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Antiaging medicine and applicating in dermatology 

              เวชศาสตร์ชะลอวยัคือ ศาสตร์ท่ีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่างๆ หรือนกัวจิยัดา้นวทิยาศาสตร์ ไดมี้การท าวจิยัและ

ทบทวนงานวจิยั เพ่ือช่วยในการวนิิจฉยัโรคใหไ้ดต้ั้งแตใ่นระยะเร่ิมตน้ เพ่ือป้องกนัการเกิดโรคต่างๆ และช่วยชะลอ
กระบวนการเส่ือมท่ีเกิดจากการชราภาพ 

              ส าหรับการประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางเวชศาสตร์ชะลอวยักบัโรคผิวหนงันั้น จะขอกล่าวถึงหวัขอ้ต่างๆ ต่อไปน้ี 

1.  การชราภาพของผิวหนงั (skin aging) 

2. สิว (acne) 

3. ผมร่วง (hair loss) 

4. สะเก็ดเงินและโรคผิวหนงัอกัเสบ (psoriasis and eczema) 

1. การชราภาพของผวิหนงั (skin aging) 

            ถึงแมว้า่การชราภาพจะเป็นสจัธรรมของชีวติ  กระบวนการชราภาพจะส่งผลกบัทุกอวยัวะของร่างกายมนุษย ์ โดยมี

สาเหตุจากปัจจยัทั้งภายในและภายนอกของร่างกาย  ซ่ึงจะค่อยๆน ามาซ่ึงการสูญเสียของหนา้ท่ีทั้งทางโครงสร้างและพยาธิ

สภาพ ไดแ้ก่ ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบหวัใจและหลอดเลือด ระบบภูมิคุม้กนั ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบผิวหนงั 
โดยการท างานจะเส่ือมลงเม่ืออายเุพ่ิมมากข้ึน โดยระบบผิวหนงัจะมีการแสดงออกท่ีบ่งบอกถึงการชราภาพไดอ้ยา่งชดัเจน 

              ระบบผิวหนงัของร่างกายท าหนา้ท่ีหลกัคือเป็นตวักั้นกลางระหวา่งส่ิงแวดลอ้มภายในร่างกายกบัส่ิงแวดลอ้ม

ภายนอก  หนา้ท่ีอ่ืนๆ เช่น  การป้องกนัการสูญเสีย น ้ า เกลือแร่ โปรตีน การควบคุมอุณหภูมิ  การรับความรู้สึก และการ
สร้างภูมิคุม้กนัเพ่ือป้องกนัเช้ือโรค 

              ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการชราภาพของผิวหนงัแบ่งเป็นปัจจยัภายในและภายนอก  โดยปัจจยัภายในเป็นผลมาจากการ

เปล่ียนแปลงทางสรีรวทิยา โดยมีพนัธุกรรมเป็นตวัก าหนดวา่จะเกิดข้ึนชา้หรือเร็ว ส่วนปัจจยัภายนอกมีความหลากหลาย

แตกต่างกนั โดยมีอิทธิพลจาก แสงแดด  มลภาวะ วถีิการด าเนินชีวติท่ีแตกต่างกนั  เช่น พฤติกรรมการรับประทานอาหาร 
การนอน การออกก าลงักาย และอ่ืนๆ 

              ผิวหนงัท่ีชราภาพนั้นมีแนวโนม้ท่ีจะมี ผิวแหง้ ผิวบาง มีอาการคนั เกิดร้ิวรอย  การเปล่ียนแปลงของสีผิว เช่นการ

เกิดฝ้า มีการติดเช้ือ มีโรคทางระบบภูมิคุม้กนั และเพ่ิมโอกาสการเกิดมะเร็ง ซ่ึงอาการเหล่าน้ีจะถูกกระตุน้ใหเ้กิดไดม้ากข้ึน 
จากรังสียวู ี
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ส าหรับการประยกุตใ์ชว้ชิาเวชศาสตร์ชะลอวยักบัการชะลอการชราภาพของผิวหนงั ไดแ้ก่ 

1. การปกป้องแสงแดดจากรังสียวู ี(photoprotection) 

