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10
ผิวในช่วงมีครรภ์
การเปลี่ยนแปลงทางผิวหนังของหญิงมีครรภ์นับเป็นปัญหาใหญ่ของผู้หญิงหลายคนเลยทีเดียว ดังนั้นการดูแล
ผิวหนังอย่างถูกต้องและมีพื้นฐานความรู้ด้านสุขศึกษาและโรคผิวหนังย่อมเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับคนมีครรภ์ ซึ่งเป็นวัยที่มี
การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนจากรก รังไข่ และต่อมใต้สมอง
ผิวสีเข้มขึ้น
พบว่าหญิงมีครรภ์มีระดับฮอร์โมนซึ่งทาให้มีผิวสีเข้มขึ้น โดยมักพบในช่วง

3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ และจะ

พบมากถึงร้อยละ 90 เลยทีเดียว โดยเฉพาะรอบหัวนม เล็บ ท้อง รักแร้ และรอบทวารหนัก
ปัญหาฝ้า

– กระ

หญิงมีครรภ์บางรายพบพวกเนื้องอก กระเนื้อเพิ่มมากขึ้น พวกนี้ไม่มีอันตราย

ภาพที่ 22 แสดงฝ้า

ภาพที่ 23 แสดงสีผิวเข้มขึ้นในหญิงมีครรภ์

ภาพที่24 แสดงท้องแตกลาย

ภาพที่ 25 แสดงหลอดเลือดฝอยขยายตัว

สามารถหายได้เองหลังคลอด แต่ถ้ารู้สึกราคาญมากแพทย์อาจใช้ไฟฟ้าจี้ หรือเลเซอร์ยิงทาลายออกไป
บางรายพบว่าฝ้าและกระอาจเข้มขึ้น ก็ไม่ต้องตกใจนะครับ เพราะหลังคลอดสีของฝ้าและกระจะจางลงเอง ไม่ควร
ใช้ยา ทั้งนี้เนื่องจากยาที่ใช้รักษาฝ้า เช่น ไฮโดรควิโนน และกรดวิตามิน เอ นั้นยังไม่แน่ใจว่าจะซึมผ่านผิวหนังไปทา
อันตรายต่อลูกน้อยของคุณหรือไม่ เพราะฉะนั้นถ้าไม่แน่ใจอย่าเสี่ยงเลยนะครับ แต่การใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดก็ไม่มีข้อห้าม
สามารถใช้ได้ครับ
หลอดเลือดฝอยขยายตัวลักษณะคล้ายใยแมงมุม
หญิงมีครรภ์หลายท่านอาจพบหลอดเลือดฝอยบริเวณผิวหนังขยายตัว โดยมีลักษณะเป็นจุดแดงตรงกลางและมี
แขนงแยกออกไปคล้ายใยแมงมุม พบบ่อยในหญิงมีครรภ์ระหว่างเดือนที่ 2-5 หลอดเลือดฝอยเหล่านี้จะเพิ่มจานวนขึ้น
เรื่อยๆจนคลอด แต่ก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับ เพราะว่าจะหายไปภายใน 2เดือน แต่ถ้ายังมีความกังวลอาจใช้เครื่องสาอางทา
ปิดทับ หรือไปให้หมอใช้เครื่องจี้เลเซอร์ชนิดพัลส์ไดน์ (Pulse dye)จี้ออก
หลอดเลือดโป่งพอง
ยังพบว่าหญิงมีครรภ์จะมีหลอดเลือดโป่งพองตามบริเวณต่างๆ เช่น อาจเกิดริดสีดวงทวารเพิ่มมากขึ้น พบเส้น
เลือดขอดที่ขา ซึ่งพวกนี้เกิดจากการที่มดลูกมีขนาดโตขึ้น ทาให้ความดันช่องท้องเพิ่มขึ้น เลือดไหลเวียนไม่สะดวก หลอด
เลือดจึงเกิดการโป่งพอง ซึ่งสามารถแก้ไขโดยอาจต้องพันขาด้วยผ้ายืด เพื่อลดอาการปวดขา และควรพักผ่อนมากๆ

