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โรคเชื �อราที�เล็บคืออะไร 

  โรคเชื �อราที�เล็บ (onychomycosis) หมายถึง  การติดเชื �อราซึ�งรวมถึงราที�เป็นสายรา  หรือ  เชื �อรา

ในรูปของยีสต์ (ราที�มีลกัษณะเป็นเซลล์กลม) ที�เล็บ  โดยปกติแล้วเชื �อราที�กลา่วมานี �มีขนาดเล็กมากไม่

สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า แตส่ามารถตรวจพบได้ด้วยการตรวจทางห้องปฏิบตักิาร เชน่ การตรวจด้วย

กล้องจลุทรรศน์หรือการเพาะเชื �อรา เป็นต้น 

       ในประเทศไทยชนิดของเชื �อราที�พบบอ่ยๆ คือ เชื �อกลากแท้(dermatophytes) เชื �อกลากเทียม 

(non-dermatophytes) และเกิดจากยีสต(์yeasts) โดยเฉพาะเชื �อแคนดดิา (Candida) 

ลักษณะและอาการของโรคเชื �อราที�เล็บ 

   โรคเชื �อราที�เล็บโดยสว่นใหญ่แล้วมกัจะไมมี่อาการอะไร ผู้ ป่วยบางรายอาจมีรอบเล็บบวมแดง 

โดยเฉพาะนิ �วมือที�ต้องโดนนํ �าบอ่ย ๆ ซึ�งเกิดจากเชื �อยีสต์   แตผู่้ ป่วยส่วนใหญ่ที�เป็นปัญหาในการรักษาโรค

มกัจะเป็นโรคเชื �อราที�เล็บอนัเนื�องมา จากเชื �อกลากแท้ หรือ เชื �อกลากเทียมซึ�งผู้ ป่วยจะไมมี่อาการอะไร 

บางรายปลอ่ยไว้นานหลายปี จนเล็บมีการเปลี�ยนแปลงมากจงึมาพบแพทย์  หรือมาพบแพทย์ด้วยเหตอืุ�น 

ๆ แล้วได้รับการสง่ตวัมาพบแพทย์ผิวหนงัเนื�องจากตรวจพบเล็บผิดปกติ 

       ความผิดปกตทีิ�เล็บนั �น พบวา่เล็บเท้าพบได้บอ่ยกวา่เล็บมือ และเป็นโรคที�พบได้บอ่ยในผู้ใหญ่มากกวา่

เดก็ โดยเฉพาะพบในผู้สงูอายทีุ�อาจมีโรคร่วมอื�น ๆ เกิดอยูด้่วยกนัได้ 

  ผู้ ป่วยสว่นหนึ�งอาจมีการตดิเชื �อราที�ผิวหนงัร่วมด้วย เชน่ เชื �อราที�เท้า หรือ เชื �อราที�ผิวหนงัสว่นอื�นที�

กระจายออกไปกว้าง หรือผู้ ป่วยบางสว่นอาจมีผลแทรกซ้อนตามมาหลงัการติดเชื �อรา เชน่ เล็บขบ เล็บขบ

อกัเสบตดิเชื �อ หรือ เกิดการติดเชื �อแบคทีเรียซํ �าซ้อน 

  ลกัษณะที�สงัเกตของโรคเชื �อราที�เล็บนั �นมีได้หลายประการ ที�สําคญัคือ จํานวนของเล็บที�มีการ

เปลี�ยนแปลงจะพบไมม่าก มีเล็บที�เป็นโรคเพียงประมาณ � - � เล็บ โดยเล็บที�ติดเชื �ออาจพบลกัษณะหนา



ตวัขึ �น มีขยุหนาใต้เล็บ มีสีเล็บที�เปลี�ยน แปลงไป หรือเล็บที�แยกตวัออกมาจากฐานเล็บ อาจเห็นเป็นโพรง

หรือชอ่งว่างใต้เล็บ  

  

 

  

  โรคที�มกัสร้างความสบัสนกบัทั �งผู้ ป่วย แพทย์ หรือ บคุคลทั�วไปคือโรคสะเก็ดเงินที�เล็บซึ�งเล็บที�เห็น

จะมีลกัษณะการเปลี�ยน แปลงที�คล้ายกบัเชื �อราที�เล็บ แตไ่มไ่ด้เกิดจากเชื �อราแตอ่ยา่งใด 

จะทราบได้อย่างไรเป็นเชื �อราที�เล็บ 

  การที�จะวินิจฉยัโรคเชื �อราที�เล็บนั �น จะต้องอาศยัลกัษณะของเล็บที�มีความผิดปกติดงัที�ได้กลา่ว

แล้ว ร่วมกบัการตรวจทางห้องปฏิบตักิาร เชน่ การขดูขยุจากเล็บไปตรวจหาเชื �อรา การเพาะเชื �อรา และ

จําแนกเชื �อราก่อโรคที�เล็บ ในผู้ ป่วยบางรายโดยเฉพาะเชื �อกลากเทียม  แพทย์อาจต้องตรวจทางห้องปฏิบตั ิ

