีดเบาๆ ใหแนบกับเนื้อแผลทิ้ง

ไวนาน 15-30 นาที ทําวันละ 2-3 ครั้ง ตอนเชา 9.00 น. ตอนบาย 14.00 น. และกอนนอน 20.00 น. 
 9.สังเกตอาการเปล่ียนแปลงระหวางประคบ เชน อาการหนาวส่ัน ตองหมผาและใหกระเปาน้ํา

รอน ถาอาการยังไมดีขึ้นใหหยุดการประคบ และ Keep Warm ผูปวยทันที 
 10.เมื่อครบเวลาประคบแลวใหนําผากอสหรือผาสาลูที่ประคบไวออก แลวใชผาสะอาดซับใหแหง 

แตถามีแผลตองใชผากอสนึ่งฆาเชื้อแลวซับแทน 
 11.ดูแลใหผูปวยเปล่ียนเสื้อผา แลวทายาตามแผนการรักษา และนอนพักผอน 
 12.ลงบันทึกรายงานการพยาบาลทุกครั้ง 

ขอควรระวัง 
 1.กรณีที่ผูปวยมีผิวหนังลอกหรือเสียโปรตีนมาก หรือมีผ่ืนแผลทั้งตัว ขณะทําการประคบผูปวย

อาจมีอาการหนาวส่ัน ตัวเย็นผิดปกติ อาจจะประคบทีละดานและตองใชผาหมคลุมผากอส/ผาสาลูอีก

ชั้นหนึ่ง หามเปดพัดลมและเครื่องปรับอากาศ 
 2.ผสมน้ํายาครั้งตอไป เมื่อน้ํายาเปล่ียนสีตองเปล่ียนทันที มิฉะนั้นความเขมขนของยาจะไม

คงทน ทําใหการประคบไดผลไมดี 

2.การดูแลรักษาศีรษะ ( Scalp Treatment) 
 เพ่ือลดการอักเสบของหนังศีรษะ รักษาเสนผมใหสะเก็ดหรือขุยหลุดออกจากศีรษะ และลด

อาการคัน ใหการดูแลดังนี้คือ 
 2.1การหมักศีรษะ หมักศีรษะดวยน้ํามันมะกอก ชโลมใหทั่วหนังศีรษะ เพ่ือใหน้ํามันมะกอกซึม

เขาถึงหนังศีรษะ ใชหมวกพลาสติกคลุมปดไว เพ่ือปองกันความสกปรกเปอนที่นอนเปนการอบใหสะเก็ดนิ่ม

งายตอการหลุดลอก หมักกอนนอนทิ้งไวทั้งคืนและสระผมในตอนเชา 

 2.2การสระผม สระผมตอนเชาทุกวันดวย Tar-shampoo หรือ D-shampoo ขณะสระผมใหขยี้และ
นวดศีรษะเบาๆ หามเกา เพราะจะทําใหเกิดแผล และเกิดการอักเสบ ทิ้งไว 2-3 นาที ลางออกดวยน้ํา

สะอาด เช็ดผมใหแหงแลวหวีผมดวยหวีซี่ถี่ๆ เพ่ือหวีเอาสะเก็ดที่หลุดลอก ควรสระผมทุกวันจนกวาศีรษะจะ

สะอาดปราศจากสะเก็ดหรือขุย 
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 2.3 การนวดศีรษะ นวดศีรษะหลังการสระผมดวย TA Lotion TA –Milk โดยแบงผมเปนสวนๆ 

เปนชองประมาณ 1 ซม. หยดน้ํายาลงบนผากอส และนวดบนหนังศีรษะเบาๆใหทั่ว 
 2.4 ควรแนะนําผูปวยใหตัดผมส้ันเพ่ือสะดวกในการดูแล รักษาความสะอาดและการใชยา ไมควร

ยอมผม ดัดผม เพราะอาจทําใหเกิดการแพและมีแผลบนหนังศีรษะได 

  3.การดูแลรักษาเล็บ 
 เล็บของผูปวยโรคสะเก็ดเงินจะหนาตัว นูน ขรุขระ  จะใชยาทาสตีรอยดขนาดสูงหรือยาละลายขุย 

เชน 5%, 10%SA ointment ทาวันละ 2 ครั้ง หรือทํา Occlusion กอนนอน โดยการทายาบนเล็บแลวพันปด

ทับดวยพลาสติกแผนบาง ปดพลาสเตอรใหแนนสนิทกับปลายนิ้วเพ่ือใหการดูดซึมของยาดีขึ้นแตไมควรพัน

แนนจนเกินไป เพราะอาจทําใหการไหลเวียนเลือดไมดี และควรดูแลตัดเล็บผูปวยใหส้ัน ปองกันการเกา

เวลาคัน เพราะการเกาเปนการกระตุนใหผ่ืนเหอขึ้น 

4.การดูแลผูปวย กอนและหลังฉายแสง ( Phototherapy ) 
 -UVB photherapy  ไดผลการรักษาดีใน Plague Psoriasis ที่ใชยาทาไมคอยไดผล และมักจะนิยม

ใหรวมกับยาทาอื่นๆ เชน Tar,anthralin,steroid หรืออาจจะใหรวมกับยารับประทาน ในรายที่เปนมาก เชน 

MTX หรือ PUVA 

  การฉายแสง UVB จะให 3-5 ครั้ง/สัปดาห หลังจากผ่ืนดีขึ้นแลวจะลดจํานวนครั้งลง

เรื่อยๆ Photo therapy ไมควรใหในผูปวย Psoriasis ที่แพแสงแดดและเปนโรคอื่นที่กําเริบถาถูกแสงแดด เชน 

Lupus Erythematosus เปนตน ผลขางเคียงที่พบไดบอยคือ อาการผิวแหง คัน คลํ้า จึงควรให Emollient ทา

รวมดวย และอาจจะแดงถาใหแสง UVB มากเกินไปในระยะยาวจะทําใหเกิด Premature Aging ของผิวหนัง
และเกิดมะเร็งของผิวหนังได 

 -PUVA ( Photo chemotherapy ) คือการรับประทานยา Psoralen รวมกับการฉายแสง UVA ใช

ไดผลดีในผูปวยที่เปน Plague Psoriasis ในบริเวณกวาง และ Psoriasis ที่ฝามือฝาเทา ซึ่งรักษาดวยยาทาไม

ไดผล 

 วิธีการให PUVA คือใหผูปวยรับประทานยา Psoralen 0.6 มก./กก. กอนฉายแสง UVA 2 ชั่วโมง 

สัปดาหละ 3 ครั้ง โดยฉายแสงหางกันครั้งละ 48 ชั่วโมง 

 กอนให PUVA ควรตรวจ CBC, LFT, RFT, ANA และตรวจตาเพ่ือประเมินความผิดปกติ ควร
ตรวจซ้ําทุก 3-6 เดือน 

 ขอหามใชของ PUVA ไดแกการต้ังครรภ การใหนมบุตร เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 
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 ผลขางเคียงระยะส้ันของ PUVA ไดแก คล่ืนไส อาเจียน มีอาการคัน ผิวหนังแหง มอีาการแดง 

ถาไดแสง UVA มากเกินไป 

 ผลขางเคียงระยะยาวของ PUVA ไดแก ผิวหนังเหี่ยวแกกอนวัย, hyper pigmentation มะเร็ง
ผิวหนังและตาเปนตอกระจก 

ขอปฏิบัติในการดูแลผูปวย 

1.ดูแลใหผูปวยรับประทานยา Psoralen ( Meladinine ) กอน 2 ชั่วโมงแลวสงผูปวยไปหองฉายแสง 
2.อธิบายขั้นตอน การปฏิบัติตัวในการฉายแสง เชน 

- กอนฉายแสงตองทายาครีมหรือน้ํามัน( Liquid paraffin, Olive oil) เพ่ือปองกันผิวหนังเกิดการ
ระคายเคืองตอแสง อัลตราไวโอเลต 
 - ทายากรองแสงบริเวณใบหนาที่ไมไดเปนผ่ืนเพราะจะทําใหแดง แสบ เกิดฝา กระได 

 - ระหวางการฉายแสง ตองใสแวนกัน UVB เพ่ือปองกัน Conjunctivitis 

 3.เมื่อผูปวยกลับจากหองฉายแสง ใหสอบถามอาการคล่ืนไส อาเจียน และอาการเวียนศีรษะท่ี

อาจเกิดขึ้นได 
 4.ตรวจสอบผิวหนังเปรียบเทียบกอนและหลังฉายแสง ถามีผ่ืนแดงและอาการปวดแสบปวดรอน 

และคันใหรายงานแพทย 

5.การเฝาระวังสังเกต อาการขางเคียงของยาที่รักษา 
 5.1ยาทาเฉพาะที่ 
 ยาที่ใชในโรคนี้มักเปนยาสตีรอยด ซึ่งมักมีผลขางเคียง ถาทายาเปนเวลานานๆ หรือมีความ

เขมขนสูง จึงควรสังเกตอาการเปล่ียนแปลงทางผิวหนังที่อาจจะเกิดขึ้นไดดังตอไปนี้ 

  -ผิวบางมัน เสนเลือดฝอยขยาย ( Telangiectasia ) 

  -ฟกช้ําและเขียวงายเมื่อถูกกระแทก มีจ้ําเลือดใตผิวหนัง ( Purpura ) 

  -ผิวเหี่ยวยน แตกเปนรอยบาง ( Striae ) มักเกิดบริเวณขอพับ เชน รักแร ขาหนีบ 

  -เกิดตอหิน ( Glaucoma) ถาทารอบดวงตา 

  -สิว ( Steriod Acne ) 
  -เชื้อแบคทีเรียและเชื้อราแทรกซอนหรือผ่ืนของโรคเช้ือราขยายวงกวางขึ้น 

  -ขนขึ้น ขนจะหลุดหายไปในเวลา 1 ½ ป หลังหยุดยา 

  -ผิวหนังสีขาวกวาเดิม ( Hypo pigmentation) 
  -อาจทําใหเกิดการดื้อยาและผ่ืนของโรคจะกลับขึ้นมาใหมทันที 
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 5.2 ยารับประทาน 

5.2.1Methotrexate( MTX ) คือ folic acid antagonist ซึ่งจะกดการแบงตัวของเซลล ใช

ไดผลดีทั้ง Psoriasis vulgaris , erythroderma และ pustular psoriasis   รวมทั้ง psoriasis arthritis  

ขอหามใชของ MTX ไดแก pre = existing liver and renal disease bone marrow    

hyperplasia active infection เชนวัณโรค โรคแผลในกระเพาะอาหาร ภาวะติดสุราเรื้อรังและการต้ังครรภ

  ผลขางเคียงของ  MTX ไดแก คล่ืนไส อาเจียน ปวดศีรษะ burning sensation, 

Leucopenia, Thrombocytopenia, Liver fibrosis หรือ Cirrhosis 

ขณะใหยารักษา ควรใหการดูแลดังนี้ 
 กอนใหยาผูปวยตองตรวจสอบขนาด จํานวน วัน เวลา ใหถูกตอง เนื่องจากเปนยาอันตราย และมี

ผลขางเคียงที่รายแรง 
 หมั่นตรวจดูในปากซ่ึงมักเปนอาการเริ่มแรก พบในสัปดาหแรก โดยอาจเกิดแผลและปวดตามริมฝปาก 