2. การใหส้ารอาหารเสริมทั้งการทาและการรับประทาน (cosmeceuticals) 

3. การเพ่ิมปริมาณของเน้ือเยือ่ (soft-tissue volume augmentation) 

4. การใชส้ารเคมีลอกผิวหนงั (chemical peels) 

5. การกรอผิว (microdermabrasion) 
6. การใชเ้ลเซอร์ (laser procedures) 

 

1. การปกป้องแสงแดด รังสียูว ี(photoprotection) 

              แสงแดดและรังสียวูจีะกระตุน้ใหเ้กิดการชราภาพของผิวหนงัและเกิดมะเร็งผิวหนงั การปกป้องแสงแดดจากรังสียู

ว ีโดยการทาครีมกนัแดด การใส่เส้ือผา้  และครีมกนัแดดท่ีป้องกนัไดท้ั้งรังสียวูเีอและยวูบีี ซ่ึงจะมีค าวา่ broad spectrum  

โดยมีค่า SPF (sun protection factor)  อยา่งนอ้ย 15 และควรทา 2 มิลลิกรัมต่อตารางเซ็นติเมตร และใหท้า 20 นาทีก่อน
ออกไปถูกแสงแดด   

 

 

 

 

2. การให้สารอาหารเสริมทั้งการทาและการรับประทาน (cosmeceuticals) 

การใหส้ารอาหารเสริมเพ่ือช่วยชะลอการชราภาพของผิวหนงัไดแ้ก่ 

- กรดเอเอชเอ (AHA) และ กรดบีเอชเอ (BHA) จะช่วยผลดัเซลลผ์ิว ช่วยกกัเก็บความชุ่มช้ืนของผิว และช่วยเพ่ิม

การสร้างคอลลาเจนในชั้นหนงัแท ้ท าใหช่้วยเพ่ิมความยดืหยุน่ของผิวหนงั 
- สารตา้นอนุมูลอิสระ ไดแ้ก่   
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                       วติามินซี (vitamin C) และวติามินอี (vitamin E) ช่วยปกป้องผิวหนงัจากแสงแดดและรังสียวู ีโดยไปลดการ
เกิดสาร อนุมูลอิสระอนัเกิดจากรังสียวู ีและช่วยกระตุน้การผลิตคอลลาเจน 

                       กรดแอลฟ่าไลโปอิค (alpha- lipoic acid)  ช่วยปกป้องผิวหนงัจากแสงแดดและรังสียวู ีช่วยลดการเกิดร้ิวรอย 
ช่วยตา้นการอกัเสบ 

                      โคเอนไซม ์คิวเทน็ (coenzyme Q 10) เป็นสารอาหารท่ีส าคญัต่อเยือ่หุม้เซลล ์  และช่วยในกระบวนการสร้าง
พลงังานในระดบัเซลล ์

                     ไอดีบีโนน (idebenone) ช่วยปกป้องเซลลท่ี์ชั้นผิวหนงัจากรังสียวูบีี  และเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีไปจบัสาร

อนุมูลอิสระไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงช่วยชะลอการเส่ือมในระดบัเซลล ์

 

 

- สารสกดัจากธรรมชาติ  เช่น  

                     สารสกดัจากชาเขียวช่วยลดการเกิดมะเร็งผิวหนงั ป้องกนัการไหมข้องผิวหนงั การกดภูมิคุม้กนัผิวหนงั การ
ชราภาพของผิวหนงั อนัเน่ืองจากรังสียวู ี  

                     สารสกดัจากเมลด็องุ่น  ช่วยใหก้ารหายของแผลเร็วข้ึนและช่วยลดรอยด่างด า 

 

 

 

 

 

 
- สารอาหารเสริมตา้นร้ิวรอย  เช่น          

             ไดมีทิวลามิโนเอททานอล (dimethylaminoethanol (DMAE)) เป็นสารสงัเคราะห์ของ โคลีน (choline)  และ

