
 

 

 

 
 

   

CROCODILE OIL TO RELIEVE THE SYMPTOMS OF PSORIASIS  CONTACT US 

การรักษาปัญหาสภาพผิวด้วยผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติ เพื่อบรรเทาอาการต่างๆของโรค
สะเก็ดเงิน (Psoriasis) 

โรคสะเก็ดเงิน(Psoriasis) เป็นโรคผิวหนังอักเสบ
เรือ้รังชนิดหน่ึงท่ีคนไทยคุ้นหูกันเป็นอย่างดี เน่ืองจากพบได้
มาก โดยในประเทศไทยนัน้  คาดว่าในประชากรจ านวน 100 
คน จะมีผู้ป่วยเป็นโรคนี้ถึง 2 คน1  ซ่ึงลักษณะอาการของ
โรคนั้นได้สร้างรอยโรคบนผิวและความเจ็บปวดทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจแก่ผู้ป่วย  

ในต่างประเทศนัน้พบว่ากลุ่มผู้ป่วยท่ีมีปัญหา
ผิวหนังอันเน่ืองมาจากโรคสะเก็ดเงินบางส่วนเลือกท่ีจะใช้
ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ท่ี มี ส่ ว นผสมจ าก ธ ร รมช าติ  เ พ่ิ ม เ ติ ม
นอกเหนือจากการใช้ยารับประทาน ยาฉีด ครีมหรือโลชัน่ท่ี
มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ จุดประสงค์เพ่ือช่วยบรรเทาเบา
บางอาการและความเจ็บปวดของโรค โดยมีรายงานผลการ
ใช้ผลิตภัณฑ์จากน ้ามันจระเ ข้ในรูปแบบน ้ามันบ ารุงผิว , 
บาล์มท่ีมีส่วนผสมของน า้มันจระเข้ ครีม โลชัน่ สบู่ และใน
รูปแบบผลิตภัณฑ์ดูแลและบ ารุงผิว(Skincare) รูปแบบอื่นๆ 
เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีมีการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมจาก
ธรรมชาติ อาทิ  น า้มันนกอีมู(Emu oil), น า้มันมะพร้าว 
(Coconut oil) เพ่ือให้ความชุ่มช้ืนแก่ผิว หรือน า้มันหอม
ระเหย เช่น ทีทรีออยล์(Tea tree oil),นีมออยล์(Neem oil) 
หรือน ้ามันสะเดา ท่ีมีส่วนผสมของสเตียรอยด์ธรรมชาติ
 )Natural steroid  (และมีคุณสมบัติในการฆ่าเช้ือแบคทีเรีย 
ลดอาการคันและต้านอาการอักเสบ2 เป็นต้น 

 

น า้มนัจระเข ้กบัคณุสมบตัใินการบรรเทาอาการ
ของโรคสะเกด็เงนิ (Psoriasis) 
 โรคสะเก็ดเงินชนิดผ่ืนหนา (Plaque psoriasis)  
เป็นรูปแบบท่ีพบได้มากท่ีสุด โดยมีลักษณะรอยโรคเป็นผ่ืน
แดงหนา ขุยหนาสีขาวหรือสีเงิน(จึงเป็นท่ีมาของช่ือเรียก 
“โรคสะเก็ดเงิน”) มีรายงานความเห็นจากผู้ใช้ว่า น า้มัน

จระเข้ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดและลดอาการคัน ตัง้แต่
ครัง้แรกท่ีใช้ จากกรณีดังกล่าวจึงเป็นท่ีน่าสนใจว่า  ไขมัน
จระเข้ในผลิตภัณฑ์บ ารุงและดูแลผิว(Skincare) จะสามารถ
บรรเทาอาการของผิวหนังท่ีลอกเป็นแผ่นได้หรือ? 