เหงือก กระพุงแกม เพดานปาก 
 สังเกตอาการซดี อาการปวดทองหรือมีคล่ืนไสอาเจียนหรือไม เพราะอาจเกิดแผลและเลือดออกในระบบ

ทางเดินอาหารได 

 สังเกตวามีจ้ําเลือด ( purpura ) ตามรางกายผูปวยหรือไม อาการซีด มีไขเนื่องจากฤทธิ์ของยากดการ

ทํางานของไขกระดูก นอกจากนี้อาจทําใหปวดศีรษะ ปวดแสบปวดรอนตามรางกาย 
 สงตรวจและติดตามผลทางหองปฏิบัติการ หากผิดปกติรายงานแพทยทราบ 

- CBC , platelet count ทุก 1- 4 สัปดาห 

- LFT , BUN , creatinine ทุก 2 – 4 สัปดาห 

5.2.2 Retinoid ( Tigason ) สามารถลดการแบงตัวของเซลล และชวยใหกระบวนการ

แบงตัวของเซลลชั้นหนังกําพรากลับเปนปกติ  ใชรักษา Plaque psoriasis ไดผลดี 
-  หมั่นสังเกตผลขางเคียงของยาท่ีพบบอยคือ  ปากแหง ปากแตก ผิวแหง                             

ผิวบาง ฝามือฝาเทาลอก ผมรวง เหง่ือออก กระหายน้ํา ตาแดง  เย่ือบุนัยนตาอักเสบ ปวดกลามเนื้อ ปวด

กระดูกและขอ 
-  มีพิษตอตับ เอ็นไซมของตับสูง และทําใหระดับไขมันในเลือดสูง ควรสงตรวจและ

ติดตามผล การตรวจทางหองปฏิบัติการ เชน LFT, Triglyceride, Cholesterol ทุก 2 – 4 สัปดาห 
-  แนะนําผูปวยหญิงใหคุมกําเนิดระหวางการรักษาและตองไมตั้งครรภในระหวาง

ไดรับยาและหลังจากหยุดยา เปนเวลา 2 ป เพราะจะทําใหทารกในครรภพิการได 
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5.2.3 Cyclosporine ( Sandimmune )  เปน immunosuppressive agent  ใชไดผลดีใน

ผูปวย psoriasis ที่เปนชนิด plaque และ erythroderma 
ขอหามใช  คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคไต กําลังมีการติดเชื้อหรือเปนมะเร็ง การ

ตั้งครรภ การใหนมบุตร ผูสูงอายุ ผูปวยโรคตับและผูปวยโรคเกาต 
ผลขางเคียง  คือ อาจมีคล่ืนไสอาเจียน ออนเพลีย ปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง  มีพิษ

ตอตับ สงตรวจ CBC, Urine, BUN, Creatinine , Uric acid , LFT  ทุก 2 – 4 สัปดาห เพ่ือประเมินความ

ผิดปกติ 
6 . การดูแลดานโภชนาการและการพักผอน 
 ในผูปวย Generalized erythroderma จะพบ serum albumin ต่ํา เนื่องจากมีสะเก็ดหลุดลอกออกมา

มาก ทําใหสูญเสียโปรตีน ความรอน น้ําและเกลือแร ออกมาทางผิวหนัง มี basal metabolic rate สูง ผูปวย

มักมีอาการออนเพลีย มีไขหนาวสั่น มีอาการบวม cardiac output สูง เพราะ blood supply ที่ผิวหนังมากขึ้น 

อาจเกิด Heart failure ได ควรใหการพยาบาลดังนี้ 

6.1 ใหความอบอุนแกรางกายใหเพียงพอ จัดหาผาหม เพราะผูปวยจะรูสึกหนาวกวาคนปกติ 
6.2 ดูแลใหไดรับสารน้ําและอาหารใหเพียงพอ และบันทึกจํานวนน้ําเขา และออกจากรางกาย 

          ใหอาหารออนยอยงายสําหรับผูปวยสูงอายุ 
 ใหอาหารจืดสําหรับผูปวยที่มีอาการบวมและโรคหัวใจแทรกซอน 

 ใหอาหารโปรตีนและแคลอรีสูง เนื่องจากสะเก็ดของผิวหนังที่ลอกออกมานั้นมี Albumin 
เปนสวนประกอบ จึงตองทดแทนที่เสียไป 

6.3 ดูแลเช็ดตัวลดไขเมื่อมีไข ในผูปวยโรคผิวหนังตองระมัดระวัง เนื่องจากผิวหนังจะแดงมาก 

ผูปวยจะแสบรอนและเจ็บตึงผิวหนัง ควรรายงานแพทยเพ่ือพิจารณาใหยาลดไขและวัด

สัญญาณชีพทุก 2 – 4 ชม. และหมั่นสังเกตอาการเปล่ียนแปลง 

6.4 ทําความสะอาดในชองปากและฟนบอยๆ เพ่ือใหเกิดความสะอาดและความชุมชื้นเพราะ 

ผูปวยขาดน้ํา ปากจะแหง แตกเปนแผล ควรใช glycerin borax ปายริมฝปากเพื่อลดความ
เจ็บตึง 

6.5 ในระยะที่มีอาการบวมที่ขาใหนอนยกขาสูง หามผูปวยนั่งหอยขา 

6.6  ดูแลเปล่ียนเสื้อผา เครื่องนอนใหสะอาดอยูเสมอ เพ่ือใหผูปวยไดรับความสุขสบายและหลัง

การใหยาระงับอาการคันและยาคลายประสาท ควรใหผูปวยไดพักผอนหรือหยุดกิจกรรม

ตางๆ มิฉะนั้นผูปวยอาจเกิดอาการงวงนอน หนามืด หรืออาจเกิดอุบัติเหตุได 

7. การใหคําแนะนําการดูแลตนเองเม่ือผูปวยกลับบาน 
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7.1  อธิบายใหทราบวาโรคสะเก็ดเงินเปนโรคเรื้อรังอาการเปนๆ หายๆ สามารถรักษาใหอาการ

ทุเลาได      และอาจกลับเปนใหมไดอีก กรณีรักษาไมตอเนือ่งจะเปนมากขึ้น และจะรักษายาก

อาการจะเปนมากในชวงฤดูหนาวและจะดีขึน้เมื่อถงึฤดูรอน 
7.2  ใหหลีกเล่ียงส่ิงแวดลอมที่กระตุนใหเกิดการกําเริบของโรค ไดแกฝุนละออง สารเคมี การเกา 

การถู ซึ่งจะทําใหเกิดการบาดเจ็บที่ผิวหนังจึงควรตัดเล็บมือใหส้ัน และรักษาความสะอาดอยู

เสมอรวมทั้งการหลีกเล่ียงการถูกแสงแดดเปนเวลานาน กรณีจําเปนตองออกแดดใหสวมเส้ือผา

ปกปดหรือกางรม 
7.3   รับประทานอาหารที่มีประโยชน  และมีคุณคาทางโภชนาการ  โดยเนนอาหารที่มีโปรตีนสูง  

เชน  เนื้อสัตวตางๆ นม  ไข  ถั่วเหลือง  ถั่วแระ  เกาลัด  หอยเซลล  เปนตน  งดเวนการด่ืม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 
7.4  หามรับประทานยาหมอ  เพราะมีสวนผสมของสารหนูจะทําใหเกิดมะเร็งผิวหนังไดหรือไม

ควรซ้ือยามารับประทานเอง 
7.5  สวมเส้ือผาที่ไมระคายเคืองตอผิวหนังและเหมาะสมตามฤดูกาล  
7.6 ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอและไมหักโหม โดยการเดินเลนชวงเชาและชวงเย็นประมาณ 

15 – 30 นาที เพ่ือเสริมสรางความแข็งแรงของรางกาย และควบคุมน้ําหนักไมใหมากเกินไป 
7.7 ดูแลรักษาความสะอาดของรางกายอยูเสมอ เพราะมีรอยโรคตามรางกาย มีการลอกของ

ผิวหนัง ทําใหรางกายไมสะอาด จึงควรปฏิบัติดังนี้  
7.7.1 ในการอาบน้ําไมควรใชสบูหรือแปรงถูตัว เพ่ือปองกันการระคายเคืองของผิวหนัง 

  7.7.2 สระผมทุกวันวันละครั้ง โดยใชยาสระผมตามแผนการรักษา 
 7.7.3 ตัดผมใหส้ัน เพ่ือสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดของหนังศีรษะและการใช

ยานวดหนังศีรษะ 
7.7.4 ไมควรยอมผมหรือดัดผมเพราะอาจทําใหเกิดอาการแพและระคายเคืองตอหนัง

ศีรษะได 
7.8 ทําจิตใจใหสดชื่นแจมใส สงบ หลีกเล่ียงภาวะเครียดตางๆ หรือพยายามพูดคุยระบาย

ความรูสึกไมสบายใจแกผูอื่นหรือบุคคลที่ผูปวยไววางใจ 
7.9 แนะนําวิธีการรับประทานยา และการใชยาทาภายนอกอยางถูกตอง พรอมทั้งสังเกตอาการ

ขางเคียงจากยา โดยใหรับประทานยาอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ไมควรหยุดยาเองโดยไมไดรับ

คําแนะนําจากแพทย 
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7.10 คนควาหาความรูเรื่องโรคอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและทันตอเหตุการณ 

ซึ่งจะชวยใหมีความรูสามารถปฏบัิติตัวไดถูกตอง และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติ

สุข 
7.11 อธิบายใหเห็นความสําคัญและเนนใหมาตรวจตามแพทยนัด เพ่ือการรักษาที่ตอเนื่องและ

และไดผลดี ตลอดจนการสังเกตอาการผิดปกติ เชน เมื่อมีผ่ืนขึ้นใหม  เปนไขหวัด เจ็บคอ ควรมา

ปรึกษาแพทย 
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ภาคผนวกท่ี  2.1  
 

การอาบนํ้าผสมนํ้ายา (Medication Bath) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการพยาบาลโรคสะเก็ดเงิน 

 
                                                       

 
 กลุมภารกิจบริการวิชาการ  สถาบันโรคผิวหนัง  

80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการพยาบาลโรคสะเก็ดเงิน  

 
                                

     

 
                                                             กลุมภารกิจบริการวิชาการ  สถาบันโรคผิวหนัง  

81 
ภาคผนวกที่ 2.1 

การอาบน้ําผสมน้ํายา ( Medicated Bath ) 

การอาบน้ําผสมน้ํายาใชกับผูปวยที่มีสภาพผิวหนังแหงหยาบมีสะเก็ดมาก หรือผูปวยที่มีผ่ืน    

แผลแฉะ และมีคราบเลือด หนองมาก หรือผูปวยโรคสะเก็ดเงินที่แพทยตองการรักษา ดวยวิธีการ Tar Bath 

โดยมีวิธีการหลัก ๆ ดังนี้ 

1. การอาบน้ําดวยน้ํายาทําใหผิวนุม ( Emulsifying Ointment Bath / Liquid paraffin 

Bath ) 

2. การอาบน้ําดวยน้ําดางทับทิม ( Potassium Permanganate Bath)  

3. การอาบน้ําดวยน้ํามันดิน ( Tar Bath ) 