เป็นสารตั้งตน้ของอะซีติลโคลีน (acetylcholine) การทาเป็นระยะเวลา 16 สปัดาห์จะช่วยลดร้ิวรอยท่ีรอบดวงตาได ้ท า
ใหร้ิ้วรอยต้ืนข้ึนได ้  
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              ยบิูควโินน โคเอนไซม ์คิวเทน็ (ubiquinone coenzyme Q 10) การใชแ้บบทาจะช่วยท าใหร้ิ้วรอยต้ืนข้ึน  
เน่ืองจากช่วยลดการถูกท าลายของคอลลาเจนจากรังสียวูเีอได ้

 

- การใชผ้ลิตภณัฑล์ดเมด็สี 

                     ฝ้าเป็นลกัษณะสีน ้ าตาล ขอบเขตไม่ชดัเจน มกัพบท่ีใบหนา้  และบริเวณอ่ืนๆท่ีโดนแสงแดด  โดยผลิตภณัฑ์
ลดเมด็สี  จะไปยั้บย ั้งเอน็ไซมไ์ทโรซิเนส (tyrosinase enzyme) ซ่ึงเป็นเอน็ไซมท่ี์ส าคญัในการสร้างเมด็สี    

                    ไฮโดรควโินน (hydroquinone) ใชใ้นการรักษาฝ้า โดยไปยั้บย ั้งเอน็ไซมไ์ทโรซิเนส (tyrosinase enzyme)  และ

มีการใชร่้วมกบัสารอ่ืนๆ ไดแ้ก่  สเตอรอยด ์(steroids) กรดไกลโคลิค (glycolic acid)                และทรีติโนอิน (tretinoin) 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษา 

                    กรดโคจิก (kojic acid) สกดัมาจากเช้ือรา  Aspergillus oryzae    ช่วยลดเมด็สี โดยไปยั้บย ั้งเอน็ไซมไ์ทโรซิเนส 
(tyrosinase enzyme) 

                    สารสกดัจากถัว่เหลือง ช่วยลดเมด็สีของฝ้า  และยงัมีผลคลา้ยฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen) คือ ช่วยลดการ
เกิดผิวหนงับางและลดการสูญเสียคอลลาเจนในผูห้ญิงวยัทอง  

 

 

- การใชผ้ลิตภณัฑใ์หค้วามชุ่มช้ืน  

กรดแพนโททีนิค (pantothenic acid) และนิโคตินาไมด ์(nicotinamide) ช่วยลดการสูญเสียน ้ าทางผิวหนงั  และ
ช่วยเพ่ิมการเก็บกกัน ้ าในชั้นผิวหนงั 

- เปป์ไทดแ์ละสารกระตุน้การเจริญเติบโต (peptide and growth factor) 

              เปป์ไทดแ์ละสารกระตุน้การเจริญเติบโต ก าลงัเป็นท่ีนิยมมากในปัจจุบนัซ่ึงไดผ้ลดีในการชะลอการชราภาพของ

ผิวหนงั  โดยจะช่วยควบคุมการเจริญเติบโตและการเปล่ียนแปลงของเซลล ์ และกระตุน้การสร้างคอลลาเจน  สารกระตุน้
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การเจริญเติบโตท่ีช่ือทีจีเอฟ บีตา้ (TGF-β)  และเปป์ไทดท่ี์ช่ือ เคทีทีเคเอส (KTTKS) หรือมาทริซิล (matrixyl)  ช่วยกระตุน้
การสร้างคอลลาเจน   

 

 

- เรตินอล (retinol) 

              เป็นยาในกลุ่มวติามินเอ  ช่วยชะลอการชราภาพของผิวหนงัอนัเน่ืองจากแสงแดด  เพ่ิมการกกัเก็บน ้ าผิวหนงั  และ
กระตุน้การสร้างคอลลาเจนซ่ึงช่วยลดร้ิวรอยของผิวหนงั  

 

 

3. การเพิม่ปริมาณของเนือ้เยือ่ (soft-tissue volume augmentation) 

สารไฮอะลูโรนิค แอซิด (hyaluronic acid)  ช่วยในการเตม็เติม ร่องแกม้ ใตต้า แกม้  เป็นสารท่ีสลายตวัไดเ้องตาม
ธรรมชาติ 

