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ผมร่วง
ผมร่วงจัดเป็ นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งทีพ่ บบ่อยมาก ทุกๆวันจะมีคนไข้ไม่วา่ หญิงหรือชาย
มาปรึกษาด้วยเรื่องผมร่วง ผมบาง ซึง่ การทีจ่ ะบอกว่าผมร่วงนัน้ ต้องมีหลักการทีแ่ น่นอน
ถ้าดูตามวงจรของเส้นผมปกติ เส้นผมจะงอกยาวเฉลีย่ วันละ
0.37 mm พบว่าคนเรา
สามารถมีผมร่วงได้เฉลีย่ วันละ 50-100 เส้น จากเส้นผมคนทัวไปทั
่ ง้ ศีรษะมีประมาณ 100,000
เส้น วันไหนสระผมอาจพบผมร่วงเพิม่ ได้เป็ น 2 เท่าเลยทีเดียว
ปัญหาเส้นผมที่พบบ่อย
1. ผมร่วงเป็ นหย่อม มีช่อื ภาษาอังกฤษว่า “alopecia areata” ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่
ทีม่ ามักมีอาการแข็งแรง บางรายทีเ่ ป็ นมากเส้นผมอาจร่วงหมดทัง้ ศีรษะ บางราย
เส้นผมและเส้นขนร่วงหมดทัง้ ตัว ซึง่ จนกระทั ่งปจั จุบนั นี้เราก็ยงั ไม่ทราบสาเหตุจริงๆของ
การร่วงของเส้นผมในลักษณะนี้ โดยทัวไปมั
่ กจะพบก่อนอายุ 40 ปี ในเด็กก็สามารถ
พบได้แต่ไม่มาก
แม้วา่ สาเหตุจริงๆของผมร่วงชนิดนี้ยงั ไม่ทราบแน่ชดั แต่เข้าใจว่ามีปจั จัยหลาย
อย่างมาเกีย่ วข้องทาให้เกิดโรคผมร่วงเป็ นหย่อม ได้แก่ พันธุกรรม โรคภูมแิ พ้ และ ความเครียด
อาจพบมีความผิดปกติของเล็บ เช่น เล็บเป็ นหลุมร่วมด้วย โรคในกลุม่ นี้ประมาณครึง่ หนึ่งจะ
หายได้เองใน 1 ปี ทีเ่ หลือจะหายเองได้แต่อาจกินเวลานานกว่า 1 ปี พบว่าประมาณ 1 ใน 3 ซึง่
เส้นผมจะไม่ขน้ึ เลย และโรคนี้มโี อกาสกลับ