วัตถุประสงคของการอาบน้ํายาทําใหผิวนุม 

1. ชวยรักษาอาการแหงของผิวหนังสวนบน ทําใหผิวหนังชุมชื้น 

2. ชวยลดอาการระคายเคืองเวลาผิวแหง 

3. ทําใหสะเก็ดออนนุม หลุดออกไดงาย 

วัตถุประสงคของการอาบน้ําดางทับทิม 

1. เพ่ือใหผ่ืนแผลสะอาด โดยชวยใหสะเก็ด / น้ําเหลือง / หนอง ลอกหลุดงาย 

2. ชวยใหผ่ืนแผลที่แฉะแหงขึ้น 

3. ลดอาการคัน 

4. ชวยลด / ปองกันการติดเชื้อโรคผิวหนัง 

วัตถุประสงคของการ Tar Bath 

1. เพ่ือการรักษาโรคสะเก็ดเงิน 

2. ลดอาการคัน 

3. ชวยใหขุยออนนุม และสะเก็ดลอกไดงาย 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษารวมกับการฉายแสง 

อุปกรณ 

1. ถาดบรรจุ : น้ํายาสําหรับการอาบน้ําตามแผนการรักษา ถวยตวงยา 

2. อุปกรณปองกันสวนบุคคล : ถุงมือปลอดเชื้อ 1 คู  ผากันเปอน 

3. ผาขวางเตียง 1 ผืนผาเช็ดตัว 1 ผืน 

     4     ปายหนาหองน้ํา เขียน “ กําลังใชหองน้ํา” 
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วิธีปฏิบัติ 

1. อธิบายเหตุผลและขั้นตอนวิธีปฏิบัติตน ขณะอาบน้ํา หรือแชตัว ใหผูปวยเขาใจ 

2. เตรียมผูปวยโดยพาไปที่หองน้ํา เปล่ียนเสื้อผา นุงผาขวางเตียง 

3. พยาบาลผูกผากันเปอน สวมถุงมือ 

4. ดูแลอางอาบน้ําใหสะอาด เปดน้ําใสอางประมาณ 120 ลิตร หรือประมาณ ครึ่งอาง ใหมี

อุณหภูมิประมาณ 36 องศา 

5. ผสมน้ํายาตามแผนการรักษาดังนี้ 

 Emulsifying Ointment Bath ใช Liquid paraffin 80 ml. ผสมกับน้ํารอนหรือน้ําอุนจัดใหเปน 120 ml. 

เขยาใหเขากันแลวเทใสอางคนใหเขากัน 

 Potassium Permanganate Bath ใชเกล็ดดางทับทิม 12 กรัม หรือในอัตราสวน 1: 10,000 ผสมใน

อางน้ํา ละลายใหเขากันใหเปนสีชมพูออน ( rose pink ) 

 Tar Bath ใชน้ํายา Pure Coal Tar 60 ml. ผสมในอางอาบน้ําคนใหเขากัน 

6. ดูแลใหผูปวยลงแชตัวในอางอาบน้ํา โดยแชตั้งแตลําคอลงไป ใชเวลาในการแชนาน 10 – 30 

นาที พรอมทั้งแนะนําการดูแลตนเองหรือการปฏิบัติตัวขณะแชตัวแกผูปวย เชน หามลาง

หนา สระผมในอางอาบน้ํา 

7. แขวนปาย “ กําลังใชหองน้ํา” ไวหนาประตูหองน้ําหามผูปวยกดล็อกประตูหองน้ํา เพ่ือความ

ปลอดภัยของผูปวยและสะดวกในการเขาไปชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน พรอมแนะนําการ

ใชกริ่ง เพ่ือขอความชวยเหลือ 

8. สังเกตอาการผิดปกติขณะแชตัว และดูแลใหผูปวยไดรับความปลอดภัยขณะแชตัว ถาพบวา

ผูปวยมีอาการหนาวส่ัน ตองหยุดการแชตัว และดูแลใหความอบอุนเพ่ือใหผูปวยหายหนาว 

9. ดูแลชวยเหลือผูปวยขึ้นจากอางอาบน้ําโดยกอนขึ้นใหผูปวยลางทําความสะอาดผื่นแผลที่มี

รอยโรค ดวยมือเบา ๆ เพ่ือใหสะเก็ดลอกหลุด หรือกรณีที่ผูปวยมีแผล มีคราบสะเก็ดหนอง

ใหใชผากอสเช็ดเบา ๆ ใหสะเก็ดลอกหลุด แผลสะอาดมากขึ้น 

10. ซับตัวใหแหงดวยผาเช็ดตัว กรณีที่ผูปวยมีแผลใหซับดวยผากอสเบา ๆ ชวยใหผูปวยแตงตัว

ใหเรียบรอย พาไปที่เตียง เพ่ือใหการพยาบาลอื่น ๆ ตอไป 

11. เก็บอุปกรณและดูแลความเรียบรอยของสถานที่ เปดน้ําในอางทิ้ง และดูแลใหคนงานทํา
ความสะอาดอางน้ําดวยผงซักฟอก และลางดวยน้ําเปลาใหสะอาด 

12. ลงบันทึกทางการพยาบาล 
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ภาคผนวกที่ 2.2 

การทายา 
2.2.1 การทายา Emollient ( Application of emollient as moisturizer ) 

ยาที่ทําใหผิวหนังนุม เปนยาที่ผลิตในรูปวุน ( gel ) ครีม ขี้ผ้ึง( ointment )และโลชั่นใหทา

ภายนอก 

วัตถุประสงคของการทายา Emollient 

1. เพ่ือทําใหผิวหนังชุมชื้น ปองกันผิวหนังแหงแตก 

2. เพ่ือใหตัวยาปดเคลือบผิวหนัง ปองกันการระเหยของน้ําจากผิวหนัง 

3. เพ่ือทําใหสะเก็ดออนนุมหลุดออกงาย 

อุปกรณ 

1. ถาดบรรจุ : ยา Emollient ตามแผนการรักษา เชน cream base cold cream หรือ 

petrolatum  

เปนตน  ไมปายยา 1 อัน ถวยแบงยา 1 ใบ 

2. อุปกรณปองกันสวนบุคคล : ถุงมือสะอาด ผากันเปอนพลาสติก ผาปดปาก – จมูก ( mask ) 

วิธีปฏิบัต ิ

1. อธิบายผูปวย / ญาติ ทราบวัตถุประสงค และขั้นตอนการทายา Emollient 

2. แนะนําผูปวยอาบน้ําทําความสะอาดรางกายกอนทายาทุกครั้ง 

3. กั้นมานเปนสวนตัว 

4. ประเมินลักษณะรอยโรคและอาการผิดปดติอื่น ๆ กอนทายา 

5. จัดผูปวยนั่งหรือยืนในทาที่สบาย 

6. สวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล ดังนี้ 

- ผาปดปาก – จมูก 

- ผูกผากันเปอนพลาสติก 

- ถุงมือสะอาด 

7. ตรวจสอบชื่อยาอีกครั้ง กอนการใชไมปายยาแบงใสถวย 

8. เปดเฉพาะบริเวณที่จะทายา โดยแตมยาเปนจุด ๆ ใชฝามือเกล่ียยาทาใหทั่วและทายาลง

ตามแนวเสนขนทายาใหทั่วรางกายทั้งผิวหนังปกติและบริเวณรอยโรคโดยเร่ิมทายาจาก

ใบหนา คอ ตัวดานหนา – หลัง แขน ขา มือ เทา ตามลําดับ 

9. เมื่อทายาเสร็จทิ้งไวใหแหงประมาณ 10 – 15 นาที กอนใหผูปวยสวมเส้ือผา 
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10. เก็บอุปกรณเครื่องใชทําความสะอาดและจัดเก็บเขาที่ใหเรียบรอย 

11. บันทึกรายงานการพยาบาล 

  ขอควรคํานึงถึง 

1. ใชยาตามแผนการรักษาของแพทยและศึกษาวิธีการใชยาใหเขาใจกอนการปฏิบัติการทายา 

2. ยา Emollient ใหผลในชวงแรกระยะเวลาสั้น ดังนั้นควรแนะนําผูปวยทายาที่ทําใหผิวออน

นุมบอย ๆ และควรระมัดระวังการล่ืนหกลมในกรณีทายาฝาเทา 

3. การทายาทําใหผิวออนนุมที่ดีที่สุด ควรทาหลังอาบน้ําใหม ๆ หรือผิวหนังเปยกเล็กนอย

เพ่ือใหยาถูกดูดซึมไดดี 

4. กรณีผูปวยมีสะเก็ดมากแนะนําใหผูปวยทายา Emollient กอนนอน เพ่ือใหสะเก็ดออนนุม

หลุดลอกไดงาย ไมระคายเคืองผิวหนัง 

2.2.2 การทายาสตีรอยด ( Steroid cream / ointment application ) 
 สตีรอยดที่ใชเปนยาทาภายนอก มีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์สําหรับการรักษาโรคผิวหนัง

แตกตางออกไปขึ้นอยูกับชนิดและความเขมขนของยาที่ใชและสารที่ใชเปนตัวละลายโดยทั่วไป ชนิดของ

สารละลายที่ใชมีคุณสมบัติดีเรียงจากมากไปนอย ดังนี้ คือ ointment ,cream และlotion บางตําราอาจ

ผสมกับยาตัวอื่น ๆ สรรพคุณใชรักษาโรคผิวหนังเฉียบพลันและเรื้อรัง 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหหลอดเลือดหดตัว ลดการซึมผานของน้ําเลือดไปในบริเวณผ่ืนผิวหนังชวยบรรเทา

อาการ บวม แดง บริเวณรอยโรค 

2. เพ่ือใชฤทธิ์ยาในการยับยั้งการแตกตัวของ ลัยโปโซม( Liposome ) ทําใหไมมีการปลอยสาร

ซึ่งจะทําใหเกิดอาการปวด และคันบริเวณรอยโรค 

3. เพ่ือใชฤทธิ์ยาในการยับยั้งการแบงตัวของเซลลผิวหนังฝอ และลดการหนาตัวของผิวหนัง 

ขอควรคํานึง 

1. ใชยาตามแผนการรักษาของแพทยเทานั้น และควรศึกษาวิธีการใชยาใหเขาใจกอน

ปฏิบัติการทายา 

2. ระหวางการทายาควรสอน / สาธิตและแนะนําวิธีการทายาที่ถูกตอง การสังเกตผลขางเคียง

จากยา / ญาติ เพ่ือสงเสริมการดูแลตนเองตอเนื่องที่บาน 

3. ขอควรทราบเกี่ยวกับ side effect จากการใช Topical steroid 

                    Systemic effect อันตรายจากการใชยาสตีรอยดทาภายนอกขึ้นอยูกับการใชยาถูกดูดซึม

เขาสู      รางกายมาก ก็จะทําใหเกิดอาการขางเคียงเหมือนกับการใชยานี้โดยวิธีรับประทาน 
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Systemic absorption ของ Topical corticosteroid อาจเกิดขึ้นไดแตนอย ยกเวนแต