             สารโบทูลินุ่ม ท็อกซิน  ชนิดเอ (botulinum toxin type A) สกดัจากพิษของแบคทีเรีย Clostridium botulinum ซ่ึงมี

ผลกบัระบบประสาทของกลา้มเน้ือ  โดยใชล้ดร้ิวรอยท่ีหนา้ผาก หวัคิ้ว หางตา กลไกคือยบัย ั้งไม่ใหก้ลา้มเน้ือหดตวั  และมี
ฤทธ์ิอยูไ่ดป้ระมาณ 6 เดือน  
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4. การใช้สารเคมลีอกผวิหนงั (chemical peels) 

การใชส้ารเคมีลอกผิวหนงั ไดแ้ก่ กรดไกลโคลิค (glycolic acid) และ กรดไตรโคลโรแอซิติค (trichloroacetic acid)  เม่ือทา
ท่ีผิวหนงัจะซึมลงไปท่ีผิวหนงัและท าใหเ้กิดการลอกของผิวหนงัตามมา  ซ่ึงจะช่วยลดร้ิวรอยได ้

 

 

5. การกรอผวิ ( microdermabrasion ) 

              การท าใหผ้ิวหนงัถลอก  โดยใชผ้งคริสตอลขนาดเลก็ๆ มาท าใหเ้กิดการถลอกของผิวหนงั  ซ่ึงจะช่วยเร่ืองสีผิวไม่
สม ่าเสมอ  ชะลอการชราภาพของผิวหนงัอนัเน่ืองจากแสงแดด และช่วยใหผ้ิวเรียบเนียน 

 

6. การใช้เลเซอร์ (laser procedures) 

             เลเซอร์แบ่งเป็น 2 แบบ คือแบบท่ีท าใหเ้กิดแผลท่ีผิวหนงั (ablative laser) และแบบท่ีไม่เกิดแผลท่ีผิวหนงั 

(nonablative laser) โดยเลเซอร์ทั้งสองแบบน้ี   จะช่วยในเร่ืองของชะลอการชราภาพของผิวหนงัอนัเน่ืองจากแสงแดด  และ
ช่วยกระตุน้การสร้างคอลลาเจน 

             

 

 

 

 



7 
 

คล่ืนวทิย ุ(radio frequency)  เช่นเทอร์มาส  (thermage)  ท าใหค้อลลาเจนหดตวัในช่วงแรกและ มีการกระตุน้การสร้าง 

คอลลาเจนตามมา 

 

2. สิว (acne) 

                    สิว คือ ภาวะท่ีมีการอุดตนัของรูขมุขน และตอ่มไขมนัผลิตน ้ ามนัมากเกินไป มีเซลลข์องผิวหนงัตายแลว้มา
สะสม และมีแบคทีเรียเพ่ิมจ านวนมากข้ึน  ท าใหผ้ิวหนงัอกัเสบและเกิดเป็นสิวข้ึน 

                    ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดสิวไดแ้ก่  ฮอร์โมน มีประวติัในครอบครัว ความเครียด ภูมิแพ ้อาหารฟาสตฟ์ดู  ไขมนัอ่ิมตวั 
(saturated fats) ไขมนัไฮโดรจีเนเตด็ (hydrogenated fats)  และยา 

รูปสิว 

 

เวชศาสตร์ชะลอวยัประยกุตใ์ชใ้นโรคสิว โดยใหอ้าหารเสริมเหล่าน้ี 

- โปรไบโอติก (probiotic) ช่วยปรับ สมดุลของระบบล าไส ้ เพ่ิมระดบัภูมิคุม้กนั 

แนะน าใหรั้บประทาน 20 ลา้นยนิู ตต่อวนั  
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- วติามินบีรวม (vitamin B complex) โดยท าหนา้ท่ีเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ ก าจดัสารพิษ ช่วยขบวนการเมตาบอลิ

ซึมของไขมนัโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ช่วยเพ่ิมระดบัภูมิคุม้กนั แนะน าใหรั้บประทาน 50-100 มิลลิกรัมต่อวนั 

 

 
 