 “น า้มันจระเข้สกัดจากไขมันจระเข้ ซ่ึงประกอบ
ไปด้วยกรดไขมันไลโนเลอิกและกรดไขมันโอเมก้า ซ่ึงเป็น
ส่วนประกอบท่ีใช้รักษาอาการของโรคผ่ืนภูมิแพ้ผิวหนัง, 
ผ่ืนคันเอ็คซีม่า (Eczema) และ โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis)” 
กล่าวโดยพญ.มารี จินน์ (Marie Jhin MD) แพทย์ผู้เช่ียว 
ชาญทางด้านผิวหนัง ในแคลิฟอร์ เนีย ประเทศสหรัฐ 
อเมริกา และผู้เขียนหนังสือ “เคล็ดลับความงามของเอเชีย 
(Asian Beauty Secrets)”  

น ้ามันจระเข้เป็นท่ีกล่าวถึงอย่างมากในเร่ือง
ของน า้มันท่ีสร้างความตื่นเต้นประหลาดใจแก่ผู้ใช้ เนื่องจาก
สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาผิวได้อย่างดีและมีผลอย่างเห็น
ได้ชดั น า้มันจระเข้สามารถใช้ช่วยห้ามเลือด,แผลไฟไหม้,แผล
น า้ร้อนลวกขนาดเล็ก,อาการไหม้แดด,แผลบาด,รอยถลอก,
รอยขีดข่วน,แผลพุพอง,แผลฟกช ้ า,แมลงสัตว์กัดต่อย,รอย
ครูด,รอยขูด และอาการระคายเคืองผิว อาการบาดเจ็บท่ี
ผิว,ช่วยสมานแผล,ปรับสภาพผิว,รักษาสิว และป้องกันการ
เกิดสิว,อาการปวดท้อง นอกจากนี้สามารถใช้เป็นน ้ามัน
นวด ,ไ ล่กันแมลง และขับลม อีก ทั้งน ้า มันจระ เ ข้ ยัง มี
ประสิทธิภาพท่ีดีต่อโรคผ่ืนภูมิแพ้ผิวหนัง,ผ่ืนคันเอ็คซีมา
(Eczema),อาการผิวหนังอักเสบ และรอยโรคสะเก็ดเงิน
(Psoriasis)” ทั ้งนี้น ้ามันจระเข้ได้ถูกใช้มาเป็นระยะเวลา
ยาวนานหลายศตวรรษ ในการรักษาด้วยธรรมชาติเพ่ือ
เยียวยาสมานและบรรเทาอาการเจ็บปวดบนผิวหนัง3 
 
Reference: 1.บทความเร่ือง โรคสะเก็ดเงิน โดย รศ.นพ. นภดล นพคุณ 
ในเว็บไซต์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย,ข่าวส าหรับประชาชน
(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ,21 เมษายน 2555) 2. Benefit of Neem for 
Psoriasis, www.psoriasisself management.com 3.คัดลอกบางส่วน
จากบทความเร่ือง “Crocodile Oil to Relieve the symptoms of 
Psoriasis” โดยเว็บไซต์ menshealthonly.com 
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CROCOSIATM
 

น า้มันจระเข้ (Crocodile oil) เครื่องหมายการค้า 
CROCOSIATM เป็นน า้มันจระเข้บริสุทธิ์ 100% ไม่ผสม
สารเคมี สกัดจากไขมันจระเข้สายพันธ์ุไทย Crocodylus 
Siamnensis จากฟาร์มเลี้ยงท่ีได้รับมาตรฐานและขึ้น
ทะเบียนกับกรมประมงอย่างถูกต้อง กระบวนการสกัด
คิดค้ น แล ะ พัฒนา โดยที ม งาน ฝ่ ายนวรรตกรรม
(Innovation Team) และท าการผลิตด้วยเคร่ืองจักรท่ี
ทันสมัย ภายใต้สิทธิบัตรของบริษัท CDIP (Thailand) 
Co.Ltd. เพ่ือให้ได้น า้มันจระเข้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
คงอัตราส่วนสารส าคัญ ลดส่ิงแปลกปลอมและก าจัด
กล่ินท่ีไม่พึงประสงค์ 
 

CrocosiaTM น า้มนัจระเขส้ายพนัธุไ์ทย เพื่อความสวยงามและแกไ้ขปัญหาสภาพผวิ 

วจิยัและพฒันาโดย บริษัท CDIP (Thailand) Co., Ltd. 