ในรายที่มีผิวหนังอักเสบ ผิวหนังบริเวณรอยโรคลักษณะเปยก การทายาแบบ 

occlusion หรือผิวหนังของเด็กจะมีการดูดซึมดกีวาผิวหนังของผูใหญและผิวหนัง

บริเวณศีรษะ หนาคอ รักแร ขอบทวารหนัก ขาหนีบ ยอมใหยาซึมผานไดงายกวา

บริเวณอื่น 

Systemic side effect ไดแก Adrenal suppression และจะกลับสูปกติหลังหยุดยาทา

ประมาณ 1 สัปดาห นอกจากนี้ก็มี Cushing,s disease ซึ่งไมคอยพบแตอาจจะเกิดใน

เด็กเมื่อทายาสตีรอยดนาน ๆ หรือทาบอยเกินไป 

 Local effect ที่พบบอย ไดแก 

 Atrophy ผิวหนังจะบางใส ถาเปนที่มือ เทา ปลายนิ้วมือจะแตกงาย กรณีเปนที่ Perinal หรือ Genital 

area ผิวบางจะทําใหเกิดอาการระคายเคือง ปวดแสบปวดรอน แดง 

 Acne from eruption มีลักษณะคลายสิวบริเวณที่ทายา 

 Striae ขอบแยกของผิวหนังเกิดที่ skin fold โดยเฉพาะที่ Anogental ซอกขาซอกรักแร 

 มีจุดแดงคลํ้า ( petechiae ) และหอเลือด ( ecchymosis ) บริเวณที่ทายาไดงาย 

 Rosacea like dermatitis ภายหลังใช Low potent topical บริเวณหนาแลว หนาอาจจะมีผ่ืนแดง มี

สะเก็ดเปนตุมแดงหรือตุมหนองหากเปล่ียนใช Higher potency steroid จะทําใหผ่ืนเปนมากขึ้น ในกรณีนี้

หยุดใช topical steroid แลวผ่ืนจะดีขึ้น 

 Rebound dermatitis ผ่ืนเปนมากขึ้น เมื่อหยุดยา potent topical steroid มักจะพบบอยที่หนา 

อวัยวะสืบพันธุ ( genital ) ขาหนีบและรอบทวารหนัก ( perinal area ) 

 Local reaction อื่น ๆ ไดแก เจ็บ ไมสบาย บวม แดง เลือดออก สีคลํ้า ดางขาว ฝ เนื้อเยื่ออักเสบ  

 ( cellulites ) Telangiectasia ติดเชื้อ เหี่ยว บาง แผลเนื้อตาย ( necrosis ) และแผลเปน ( scar ) 

4. กรณีเปนบริเวณผิวหนังออนควรใชยาในรูปของครีม กรณีเปนผิวหนังหนา ๆ ควรใชยาในรูป

ของน้ํามัน และบริเวณที่มีขนหรือผมมากควรใชในรูปของโลชั่น 

5. ควรระมัดระวังยาที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลรวมอยูดวย เชน เจล โลชั่น ทาบริเวณที่

อักเสบหรือมีแผลเพราะทําใหแสบและระคายเคืองได 

6. ควรเก็บยาที่อุณหภูมิหอง หลีกเล่ียงแสงสวาง ความรอน และเก็บใหพนมือเด็ก 

คําแนะนําเก่ียวกับการใชยาสตีรอยดชนิดทาภายนอก 

1. หลีกเล่ียงการใชยาสตีรอยดที่มีความเขมขนสูงในเด็ก 

2. หลีกเล่ียงการใชยาสตีรอยดที่มีความเขมขนสูงบนใบหนา รักแร ขาหนีบ อวัยวะสืบพันธุ 
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3. ควรทาบริเวณผ่ืนผิวหนัง หรือรอยโรคเทานั้น หลีกเล่ียงผิวหนังปกติ 

4. หลีกเล่ียงการทายาสตีรอยด ทีม่ีความเขมขนสูงนาน ๆ หรือทาบอย ๆ เกินไปเพราะเปน

สาเหตุทําใหเซลลฝอ เหี่ยว เกิดรอยยน และผิวบางแดง เกิดแผลถลอกไดงาย 

5. ควรทายาหลังอาบน้ําหมาด ๆ จะทําใหยาถูกดูดซึมผานผิวหนังไดดี และสามารถใชยา

ปริมาณนอย ซึ่งเกิดผลขางเคียงจากยานอย 

6.  หลีกเล่ียงการใชยาสตีรอยดที่มีความเขมขนสูงในผ่ืนผิวหนังที่เปนบริเวณกวางและควร

คอยๆลดความเขมขนของยาเมื่อมีอาการดีขึ้นเพ่ือปองกันอันตรายจากฤทธิ์ขางเคียงของยา 

7. ระยะเวลาในการทายาสตีรอยดควรใหส้ันที่สุด 

8. ควรสังเกตลักษณะผ่ืนผิวหนังบริเวณรอยโรค อาการขางเคียงจากยาเม่ือผิดปกติ เชน เจ็บ 

บวม แดง เลือดออก ติดเชื้อ เปนตน ควรปรึกษาแพทย 

9. อาจเกิดภาวะด้ือยาได เมื่อทาใหม ๆ อาจจะไดผลดี แตเมื่อใชเปนระยะเวลานาน ๆ จะดื้อ

ยา แตเมื่อหยุดยาชั่วคราวกลับมาใชใหมอีกก็ไดผล 
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ภาคผนวกที่ 2.3 

การทายารวมกับการทํา Occlusion 
ใชในกรณีผูปวยมีผ่ืนหนามากและใชวิธีการทายาตามปกติแลวอาการไมดีขึ้น มักใชกับผ่ืนบริเวณ 

แขน ขา 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหยาทาถูกดูดซึมไดดีลดอาการอักเสบและความหนาของผื่นไดเร็วขึ้น 

2. เพ่ือใหผูปวยที่มีสะเก็ดคลุมหนาหลุดลอกไดงายขึ้น 

3. เพ่ือชวยใหการขาดน้ําบริเวณผิวหนังชุมชื้นขึ้น 

อุปกรณ 

1. ถาดบรรจุ : ยาตามแผนการรักษา ไมปายยา 1 อัน ถวยแบงยา 1 ใบ พลาสติกปดแผล เชน 

micropore หรือ transpore เปนตน กรรไกรตัดพลาสติก ผากอส 

2. อุปกรณปองกันสวนบุคคล : ถุงมือสะอาด ผากันเปอนพลาสติก ผาปดปาก – จมูก ( mask ) 

3. แผนพลาสติกใส ( wrap ) 

ขั้นตอนปฏิบัติในการทายา 

ใชวิธีการทายาตามปกติและขั้นตอนการทํา Occlusion ดังนี้ 

1. เมื่อทายาเสร็จแลวใชแผนพลาสติก ( wrap ) ปดคลุมผ่ืนที่ทายาใหแนบสนิทกับผิวหนังมาก

ที่สุดแตไมควรปดหรือแนนจนเกินไป 

2.  ใชพลาสเตอรปดปลายแผนพลาสติกยึดติดกับผิวหนังใหแนน 

3. กรณีทายาที่แขน ขา อาจจะใสผากอสปราศจากเช้ือประมาณ 2 ชั้นรองใตบริเวณแขน ขา 

หรือ กรณีทายาที่นิ้วอาจใชผากอสกั้นระหวางนิ้ว 

4. กรณีที่ทายาที่มือ เทา เมื่อปดแผนพลาสติกแลวปดปลายถุงใหแนบสนิทกับผิวหนังอีกครั้ง ( 

กรณีทายาที่ศีรษะใหใสหมวกคลุมผมพลาสติกทับ ) 

5. ทายาทิ้งไวตามเวลาของแผนการรักษา ( ประมาณ 2 – 6 ชม.)  

6. เก็บอุปกรณเครื่องใชทําความสะอาด และจัดเก็บเขาที่ใหเรียบรอย 

7. เมื่อครบกําหนดเวลาและแผนพลาสติกออกจากรอยโรคและทิ้งไวใหแหง 

8. ประเมินลักษณะรอยโรคกอนแนะนําผูปวยอาบน้ําและบันทึกทางการพยาบาล 

ขอควรคํานึง 

1. ระยะเวลาที่ทายารวมกับการทํา Occlusion สวนใหญจะทํากอนนอน 
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2. กรณีที่ทํา Occlusion ที่มือ เทา การสวมถุงพลาสติกคลุมทับอีกชั้น ควรระมัดระวังการทํา

เชนนี้ เพราะผิวหนังที่อยูในถุงจะรอนเนื่องจากอากาศไมถายเท ดังนั้นจึงไมควรทําในเวลาที่

มีอากาศรอนจัดส่ิงสําคัญ คือ บริเวณที่ทําตองสะอาดที่สุดเพราะวาการที่อากาศรอนจะทํา

ใหผิวหนังรอนและเปอยยุย อาจมีการติดเชื้อเกิดขึ้นได 

3. การทํา Occlusion จะทําใหยาดูดซึมไดมากกวาการทายาตามปกติ กรณีทําในบริเวณกวาง

จะตองระมัดระวัง Systemic และ Local side effect วิธีการหลีกเล่ียง side effect เมื่อ

ไดผลดีขึ้นแลวคอย ๆ ลดจํานวนการทํา Occlusion ลง สวนใหญจะทําประมาณ 3 – 4 วัน 

และส่ิงสําคัญ การทํา Occlusion ควรทําตามแผนการรักษาของแพทยเทานั้น 
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การรักษาหนังศีรษะ 
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ภาคผนวกที่ 2.4 

การรักษาหนังศีรษะ 
 การหมักศีรษะ 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหสะเก็ดที่หนังศีรษะนิ่มออนตัวหลุดออกงาย 

2. เพ่ือลดอาการแหงตึงและคันหนังศีรษะ 

3. เพ่ือรักษาเสนผมใหนุมไมหยาบแหง 

อุปกรณ 

1. ถาดบรรจุ : น้ํามันมะกอก ( Olive oil ) หรือน้ํามันมะพราวที่ใชหมักศีรษะ ถวยแบงยา 1 ใบ 

ผากอสสะอาด 1 – 2 แผน หวี 1 อัน 

2. ผาสําหรับคลุมไหล 1 ผืน 

3. หมวกคลุมผม 1 ใบ 

4. อุปกรณปองกันสวนบุคคล : ถุงมือสะอาด ผากันเปอนพลาสติก ผาปดปาก – จมูก ( mask ) 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1. อธิบายผูปวย / ญาติทราบวัตถุประสงคและขั้นตอนปฏิบัติในการหมักศีรษะ 

2. ใชผาคลุมไหลใหมิดชิด 

3. ลางมือ สวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล ดังนี้ 

- ผาปดปาก – จมูก 

- ผากันเปอนพลาสติก 

- ถุงมือสะอาด 

4. เทน้ํามันมะกอกใสถวยแบงยา ตามจํานวนที่ตองการ 

5. ประเมินลักษณะรอยโรคที่หนังศีรษะและเสนผมกอนการหมักศีรษะ 

6. ใชหวีแบงผมทีละดานโดยผูปวยไมตองกมหรือตะแคงศีรษะ 

7. แสกผม และกอสชุบน้ํามันมะกอกทาหนังศีรษะและเสนผมใหทั่ว 

8. ใชหมวกพลาสติกคลุมผมและเก็บผมใหเรียบรอย 

9. หมักศีรษะทิ้งไวประมาณ 2 – 3 ชม. กอนสระผม 

10. ใหคําแนะนําการปฏิบัติตนระหวางการหมักศีรษะแกผูปวย / ญาติ 

11. บันทึกทางการพยาบาล 
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ขอควรระวัง 