- สงักะสี (zinc) ช่วยท าใหแ้ผลหาย ป้องกนัการเกิดแผลเป็น ช่วยตา้นเช้ือแบคทีเรียและการอกัเสบ โดยพบอยูใ่นขิง 

ตบัววั หอยนางรม  แนะน าใหรั้บประทาน 25-75 มิลลิกรัมต่อวนั 

- ทองแดง (copper) ตอ้งใหส้มดุลกบัสงักะสี  อตัราส่วน สงักะสี ต่อ ทองแดง  10: 1  โดยพบอยูใ่น ถัว่เหลือง อลั

มอนด ์ ถัว่วอลนทั (walnut) ถัว่ฮาเซนทั (hazelnut) ตบัววั และหอยนางรม  แนะน าใหรั้บประทาน 2-3 มิลลิกรัม

ต่อวนั 

- ดีเอชเอ/อีพีเอ (DHA/EPA) (น ้ามนัปลา)  ช่วยลดการสร้างพลอสตาแกลนดิน (prostaglandin) ป้องกนัการสร้าง

น ้ ามนัท่ีมากเกินไปของต่อมขน โดยอตัราส่วน ไขมนัโอเมกา้ 6 ต่อ ไขมนัโอเมกา้ 3 อยูร่ะหวา่ง 3:1 และ 6:1 และ

พบอยูใ่น ปลาเมก็เคอแรล ปลาซาร์ดีน ปลาแซลมอน และถัว่  แนะน าใหรั้บประทาน 1,000-3,000 มิลลิกรัมต่อวนั 

 

 

 

 

 

 

 

- น ้ามนัอีฟน่ิงพริมโรส (evening primrose oil) เป็นไขมนัโอเมกา้ 6 ช่วยลดการอกัเสบและอาการแดง ลดการเกิดสิว 

ช่วยใหผ้ิวหนงันุ่มและชุ่มช้ืน แนะน าใหรั้บประทาน 500-1,000 มิลลิกรัมต่อวนั 

- วติามินเอและแคโรทีนอยด ์(vitamin A and carotenoid) พบใน ตบั แครอท มนัฝร่ัง มะม่วงและแคนตาลูป  

แนะน าใหรั้บประทาน 500-15,000 ไอยตู่อวนั แต่ไม่ควรรับประทานติดต่อกนันาน 

- วติามินดี (vitamin D) ช่วยในการซ่อมแซมเน้ือเยือ่ การหายของแผล พบใน ปลาซาร์ดีน ปลาแซลมอน กุง้  เมลด็

ทานตะวนั ตบั ไข่ และนม แนะน าใหรั้บประทาน 400-800 ไอยตู่อวนั  

- ทอรีน (taurine) ช่วยการหายของแผล เพ่ิมระบบสารตา้นอนุมูลอิสระ เพ่ิมระดบัภูมิคุม้กนั พบอยูใ่น เบรเวอร์ยสีต ์

(brewer’s yeast)  นม ไข่ เน้ือสตัว ์และอาหารทะเล  แนะน าใหรั้บประทาน 1,000-2,000 มิลลิกรัมต่อวนั 
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- กระเทียม ช่วยท าลายเช้ือแบคทีเรีย กระตุน้ระบบภูมิคุม้กนั  แนะน าใหรั้บประทาน 2 แคปซูล 3 คร้ังต่อวนัพร้อม

อาหาร 

- วติามินซี (vitamin C)  ช่วยกระตุน้ระบบภูมิคุม้กนัและลดการอกัเสบ  มีความจ าเป็นในการสงัเคราะห์คอลลาเจน  

พบอยูใ่น พริกหยวกหวาน พริกช้ีฟ้าแดง กะหล ่าปลี และผกัหวาน แนะน าใหรั้บประทาน 500-1,000มิลลิกรัม 

รับประทาน 2 คร้ังต่อวนั 

- วติามินอี (vitamin E) พบอยูใ่น น ้ามนัเมลด็ทานตะวนั อลัมอนด ์น ้ามนังา น ้ ามนัมะกอก ผกัขม หน่อไมฝ้ร่ัง ขา้ว

