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Clinical Practice Guideline for
Topical Steroid Usage

วิชิต ลีนุตพงษ
กนกวลัย กุลทนันทน

เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
สุวิรากร โอภาสวงศ

ความนํ า
แนวทางการดูแลรักษาโรคผิวหนังเปนความ

เห็นรวมกันของกลุมผูรูที่ปฏิบัติการดูแลรักษาผูปวย 
แนวทางที่วางไวนี้เพื่อใชเปนแนวทางในการดูแล
รักษาผูปวย มิใชกฎตายตัวที่ตองปฏิบัติการรักษา
ตามที่เขียนไวทุกประการ ทั้งนี้เพราะผูปวยแตละ
รายมีปญหาที่แตกตางกัน การวางแนวทางการรักษา
นี้เปนการสรางมาตรฐานและพัฒนาการดูแลรักษา
โรคผิวหนัง  เพื่อใหประชาชนที่มาพบแพทยไดรับ
ความมั่นใจวาจะไดรับการดูแลรักษาที่ดี

คณะผูจัดทํ าขอสงวนสิทธิ์ในการนํ าไปใชอางอิง

ทางกฎหมายโดยไมผานการพิจารณาจากผูทรงคุณ
วุฒิ หรือผูเช่ียวชาญในแตละกรณี

นิยาม
ยาทาคอรติโคสตีรอยด (Corticosteroid) หมาย

ถึงยาที่ใชทาผิวหนังและเยื่อบุ โดยมีฤทธิ์ลดการ
อักเสบ กดปฏิกิริยาอิมมูน และยับยั้งการแบงเซลล
เกณฑการพิจารณาใชยา

ใหทํ าการซักประวัติ ตรวจรางกาย การตรวจทาง
หองปฏิบัติการและใหการวินิจฉัยวาเปนโรคที่ตอบ
สนองตอการใชยาทาคอรติโคสตีรอยด (ตารางที่ 1) 
กอนทํ าการรักษา

ตารางที่ 1 การแบงโรคตามการตอบสนองตอสตีรอยด
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ตอบสนองดีมาก ตอบสนองดีปานกลาง ตอบสนองนอย
Psoriasis(intertriginous)
Atopic dermatitis (children)
Seborrheic dermatitis
Intertrigo (non-infectious)

Psoriasis
Atopic dermatitis (adults)
Nummular eczema
Allergic contact dermatitis,
subacute phase
Primary irritant dermatitis
Papular urticaria
Parapsoriasis
Lichen simplex chronicus

Palmoplantar psoriasis
Psoriasis of nails
Dyshidrotic eczema
Lupus erythematosus
Pemphigus
Lichen planus
Granuloma annulare
Necrobiosis lipoidica diabeticorum
Sarcoidosis
Allergic contact dermatitis, acute
phase
Insect bites

หลักการใชยา
เนื่องจากการออกฤทธิ์ของยาในกลุ มนี้ขึ้นกับ

ปจจัยหลายอยาง ดังนั้นการเลือกใชยาจึงตองคํ านึง
ถึงปจจัย ดังตอไปนี้
1. ตัวยา ดังนี้

1.1 รูปแบบของยา (Form): ยาทาคอรติโคสตี
รอยด โดยทั่วไปตองผสมอยูในยาพื้นฐาน (Base) 
ทํ าใหเกิดเปนรูปแบบของยา (form) ชนิดตางๆ ดังนี้

1.1.1 ขี้ผ้ึง (ointment): ใชเคลือบผิวหนังทํ า
ใหชุมช้ืน เหมาะสํ าหรับผิวหนังที่แหง จะไดผลดีใน
ผ่ืนผิวหนังที่หนา แหงแตก เนื่องจากคุณสมบัติของ
ขี้ผ้ึงจะเคลือบผิวหนังไดดี จึงทํ าใหยาถูกดูดซึมได
มากขึ้น แตผูใชจะรูสึกเหนียวเหนอะหนะ ขี้ผ้ึงมัก
ไมมีสารกันบูด