การซํ �า โดยเฉพาะการเพาะเชื �อรามากกวา่หนึ�งครั �งเพื�อยืนยนัการวินิจฉยัโรค 

        การขดูเล็บจะกระทําโดยการตดัเล็บสว่นนอกทิ �ง และนําขยุที�ได้จากส่วนเล็บซึ�งเป็นโรคนํามาตรวจ

ทางห้องปฏิบตักิาร วิธีนี �เป็นวิธีมาตรฐาน ไมไ่ด้ทําให้ผู้ ป่วยมีความเจ็บปวดหรือเลือดออกแตป่ระการใด 

หลงัจากนั �นจะนําขยุที�ได้จากเล็บไปตรวจดดู้วยกล้องจลุทรรศน์โดยใช้สารละลายดา่ง potassium 

hydroxide หากเป็นโรคเชื �อราที�เล็บจะพบลกัษณะสายรา  

  การตรวจทางห้องปฏิบตักิารนี �มีความจําเป็นอยา่งมากในการวินิจฉยัโรคเชื �อราที�เล็บ เพราะเล็บที�มี

ความผิดปกติอาจไมไ่ด้เกิดจากเชื �อราที�เล็บเสมอไปผู้ ป่วยหลายรายที�เล็บผิดปกตแิตไ่มใ่ชโ่รคเชื �อราที�เล็บ 

ทําให้ผู้ ป่วยอาจได้ยารับประทานโดยไมมี่ความจําเป็น และอาจเกิดผลข้างเคียงตามมาได้ 

การรักษาโรคเชื �อราที�เลบ็ 

         โรคเชื �อราที�เล็บมีความผิดปกตอิาจสร้างปัญหาให้ผู้ ป่วย แตก็่ไมใ่ชภ่าวะเร่งดว่นที�ต้องรีบรักษา 

การรักษาเชื �อราที�เล็บต้องใช้เวลานานหลายสปัดาห์ถึงหลายเดือนหรืออาจเป็นปี จดัเป็นโรคที�รักษาได้ไม่

ง่ายนกั แตก็่เป็นโรคที�สามารถรักษาได้ 

  ก่อนเริ�มการรักษาโรคเชื �อราที�เล็บ แพทย์จะตรวจทางห้องปฏิบตักิารก่อนเพื�อยืนยนัการวินิจฉยัโรค 

นอกจากนั �นแพทย์อาจต้องคํานงึถึงปัจจยัอื�น ๆ เชน่ โรคประจําตวั ยาที�รับประทานประจํา หรือปัจจยัอื�น ๆ 



ที�จะทําให้การรักษาโรคเป็นไปด้วยความยากลําบาก โดยเฉพาะเชื �อกลากเทียม ซึ�งเชื �อนี �มกัจะดื �อตอ่การ

รักษาด้วยยารับประทานรักษาเชื �อราเป็นต้น 

โรคเชื �อราที�เล็บแบบไหนที�รักษายาก  

  โรคเชื �อราที�เล็บแม้เป็นโรคติดเชื �อที�สามารถรักษาได้ แตบ่างครั �งการ

รักษานั �นอาจไมง่่าย หากมีลกัษณะบางอยา่งเกิดร่วมอยู่ด้วย เช่น เล็บตดิเชื �อรา

ลามกว้างมากกวา่ร้อยละ �� ของเนื �อเล็บ ตดิเชื �อบริเวณด้านข้างของเนื �อเล็บ 

เล็บที�มีความหนาตวัมากกว่า � มิลลิเมตร พบแถบสีเหลือง  สีส้มหรือสีขาวเป็น

เส้นในเนื �อเล็บ ซึ�งบง่ถึงการมีก้อนเชื �อราอดัแน่นอยู่ใต้เล็บ เนื �อเล็บถกูทําลายทั �งหมด ติดเชื �อกลุม่ที�ไมใ่ช่

กลากแท้โดยเฉพาะเมื�อเป็นเชื �อกลากเทียมบางชนิด ผู้ ป่วยสงูอาย ุผู้ ป่วยภมูิคุ้มกนับกพร่อง ทั �งจากโรค

ประจําตวัหรือยาที�ได้รับ ผู้ ป่วยที�มีปัญหาโรคหลอดเลือดสว่นปลายร่วม 

วิธีการรักษาโรคเชื �อราที�เลบ็ 

การรักษาโรคเชื �อราที�เล็บมีหลายวิธี เชน่ 

  �. การใช้ยารับประทาน  มียารักษาเชื �อราโดยการรับประทานหลายชนิด โดยทั�วไปแล้วมี

ประสิทธิภาพการรักษาสงู สามารถ รักษาความผิดปกตขิองเล็บที�เป็นโรคได้ทกุ ๆ เล็บ รวมถึงเท้า และฝ่า

เท้าที�เป็นโรคได้ แตก่ารใช้ยารับประทานจะได้ผลดีกบัโรคโดยเฉพาะที�เกิดจากเชื �อกลากแท้หรือเชื �อยีสต์

บางชนิด การใช้ยารับประทานบางชนิดต้องระวงัผลข้างเคียงของยาเชน่ การแพ้ยา ผลตอ่ตบัและไต ผลของ