เป็ นซ้าได้อกี โดยพบว่าประมาณ
1 ใน 3 จะกลับเป็ นซ้าอีกภายใน 4-5 ปี
การรักษา โดยการทายาสตีรอยด์ ถ้ายังไม่ดขี น้ึ แพทย์จะฉีดสารสตีรอยด์เข้าไปตรง
บริเวณทีผ่ มร่วง ในรายทีเ่ ป็ นมากคือ ผมร่วงทัง้ ศีรษะหรือทัง้ ตัว โอกาสทีเ่ ส้นผมจะขึน้ มี
ได้น้อยมากคือเพียงร้อยละ
5-10 ซึง่ จาเป็ นต้องให้การรักษาโดยรับประทานยาพวก
สตีรอยด์ขนาดสูงร่วมกับยากดภูมติ า้ นทาน ซึง่ แพทย์จะค่อยๆปรับลดยาเมื่ออาการดีขน้ึ
วิธนี ้ีมกั ได้ผลดีแต่ขอ้ เสียคือ เส้นผมอาจร่วงอีกเมือ่ หยุดยา และเสีย่ งต่อผลข้างเคียง
ของสตีรอยด์และยากดภูมติ า้ นทานมาก และสุดท้ายโปรดอย่าลืมว่า เส้นผมทีร่ ว่ ง
ลักษณะนี้สามารถพบได้ในผูป้ ว่ ยซิฟิลสิ ระยะที่
2 กลุม่ นี้พบว่าเส้นผมจะร่วงเป็ นวงๆ
เหมือนกัน ดังนัน้ แพทย์อาจต้องการตรวจเลือดเพือ่ พิสจู น์วา่ เป็ นซิฟิลสิ ระยะที่
2 หรือไม่
2. ผมร่วงจากการถอนผม พบในเด็กวัยรุน่ หรือเด็กโต พบในเด็กผูห้ ญิงมากกว่า
เด็กผูช้ าย ผูใ้ หญ่กพ็ บได้ กลุม่ นี้ลกั ษณะของผมร่วงจะมีขอบเขตไม่ชดั เจน สาเหตุสว่ น
ใหญ่เกิดจากการมีปญั หาทางจิตใจและความเครียด
บางรายพบว่ามีปญั หาในครอบครัว ในโรงเรียน มีปญั หากับเพือ่ นและครู กลุม่ นี้จะ
ดึงผมโดยไม่ได้ตงั ้ ใจ บางคนพบว่ามีบุคลิกเป็ นคนมีอารมณ์เศร้า ชอบเก็บตัว ขีอ้ าย
และเก็บกด แพทย์ควรจะอธิบายและแนะนาให้หยุดถอนผมซึง่ ผูป้ ว่ ยหลายรายมักจะ
ปฏิเสธ โดยเฉพาะรายทีม่ ปี ญั หาครอบครัว ซึง่ ปญั หาเหล่านี้เป็ นปญั หาละเอียดอ่อน อาจ
ต้องแก้ไขด้วยความรัก ความเอาใจใส่จากครอบครัว สาหรับรายทีม่ ปี ญั หาทางจิตมาก
อาจต้องปรึกษาจิตแพทย์
3. ผมบางแบบพันธุกรรม เป็ นกระบวนการทางธรรมชาติทเ่ี กีย่ วข้องกับฮอร์โมนพบได้
ทัง้ ผูห้ ญิงและผูช้ าย เป็ นเรื่องชองฮอร์โมนแอนโดรเจน ซึง่ บริเวณทีผ่ มบางจะไวต่อ

ฮอร์โมนตัวนี้มาก โดยพบว่ามีฮอร์โมนชื่อ “ไดไฮโดรเทสโตสเตอโรน”
(dihydrotestosterone – DHT) ตรงบริเวณทีผ่ มบางในปริมาณทีม่ ากกว่าปกติ
นอกจากนัน้ อายุกม็ คี วามสาคัญ

ภาพแสดง ผมร่วงจากโรคซิฟิลสิ

ภาพแสดงผมร่วงชนิด Alopecia Areata
สรุปได้วา่ ผมร่วงชนิดนี้เป็ นผลจากพันธุกรรม อายุ ฮอร์โมน โดยพบว่าเส้นผมทีแ่ ข็งแรง
เปลีย่ นเป็ นเส้นผมทีม่ ขี นาดเล็ก ซึง่ เรียกว่า “ผมเวลลัส”(vellus hair) โดยอาการผมร่วงจะเริม่
จากการถอยร่นของแนวผมบริเวณขมับทัง้ 2 ข้าง ต่อมาเส้นผมบริเวณกระหม่อมจะบางลง และ
จะลามไปเรื่อยจนล้านทัวทั
่ ง้ ศีรษะ
ในผูห้ ญิงจะมาด้วยผมเริม่ บางลงโดยเฉพาะเวลาหวีหรือสระผม เช่น อาจร่วงบริเวณ
ด้านบน โดยยังมีแนวผมหลงเหลืออยู่ คือไม่รุนแรงเท่าในผูช้ าย และในผูห้ ญิงถ้ามีปญั หาเหล่านี้
อาจพบความปิดปกติของโรคระบบต่อมไร้ทอ่ ร่วมด้วย กลุม่ นี้จะมีเส้นผมบางลงอย่างรวดเร็ว มี