1.1.2 ครีมและโลชัน (cream and lotion): 
เหมาะสํ าหรับผื่นผิวหนังอักเสบชนิดเฉียบพลัน 
และกึ่งเฉียบพลัน อาจใชกับผิวหนังบริเวณที่อับช้ืน 
ยาประเภทครีมจํ าเปนจะตองใชสารกันบูด ซึ่งอาจ
ทํ าใหเกิดการแพได

1.1.3 รูปสารละลาย (lotion และ solution), 
เจล (gel), สเปรย (spray) : เหมาะที่จะใชกับบริเวณ
ที่มีขนและผม ยาประเภทนี้บางชนิดมีสวนผสมของ
แอลกอฮอลและ propylene glycol ซึ่งอาจทํ าใหเกิด
การระคายเคือง หากใชบริเวณที่มีรอยแตกหรือแผล

1.2  ความแรงของยา (Potency)
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ตารางที่ 2 การจํ าแนกยาทาคอรติโคสตีรอยดตามความแรงเรียงตามลํ าดับจากมากไปหานอยโดยวิธี
Vasoconstriction assay

Generic name Trade name
Super-potent
ความแรงสูงมาก

Clobetasol propionate 0.05%
Augmented betamethasone dipropionate 0.05%

Dermovate cream
Diprotop cream, ointment

Potent
ความแรงสูง

Betamethasone dipropionate 0.05%
Desoximetasone 0.25%

Diprosone ointment
Topicort
Esperson

Moderately
Potent
ความแรงปาน
กลาง

Betamethasone dipropionate 0.05%
Amcinonide 0.1%
Triamcinolone acetonide 0.1%

Mometasone furoate 0.1%
Betamethasone valerate 0.1%
Fluocinolone acetonide 0.025%
Prednicarbae 0.1%
Triamcinolone acetonide 0.02%

Clobetasone butyrate 0.5%

Diprosone Cream
Visderm cream, lotion
Arisocort A  0.1%
TA cream 0.1%
Elomet cream
Betnovate cream
Synalar cream
Dermatop cream
TA cream 0.02%
Aristocort 0.02%
Eumovate

MILD
ความแรงตํ่ า

Hydrocortisone 1-2%
Prednisolone 0.5%

Hydrocortisone cream
Prednisil cream

*หมายเหตุ - ตารางนี้เปนเพียงตัวอยางของยาทาคอรติโคสตีรอยดที่มีใชในประเทศไทย
- ยาทาคอรติโคสตีรอยดชนิดเดียวกัน แตเมื่ออยูในรูปแบบที่แตกตางกัน อาจใหความแรงไมเทากัน 
โดยทั่วไป ขี้ผ้ึงแรงกวาครีม ครีมแรงกวาโลชัน

2. ลักษณะของรอยโรค
2.1 ผ่ืนที่ไมหนา หรือมีการอักเสบเฉียบพลัน 

ยกเวนระยะที่มีนํ้ าเหลืองไหลควรเลือกยาที่มีความ
แรงตํ่ าหรือปานกลาง

2.2 ผ่ืนที่หนาเปนเรื้อรัง อาจจํ าเปนตองใช
ยาคอรติโคสตีรอยดที่มีความแรงสูงถึงสูงมาก
3. ตํ าแหนงของรอยโรค

3.1 ใบหนา และบริเวณที่อับช้ืน (รักแร ขา
หนีบ ใตราวนม อวัยวะเพศ) ควรใชยาทาที่มีความ
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แรงตํ่ า ถาจะใชยาที่มีความแรงสูงขึ้น ควรใชไมเกิน 
2 สัปดาห ยกเวนผื่นที่เปนเรื้อรัง หรือโรคบางอยาง
ที่จํ าเปน