ยาอื�นที�กระทบกบัการรักษาเชน่ การรับประทานยาลดไขมนับางชนิดควบคูด้่วย หรือการได้ยาลดกรด ซึ�งจะ

สง่ผลกระทบตอ่การดดูซมึของยา เป็นต้น 

  �. การใช้ยาทาเฉพาะที� เป็นการรักษาที�มีความปลอดภยั ยาทามีหลายรูปแบบ เชน่ ชนิดที�เป็น

สารละลาย หรือชนิดที�เป็นยาทาเคลือบเล็บ ซึ�งยาทาบางชนิดสามารถทาที�เล็บสปัดาห์ละ � ครั �ง ทําให้มี

ความสะดวกในการใช้ยา การเลือกรักษาด้วยยาทาเฉพาะที�นั �นจะใช้ได้ดีโดยเฉพาะโรคเชื �อราที�เล็บที�มี

จํานวนเลบ็ไมม่ากนกั และไมมี่ลกัษณะที�ทําให้เกิดการรักษาได้ยาก เชน่ มีรอยโรคเชื �อราที�ลามไปถึงโคน

เล็บ การรักษาโดยการใช้ยาทาเฉพาะที�ที�เล็บ อาจต้องใช้ยาทาอื�น ๆ ร่วมด้วย หากผู้ ป่วยมีรอยโรคร่วมที�เท้า 

เชน่ ที�ฝ่าเท้า ง่ามนิ �วเท้า เพราะยาจะออกฤทธิ�ได้เฉพาะที�เล็บที�ทายาเทา่นั �น 

  �. การใช้วิธีการอื�นๆ ในการรักษา การใช้แสงเลเซอร์รักษาเชื �อราที�เล็บ หรือเครื�องมือทาง

กายภาพบางชนิดในการรักษา หรือร่วมการรักษาโรคเชื �อราที�เล็บ หรือการใช้ครีมหรือสารเคมีที�ชว่ยเสริม



การรักษาโรค หลายวิธีแม้ยงัเป็นวิธีการใหม ่แตก็่มีผลการศึกษายืนยันความเป็นไปได้  ให้การรักษาที�

ให้ผลดีและปลอดภยั  

ความเข้าใจเกี�ยวกับโรคและการปฏิบัตติัว 

  โรคเชื �อราที�เล็บเป็นโรคตดิตอ่ที�เกิดขึ �นจากเชื �อราแตก่ารติดตอ่ก็ไมส่ามารถติดกนัง่าย เชื �อราที�พบ

เกิดโรคนั �นส่วนหนึ�งตดิตอ่ด้วยกนัจากมนษุย์ สตัว์เลี �ยง และเชื �อราหลาย ๆ ชนิดก็อยูใ่นสิ�งแวดล้อม หรือดนิ 

ต้นไม้ ฯลฯ 

       การรักษาต้องใช้ระยะเวลานาน อาจใช้เวลาหลายเดือน หรืออาจเป็นปี และยงัมีโอกาสเกิดโรคซํ �า

ได้ แม้วา่เล็บที�ดเูหมือนเกือบจะปกตหิลงัการรักษาแล้ว ยงัอาจมีเชื �อราจํานวนน้อยอยู่ซึ�งเป็นเหตขุองการ

เกิดโรคซํ �าดงันั �นการตรวจทางห้องปฏิบตัิการยืนยนัอีกครั �งโดย เฉพาะก่อนหยดุการรักษาก็นบัวา่มี

ความสําคญั 

         การดแูลสขุภาพเท้า การตดัเล็บเท้าอยา่งถกูวิธีมีความ สําคญั ดแูลเท้าให้แห้งไมค่วรเดนิเท้าเปลา่

โดยเฉพาะในที�สาธารณะที�ใช้ของร่วมกนั ไม่ควรใช้วิธีตดัเซาะหรือเลาะเล็มสว่นด้านข้างของเล็บ หรือให้

ชา่งทําเล็บตดัเล็บอย่างไมถ่กูวิธี เพราะทําให้เกิดเล็บขบ ตดิเชื �อแทรกซ้อนเพิ�มเตมิ เช่นเดียวกบัการเลือก

ชนิดรองเท้าที�เหมาะสม ไมค่วรรัดแน่น อบัชื �น หรือเปิดปลายเท้าและต้องมีความระมดัระวงัเป็น อยา่งมาก

ในการดแูลสขุภาพเท้าโดยเฉพาะในผู้ ป่วยเบาหวานหรือใน ผู้สงูอายทีุ�มีปัญหาเรื�องการมองเห็น การ

เคลื�อนไหว การมีความผิด ปกตขิองโครงสร้างเท้าร่วมด้วย การได้รับยาอื�น ๆ หลายชนิด ฯลฯ  

         การใช้ยารักษาเชื �อราชนิดรับประทาน ควรแจ้งให้แพทย์ทราบถึงยาอื�น ๆ ที�ได้ร่วมกนัโดยเฉพาะ

ยากลุม่ลดไขมนัหรือโรคประจําตวั อื�นที�มีร่วมอยู่ 

 