สิวมาก มีขนดกขึน้ ตามตัว ร่วมกับมีประจาเดือนผิดปกติ ซึง่ ควรจะต้องปรึกษาแพทย์ สาหรับ
ศีรษะล้านจากพันธุกรรมในหญิงทีห่ มดประจาเดือน คือ อายุ 40-70 ปี กลุม่ นี้เกิดจากรังไข่เริม่
ฝอ่ ทาให้ฮอร์โมนเพศหญิงในกระแสเลือดต่า ไม่สมดุลกับฮอร์โมนอื่น โดยเฉพาะฮอร์โมนเพศ
ชาย
สาหรับผมบางจากพันธุกรรม มักพบในผูช้ ายทีอ่ ายุมากกว่า
30 ปีขน้ึ ไป การมีประวัตใิ น
ครอบครัวจะช่วยในการวินิจฉัย แต่ถา้ ไม่มปี ระวัตใิ นครอบครัวก็ยงั มีสทิ ธิเป็ นได้ เพราะว่าการสืบ
ทอดทางพันธุกรรมสามารถจะข้ามรุน่ ได้ คือไม่จาเป็ นต้องเป็ นทุกรุน่ ก็ได้ กลุม่ นี้พบว่าเส้นผมจะ
ร่วงไปเรื่อยๆ ช่วงแรกจะร่วงมากกว่า 100 เส้นต่อวัน แต่ต่อมาผมร่วงจะลดลงเรื่อยๆ อาจจะ
เหลือเพียง 20 เส้นต่อวัน ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เพราะว่าผมร่วงจนหมดไม่มอี ะไรจะร่วงแล้ว
ดังนัน้ อย่าหลงดีใจว่าผมร่วงเหลือ 10 – 20 เส้นต่อวัน แสดงว่าผมไม่รว่ ง ทัง้ นี้เป็ นเพราะคุณไม่
มีเส้นผมใหม่เกิดทดแทนผมทีร่ ว่ งไปแล้วนันเอง
่

การ
แก้ไข อาจจะรักษาโดยการใช้ยารับประทาน ยาทา การใส่ผมปลอม การผ่าตัดย้ายเส้นผม โดย
นาเอาเส้นผมจากบริเวณท้ายทอยมาปกั บริเวณทีผ่ มร่วง พบว่าได้ผลค่อนข้างดี

ถ้าเป็ นการรับประทานยา ปจั จุบนั นิยมยาชื่อ
“finesteride” ในขนาด 1 มก.ต่อวัน ร่วมกับ
การใช้ “minoxidil”ชนิดโลขัน่ ซึง่ แต่เดิมใช้เป็ นยารับประทานรักษาความดันเลือดสูง แต่
ผลข้างเคียงพบว่าทาให้เส้นผมขึน้ ได้ จึงนามาประยุกต์ผสมใช้ในรูปโลชัน่ พบว่าผมจะงอก
หลังจากทายาในรูป 3-5 % โลชัน่ ไปแล้ว 4-6 เดือน
การรักษาด้วยยาตัวนี้จาเป็ นต้องให้ผปู้ ว่ ยใช้ยาติดต่อกันโดยตลอด ไม่แนะนาให้
รับประทานยา minoxidil เพราะมีผลข้างเคียง อาจพบมีอาการบวม มีผลต่อระบบหลอดเลือด
และหัวใจ เนื่องจากต้องรับประทานยาตัวนี้ตลอดไป กลไกการออกฤทธิ ์ในการรักษาผมร่วง
เข้าใจว่า ไปกระตุน้ หลอดเลือดทีไ่ ปเลีย้ งบริเวณต่อมขุมขน ทาให้เส้นผมมีขนาดใหญ่ขน้ึ
นอกจากผมร่วงทีม่ สี าเหตุหลักดังได้กล่าวไปแล้ว เส้นผมอาจจะร่วงทัง้ ศีรษะซึง่ เกิดได้
จากอารมณ์ ความเครียด ในภาวะหลังคลอด 2-3 เดือน การผ่าตัด ภาวะไข้สงู โรคของต่อมธัย
รอยด์ โรคคอพอก โรคเบาหวาน โรคขาดสารอาหาร หรือรับประทานอาหารไม่ได้สดั ส่วน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าขาดอาหารประเภทโปรตีน แร่ธาตุพวกเหล็ก และสังกะสี โรคโลหิตจาง
โรคตับแข็ง วัณโรค การรับประทานยาฆ่ามะเร็ง วิตามิน เอ ยาคุมกาเนิด ยารักษาธัยรอยด์เป็ น
พิษ ยารักษาเกาต์บางตัว การเสพโคเคน บุหรี่ การตกใจจนช็อก โรคของหนังศีรษะบางชนิด

เช่น การติดเชือ้ งูสวัด เอสแอลอี โรคเชือ้ รา เชือ้ แบคทีเรีย ซิฟิลสิ มะเร็งผิวหนัง ต่อมรูขมุ ขน
อักเสบ และโรคของเส้นผม เช่น ผมแตกหัก ผมเป็ นปุม่ เป็ นปม ผมเปราะเนื่องจากความผิดปกติ