1. กรณีผูปวยเด็กในระหวางการหมกัศีรษะใหระมัดระวังอยาใหเอาหมวกคลุมผมออกหรือใช

มือแกะ / เกาหนงัศีรษะ หรอืดึงลอกสะเก็ดเพราะจะทําใหเกิดบาดแผลได 

2. ในกรณีหมักศีรษะกอนนอน ควรหมักทิ้งไว 1 คืน แลวสระผมในตอนเชาและใชระยะเวลา

หมักนานจะทําใหสะเก็ดนิ่มออนหลุดออกงายกวาใชเวลาส้ัน 

3. ในกรณีสะเก็ดหนาติดแนนที่หนังศีรษะและเสนผม ควรพิจารณาเลือกใชหวีซี่หาง ๆ เพ่ือ

ความสะดวกในการแสกผมผูปวย 

4. ระหวางการหมักศีรษะควรสอน / สาธิตและแนะนําผูปวย / ญาติเก่ียวกับวิธีการหมักศีรษะ 

เพ่ือใหญาติชวยดูแล หรือผูปวยสามารถดูแลตนเองตอเนื่องที่บานไดถูกตอง 

การรักษาความสะอาดเสนผม 

 ผูปวยโรคสะเก็ดเงิน ผูปวยชายผมจะส้ันดูแลงาย แตในผูปวยหญิงตองดูแลเปนพิเศษเพราะ

ผูหญิงผมจะยาวกวา เมื่อมีสะเก็ดหนาติดแนน ผมจะขมวดกันเปนกอนเล็ก ๆ ทําใหหวีลําบาก ถาตองตัด

ผมพยาบาลตองปรึกษาผูปวยและญาติกอน และควรเขียนเปนลายลักษณอักษรแสดงความยินยอมดวย 

กรณีผูปวยไมยอมตัดผมใหส้ันควรหมักศีรษะกอนสระผม 

วิธีการสระผมที่เตียงผูปวย ( Bed shampoo ) 

 สําหรับผูปวยโรคสะเก็ดเงิน ที่ชวยเหลือตัวเองไมได หรือผูปวยที่ตองใหพักผอนบนเตียง พยาบาล

ตองสระผมใหผูปวยที่เตียง บางครั้งการสระผม อาจทําใหเกิดอันตรายตออาการโรคแทรกซอนของผูปวยได 

ดังนั้นในบางรายที่ไมแนใจควรปรึกษาแพทยกอนปกติการสระผมที่เตียงผูปวยนั้นไมมีอันตรายหรือถามีก็

นอยมาก สําหรับผูปวยที่ออนแอใหสระผมในทานอนหงาย สวนผูปวยที่มีโรคแทรกซอน เชน หอบหืด 

โรคหัวใจ โรคปอด เปนตน ควรสระในทานั่งเพราะการสระผมนั้นมีขั้นตอนที่ยาวนานอาจทําใหผูปวยเหนื่อย

ดังนั้นจึงควรใหผูปวยไดนอนเต็มที่ ( หรือพักในระหวางการหมักศีรษะ ) แลวจึงสระผมและควรใหพักหลัง

สระผมอีกระยะหนึ่งดวย 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือลดจํานวนสะเก็ดที่หนังศีรษะ 

2. เพ่ือบรรเทาอาการอักเสบและคันหนังศีรษะ 

3. กําจัดส่ิงสกปรก ไขมันและแบคทีเรียที่หนังศีรษะและเสนผม 

4. กระตุนการไหลเวียนโลหิตบริเวณศีรษะ 

5. กระตุนตอมไขมันใหขับน้ํามันมาหลอเล้ียงเสนผม 

6. เพ่ือชวยใหผูปวยสุขสบาย 
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อุปกรณ 

1. น้ําอุนใสถังพรอมขัน ผายาง 1 ผืน ผาเช็ดตัว 2 ผืน  

2. ยาสระผมตามแผนการรักษา เชน Tar Shampoo 

3. หวี 1 อัน สําลี 2 กอน ถังรองรับน้ําสกปรก  

4. อุปกรณปองกันสวนบุคคล : ถุงมือสะอาด ผากันเปอนพลาสติก ผาปดปาก –จมูก (mask) 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

1. อธิบายผูปวย / ญาติทราบวัตถุประสงคและขั้นตอนปฏิบัติในการสระผม 

2. กั้นมานและปดประตูหรือหนาตาง 

3. จัดทานอนผูปวยอยูในทานอนตะแคงกับเตียงเล็กนอย ใหศีรษะอยูริมเตียง ไมหนุนหมอน 

4. พับผาเช็ดตัวใหเล็กลงเปน 4 ทบ สอดใสในมวนผายาง ทําเปนวงกลม หรือมวนชายผายาง

สองขางใหเปนรางน้ํา สอดชายหนึ่งไวใตคอ อีกชายหนึ่งใสในถังรองรับน้ําสกปรก 

5. ใชผาเช็ดตัวอีกผืน คลุมบริเวณหนาอกผูปวย 

6. ลางมือ สวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล ดังนี้ 

                          -   ผาปดปาก – จมูก 

-   ผากันเปอนพลาสติก 

-   ถุงมือสะอาด 

7. หวีหรือแปรงผมใหถึงหนังศีรษะ 

8. ใชสําลีอุดหูทั้ง 2 ขาง 

9.  ประเมินลักษณะรอยโรคที่หนังศีรษะกอนการสระผม 

10.  เริ่มสระผม โดยเทน้ําลงที่ขอมือดานในกอน ถาอุณหภูมิพอเหมาะ จึงเทนํ้าเล็กนอยลงที่ผม

ผูปวย แลวเทน้ําจากดานหนาไปดานหลังใหผมเปยกทั่วศีรษะ ระวังน้ําไหลเขาหนาผูปวย 

11.  เทยาสระผมใสฝามือผสมน้ําเล็กนอยแลวลูบลงบนผมใชปลายนิ้วนวดหนังศีรษะใหทั่วทิ้ง

ฟองไวประมาณ 5 นาที 

12.  ลางผมออกดวยน้ําสะอาด 

13.  หยิบสําลีอุดหูออก ใชผาเช็ดตัวที่คลุมบริเวณหนาอกเช็ดผมใหแหง ดึงผาเช็ดตัวที่รองตนคอ 

ออกปูบนหมอน กอนปลดผายางลงในถังรองน้ําเล่ือนตัวผูปวยขึ้นนอนหนุนหมอน และจัดให

นอนในทาสบาย 

14. เช็ดผมใหแหง หวีผมใหเรียบรอย 

15. เก็บอุปกรณเครื่องใชทําความสะอาด และจัดเก็บเขาที่ใหเรียบรอย 
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16. บันทึกรายงานการพยาบาล 

ขอควรคํานึง 

1. กรณีผูปวยสามารถอาบน้ําเองได แนะนําและสอนขั้นตอนปฏิบัติการสระผมแกผูปวย / 

ญาติ เพ่ือใหญาติชวยดูแล หรือผูปวยสามารถปฏิบัติตนไดถูกตอง 

2. ระหวางการสระผม ในกรณีผูปวยมีอาการออนเพลีย หนาว ใหรีบสระผมใหเสร็จพรอมจัดหา

ผาหม หรือกระเปาน้ํารอนโดยหอผาอีกชั้นวางที่ตัวผูปวย เพ่ือเพ่ิมความอบอุนใหกับรางกาย 

3. กรณีผูปวยนอนราบไมได สามารถใหผูปวยนอนหนุนหมอนได 

4. กรณีที่ผมขมวดผมเปนกอน ในการใชหวีสางผม ควรใชมือจับที่โคนผมเพ่ือปองกันการดึง

กระชากผมและควรสางเอาสะเก็ดผมที่นิ่มออกกอนแลวจึงคอยสระผมและในระหวางการ

สระผมควรใชหวีสางสะเก็ดออกอีกครั้ง เพ่ือชวยใหแชมพูยาสัมผัสหนังศีรษะไดอยางทั่วถึง 

5. จะเห็นวาผมผูปวยมีทั้งสะเก็ดส่ิงสกปรกและเชื้อแบคทีเรียอยูดังนั้นในขณะที่พยาบาลให

การพยาบาลผูปวยจึงไมควรเสยผมหรือจับตองผมของตนเอง และเมื่อใหการพยาบาลใน

ผูปวยที่มีการตานทานโรคต่ํา พยาบาลควรเก็บผมใหเรียบรอย 

 การนวดหนังศีรษะ 
การนวดหนังศีรษะเปนการทายาที่หนังศีรษะโดยใชการนวดกระตุนเพ่ือใหการดูดซึมยาดีขึ้น

ตัวอยางยาที่ใชรักษาที่หนังศีรษะในผูปวยโรคสะเก็ดเงินสวนใหญเปนยาประเภทสตีรอยด และยาน้ํามันดิน

ในรูปครีม โลชั่น ซึ่งในรูปโลชั่นน้ําใสจะมีสวนผสมแอลกอฮอล ควรระวังการใชที่มีบาดแผลหรือรอยเกาที่

หนังศีรษะเพราะจะทําใหรูสึกแสบได 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือการทายาที่หนังศีรษะตามแผนการรักษา 

2. เพ่ือกระตุนการไหลเวียนโลหิตที่หนังศีรษะ 

3. เพ่ือบรรเทาการอักเสบและคันหนังศีรษะ 

อุปกรณ 

1. ถาดบรรจุ : ยาตามแผนการรักษา เชน TA lotion TA milk 5%LCD เปนตน ผากอส 1 แผน 

ถวยแบงยา 1 ใบ หวี 1 อัน 

2. ผาคลุมไหล 1 ผืน 

3. อุปกรณปองกันสวนบุคคล : ถุงมือสะอาด ผากันเปอนพลาสติก ผาปดปาก – จมูก ( mask ) 
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ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

1. อธิบายผูปวย / ญาติทราบวัตถุประสงคและขั้นตอนปฏิบัติในการนวดหนังศีรษะ 

2. กั้นมานเปนสวนตัว 

3. จัดทานั่งที่สุขสบายและใชผาคลุมไหลใหมิดชิด 

4. ลางมือ สวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล ดังนี้ 

- ผาปดปาก – จมูก 

- ผากันเปอนพลาสติก 

- ถุงมือสะอาด 

5. เทน้ํายาใสถวยแบงยา ( ตามจํานวนที่ตองการ ) 

6. ประเมินลักษณะรอยโรคที่หนังศีรษะ 

7. ใชหวีแบงผมทีละดานโดยผูปวยไมตองกมหรือตะแคงศีรษะ 

8. หวีแสกผม และกอสชุบน้ํามันยาทาหนังศีรษะใหทั่ว 

9. หวีผม และจัดแตงทรงผม ตามความตองการของผูปวย 

10. เก็บอุปกรณเครื่องใชทําความสะอาด และจัดเก็บเขาที่ใหเรียบรอย 

11. บันทึกรายงานการพยาบาล 

ขอควรคํานึง 

1. กรณีหนังศีรษะมีสะเก็ดหนาเปนปนทั่วหนังศีรษะ ควรหมักศีรษะดวยน้ํามันมะกอกและสระ

ผมใหสะเก็ดหลุดลอกออกกอนจึงนวดหนังศีรษะเพ่ือใหยาสัมผัสที่หนังศีรษะและถูกดูดซึม

ไดดี 

2. ควรใชยานวดที่หนังศีรษะตามแผนการรักษาของแพทยเทานั้น 

3. ควรสังเกตอาการขางเคียงจากยา พบอาการผิดปกติควรรายงานแพทย 
4. ระหวางการนวดหนังศีรษะควรสอน / สาธิตแนะนําผูปวย / ญาติเก่ียวกับการนวดหนังศีรษะ 

เพ่ือใหญาติชวยดูแลและหรือผูปวยสามารถชวยเหลือตัวเองตอเนื่องที่บานไดถูกตอง 
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การประคบ 
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ภาคผนวก 2.5 
การประคบ 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือฆาเชื้อและสมานผิว 