 

Image Source: medlineplus.co/category/psoriasis 

น า้มนัจระเข ้
กบั คณุสมบัตใินการ

บรรเทาอาการของ 
โรคสะเกด็เงนิ (Psoriasis) 
 

หมายเหตุ: บทความในเอกสารฉบับนีมิ้ได้มุ่งหวังเพ่ือใช้ใน
การโฆษณาหรือหวังผลประโยชน์ทางการค้าเป็นส าคัญ แต่
เป็นการน าเสนอข้อมูล ความเห็นและสถานการณ์ปัจจุบัน
เกี่ยวกับการใช้น ้ามันจระเข้ ผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณ 
ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินและโรคผิวหนังอื่นๆควรเข้ารับการ
รักษาในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
รวมทั้งรับฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าของเเพทย์อย่าง
เคร่งครัด” 



น ้ามันจระเข้ การเยียวยาจากธรรมชาติแต่สมัย
โบราณ เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพผิว 

เร่ิมตัง้แต่ในยุคอารยธรรมยุคอียิปต์โบราณ
พบว่ามีการใช้น า้มันท่ีสกัดจากไขมันจระเข้ ในด้านความ
งามเป็นเคร่ืองประทินผิวและในเชิงการเยียวยารักษา
อาการเจ็บป่วยต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาผิวหนังใน
มนุษย์ อาทิ สิว,ผิวอักเสบ.แผลไฟไหม้น ้าร้อนลวก,
อาการแสบร้อนทางผิวหนังเนื่องจากแสงแดด,โรคผ่ืน
ผิวหนังอักเสบเอ็กซีม่า(Eczema),โรคสะเก็ดเงิน(Psoriasis) 
และปัญหาผิวหนังอื่นๆ  

 

รู้จักกับโรคสะเก็ดเงิน(Psoriasis) 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โอเมก้า 3 มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาสภาพผิว
จากโรคสะเก็ดเงิน (PSORIASIS) ได้หรือไม่  

กรดไขมันโอเมก้า 3 (Omega-3 fatty acids) ได้แสดง
ถึงประสิทธิภาพในการลดอาการอักเสบระคายเคือง โดย
โรคสะเก็ดเงินนั้นก็เป็นโรคชนิดหน่ึงท่ีมีอาการอักเสบ 
กรดไขมันโอเมก้า 3 คาดหมายว่าน่าจะให้ผลในเชิงบวก
ต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย กรดไขมันโอเมก้า 3 มี 
3 ประเภท ได้แก่ Alpha-linolenic acid, EPA และ 
DHA.1 Alpha-linolenic acid (ALA) ซ่ึงพบได้ในน า้มัน
จากพืชและไขมันสัตว์บางชนิด1 
 

ในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินบางรายพบว่ามีอาการขาดกรด
ไขมันโอเมก้า 3 ในขณะท่ีมีปริมาณกรดไขมันโอเมก้า 6 
เพ่ิมขึ้น จึงส่งผลให้มีภาวะการอักเสบเพ่ิมสูงขึ้น มี
ข้อมูลจากผลการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นว่า อาหารเสริม
กรดไขมันโอเมก้า 3 ช่วยลดความรุนแรงของโรคสะเก็ด
เงินได้ แต่ด้วยข้อมูลท่ีได้มีความหลากหลาย จึงต้องมี
การศึกษาเพ่ิมเติมทางคลินิกในระยะยาว และมีการ
ควบคุมร่วมด้วย2