โอต้ และปลาแซลมอน  แนะน าใหรั้บประทาน 400 ไอยตู่อวนั 

- มิลค ์ทริสเติล (milk thistle) สารท่ีออกฤทธ์ิช่ือวา่ ซิลิมารีน (silymarin) ช่วยกระบวนการก าจดัสารพิษของตบั 

ลดออ็กซิไดส์ไขมนัแอลดีแอล (oxidized low-density lipoprotein (oxidized LDL)) ช่วยลดการอกัเสบ แนะน า

รับประทาน 200 มิลลิกรัมต่อวนั 

 

 
 

 

3. ผมร่วง (hair loss) 

 

                

 

 

 สาเหตุของผมร่วงท่ีพบบ่อยคือ การชราภาพและพนัธุกรรม  ทั้งผูช้ายและผูห้ญิงความหนาของผมจะลดลงเม่ืออายมุากข้ึน  

และสาเหตุอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ติดเช้ือราของหนงัศีรษะ ไขสู้ง เคมีบ าบดัในโรคมะเร็ง การฉายแสง โรคไทรอยดเ์ป็นพิษ โรคทาง
ภูมิคุม้กนั การขาดสารอาหาร ความเครียด และโรคทางจิตเวชท่ีผูป่้วยดึงผมตวัเอง     
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 เวชศาสตร์ชะลอวยัประยกุตใ์ชใ้นผมร่วง โดยใหอ้าหารเสริมเหล่าน้ี 

- ไบโอติน (biotin) ช่วยในเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไขมนั และโปรตีน  ซ่ึงจ าเป็นในการสร้างผม  ผิวหนงั 

และเลบ็  ถา้ขาดท าใหมี้ผมร่วงและผิวหนงัผิดปกติ ไม่ควรกินไขดิ่บเพราะจะไปลดการดูดซึมไบโอติน  พบใน 

เบรเวอร์ยสีต ์(brewer’s yeast)  ถัว่เหลือง ถัว่ลิสง วอลนทั อลัมอนด ์ขา้วโอต๊ และถัว่ แนะน าใหรั้บประทาน 300-

600 ไมโครกรัมต่อวนั    
     

 

 

- สงักะสี (zinc)  กระตุน้การเจริญเติบโตของเสน้ผมและกระตุน้ระบบภูมิคุม้กนั แนะน ารับประทาน 50-100 

มิลลิกรัมต่อวนั โดยรูปแบบท่ีดีท่ีสุดของสงักะสีคือ ซิงคพ์ิโคลิเนท (zinc picolinate) และซิงคซิ์เตรด (zinc citrate) 

- สตริงก้ิง เนทเติ้ล (stinging nettle) ช่วยกระตุน้การเกิดใหม่ของเสน้ผม ท าใหเ้สน้ผมสีด าธรรมชาติ  ป้องกนั

ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (testosterone) เปล่ียนไปเป็น ไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน(dihydrotestosterone) หรือดี

เอชที (DHT) แนะน ารับประทาน 500 มิลลิกรัมต่อวนั 

- อินโดทรีคาร์บินอล (indole-3-carbinol)  เป็นสารอนุมูลอิสระท่ีแรง ซ่ึงช่วยป้องกนัดีเอน็เอและโครงสร้างของ

เซลล ์ ช่วยตา้นมะเร็งและหลอดเลือดแดงแขง็ตวั พบในกะหล ่าปลี และหวักะหล ่า แนะน ารับประทาน 300-500 

มิลลิกรัมต่อวนั 
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- โซว ์พอลเมตโต (saw palmetto)  ช่วยยบัย ั้งเอน็ไซม ์5-แอลฟ่า รีดกัเทส   (5-alpha-reductase) ซ่ึงช่วยการเจริญของ

เสน้ผมและลดผมร่วง แนะน ารับประทาน 250 มิลลิกรัมต่อวนั    
 

 

- ฟีนูกรีก (Fenugreek)  สารท่ีออกฤทธ์ิช่ือวา่ 4-ไฮโดรซ่ีไอโซลิวซีน (4-hydroxyisoleucine) ช่วยท าใหใ้หเ้สน้ผม

