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โรคเชือราทีเล็บคืออะไร
โรคเชือราทีเล็บ (onychomycosis) หมายถึง การติดเชือราซึงรวมถึงราทีเป็ นสายรา หรื อ เชือรา
ในรูปของยีสต์ (ราทีมีลกั ษณะเป็ นเซลล์กลม) ทีเล็บ โดยปกติแล้ วเชือราทีกล่าวมานีมีขนาดเล็กมากไม่
สามารถมองเห็นด้ วยตาเปล่า แต่สามารถตรวจพบได้ ด้วยการตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร เช่น การตรวจด้ วย
กล้ องจุลทรรศน์หรื อการเพาะเชือรา เป็ นต้ น
ในประเทศไทยชนิดของเชือราทีพบบ่อยๆ คือ เชือกลากแท้ (dermatophytes) เชือกลากเทียม
(non-dermatophytes) และเกิดจากยีสต์(yeasts) โดยเฉพาะเชือแคนดิดา (Candida)
ลักษณะและอาการของโรคเชือราทีเล็บ
โรคเชือราทีเล็บโดยส่วนใหญ่แล้ วมักจะไม่มีอาการอะไร ผู้ป่วยบางรายอาจมีรอบเล็บบวมแดง
โดยเฉพาะนิวมือทีต้ องโดนนําบ่อย ๆ ซึงเกิดจากเชือยีสต์ แต่ผ้ ปู ่ วยส่วนใหญ่ทีเป็ นปั ญหาในการรักษาโรค
มักจะเป็ นโรคเชือราทีเล็บอันเนืองมา จากเชือกลากแท้ หรื อ เชือกลากเทียมซึงผู้ป่วยจะไม่มีอาการอะไร
บางรายปล่อยไว้ นานหลายปี จนเล็บมีการเปลียนแปลงมากจึงมาพบแพทย์ หรื อมาพบแพทย์ด้วยเหตุอืน
ๆ แล้ วได้ รับการส่งตัวมาพบแพทย์ผิวหนังเนืองจากตรวจพบเล็บผิดปกติ
ความผิดปกติทีเล็บนัน พบว่าเล็บเท้ าพบได้ บอ่ ยกว่าเล็บมือ และเป็ นโรคทีพบได้ บอ่ ยในผู้ใหญ่มากกว่า
เด็ก โดยเฉพาะพบในผู้สงู อายุทีอาจมีโรคร่ วมอืน ๆ เกิดอยูด่ ้ วยกันได้
ผู้ป่วยส่วนหนึงอาจมีการติดเชือราทีผิวหนังร่วมด้ วย เช่น เชือราทีเท้ า หรื อ เชือราทีผิวหนังส่วนอืนที
กระจายออกไปกว้ าง หรื อผู้ป่วยบางส่วนอาจมีผลแทรกซ้ อนตามมาหลังการติดเชือรา เช่น เล็บขบ เล็บขบ
อักเสบติดเชือ หรื อ เกิดการติดเชือแบคทีเรี ยซําซ้ อน
ลักษณะทีสังเกตของโรคเชือราทีเล็บนันมีได้ หลายประการ ทีสําคัญคือ จํานวนของเล็บทีมีการ
เปลียนแปลงจะพบไม่มาก มีเล็บทีเป็ นโรคเพียงประมาณ - เล็บ โดยเล็บทีติดเชืออาจพบลักษณะหนา

ตัวขึน มีขยุ หนาใต้ เล็บ มีสีเล็บทีเปลียน แปลงไป หรื อเล็บทีแยกตัวออกมาจากฐานเล็บ อาจเห็นเป็ นโพรง
หรื อช่องว่างใต้ เล็บ