2. เพ่ือใหตุมหนองฝอแหง 

3. ลดการอักเสบและเจ็บปวดผิวหนัง 

4. เพ่ือใหสะเก็ดน้ําเหลืองหลุดงาย 

5. เพ่ือกระตุนการไหลเวียนของโลหิต 

อุปกรณ 

1. น้ํายา Burrow , s solution 1 : 40 หรือ 0.9%  NSS ( จํานวนตามปริมาณที่ตองการใชโดย

พิจารณาพ้ืนที่ของรอยโรค ) 

2. ชุดประคบปราศจากเชื้อ 1 ชุด 

3. หอผาประคบที่ปราศจากเช้ือ ( ในหอบรรจุผาสาลูขนาดกางประมาณ 8 x 10 นิ้ว จํานวน

ตามปริมาณที่ตองการใช ) 

4. กระบอกใส Transfer forceps 

5. ผายาง 1 ผืน ผาขวางเตียง 1 ผืน 

6. อุปกรณปองกันสวนบุคคล : ถุงมือสะอาด ผากันเปอนพลาสติก ผาปดปาก – จมูก ( mask ) 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

1. เตรียมผูปวยทางดานจิตใจ : อธิบายผูปวย / ญาติทราบวัตถุประสงคและขั้นตอนปฏิบัติใน

การประคบเตรียมผูปวยดานรางกาย : อาบน้ํา ถายปสสาวะใหเรียบรอย 

2. กั้นมานใหเปนสวนตัว 

3. ประเมินสภาพผิวหนังบริเวณรอยโรค : ลักษณะ จํานวน ขนาด ตุมหนอง อาการผิดปกติอื่น 

ๆ กอนการประคบ 

4. จัดทาผูปวยอยูในทาที่สุขสบาย 

5. เปดเฉพาะบริเวณรอยโรคที่ตองการประคบ 

6. ใชผาขวางเตียงปูทับผายางรองใตบริเวณรอยโรคที่ตองการประคบ 

7. ลางมือใหสะอาด 

8. เปด set ประคบ เทน้ํายา Burrow , s solution 1:40 ลงในอางตามความตองการและใช 

Transfer forceps คีบผาประคบวางในหอผาขางอางประคบ 
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9. ลางมือ สวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล ดังนี้ 

- ผาปดปาก – จมูก 

- ผากันเปอนพลาสติก 

- ถุงมือสะอาด 

10. ประคบโดยใชผาสาลูหนาประมาณ 2 – 4 ชั้นหรือผากอส 7 – 10 ชั้น จุมน้ํายาพอชุมแลวปด

บนบริเวณรอยโรค ประคบไวประมาณ 20 – 30 นาที 

11. ดูแลระหวางประคบ เชน สังเกตอาการผิดปกติและใหการชวยเหลือตามความตองการของ

ผูปวย เปนตน 

12. เมื่อครบกําหนดเวลา สวมถุงมือใหมเพ่ือเอาผาประคบออกจากบริเวณรอยโรค ซับสะเก็ด

น้ําเหลืองที่ลอกออกและใชผากอสซับบริเวณรอยโรคใหแหง 

13. ประเมินลักษณะรอยโรค และอาการผิดปกติหลังการประคบ 

14. ใหคําแนะนําการปฏิบัติตนเชน การทายาตามแผนการรักษาไมควรใชมือแกะ / เกาหรือดึง

ลอกสะเก็ดบริเวณรอยโรค เปนตน 

15. เก็บอุปกรณเครื่องใชทําความสะอาด และจัดเก็บเขาที่ใหเรียบรอย 

16. บันทึกรายงานการพยาบาล 

ขอควรคํานึง 

1. หลักการพยาบาลใชหลัก Aseptic technique 

2. ปดพัดลม ปดแอรทุกครั้งขณะทําการประคบ เนื่องจากการระเหยของน้ําจะพาความรอนทํา

ใหผิวหนังเย็นลง ผูปวยอาจเกิดอาการหนาวส่ันไดงายเฉพาะการประคบทั้งตัว หลังจาก

ประคบเสร็จใชผาหมคลุมตัวผูปวยเพ่ือรักษาความอบอุนของรางกาย 

3. กรณีอากาศหนาวจัดใหผสมน้ํายา Burrow , s solution 1:40 ประคบผูปวยควรใชน้ํากล่ัน

ผสมโดยเฉพาะผูปวยสูงอายุ เพ่ือกระตุนการไหลเวียนโลหิตชวยใหรางกายอบอุนลดอาการ

หนาวส่ัน แตก็ควรระวัง ไมควรประคบดวยน้ําอุนจัดเพราะจะทําใหผิวหนังแหงตึงอาจ

กอใหเกิดการระคายเคืองผิว และความรอนเปนตัวทําลายโปรตีนสงผลใหผิวหนังออนแอได 

4. ผ่ืนบริเวณรอยโรคที่ติดเชื้อใหใชผากอสประคบ ( ใชแลวทิ้ง ) สวนบริเวณรอยโรคที่ไมติดเชื้อ 

เชน ผ่ืนผูปวยโรคสะเก็ดเงินชนิดมีหนอง ( Pustular psoriasis ) ใหใชผาสาลูเพราะซับน้ําได

ดี   ( ใชแลวสามารถนําไปทําความสะอาดใหปราศจากเชื้อ และนํากลับมาใชใหมได ) กรณี

ที่ตองใชผาสาลูในผูปวยโรคติดเชื้อใหแช 0.5% โซเดียมไฮโปคลอไรด นาน 30 นาที กอนซัก

ทําความสะอาดแลวนึ่งใหปราศจากเช้ือตอไป 
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5. ในระหวางการประคบ ควรสังเกตอาการผูปวยอยางใกลชิด เพ่ือสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง

และชวยเหลือผูปวยไดทันท ี

6. ปริมาณน้ํายาที่ใชประคบยึดหลักประหยัดใหใชพอเหมาะกับพ้ืนที่รอยโรคที่ตองการประคบ 

( Lesion area ) กรณีน้ํายาเหลือจากการใชแลวควรเททิ้งไมควรเทน้ํายาลงบนผาประคบบน

ตัวผูปวยเพราะจะทําใหเปยกแฉะมาก ผูปวยอาจหนาวส่ันได 

7. ระยะเวลาในการปฏิบัติการพยาบาล ประคบวันละ 2 – 3 ครั้ง ( เชา – บาย – กอนนอน ) 

พิจารณาตามแผนการรักษาและลักษณะอาการของผูปวย 

8. ระหวางการประคบควรสอน / สาธิตและแนะนําผูปวย / ญาติเก่ียวกับวิธีการประคบ เพ่ือให

ญาติชวยดูแลและหรือผูปวยสามารถชวยเหลือตัวเองตอเนื่องที่บานไดถูกตอง 

 

หมายเหตุ การเตรียมน้ํายา Burrow ,s solution ( Aluminium acetate ) 1 : 40 

Burrow ,s solution  1 : 40 
( ปริมาณ = cc. ) 

อัตราสวนการผสม 
น้ํากลั่น ( cc. ) Pure burrow ,s solution ( cc. ) 

1,000 

2,000 

3,000 

975 

1,950 

2,925 

25 

50 

75 
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การทายาดิทรานอล  
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ภาคผนวกที่ 2.6 

การทายาดิทรานอล ( Dithanal cream ointment application ) 
 ดิทรานอล เปนสารสังเคราะหซึ่งระคายเคืองตอผิวหนังมากใชรักษาโรคสะเก็ดเงินที่มีผ่ืนหนาหรือ

ดื้อตอการรักษาดวยวิธีอื่น ใชเปนยาตัวเดียวหรือรวมกับการทายาสตีรอยดหรือรวมกับการฉายแสง

อัลตราไวโอเลต B (Ingram ,s Regimen) เปนยาทาในรูป Paste ( ความเขมขนตั้งแต 0.1% - 2% ) 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือลดการอักเสบของผิวหนังที่เปนผ่ืน 

2. เพ่ือใหผ่ืนบางลง 

อุปกรณ 

1. ถาดบรรจุ : ยาดิทรานอลตามแผนการรักษา พาราฟนหรือน้ํามันมะกอก ไมปายยา 1 อัน 

ถวยแบงยา 1 ใบ ผากอส ( หรือผาขาวบางที่สะอาดตัดเปนชิ้นเล็ก ๆ ขนาดประมาณ 5x10 

นิ้ว ) ไมพันสําลี แปงฝุนหรือแปงเด็ก 

2. ผายาง 1 ผืน 

3. ผาที่ใชเฉพาะการทายาน้ํามันดิน หรือกระดาษ ( ไมมีหมึกพิมพ ) 

4. อุปกรณปองกันสวนบุคคล : ถุงมือสะอาด 2 คู ผากันเปอนพลาสติก ผาปดปาก – จมูก  

( mask ) 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

1. อธิบายผูปวย / ญาติทราบวัตถุประสงคและขั้นตอนปฏิบัติในการทายาดิทรานอล 

2. แนะนําผูปวยอาบน้ําทําความสะอาดรางกายทุกครั้ง 

3. กั้นมานใหเปนสวนตัว 

4. ประเมินสภาพผิวหนังบริเวณรอยโรคและอาการผิดปกติอื่น ๆ กอนทายา 

5. จัดทาผูปวยอยูในทาที่สุขสบาย    เปดเฉพาะบริเวณรอยโรคที่ตองการจะทายาโดยใชผา

เฉพาะทายา ดิทรานอล หรือกระดาษ ปูทับผายางบริเวณรอยโรค 

6. ลางมือ สวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล ดังนี้ 

- ผาปดปาก – จมูก 

- ผากันเปอนพลาสติก 

- ถุงมือสะอาด 
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7. ตรวจสอบความเขมขนของยา ตามแผนการรักษาของแพทยอีกครั้ง กอนใชไมปายยา แบง

ยาใสถวย 

8. ใชไมปายยา ทายาเฉพาะผ่ืนหนา ( ซึ่งสามารถสังเกตและคลําไดถึงความแตกตางจาก

ผิวหนังปกติ ) ควรทายาในขอบเขตผ่ืนหนาเทานั้น ในบริเวณผ่ืนวงเล็กมากควรใชไมพันสําลี

ทาแทนไมปายยา 

9. ทายาพอเคลือบผิวหนัง ไมพอกยาหนาจนเกินไป 

10. ทายาตามแนวเสนขน (ไมทายาขึ้นๆ ลง ๆ ) 

11. เมื่อทายาเสร็จโรยแปงฝุนทับอีกครั้ง 
12. ทายาทิ้งไวตามเวลาของแผนการรักษา ( ประมาณ 30 – 60 นาที ) ถอดถุงมือ และแนะนํา

ผูปวยใหหลีกเล่ียงการแกะเกาบริเวณที่ทายา 

13. เมื่อครบกําหนดเวลา ลางมือ สวมถุงมือใหมบอกใหผูปวยทราบกอนเช็ดยาออก โดยใชไม

ปายยา ปายยาบนสวนของผิวหนังออกกอน จึงใชผากอส หรือผาขาวบางชุบน้ํามันมะกอก 

หรือพาราฟนเหลวเช็ดยาออกจากรอยโรค 

14. แนะนําผูปวยอาบน้ําลางยาออกอีกครั้ง 
15. เก็บอุปกรณเครื่องใชทําความสะอาด และจัดเก็บเขาที่ใหเรียบรอย 