แขง็แรง ชุ่มช่ืน  และเงางาม แนะน ารับประทาน 4-ไฮโดรซ่ีไอโซลิวซีน 50 มิลลิกรัมต่อวนั 

 

 
- โรสแมร่ี (rosemary)  ช่วยใหร้ากผมแขง็แรง กระตุน้การเกิดใหม่ของเสน้ผม ลดผมร่วง ขจดัรังแค  
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4. สะเกด็เงนิและโรคผวิหนงัอกัเสบ (psoriasis and eczema) 

 

 
 

                   โรคสะเก็ดเงิน สามารถพบได ้2 เปอร์เซ็นตข์องประชากร เป็นผื่นสีแดง มีขยุสีเงิน ซ่ึงร่างกายมีสร้างเซลล์

ผิวหนงัอยา่งรวดเร็ว โดยปกติพบท่ีหนงัศีรษะ ขอ้ศอก หวัเข่า และหลงัช่วงล่าง มีอาการคนัและถา้เกาจะมีเลือดออกได ้ 

อาการของโรคมีตั้งแต่เลก็นอ้ยจนถึงรุนแรง  ปัจจยัท่ีกระตุน้ใหโ้รคก าเริบ เช่น ความเครียด แสงแดด การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล ์และยา  

                  โรคผิวหนงัอกัเสบ  คือภาวะท่ีผิวหนงั แหง้ มีสะเก็ด ตอ่มามี ผิวจะแหง้แตก มีตุ่มน ้ า และมีน ้ าเหลืองไหลเยิม้ได ้

มกัพบท่ีบริเวณใบหนา้ หนงัศีรษะ หลงัหู และท่ีหวัเข่า มีสาเหตุเน่ืองจากการสมัผสั (contact dermatitis) และผื่นแพผ้ิวหนงั 

(atopic dermatitis) โดยโรคผิวหนงัอกัเสบท่ีเกิดจากการสมัผสั อาจจะแพจ้าก สบู่ ขนสตัว ์สียอ้มผา้ ยางลาเท็กซ์ และ

เคร่ืองส าอาง และโรคผิวหนงัอกัเสบท่ีเกิดจากผื่นแพผ้ิวหนงั ผูป่้วยมกัจะมีประวติัครอบครัวเป็นโรคภูมิแพ ้เช่น หอบหืด  

ปัจจยัท่ีกระตุน้ใหเ้กิดโรคผิวหนงัอกัเสบได ้คือความเครียด อาการของโรคผิวหนงัอกัเสบมีตั้งแต่เลก็นอ้ยถึงรุนแรง ซ่ึง
ตอ้งการการรักษาท่ีแตกต่างกนัออกไป  

                    เวชศาสตร์ชะลอวยัประยกุตใ์ชใ้นโรคสะเก็ดเงินและโรคผิวหนงัอกัเสบโดยใหอ้าหารเสริมเหล่าน้ี 

- วติามินบีรวม (vitamin B complex) ช่วยในกระบวนการซ่อมแซมผิวหนงั  ช่วยระบบไหลเวยีนของโลหิต  แนะน า

รับประทาน 25-50 มิลลิกรัม โดยรับประทาน 2 คร้ังต่อวนั 

 

 

- สงักะสี (zinc) ช่วยในการหายของแผล ช่วยในเมตาบอลิซึมของโปรตีน กระตุน้ภูมิคุม้กนั แนะน ารับประทาน 25-

75 มิลลิกรัมต่อวนั  โดยไม่ควรใหรั้บประทานพร้อมกบัธาตุเหลก็  เพราะลดประสิทธิภาพของทั้งคู ่
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- ทองแดง (copper) อตัราส่วน สงักะสีต่อทองแดง คือ 10:1  พบไดใ้น หอยนางรม อลัมอนด ์เฮเซลนทั และตบัววั

แนะน ารับประทาน 2-3 มิลลิกรัมต่อวนั 

- ดีเอชเอ/อีพีเอ (HHA/EPA) (น ้ามนัปลา)  ช่วยลดการสร้างพลอสตาแกลนดิน (prostaglandin) ป้องกนัการสร้าง