 
 

Study on the use of omega-3 fatty acids 
as a therapeutic supplement in treatment 
of psoriasis, G. Márquez Balbás et.al , Clin 
Cosmet Investig Dermatol. 2011    
การศึกษาดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ
ของการใช้กรดไขมันโอเมก้า 3 ในเชิงอาหารเสริม
เพ่ิมเติมจากวิธีท่ีใช้ในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน โดยการให้
กรดไขมันโอเมก้า 3 เป็นอาหารเสริมได้ช่วยเติมเต็มการ
รักษาโรคสะเก็ดเงิน นอกเหนือจากการทา(Tropical 
application) ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ส่งผลให้
เกิดผลการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในการลดค่า 
PASI และ NAPSI อีกทัง้ช่วยปรับปรุงค่า DLQI ให้ดีขึ้น 
ลดขอบเขตรอยโรค,อาการคัน,อาการผ่ืนแดง,การขูด 
แคะ และ ผิวหนังนูนแดง,รอยโรคท่ีแทรกซึมในบริเวณ
ผิวหนังท่ีได้รับการรักษา 
 

Highly purified omega-3-polyunsaturated 
fatty acids for topical treatment of 
psoriasis. Results of a double-blind, 
placebo-controlled multicenter study, 
Henneicke-von Zepelin HH et.al ,Br J 
Dermatol. 1993  
การศึกษาในลักษณะ multicenter, double-blind, 
placebo-controlled ของการรักษาด้วยการทาร่วมกับ 
กรดไขมันโอเมก้า 3 ในคนไข้ 52 รายท่ีได้รับความ
เจ็บปวดจากโรคสะเก็ดเงินชนิดผ่ืนหนาในระดับความ
รุนแรงปานกลาง หลังจาก 8 สัปดาห์ พบว่ารอยโรคมี
ลักษณะท่ีดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพ่ือเทียบกับฐานอ้างอิง 
(Baseline) 
 

Reference: 1.Internet-based information, National Psoriasis 
Foundation website; Vitamins and Supplements 2.Harvard 
T.H.CHAN School of Public Health. The Nutrition Source, 
Omega-3 Fatty Acids: An Essential Contribution 
 

โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคทางพันธุกรรมชนิดหน่ึง
ท่ีมีแบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมไม่ชดัเจน พบว่า
ถ้าบิดาและมารดาเป็นโรค บุตรท่ีเกิดมามีโอกาสเป็นโรคนีสู้ง
ถึ ง  6 5 -8 3%  ลักษณะทาง พัน ธุก รรม เ ป็ น เ พียง
ปัจจัยพืน้ฐานของการเกิดโรค การเกิดอาการของโรคไม่ได้
ขึ้นกับปัจจัยทางพันธุกรรมเพียงอย่างเดียว แต่ถึงแม้
ผู้ป่วยจะมีลักษณะทางพันธุกรรมของโรคสะเก็ดเงินอยู่ ถ้า
หากไม่มีปัจจัยกระตุ้นหรือส่งเสริมมากระทบผู้ป่วยก็จะไม่
เกิดอาการของโรค โดยปัจจัยกระตุ้นหรือส่งเสริมให้เกิดโรค
สะเก็ดเงิน แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ปัจจัยภายนอก และ
ปัจจัยภายในตัวผู้ป่วย 

ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ส่ิงแวดล้อมรอบตัว
ผู้ป่วยท่ีอาจท าให้อาการของโรคก าเริบขึ้นได้ ด้วยสารเคมี
ต่างๆ ท่ีผู้ป่วยต้องสัมผัสในชีวิตประจ าวัน  จุลชีพก่อโรค 
เช้ือไวรัส แบคทีเรีย เช้ือรา และปรสิตรวมทัง้แมลงต่างๆ 
ซ่ึงบางครัง้มีความรุนแรง หรือร่างกายถูกกระตุ้นเพียง
เล็กน้อยแต่บ่อยครัง้ ก็สามารถท าให้อาการของโรคก าเริบ 
เกิดอาการผิวหนังอักเสบขึ้นได้ อีกทัง้การแกะเกา ขูด กด 
เสียดสี ท าให้ผ่ืนของโรคสะเก็ดเงินก าเริบ และลุกลาม
ออกไปได้ จึงมักพบผ่ืนของโรคสะเก็ดเงินบริเวณ ศอก เข่า 
ก้นกบ เพราะเป็นต าแหน่งท่ีมีการแกะเกาและเสียดสีมาก
ท่ีสุด 

ปัจจัยท่ีส าคัญอีกกลุ่มหน่ึงคือปัจจัยภายใน
ตัวผู้ป่วยเอง ได้แก่ โรคติดเช้ือซ่อนเร้นของอวัยวะภายใน 
การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาบางอย่าง เช่น ระยะท่ีมี
ประจ าเดือนของสตรีเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงทางระดับ
ของฮอร์โมนในร่างกาย นอกจากนี้การเปล่ียนแปลงทาง
จิตใจ ความเครียดจากชีวิตประจ าวันและอาการเจ็บป่วยท่ี
เป็นอยู่นัน้ ก็เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้อาการของโรคก าเริบ
ขึ้นได้  โดยอาการผ่ืนจะก าเริบแดงขึ้น คันเพ่ิมขึ้น ท าให้
ผู้ป่วยมีการแกะเกามากขึ้น ท าให้อาการของโรคก าเริบและ
ลุกลามออกไปได้ 

โดยสรุปโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคทางพันธุกรรมที่
มีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกร่างกาย รวมทั้งปัจจัย
ทางด้านจิตใจ เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดโรคหรือส่งเสริมให้
โรคท่ีสงบอยู่ก าเริบ เป็นมากขึ้นหรือโรคยังคงเป็นอยู่และ
ด าเนินต่อไป 
 

เช่นเดียวกัน ยาและสารเคมีบางชนิดก็มีส่วน
กระตุ้นให้อาการของโรคก าเริบขึน้ได้ ยาสเตียรอยด์ทัง้ชนิด
รับประทานและฉีด สามารถท าให้อาการของโรคสะเก็ดเงิน
สงบลงได้ในระยะแรกๆท่ีได้รับยา แต่เม่ือใช้ไปในระยะยาวจะมี
ผลข้างเคียงสูงมาก เช่น ท าให้เกิดโรคแผลในกระเพาะ
อาหาร โรคเบาหวานก าเริบ กล้ามเนื้อลีบและอ่อนแรง 
ความดันโลหิตสูง กระดูกผุ เป็นต้น อาการผ่ืนผิวหนัง
อักเสบของโรคจะรุนแรงควบคุมได้ยาก ถ้าผู้ป่วยเกิดโรค
ติดเช้ือดังกล่าวแทรกซ้อนบนโรคสะเก็ดเงิน ก็สามารถ
กระตุ้นให้โรคก าเริบได้ 

 