16. บันทึกรายงานการพยาบาล 

ขอควรคํานึง 

1. พยาบาลตองสวมถุงมือทุกครั้งที่ทายาใหผูปวย 

2. ยาอาจทําใหเกิดรอยไหม  (Burn) หรือทําใหผิวหนังแดง คัน แสบ มากขึ้น ถาพบตอง

รายงานแพทย เพ่ือปรับแผนการรักษา 

3. ไมควรทายาบริเวณใบหนา ขอพับ อวัยวะเพศ หรือในผูปวย Erythroderma และ Pustular 

psoriasis เนื่องจากจะเกิดอาการแพระคายเคืองไดงาย 

4. ควรใชเส้ือผา เครื่องนอน ที่เปนสีเขม เชน เขียว มวง เทา เนื่องจากยาจะติดเส้ือผาอยาง

ถาวร 
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การวางแผนจําหนายผูปวยตามรูปแบบ 

METHOD 
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ภาคผนวกที่ 2.7 
การวางแผนจําหนายผูปวยตามรูปแบบ METHOD 

 

• M = Medication ใหความรูเก่ียวกับยาที่ผูปวยไดรับอยางละเอียดทั้งยารับประทานและยาทา 

เชน ชื่อยา ฤทธิ์ของยา วัตถุประสงคการใชยา วิธีการใช ขนาดปริมาณ จํานวนครั้ง ระยะเวลาที่ใช 

ขอควรระวังในการใชยา อาการขางเคียง รวมทั้งผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่ตองติดตาม 

• E = Environment และ Economic อธิบายแนะนําการดูแลส่ิงแวดลอมที่พักอาศัยใหสะอาด ไมมี

ฝุนละออง อากาศถายเทไดดีเหมาะกับสภาวะสุขภาพของผูปวย การสวมใสเส้ือผาที่ไมระคาย

เคืองตอผิว รวมถึงการใชแหลงประโยชนจากชุมชน เชน ผูที่สามารถใหการดูแลชวยเหลือ สถาน

สงเคราะหตางๆในกรณีที่ไมมีผูดูแล หรือขั้นตอนการทําบัตรประกันสุขภาพ 

• T = Treatment การใหคําแนะนําเก่ียวกับการดูแลรักษาขณะอยูบานแกผูปวยและญาติ เชน การ

ประคบ การทายา การนวดศีรษะ/หมักสะเก็ดที่ศีรษะ การสระผม 

• H = Health การใหความรูดานสุขภาพอนามัยแกผูปวยและญาติ เชน การดูแลความสะอาดของ

ผิวหนัง การอาบน้ํา การดูแลเล็บใหส้ัน การออกกําลังกายที่ไมหักโหมอยางสม่ําเสมอเพ่ือ

เสริมสรางใหรางกายแข็งแรง การบริหารขอตางๆเพ่ือชวยปองกัน/ฟนฟูความพิการของขอ รวมทั้ง

การพักผอนอยางเพียงพอ 

• O = Out patient – Referal การใหคําแนะนําเก่ียวกับการตรวจรักษาที่ตอเนื่องโดยการอธิบายให

ผูปวยและญาติเห็นความสําคัญในการรักษา การรับประทานยาและการทายาอยางตอเนื่อง 

รวมทั้งการใหขอมูลดังตอไปนี้ 

1. การมาตรวจตามแพทยนัด พยาบาลระบุวันที่ เวลาที่นัดหมาย ขั้นตอนการมาตรวจ

รวมทั้งการตรวจทางหองปฏิบัติการกอนพบแพทย หากไมสามารถมาตรวจตามนัดได

หรือยาทาหมดใหมาตรวจกอนโดยไมตองรอวันนัด เพราะการขาดยาทาจะทําใหผ่ืน

กําเริบได 

2. การสงตอขอมูลไปยังสถานพยาบาลใกลบานในกรณีที่ผูปวยตองไดรับการดูแลใน

ปญหาอื่นๆที่ตองดแูลตอเนื่อง หรือเมื่อผูปวยมีอาการที่ผิดปกติ 

• D = Diet ใหคําแนะนําเรื่องอาหารที่เหมาะสม คือรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู แตควรเพ่ิม

โปรตีน เชน เนื้อสัตวตางๆ ถั่ว นม ไขขาว เพ่ือทดแทนการสูญเสียโปรตีนมากับสะเก็ดที่หลุดลอก 



มาตรฐานการพยาบาลโรคสะเก็ดเงิน 

 
                                                       

 
 กลุมภารกิจบริการวิชาการ  สถาบันโรคผิวหนัง  

114 
และควรดื่มน้ํามากๆประมาณ 2,000 ml -2,500 ml /วัน ทดแทนการสูญเสียน้ําทางผิวหนังที่

มากกวาผิวหนังของคนปกติ 
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ภาคผนวกท่ี 3 
 

แบบประเมินความรนุแรงของโรคสะเก็ดเงิน 
(Severity index of Psoriasis) 
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ภาคผนวกที่ 3 

แบบประเมินความรุนแรงของโรคสะเก็ดเงิน 
(Severity index of Psoriasis) 

ประเมินจากลักษณะ ดังตอไปน้ี 
1.พื้นที่ของรอยโรค A: Psoriasis area แบงเปน 4 สวน ดังนี้ 
 1.1 สวนของศีรษะ – ลําคอ 

 1.2 สวนลําตัวดานหนาและดานหลังรวมทั้งรักแรและขาหนีบ 

 1.3 สวนขา สะโพก(กน) – เทาและปลายนิ้วเทา 

 1.4 สวนแขน-ปลายนิ้วมือ ไมรวมรักแร 
        แตละสวนใหคิดเปน 100 % นํามาบวกกันหาร4 จึงมาแบงระดับ 
การแบงระดับความรุนแรงของพ้ืนที่รอยโรคBSA: Body Surface Area   
แบงไดเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

- ระดับ เล็กนอย (mild) มี BSA ≤ 30 % 

- ระดับ ปานกลาง (moderate) มี BSA ≥ 30 – 70 % 

- ระดับรุนแรง (severity) มี BSA ≥ 70 – 100 %  
2. ระดับความแดงของรอยโรค E: Erythema แบงเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับ 1 ไมมีรอยโรค – ชมพูจางๆ 

 ระดับ 2 ชมพูเขม 

 ระดับ 3  แดง 

 ระดับ 4 แดงเขม หรือแดงอมมวง 
3. ความหนาของสะเก็ด S: Scaliness แบงเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับ 1 ไมมีสะเก็ด – มีสะเก็ดบางๆเล็กนอย 

 ระดับ 2 สะเก็ดหยาบเปนแผนเล็กๆประปราย 

 ระดับ 3 สะเก็ดหยาบคลุมรอยโรคเกือบทั้งหมด 

 ระดับ 4 สะเก็ดหยาบหนาแหงแตกคลุมรอยโรคทั้งหมด 
4. ความหนาของรอยโรค T: Thickness แบงเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับ 1 ไมมีผ่ืน – ผ่ืนราบบางประปราย 

 ระดับ 2 ผ่ืนเปนวงนูนเล็กนอย 

 ระดับ 3 ผ่ืนหนาขอบนูนชัดเจน 

 ระดับ 4 ผ่ืนนูนหนาหยาบแข็ง 
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หมายเหตุ     การรายงานระดับความรุนแรงของผูปวยโรคสะเก็ดเงินในทางการพยาบาลใหพิจารณา 

ลักษณะโรคในหวัขอที่กําหนดและเปรียบเทียบลักษณะโรคของผูปวยตามแตละหัวขอดังกลาวเทานัน้ 
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ภาคผนวกท่ี 4 

 
แนวทางการจัดการความเจ็บปวดของผูปวย 

(Pain management) 
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ภาคผนวกที่ 4 

แนวทางการจัดการความเจ็บปวดของผูปวย (Pain Management) 
ความปวดเปนประสบการณทางความรูสึกและทางอารมณอันไมพึงใจที่เกิดรวมกับการทําลาย

เนื้อเยื่อ หรือเมื่อมีแนวโนมที่จะมีการทําลายเนื้อเยื่อ หรือลักษณะอื่นใดของการทําลายดังกลาว และเปน

สาเหตุใหบุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองเพื่อกําจัดส่ิงกระตุนความปวดนั้น 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือทราบระดับความเจ็บปวดของผูปวย  

2. เพ่ือชวยใหบุคลากรทุกคน ใชเครื่องมือชนิดเดียวกัน เพ่ือเปนมาตรฐานในการประเมินความ

เจ็บปวดของผูปวย 

3. ใชเปนเกณฑในการตัดสินใจใหการดูแลผูปวย เพ่ือบรรเทาความเจ็บปวด  

4. ใชเปนเกณฑในการประเมินผลในการรักษาพยาบาลที่ผูปวยไดรับ 

ขอบเขตการใช 
 ใชกับผูปวยที่มีภาวะความเจ็บปวดทุกประเภท ที่มีการแสดงลักษณะของความเจ็บปวดหรือใน

ผูปวยที่รองขอยาบรรเทาอาการปวด 

วิธีปฏิบัติ 
1. การเตรียมอุปกรณ 

2. การประเมินระดับความเจ็บปวดของผูปวย โดยใช  Pain Rating Scale แบบ Face Rating Scale 
ดังนี้ 

 
 
 

 

 

• อธิบายใหผูปวยเขาใจความหมายของระดับความเจ็บปวดของตนเอง เปรียบเทียบกับภาพรูป

หนาและตัวเลข 

• ใหผูปวยระบุความเจ็บปวดของตนเอง 

• พยาบาลสังเกต ลักษณะการเจ็บปวด เพ่ือประกอบการประเมินระดับความเจ็บปวดที่ผูปวยระบุ 

0 
ไมปวด 

1 
ปวดนอย 

2 
ปวดปานกลาง 

3 
ปวดมากข้ึน 

4 
ปวดมาก 

5 
ปวดมากที่สุด 
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Characteristics of Pain 

         1. Location  : เจ็บตรงไหน  ราวไปที่ไหน 

    2. Quality : ลักษณะของความเจ็บปวด   (ปวดตื้อๆ ปวดแปลบ ปวดแสบ ปวดรอน ปวดหนัก 

ปวดหนวง)  

    3. Pattern : รูปแบบ (ปวดตลอดเวลา เปนๆ หายๆ)  

   4. Intensity : ความรุนแรง (severity of pain) 

   5. Factors that increase / relieve the pain: ปจจัยที่สงเสริม / บรรเทาความเจ็บปวด 

3. การจัดการกับความเจ็บปวดของผูปวย ตามระดับ Pain Score  

0 =  ไมปวด ไมตองใหการรักษา 

1 =  ปวดเล็กนอย  support  ทางดานจิตใจ 

2 =  ปวดปานกลาง  support  ทางดานจิตใจ 

3 =  ปวดมากขึ้น ใหยาแกปวด  Paracetamol 

4 =  ปวดมาก                               

5 =  ปวดมากที่สุดในชีวิต 
 

4. ประเมินระดับความเจ็บปวด หลังใหการดูแลรักษาพยาบาล โดยใช Face Rating Scale 

5. ลงบันทึกระดับความเจ็บปวด โดยใชหมึกดําจุดในแบบฟอรมปรอท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใหยาแกปวดที่มคีวามแรงมากขึน้ตามแผนการกัษา 

และสงปรึกษาจิตแพทยเพ่ือชวยบรรเทา
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ภาคผนวกท่ี 5 
 