โรคทีมักสร้ างความสับสนกับทังผู้ป่วย แพทย์ หรื อ บุคคลทัวไปคือโรคสะเก็ดเงินทีเล็บซึงเล็บทีเห็น
จะมีลกั ษณะการเปลียน แปลงทีคล้ ายกับเชือราทีเล็บ แต่ไม่ได้ เกิดจากเชือราแต่อย่างใด
จะทราบได้ อย่ างไรเป็ นเชือราทีเล็บ
การทีจะวินิจฉัยโรคเชือราทีเล็บนัน จะต้ องอาศัยลักษณะของเล็บทีมีความผิดปกติดงั ทีได้ กล่าว
แล้ ว ร่วมกับการตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร เช่น การขูดขุยจากเล็บไปตรวจหาเชือรา การเพาะเชือรา และ
จําแนกเชือราก่อโรคทีเล็บ ในผู้ป่วยบางรายโดยเฉพาะเชือกลากเทียม แพทย์อาจต้ องตรวจทางห้ องปฏิบตั ิ
การซํา โดยเฉพาะการเพาะเชือรามากกว่าหนึงครังเพือยืนยันการวินิจฉัยโรค
การขูดเล็บจะกระทําโดยการตัดเล็บส่วนนอกทิง และนําขุยทีได้ จากส่วนเล็บซึงเป็ นโรคนํามาตรวจ
ทางห้ องปฏิบตั กิ าร วิธีนีเป็ นวิธีมาตรฐาน ไม่ได้ ทําให้ ผ้ ปู ่ วยมีความเจ็บปวดหรื อเลือดออกแต่ประการใด
หลังจากนันจะนําขุยทีได้ จากเล็บไปตรวจดูด้วยกล้ องจุลทรรศน์โดยใช้ สารละลายด่าง potassium
hydroxide หากเป็ นโรคเชือราทีเล็บจะพบลักษณะสายรา
การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารนีมีความจําเป็ นอย่างมากในการวินิจฉัยโรคเชือราทีเล็บ เพราะเล็บทีมี
ความผิดปกติอาจไม่ได้ เกิดจากเชือราทีเล็บเสมอไปผู้ป่วยหลายรายทีเล็บผิดปกติแต่ไม่ใช่โรคเชือราทีเล็บ
ทําให้ ผ้ ปู ่ วยอาจได้ ยารับประทานโดยไม่มีความจําเป็ น และอาจเกิดผลข้ างเคียงตามมาได้
การรั กษาโรคเชือราทีเล็บ
โรคเชือราทีเล็บมีความผิดปกติอาจสร้ างปั ญหาให้ ผ้ ปู ่ วย แต่ก็ไม่ใช่ภาวะเร่งด่วนทีต้ องรี บรักษา
การรักษาเชือราทีเล็บต้ องใช้ เวลานานหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือนหรื ออาจเป็ นปี จัดเป็ นโรคทีรักษาได้ ไม่
ง่ายนัก แต่ก็เป็ นโรคทีสามารถรักษาได้
ก่อนเริ มการรักษาโรคเชือราทีเล็บ แพทย์จะตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารก่อนเพือยืนยันการวินิจฉัยโรค
นอกจากนันแพทย์อาจต้ องคํานึงถึงปั จจัยอืน ๆ เช่น โรคประจําตัว ยาทีรับประทานประจํา หรื อปั จจัยอืน ๆ

ทีจะทําให้ การรักษาโรคเป็ นไปด้ วยความยากลําบาก โดยเฉพาะเชือกลากเทียม ซึงเชือนีมักจะดือต่อการ
รักษาด้ วยยารับประทานรักษาเชือราเป็ นต้ น
โรคเชือราทีเล็บแบบไหนทีรั กษายาก
โรคเชือราทีเล็บแม้ เป็ นโรคติดเชือทีสามารถรักษาได้ แต่บางครังการ
รักษานันอาจไม่ง่าย หากมีลกั ษณะบางอย่างเกิดร่วมอยู่ด้วย เช่น เล็บติดเชือรา
ลามกว้ างมากกว่าร้ อยละ