ผ่ืนผิวหนังอักเสบของโรคสะเก็ดเงิน เกิดท่ี
ต าแหน่งใดของผิวหนังก็ได้ ผู้ป่วยแต่ละรายมีอาการและ
อาการแสดงแตกต่างกันได้อย่างมาก ต าแหน่งผิวหนังท่ี
พบผ่ืนบ่อย ได้แก่บริเวณท่ีมีการเสียดสี แกะเกา เช่น ศอก 
เข่า แขน ขา ก้นกบ คอ ศีรษะ ลักษณะส าคัญของผ่ืนโรค
สะเก็ดเงินคือเป็นป้ืนหนา มีสะเก็ดสีขาวคล้ายเงิน เมื่อแกะ
เกาให้สะเก็ดหลุดออก จะพบจุดเลือดออกอยู่บนผ่ืน
ผิวหนังท่ีอักเสบแดง การแกะเกาท าให้ตุ่มหรือป้ืนผิวหนังท่ี
อักเสบขยายวงกว้างออกหรือท าให้เกิดตุ่มผิวหนังอักเสบ
เกิดใหม่ตามรอยเกา นอกจากนีอ้าจพบความผิดปกติท่ี
เล็บมือพบได้ถึงร้อยละ50 และเล็บเท้าพบได้ท่ีร้อยละ 35 
ลักษณะผิดปกติท่ีพบมีตั ้งแต่ ผิวของเล็บเป็นหลุมเล็กๆ 
จนถึงเล็บผิดรูปขรุขระทั้งเ ล็บ ลักษณะผิดปกติ ท่ีพบ
นอกจากนี ้ได้แก่ เล็บหนามีขุยขาวใต้เล็บ เล็บล่อนจากพืน้
เล็บ เป็นต้น 

 

ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินท่ีเป็นรุนแรง ผ่ืนผิวหนัง
อักเสบแดงจะเป็นทั่วทัง้ตัว ผ่ืนแดงลอกเป็นสะเก็ดท าให้
ผู้ป่วยเสียโปรตีนไปกับสะเก็ดผิวหนัง นอกจากนี้ยังเสีย
ความร้อนในร่างกายหรือน า้ทางผิวหนังมากกว่าปกติ ท า
ให้ผู้ป่วยรู้สึกอ่อนเพลีย หนาวสะท้านเพราะเสียความร้อน
ไปทางผิวหนังตลอดเวลา 
 

น า้มนัจระเข ้ทางเลอืกใหมใ่นผูม้ีปัญหาทาง
ผวิหนงั 

น า้มันจระเข้มีคุณสมบัติในการให้ความชุ่มช้ืน
แก่ผิว ลดอาการอักเสบ,รวมทั้งมีฤทธิ์ ในการฆ่าเ ช้ือ
แบคทีเรียและเช้ือรา เน่ืองจากส่วนประกอบของน ้ามัน
จระเข้อุดมไปด้วยกรดไขมันท่ีมีคุณประโยชน์แก่ผิว วิตามิน
เอ,วิตามินอีและโอเมก้า 3-6-9 ท่ีใกล้เคียงกับไขมันบน
ผิวหนังของมนุษย์ จึงซึมซาบลงสู่ชัน้ผิวได้ดีและก่ออาการ
ระคายเคืองได้น้อย  ดังนั้นน ้ามันจระเข้จึงมีผลช่วยให้
ความชุ่มช้ืน แก่ชัน้ผิว สมานแผล ลดอาการอักเสบ
ระคายเคือง อาการคัน ลดอัตราการแคะแกะเกาในบริเวณ
แผล ส่งผลให้แผลสมานตัวได้เร็วขึน้ ลดอาการอักเสบและ
ช่วยจ ากัดบริเวณพืน้ท่ีผิวท่ีมีปัญหา ลดการกระจายของ
เช้ือโรคไปในผิวหนังบริเวณอื่น  

ด้วยเหตุนีน้ า้มันจระเข้จึงเป็นตัวเลือกหน่ึงจาก
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในการแก้ไขปัญหาผิวในคนไข้
โรคสะเก็ดเงิน โรคผ่ืนผิวหนังอักเสบและปัญหาผิวหนังอื่นๆ 
 

   

Reference: 1. Country Folk Medicine; Tales of Skunk Oil, Sassafras Tea, and Other Old-time Remedies (2004) Elisabeth Janos. p.56 การดูแลรักษาผู้ป่วยที่
เป็นโรคสะเก็ดเงิน สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๕ / เรื่องที่ ๙ โรคสะเก็ดเงิน / การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคสะเก็ดเงิน 3.รู้จักกับโรคสะเก็ดเงิน(Psoriasis) 
www.si.mahidol.ac.th/project/psoria/psoriasis.htm 

 



 