หลอดเลือดเปราะ
ในหญิงมีครรภ์บางรายจะพบหลอดเลือดเปราะ ทาให้เกิดเลือดออกตามผิวหนังได้บ่อย ทาให้เห็นเป็นรอยช้า
บริเวณเหงือกจะหนาตัวขึ้นและมีสีแดง ดังนั้นจึงควรดูแลรักษาสุขภาพฟันและช่องปากอย่างสม่าเสมอ แต่อาการเหล่านี้จะ
หายได้เองหลังคลอด
ร้อนๆหนาวๆ
หญิงมีครรภ์บางรายอาจมีอาการร้อนๆหนาวๆ หน้าซีดสลับกับหน้าแดง ซึ่งพวกนี้ไม่ต้องรักษาเช่นกัน เพราะว่าจะ
ดีขึ้นหลังคลอด บางรายอาจมีอาการบวมแดงรอบเปลือกตา และแขนขา ซึ่งทั้งหมดเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของ
ฮอร์โมนซึ่งสูงขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์
ท้องลาย
ท้องลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบบ่อยมาก มักมีประวัติในครอบครัว พบบ่อยในช่วงหลังของการตั้งครรภ์ เชื่อว่า
เกิดจากการที่ผิวหนังมีการยืดออกอย่างมาก ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงในระดับฮอร์โมน ทาให้เส้นใยคอลลาเจน และอีลา
สติกถูกทาลาย ซึ่งหลังคลอดอาการจะดีขึ้น
บางรายแพทย์อาจจะทาการรักษาโดยใช้กรดวิตามิน เอ แต่อย่าลืมนะครับว่ายาตัวนี้ไม่ควรให้ระหว่างตั้งครรภ์ คง
จะต้องรอหลังคลอดแล้วค่อยรักษา
สาหรับยาที่ใช้รักษาท้องลายได้มีการทาวิจัยใหม่ๆพบว่าสารบางตัว เช่น เอเอชเอ (

AHA), cromopeel ซึ่งเป็น

ผลิตภัณฑ์จากประเทศทางแถบอเมริกาใต้ อาจนามาใช้รักษาท้องลายได้ผลดี แต่คงต้องรอดูกันต่อไป เพราะปัจจุบันยังไม่
พบว่ามีครีมหรือตัวยาใดๆสามารถใช้ป้องกันและรักษาท้องลายอย่างได้ผล ขณะเดียวกันกรดวิตามิน เอ ถ้าจะใช้ก็ต้องอยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ผิวหนังนะครับ