ภาพประกอบผูปวยโรคสะเก็ดเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการพยาบาลโรคสะเก็ดเงิน 

 
                                                       

 
 กลุมภารกิจบริการวิชาการ  สถาบันโรคผิวหนัง  

124 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐาน

            

 

            

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นการพยาบาลโร

                   

                   

                       

รคสะเก็ดเงิน  

  

                   

ภาพปร
                       

   

             กลุม

ภาคผนว
ระกอบผูปว
            

 

  

มภารกิจบริการวิ

วกที่ 5 
ยโรคสะเก็ด

วิชาการ  สถาบัน

ดเงิน 

ันโรคผิวหนัง  
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มาตรฐาน

            

 

            

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

นการพยาบาลโร

                   

                   

                       

                       

                       

รคสะเก็ดเงิน  

  

                   

 ภาพป
                       

                       

                       

   

             กลุม

ระกอบผูปว
                       

         

                       

  

มภารกิจบริการวิ

วยโรคสะเกด็
                

                      

วิชาการ  สถาบัน

ดเงิน 

    

ันโรคผิวหนัง  
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มาตรฐาน

            

 

            

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นการพยาบาลโร

                   

                   

   

  

รคสะเก็ดเงิน  

  

                   

ภาพปร

 

 

   

             กลุม

ระกอบผูปว

 

  

  

มภารกิจบริการวิ

ยโรคสะเกด็

วิชาการ  สถาบัน

ดเงิน 

ันโรคผิวหนัง  
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มาตรฐาน

            

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

นการพยาบาลโร

                   

                   

ภา

  
 

 

  

รคสะเก็ดเงิน  

  

                   

าพประกอบ

 
 

  

 

   

             กลุม

ผูปวยโรคสะ
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

มภารกิจบริการวิ

ะเก็ดเงินชนิ

 

  

วิชาการ  สถาบัน

นดิตุมหนอง 

  

 

ันโรคผิวหนัง  
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ภาคผนวกท่ี 6 
 

แบบบนัทึกประวัติและแบบประเมินสภาพ
ผูปวยแรกรับ 
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ภาคผนวกที่ 6 
แบบบนัทึกประวัติและแบบประเมินสภาพผูปวยแรกรับ 

กลุมงานการบรกิารผูปวยใน  สถาบันโรคผิวหนัง 
 ช่ือ...............................อาย.ุ..........ป เพศ...........เชือ้ชาติ.............สัญชาติ..........ศาสนา

.................... 

 วันท่ีรับไวในโรงพยาบาล....... .เวลา.......น. มาถึงหอผูปวยโดย    เดินมา    รถน่ัง    เปล

นอน    อืน่ๆ 

 ผูใหขอมูล    ผูปวย   ญาติ   ผูนําสง    รายงานแพทยชือ่............ เวลา........น. มาดูอาการ

เวลา........น. 

 อาการสําคัญท่ีมาโรงพยาบาล

...................................................................................................................... 

    วินิจฉัยเบื้องตน……………………..………Vital Sign แรกรบั 

T.................P………..R……….BP…………. 

ประวัติสวนตัว 
สุขภาพ  แข็งแรง   ไมแข็งแรง ระบุ

................. 

ระดับการศึกษา...............อาชีพ..................รายได

เฉลี่ย/เดือน............... 

สถานภาพสมรส   โสด    คู    หมาย    

 หยา    แยก 

ความรับผิดชอบของผูปวยตอครอบครัว   

  สมาชกิ     หัวหนา 

จํานวนบุตร /บุคคลในความรับผิดชอบ  

 1-2 คน      3-4 คน    มากกวา 

การออกกําลังกาย   ไมเคย    ประจํา 

 นานๆคร้ัง  

สิ่งเสพติด   สรุา  บุหร่ี ระบุ....... 

 ยาแกปวด ระบุ...............        

 สารเพติดอื่นๆ ระบ.ุ..........  ไมเสพสิ่งเสพติด 

ประวัติการเจ็บปวยในอดีต   
 ไมมี  

 มี   เบาหวาน   หัวใจ  

 ความดันโลหิตสูง  

 หอบหืด        วัณโรค       ตับอักเสบ  

  อื่นๆ  

การผาตัด..............วันท่ี......เดือน....... พ.ศ...... 
ประวัติการเจ็บปวยในครอบครัว  

 ไมมี    มี ระบุ……………………….. 

ประวัติการแพยา และสารตางๆ   

 ไมมี    มี    ยา     อาหาร  

 เกสรดอกไม   อื่นๆ ระบุ........................ 

 

 

 

 

 

หอผูปวย............. 

HN...…. AN….. 
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 การรับรูตอสุขภาพและการดูแล 

กอนการเจบ็ปวย  ดี  ไมดี................... 

การเจ็บปวยคร้ังน้ี  รุนแรง  ไมรุนแรง 

การดูแล  ไป รพ.  ซื้อยารับประทานเอง 

ความคาดหวังตอการรักษาคร้ังน้ี 

     หาย    บรรเทา    ไมหาย   ไมแนใจ 
 

 ภาวะโภชนาการและการเผาผลาญ 
การรับประทานอาหาร ................ม้ือ/วัน  

ประเภทอาหาร      ออน    ธรรมดา  

  เฉพาะโรค ระบุ...... 

ปญหาในการรับประทานอาหาร   

 ไมมี 

 มี   เบื่ออาหาร    คลื่นไส  

              อาเจียน     กลืนลาํบาก 

 สติปญญาการรับรูและประสาทสัมผัส 
 การรับรู       ตรง      ไมตรง              

 ความจําและการโตตอบ  ปกติ  ไมปกติ 

การไดยิน     ปกติ     ผิดปกติ  

ใชเคร่ืองชวยฟง 

การมองเห็น   ปกติ    ผิดปกติ   ใชแวนตา  

 ใชคอนแทคเลนส 

การพูด    ปกติ  ผิดปกติ  ภาษาท่ีใช……… 

การไดกลิ่น  ปกติ    ผิดปกติ             

 การสัมผัส   ปกติ    ผิดปกติ 

 

 การขับถาย  
:ถายอุจจาระ .......คร้ัง/วัน  ปกติ  ไมปกติ 

 ทองผูก.....วัน/คร้ัง  ริดสีดวงทวาร 

 ทองเสียประจาํ  กลัน้ไมได   

 ถายกะปริดกะปรอย 

 อื่นๆ ระบุ    

 ถายปสสาวะ.....คร้ัง/วัน   ปกติ  ไมปกติ 

  กลั้นไมได  แสบขัดเวลาถาย       

 ปสสาวะลําบาก 

 อื่นๆระบ ุ

 การพักผอนนอนหลับ 

นอน.........ชม./วัน    เพียงพอ  ไมเพียงพอ 

ปญหาการนอน        ไมมี  มี ระบ.ุ............ 

 ใชยานอนหลบั 

 การเคลื่อนไหว 

กลามเน้ือและขอคางๆ   ปกติ   ผิดปกติ

ระบุ....... 

การทรงตัว     ปกติ    ผิดปกติระบุ.......... 

 

 ระบบไหลเวียน/ตอมนํ้าเหลอืง 

 ปกติ                    คลําพบตอมนํ้าเหลอืง 

 

 

 

 การหายใจ 

   ปกติ                 เจ็บเวลาหายใจ  

   หายใจลําบาก    มีหอบเหน่ือย  

 การไอ  

  ไมมี   มี   มีเสมหะ  

  อื่นๆ ระบ.ุ....... 
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กิจวัตรประจําวนั 

กิจกรรม กอนการ

เจ็บปวย 

ขณะ

เจ็บปวย 

กิจกรรม กอนการ

เจ็บปวย 

ขณะเจ็บปวย 

การทําความสะอาดปากฟน              

 การรับประทานอาหาร              

 การแตงตัว              

              

 การเจรญิพันธุ    
เตานม                ปกติ   ผิดปกติ ระบุ...................... 

อวัยวะสืบพันธุ    ปกติ   ผิดปกติ ระบ.ุ...................... 

ประจําเดือน        ปกติ  ผิดปกติ ระบ.ุ..................... 

                                       ประจําเดือนครั้งสุดทาย 

สัมพันธภาพทางเพศ         ไมมีปญหา    มีปญหา   

                                       ไมสะดวกใหขอมูล 

                                       อื่นๆ ระบุ............................ 

  การรับรูตนเองและอัตมโนทศันตอการเจ็บปวยครั้งนี้
มีผลกระทบตอ 
ภาพลักษณ           มี  ไมมี      

อารมณและจิตใจ  มี  วิตกกงัวล  กลัว  

                             กาวราว  ซึมเศรา                

 เบือ่ชีวิต               มี  ไมมี 

คิดฆาตัวตาย        มี ไมมี       

ความสามารถ        มี  ไมมี   ไมแนใจ 

 

 การพัฒนาการเฉพาะเด็กเล็ก   
  สมวัย  ไมสมวัย 

ไดรับวัคซีน     ครบ    ไมครบ 

 

 

 บทบาทและความสัมพันธ        
มีผลกระทบตอบทบาท          ครอบครัว  อาชีพ  

                                           การศึกษา  อื่นๆ ระบ.ุ.... 

มีผลกระทบตอสมัพันธภาพ   ครอบครัว  ผูอืน่ 
 

 การเผชิญความเครียดและการปรับตัว      
สิ่งท่ีทําใหไมสบายใจ  ไมมี    มี      การเจ็บปวย   

 การนอนพักใน รพ.  เศรษฐกิจ   อื่นๆ..............  

วิธีแกไข  ปรึกษาผูใกลชิด  ทํางานอดิเรก  แยกตัว 

              ใชยา/สารเสพติด  อื่นๆ.......................... 
 

 คานิยมและความเช่ือ    
การเจ็บปวยครั้งน้ีเชื่อวา   อุบติัเหตุ  

                                      การปฏิบัติตนไมถูกตอง 

                                      ตามวัย  เคราะหกรรม  

                                       อื่นๆ............ 

ความตองการทางศาสนา  ไมตองการ  ตองการ.......... 

สิ่งยึดเหน่ียวทางจิตใจ       ไมมี           มีระบุ........ 
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 การจัดการภาวะปวด     
 Pain  ไมมี   มี บริเวณท่ีปวด.....................................................สาเหตุ........................................ 

ลักษณะการปวด   ตลอดเวลา  เปนคร้ังคราว ระบุ................................................  อื่นๆ ระบ.ุ........ 

การปวดกระทบตอ  การรับประทานอาหาร   การนอน   การทํากิจกรรม   อารมณ/สังคม  

 การขับถาย   การมีเพศสัมพันธ 

สิ่งบรรเทาปวดที่ใช   Cold compress  Hot compress  Massage  Relaxation  Reposition  

 Rest/Sleep   Medication   อื่นๆ 
 Pain Scale               0                     1                      2                     3                      4                       5                    

 Skin Assessment  
 

1. Assessing erythema  
 Score    1     2       3      4 

 

2. Assessing  scaliness  

             Score     1    2      3      4 
 

3. Assessing   thickness 
 Score    1     2        3      4 

 
 

   Body surface area ( BSA) 
1. BSA :  Head  
2. BSA  : Tunk 
3. BSA  : Legs 
4. BSA   :  Arms 

   %  BSA 
   10 %    -  <   30  %    =  Mind 

   30 %    -  <   70  %   =  Moderate 

    70 %   -  <   100 %   =  Severe 
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