ของเนือเล็บ ติดเชือบริ เวณด้ านข้ างของเนือเล็บ

เล็บทีมีความหนาตัวมากกว่า มิลลิเมตร พบแถบสีเหลือง สีส้มหรื อสีขาวเป็ น
เส้ นในเนือเล็บ ซึงบ่งถึงการมีก้อนเชือราอัดแน่นอยู่ใต้ เล็บ เนือเล็บถูกทําลายทังหมด ติดเชือกลุม่ ทีไม่ใช่
กลากแท้ โดยเฉพาะเมือเป็ นเชือกลากเทียมบางชนิด ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยภูมิค้ มุ กันบกพร่อง ทังจากโรค
ประจําตัวหรื อยาทีได้ รับ ผู้ป่วยทีมีปัญหาโรคหลอดเลือดส่วนปลายร่วม
วิธีการรั กษาโรคเชือราทีเล็บ
การรักษาโรคเชือราทีเล็บมีหลายวิธี เช่น
. การใช้ ยารั บประทาน มียารักษาเชือราโดยการรับประทานหลายชนิด โดยทัวไปแล้ วมี
ประสิทธิภาพการรักษาสูง สามารถ รักษาความผิดปกติของเล็บทีเป็ นโรคได้ ทกุ ๆ เล็บ รวมถึงเท้ า และฝ่ า
เท้ าทีเป็ นโรคได้ แต่การใช้ ยารับประทานจะได้ ผลดีกบั โรคโดยเฉพาะทีเกิดจากเชือกลากแท้ หรื อเชือยีสต์
บางชนิด การใช้ ยารับประทานบางชนิดต้ องระวังผลข้ างเคียงของยาเช่น การแพ้ ยา ผลต่อตับและไต ผลของ
ยาอืนทีกระทบกับการรักษาเช่น การรับประทานยาลดไขมันบางชนิดควบคูด่ ้ วย หรื อการได้ ยาลดกรด ซึงจะ
ส่งผลกระทบต่อการดูดซึมของยา เป็ นต้ น
. การใช้ ยาทาเฉพาะที เป็ นการรักษาทีมีความปลอดภัย ยาทามีหลายรู ปแบบ เช่น ชนิดทีเป็ น
สารละลาย หรื อชนิดทีเป็ นยาทาเคลือบเล็บ ซึงยาทาบางชนิดสามารถทาทีเล็บสัปดาห์ละ ครัง ทําให้ มี
ความสะดวกในการใช้ ยา การเลือกรักษาด้ วยยาทาเฉพาะทีนันจะใช้ ได้ ดีโดยเฉพาะโรคเชือราทีเล็บทีมี
จํานวนเล็บไม่มากนัก และไม่มีลกั ษณะทีทําให้ เกิดการรักษาได้ ยาก เช่น มีรอยโรคเชือราทีลามไปถึงโคน
เล็บ การรักษาโดยการใช้ ยาทาเฉพาะทีทีเล็บ อาจต้ องใช้ ยาทาอืน ๆ ร่วมด้ วย หากผู้ป่วยมีรอยโรคร่วมทีเท้ า
เช่น ทีฝ่ าเท้ า ง่ามนิวเท้ า เพราะยาจะออกฤทธิได้ เฉพาะทีเล็บทีทายาเท่านัน
. การใช้ วิธีการอืนๆ ในการรั กษา การใช้ แสงเลเซอร์ รักษาเชือราทีเล็บ หรื อเครื องมือทาง
กายภาพบางชนิดในการรักษา หรื อร่วมการรักษาโรคเชือราทีเล็บ หรื อการใช้ ครี มหรื อสารเคมีทีช่วยเสริ ม

การรักษาโรค หลายวิธีแม้ ยงั เป็ นวิธีการใหม่ แต่ก็มีผลการศึกษายื น ยัน ความเป็ นไปได้ ให้ การรั ก ษาที
ให้ ผ ลดีแ ละปลอดภัย
ความเข้ าใจเกียวกับโรคและการปฏิบัตติ ัว
โรคเชือราทีเล็บเป็ นโรคติดต่อทีเกิดขึนจากเชือราแต่การติดต่อก็ไม่สามารถติดกันง่าย เชือราทีพบ
เกิดโรคนันส่วนหนึงติดต่อด้ วยกันจากมนุษย์ สัตว์เลียง และเชือราหลาย ๆ ชนิดก็อยูใ่ นสิงแวดล้ อม หรื อดิน
ต้ นไม้ ฯลฯ
การรักษาต้ องใช้ ระยะเวลานาน อาจใช้ เวลาหลายเดือน หรื ออาจเป็ นปี และยังมีโอกาสเกิดโรคซํา
ได้ แม้ วา่ เล็บทีดูเหมือนเกือบจะปกติหลังการรักษาแล้ ว ยังอาจมีเชือราจํานวนน้ อยอยู่ซงเป็
ึ นเหตุของการ
เกิดโรคซําดังนันการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการยืนยันอีกครังโดย เฉพาะก่อนหยุดการรักษาก็นบั ว่ามี
ความสําคัญ
การดูแลสุขภาพเท้ า การตัดเล็บเท้ าอย่างถูกวิธีมีความ สําคัญ ดูแลเท้ าให้ แห้ งไม่ควรเดินเท้ าเปล่า
โดยเฉพาะในทีสาธารณะทีใช้ ของร่วมกัน ไม่ควรใช้ วิธีตดั เซาะหรื อเลาะเล็มส่วนด้ านข้ างของเล็บ หรื อให้
ช่างทําเล็บตัดเล็บอย่างไม่ถกู วิธี เพราะทําให้ เกิดเล็บขบ ติดเชือแทรกซ้ อนเพิมเติม เช่นเดียวกับการเลือก
ชนิดรองเท้ าทีเหมาะสม ไม่ควรรัดแน่น อับชืน หรื อเปิ ดปลายเท้ าและต้ องมีความระมัดระวังเป็ น อย่างมาก
ในการดูแลสุขภาพเท้ าโดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวานหรื อใน ผู้สงู อายุทีมีปัญหาเรื องการมองเห็น การ
เคลือนไหว การมีความผิด ปกติของโครงสร้ างเท้ าร่วมด้ วย การได้ รับยาอืน ๆ หลายชนิด ฯลฯ
การใช้ ยารักษาเชือราชนิดรับประทาน ควรแจ้ งให้ แพทย์ทราบถึงยาอืน ๆ ทีได้ ร่วมกันโดยเฉพาะ
ยากลุม่ ลดไขมันหรื อโรคประจําตัว อืนทีมีร่วมอยู่