น ้ ามนัท่ีมากเกินไปของต่อมขน โดยอตัราส่วน ไขมนัโอเมกา้ 6 ต่อ ไขมนัโอเมกา้ 3 อยูร่ะหวา่ง 3:1 และ 6:1 และ

พบอยูใ่น ปลาเมก็เคอแรล ปลาซาร์ดีน ปลาแซลมอน และถัว่  แนะน าใหรั้บประทาน 1,000-3,000 มิลลิกรัมต่อวนั 

- น ้ามนัอีฟน่ิงพริมโรส (evening primrose oil) เป็นไขมนัโอเมกา้ 6 ช่วยลดการอกัเสบและอาการแดง มีความส าคญั

ในผิวหนงัท่ีผิดปกติ ช่วยใหผ้ิวนุ่มและชุ่มช้ืน แนะน าใหรั้บประทาน 500-1,000 มิลลิกรัมต่อวนั 

- กลูโคซามีน (glucosamine)  หา้มรับประทานในคนแพห้อย และตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงัในคนท่ีเป็นเบาหวาน 

แนะน ารับประทาน 1,000 มิลลิกรัมต่อวนั 

- เมททิลซลัโฟนิลมีเธน (methylsulfonylmethane (MSM))  ช่วยลดการอกัเสบ ช่วยซ่อมแซมเน้ือเยือ่ มกัขาดในคน

ท่ีเป็นสะเก็ดเงิน แนะน ารับประทาน 3,000-10,000 มิลลิกรัมต่อวนั ควรรับรับประทานพร้อมอาหารเพ่ือลดอาการ

แสบร้อนกลางอก    

 

 

 
 

 

- โปรไบโอติก (probiotic) ช่วยปรับสมดุลของระบบล าไส ้ป้องกนัการเจริญของยสีตใ์นล าไส ้เพ่ิมระดบัภูมิคุม้กนั 

แนะน าใหรั้บประทาน 20 ลา้นยนิูตต่อวนั  ถา้มีการรับประทานยาปฏิชีวนะ ใหเ้วน้ระยะ 3 ชัว่โมงก่อนรับ

รับประทานโปรไบโอติก 

- กระดูกอ่อนปลาฉลาม (shark cartilage) ช่วยยบัย ั้งการเจริญของเสน้เลือด ท าใหโ้รคสะเก็ดเงินไม่ลุกลาม ช่วยลด

อาการคนั ขยุและอาการแดง  แนะน ารับประทาน 1 กรัมต่อ 15 ปอนดข์องน ้ าหนกัตวั ใชเ้วลา 2-3 เดือนหลงั

รับประทานจึงจะเห็นผล 

 

 

 

 

- วติามินเอและแคโรทีนอยดแ์บบผสม  (vitamin A and mixed carotenoids)ในสะเก็ดเงินรับประทาน 10,000-

20,000 ไอย ูโดยเป็นวติามินเอคร่ึงหน่ึงและแคโรทีนอยดแ์บบผสมคร่ึงหน่ึง   ในโรคผิวหนงัอกัเสบรับประทาน 

20,000-50,000 ไอย ูโดยเป็นวติามินเอคร่ึงหน่ึงและแคโรทีนอยดแ์บบผสมคร่ึงหน่ึง   ไม่ควรใชติ้ดตอ่เป็นระยะ

เวลานาน 

 

-  
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- วติามินซีกบัสารไบโอฟลาโวนอยด ์(vitamin C and bioflavonoid)  ช่วยยบัย ั้งการอกัเสบ ช่วยการคงอยูข่องเยือ่หุม้

เซลล ์ แนะน ารับประทาน 500-1,500 มิลลิกรัมต่อวนั 

 

 
 

- วติามินดี (vitamin D) ช่วยป้องกนัการติดเช้ือในโรคผิวหนงัอกัเสบ ช่วยในการซ่อมแซมของเน้ือเยือ่  แนะน า

รับประทาน 400-1,000 ไอยตู่อวนั 
- วติามินอี (vitamin E) ช่วยลดอาการคนัและผิวแหง้ แนะน ารับประทาน 400 ไอยตู่อวนั 
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