ภาพ แสดงผื่น PUPPP

ภาพแสดงผื่น herpes gestationis

แต่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยรักษาท้องลายที่พบว่าได้ผลดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่รอยโรคยังใหม่ คือเห็น
เป็นเส้นสีแดงปนชมพู ไม่มีรอยบุ๋ม ได้แก่ วิธีการกรอผิวด้วยเกร็ดอัญมณี (microdermabrasion) ,การใช้เลเซอร์ในกลุ่ม พัลส์
ไดน์ (pulse dye) พบว่าได้ผลดีกับรอยโรคชนิดนี้ แต่กรณีที่ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รักษารอยโรคก็จะกลายเป็นสีขาวและมีรอยบุ๋ม
ระยะนี้จะรักษายากกว่า ได้แก่ การใช้แสง IPL, การใช้เลเซอร์ Q-swich Nd:YAG ,Excimer laser ,Diode และ Fraxel เป็น
ต้น
คัน...คัน
อาการคันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งในหญิงมีครรภ์ ซึ่งสาเหตุของการคันมีมากมาย
คือนอกเหนือจากอาการคันที่พบได้ในบุคคลธรรมดาทั่วไป เช่น การติดเชื้อรา ติดเชื้อแบคทีเรีย ยุงกัด การแพ้สารเคมี แพ้
เหงื่อ การแพ้เสื้อผ้า เหมือนคนปกติแล้ว ยังมีลักษณะพิเศษของโรคผิวหนังที่พบในช่วงตั้งครรภ์ ได้แก่
1. Pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy( PUPPP) พบมากในช่วงไตรมาสที่ 3 ของการตั้งครรภ์
เฉลี่ยอายุครรภ์ 35 สัปดาห์ สาเหตุไม่ทราบแน่ชัด คาดว่าเกิดจากผนังท้องขยายมากทาให้เกิดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อใต้
ผิวหนัง และ คอลลาเจน กระตุ้นให้เกิดกระบวนการอักเสบ อาการผื่นมีหลายลักษณะเช่นผื่นนูนแดงคล้ายลมพิษ หรือ เป็น
ตุ่มน้าขนาดประมาณ 1-2 มม. พบมากบริเวณหน้าท้องโดยเฉพาะที่เป็นรอยแตกลาย โดยเว้นรอบสะดือ แล้วจึงกระจายไปที่
ต้นขา ก้น หน้าอก และแขน โดยทั่วไปมีอาการคันมาก ผื่นชนิดนี้ขึ้นนานประมาณ6สัปดาห์และหายได้เองหลังคลอด
ภายใน1-2สัปดาห์ ไม่มีอันตรายต่อมารดาและทารกในครรภ์แต่อย่างใด การรักษาเป็นการบรรเทาอาการคันเช่น ยาทาคาลา
ไมด์ ,ยาทากลุ่มสตีรอยด์ และยาแก้แพ้ ก็เพียงพอ
2. Herpes gestationis ผื่นชนิดนี้พบได้ในช่วงไตรมาสที2่ และ3 ของการตั้งครรภ์ ไม่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเริมหรือ
งูสวัด ลักษณะสาคัญคือเป็นผื่นแดงเฉียบพลันคล้ายลมพิษบริเวณลาตัว หลังจากนั้นจะกลายเป็นตุ่มน้าใส หากมีการแตก
ของผื่นอาจกลายเป็นตุ่มน้าขนาดใหญ่ได้ และมีอาการคันมาก การรักษาคือใช้ยาทาสตีรอยด์ ผื่นชนิดนี้พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับภาวะทารกแรกเกิดมีน้าหนักน้อยกว่าปกติ และภาวะการคลอดก่อนกาหนด

ภาพแสดง pustular psoriasis of pregnancy

3. Pustular psoriasis of pregnancy พบในช่วงไตรมาสที3่ ของการตั้งครรภ์ ลักษณะเป็นผื่นแดงรวมกับตุ่มหนอง
กระจายทั่วลาตัว ผื่นมีอาการคันหรือเจ็บ มารดาอาจมีอาการไข้ หนาวสั่น คลื่นไส้ ปวดข้อร่วมด้วย ผื่นมักหายได้เองหลัง
คลอด แต่อย่างไรก็ตามอาจพบภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายได้เช่น ภาวะแคลเซี่ยมในเลือดต่า (hypocalcemia) ,การติดเชื้อ
แบคทีเรียในกระแสโลหิต (bacterial sepsis) , ภาวะรกเสื่อม (placental insufficiency) และทารกตายในครรภ์(still birth) การ
รักษาคือใช้ยาสตีรอยด์ขนาดสูงตลอดการตั้งครรภ์ ,ยาไซโคลสปอริน(cyclosporine) ,การรักษาด้วยแสงอัลตราไวโอเลต
ชนิดบี อย่างไรก็ตามภาวะนี้มีอันตรายทั้งมารดาและทารก ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด
4. Atopic eruption of pregnancy สัมพันธ์กับผู้ที่มีประวัติภูมิแพ้อยู่ก่อน พบในช่วงไตรมาสที2่ -3ของการตั้งครรภ์
ผื่นพบได้ 2 แบบคือชนิด eczematous เป็นผื่นแดง คัน บริเวณใบหน้า ลาคอ หน้าอก และข้อพับแขนขา อีกชนิดหนึ่งคือ
ชนิด papular eruption ซึ่งเป็นตุ่มแดง คัน กระจายทั่ว เป็นบริเวณด้านนอกของแขนขา การรักษาใช้ยาทากลุ่มสตีรอยด์ ,ยา
แก้แพ้บรรเทาอาการคัน โรคนี้ไม่มีผลกับทั้งมารดาและทารกในครรภ์แต่อย่างใด
นอกจากนี้ยังพบว่าอิทธิพลของฮอร์โมนจะมีผลต่อการทางานของตับ โดยทาให้เกิดการขับถ่ายกรดน้าดีมาก
ผิดปกติ ทาให้เกิดอาการคัน เป็นต้น ซึ่งอาการคันในระหว่างตั้งครรภ์ก็ควรจะต้องหาสาเหตุดูก่อน เพื่อจะได้รับการรักษาที่
ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทั้งคุณแม่และลูก