3.2 บริเวณที่ผิวหนังหนา เชน ที่ฝามือ ฝาเทา 
มักจะตองใชยาทาที่มีความแรงสูงหรือสูงมาก
4. พื้นที่ของรอยโรค : เนื่องจากยาทาคอรติโคสตี
รอยดสามารถถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือดได ดังนั้น
หากมีรอยโรคเปนบริเวณกวาง ควรเลือกใชยาที่
ความแรงตํ่ าถึงปานกลาง
5. อายุ  เด็กและผูสูงอายุมีผิวหนังบาง จึงมีโอกาส
เกิดฤทธิ์ขางเคียงจากยาทาและการดูดซึมของยาเขา
สูรางกาย จึงควรเลือกใชยาทาดวยความระมัดระวัง
6. ระยะเวลาในการทายา : เนื่องจากยาทาคอรติโค
สตีรอยด อาจมีฤทธิ์ขางเคียงไดทั้งเฉพาะที่และการ
ดูดซึมเขาสูรางกาย และการทายาตอเนื่องเปนเวลา
นาน อาจทํ าใหเกิดการตอบสนองตอยาลดลง 
(Tachyphylaxis) ดังนั้น ถารอยโรคหาย ควรหยุดยา 
แตหากมีความจํ าเปนตองใชยาเปนระยะเวลานาน 
ควรจะหยุดยาบางเปนระยะๆ ดังนี้

- ยาทาที่มีความแรงสูงมาก ไมควรใชตอเนื่อง
เกิน 3 สัปดาห

- ยาทาที่มีความแรงปานกลางถึงสูง ไมควรใช
ตอเนื่องเกิน 3 เดือน
7. ความถี่ในการทายา  ขึ้นอยูกับชนิดของยาคอรติ
โคสตีรอยดที่เลือกใช แตโดยทั่วไปควรทายาวันละ 
2 ครั้ง การทายาบอยครั้งกวานี้ มักจะไมเพิ่มประ
สิทธิภาพในการรักษาแตอาจเพิ่มผลขางเคียง
8. ปริมาณยาที่ทา

- ยาทา 1 กรัม จะทาผิวหนังไดเปนพื้นที่
ประมาณ 100 ตารางเซนติเมตร (ในผูใหญจะใชยา
ประมาณ 30 กรัม ถาทาทั้งตัว)

- ยาทาที่มีความแรงสูงมาก ไมควรใชเกิน
สัปดาหละ 50 กรัม

- ยาทาที่มีความแรงสูง ไมควรใชเกินสัปดาห
ละ 100 กรัม
9. ขอควรระวัง

9.1 การใชยาทาในบริเวณผื่นผาออมในเด็ก 
ควรระวังเปนพิเศษ เนื่องจากจะเพิ่มการดูดซึมของ
ยา จึงควรใชยาที่มีฤทธิ์ออน

9.2 การใชยาทาในหญิงที่ใหนมบุตร ไมควร
ทายาบริเวณหัวนมและเตานมกอนใหนม
ผลขางเคียง
1. ผลขางเคียงเฉพาะที่ (local side effect)

1.1 Atrophic changes ไดแก ผิวหนังบางลง, 
แตกลาย (striae), หลอดเลือดขยาย (telangiectasia), 
จํ้ าเลือด (purpura), ฯลฯ

1 . 2  สี ผิ ว บ ริ เ ว ณ ที่ ท า จ า ง ล ง  
(hypopigmentation)

1.3 มีขนขึ้นบริเวณที่ทายา (hypertrichosis)
1.4 สิว, rosacea, perioral dermatitis
1.5 การติดเชื้อ : ทํ าใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

หรือการกํ าเริบของรอยโรคผิวหนังติดเชื้อตางๆ เชน 
โรคกลาก

1.2 ผ่ืนแพสัมผัส อาจเกิดจากโมเลกุลของคอร
ติโคสตีรอยดเอง หรือสวนประกอบอื่นในตัวยา เชน 
สารกันบูด
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2. ผลขางเคียงตามระบบ (systemic side effect)
พบเมื่อใชยาทาเปนเวลานาน เปนบริเวณกวาง

หรือใชยาที่มีความแรงสูงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
เด็ก ไดแก

2.1 ผลขางเคียงทางตา เชน ตอกระจก ตอหิน
2.2 การกดการทํ างานของตอมหมวกไต (HPA-

axis)
2.3 Iatrogenic Cushing’s syndrome
2.4 การเจริญเติบโตชาในเด็ก
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