ของเส้นผมทางพันธุกรรม ไลเคนพลานัส หรือการตกแต่งทรงผมโดยการดึงรัง้ บริเวณหนังศีรษะ
มากเกินไป ทาให้ผมร่วงได้เนื่องจากรากผมชอกช้าผมจึงร่วงหลุดง่าย
นอกจากนี้ผมร่วงยังเกิดขึน้ ได้หลังจากเกิดความเครียดทางร่างกาย เช่น ถูกรถชน หรือ
ความเครียดทางจิตใจ เช่น สูญเสียญาติทต่ี นรัก ใกล้สอบ หรือเกิดจากไข้สงู โรคเรือ้ รัง เช่น
ต่อมธัยรอยด์ทางานมากหรือน้อยผิดปกติ บางรายผมร่วงเพราะรับประทานอาหารพวกโปรตีน
ไม่เพียงพอ เช่น ในกลุม่ ของผูท้ ร่ี บั ประทานมังสวิรตั ิ ซึง่ ควรต้องรับประทานโปรตีนทีไ่ ด้จากผัก
ให้พอเพียง ทัง้ หมดนี้แพทย์จะต้องพิสจู น์ให้ชดั เจนว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่
ปจั จุบนั นี้เรามีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างมากเกีย่ วกับการดูแล
รักษาเส้นผม รักษาผมร่วง นอกจากรับประทานยาก็มกี ารผ่าตัด การใช้วกิ (ผมปลอม) หรือ
แม้แต่การทอผม
สาหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายผมนัน้ ได้ถูกพัฒนาขึน้ ให้เกิดการบาดเจ็บน้อยทีส่ ุด เพือ่ ลด
ความเจ็บปวด ความรูส้ กึ ไม่สบาย และระยะเวลาพักฟื้นหลังการผ่าตัดให้น้อยลง การผ่าตัดปลูก
ผมโดยใช้หุน่ ยนต์ได้ถูกพัฒนาขึน้ มา โดยเป็ นระบบซึง่ ใช้คอมพิวเตอร์ (computer-assisted)
และ ระบบนาทางโดยรูปถ่าย (image-guided system) โดยได้รบั การอนุ มตั จิ ากองค์การอาหาร
และยา ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2011 ให้ใช้ปลูกผมในผูช้ ายทีม่ ปี ญั หาผมร่วงจากฮอร์โมนเพศ
ชาย (androgenic alopecia) และมีผมตรงสีดา หรือน้ าตาล
การผ่าตัดปลูกผมโดยใช้หุน่ ยนต์ ใช้กล้อง2ชุด เพือ่ ประเมินรากขนทุกจุดในระยะการ
มองเห็นของมัน และใช้ระบบชุดคาสังที
่ ม่ คี วามเชีย่ วชาญในการเลือก และตัดรากขนอย่าง
ปลอดภัย และแม่นยา ภายใต้การควบคุมของแพทย์ การผ่าตัดปลูกผมโดยใช้หุน่ ยนต์จะใช้เข็ม
ชนิดคมอันเล็กๆประเมินผิวก่อน แล้วจึงตามด้วยการใช้ทเ่ี จาะผิวชนิดซึง่ ไม่แหลมคมสอดเข้าไป
เพือ่ ตัดเอาเนื้อด้านนอกออก ซึง่ การปลูกผมเช่นนี้จะทาให้อตั ราการตัดโดนรากขนตามขวาง
ลดลง
ซึง่ ควรจะปรึกษาแพทย์โรคผิวหนังว่าวิธไี หนเหมาะกับตนเอง ทัง้ นี้เพือ่ ป้องกันอันตราย
จากผลแทรกซ้อน และการสิน้ เปลือง เนื่องจากแพทย์จะต้องค้นหาสาเหตุทถ่ี ูกต้อง และสิง่ ที่
สาคัญและน่าจะเป็ นวิธที ด่ี อี กี วิธหี นึ่ง คือกลุม่ ทีศ่ รี ษะล้านจากพันธุกรรม กลุม่ นี้ควรต้องพยายาม
เข้าใจ ปลงให้ได้ และทาใจยอมรับสภาพของตนทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั นะครับ