ภาพแสดงรอยแตกลายในหญิงมีครรภ์

เล็บยาวเร็ว
ในหญิงมีครรภ์พบว่าเล็บจะยาวเร็วกว่าปกติ (ปกติเล็บมืองอกวันละ

0.1 มม. และเล็บเท้าจะงอกช้ากว่าเล็บมือ 2-3

เท่า ดังนั้น เล็บมือต้องใช้เวลา 6 เดือนจึงจะงอกเต็มแต่เล็บเท้าใช้เวลา 1 ปีครึ่งจึงงอกทั้งหมด) แต่เล็บจะเปราะและหักง่าย
นอกจากนั้นยังอาจพบความผิดปกติต่างๆ เช่น พบรอยแนวขวางบนเล็บ ซึ่งเชื่อว่าทั้งหมดเป็นการเปลี่ยนแปลงตาม
ธรรมชาติในหญิงมีครรภ์
ผมร่วงหลังคลอด
พบว่าหญิงมีครรภ์หลังคลอด

1-3เดือน อาจเกิดผมร่วง เนื่องจากทางการแพทย์ถือว่าการคลอดเป็นความเครียด

อย่างหนึ่ง ซึ่งไม่ต้องตกใจนะครับ เส้นผมจะขึ้นมาใหม่ภายใน 6 เดือน พวกนี้เกิดจากการที่เส้นผมมาหยุดเจริญเติบโตพร้อม
กันในช่วงระหว่างคลอด ส่งผลให้ 3 เดือนต่อมาผมหลุดร่วงพร้อมกัน ดังนั้นจึงไม่ต้องวิตกกังวล เพราะว่าไม่จาเป็นต้อง
รักษา

นอกจากผมร่วงแล้ว พบว่าบางรายอาจมีผมดกขึ้น คืออาจพบขนเพิ่มขึ้นตามใบหน้า คาง แก้ม แขน ขา อวัยวะ
สืบพันธุ์ และท้อง เชื่อว่าระดับฮอร์โมนที่มีการเปลี่ยนแปลงทาให้ขนดกขึ้นได้ ซึ่งพวกนี้ก็เช่นเดียวกัน อาการเหล่านี้จะ
หายไปภายใน 6 เดือนหลังคลอด
ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นการเปลี่ยนแปลงระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นกลไกตามธรรมชาติ ไม่มีอันตรายแต่อย่างใด และ
ส่วนใหญ่หลังคลอดอาการจะดีขึ้น สาหรับการดูแลผิวพรรณทั่วไปในหญิงมีครรภ์ควรจะปฏิบัติเหมือนคนปกติทั่วๆไป เช่น
การดูแลรักษาความสะอาดร่างกายวันละ 1-2 ครั้ง ใช้สบู่อ่อน ทาครีมบารุงผิวในรายที่มีปัญหาผิวแห้ง บางรายที่มีเหงื่อออก
มากหรือมีกลิ่นตัวก็อาจโกนขนรักแร้ ลดการรับประทานเครื่องเทศ หอม กระเทียม หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มชา กาแฟ น้าอัดลม
สารกาเฟอีน เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นให้เหงื่อหลั่งออกมามาก บางรายอาจต้องใช้ยาลดเหงื่อและยาดับกลิ่นตัวช่วย
สาหรับผู้ที่มีโรคประจาตัวควรได้รับการตรวจดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้คงจะทาให้คุณแม่คน
ใหม่มีผิวงามตลอดและหลังการตั้งครรภ์นะครับ

