สิวเชื้อรา และการรักษา
เภสัชกร สุรศักด์ ิ วิชยั โย
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สิว อาจเป็ นปญั หากวนใจวัยรุ่นหลายๆคน หรือแม้แต่วยั ผูใ้ หญ่เองก็พบได้เช่นกัน โดยเฉพาะสิวบน
ใบหน้าทีอ่ าจทําให้สญ
ู เสียความมันใจได้
่
ด้วยเหตุน้ี บางคนตัดสินใจไปพบแพทย์ผวิ หนัง ขณะทีบ่ างคนเลือก
ทีจ่ ะค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตซึง่ มักมีผมู้ าเล่าประสบการณ์เกีย่ วกับสิว แล้วทดลองรักษาด้วยตัวเอง แต่หาก
ผื่นทีเ่ ราเห็นว่าคล้ายสิวนัน้ แท้จริงแล้วไม่ใช่สวิ ทั ่วๆไปทีเ่ ราคุน้ เคย ยารักษาสิวแบบเดิมทีเ่ ราใช้อยู่อาจไม่
ช่วยให้หายเป็นปกติ ซึง่ ปจั จุบนั ในเว็บไซต์ต่างๆ มีการกล่าวถึงสิวชนิดหนึ่งเรียกว่า “สิวเชือ้ รา” ทัง้ ในแง่ของ
การให้ความรูแ้ ละการตัง้ กระทูข้ อ้ สงสัย เช่น เป็ นสิวทําไมหมอจ่ายยาฆ่าเชื้อรา เป็ นต้น เรามาดูกนั ว่า สิว
แบบนี้มจี ริงหรือไม่ แล้วจะรักษาอย่างไร
สิ วเชื้อราคืออะไร
“สิวเชื้อรา” หรือ “สิวยีสต์” อาจเป็ นคําที่ส่อื ความหมายให้ผปู้ ่วยเข้าใจได้ง่าย เนื่องจากผื่นที่พบบน
ผิวหนังนัน้ มีลกั ษณะคล้ายสิว และยังบ่งบอกถึงสาเหตุว่าเกิดจากเชื้อรา แต่แท้จริงแล้ว ในทางการแพทย์
เรียกโรคนี้ว่า “รูขมุ ขนอักเสบจากเชือ้ รา (Malassezia folliculitis เดิมเรียกว่า Pityrosporum folliculitis)”
โดยอาจพบเดีย่ วๆ หรือพบร่วมกับสิวทัวๆไปที
่
ม่ สี าเหตุจากทัง้ การเปลีย่ นแปลงของฮอร์โมน หรือการติดเชือ้
แบคทีเรีย (Propionibacterium acnes หรือ P. acnes) เป็ นต้น
สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิ ดสิ วเชื้อรา
เชือ้ ทีม่ กั เป็ นสาเหตุของโรคนี้ ได้แก่ เชือ้ ราประเภทยีสต์ในกลุม่ “มาลาสซีเซีย (Malassezia species)”
โดยทัวไปจะพบเชื
่
อ้ ชนิดนี้ทผ่ี วิ หนังของทุกคน แต่หากเชือ้ มีการเจริญเติบโตมากผิดปกติ จะเป็ นสาเหตุให้
เกิดโรคผิวหนังหลายชนิด เช่น เกลือ้ น โรครังแคอักเสบ (seborrheic dermatitis) รวมทัง้ โรครูขมุ ขนอักเสบ
เป็ นต้น ซึง่ ผูท้ ม่ี ผี วิ มัน เหงื่อออกง่าย ผูท้ อ่ี าศัยในสภาพอากาศร้อนและอับชืน้ หรือผูท้ ม่ี รี ูขุมขนอุดตันจาก
การใช้ผลิตภัณฑ์บํารุง ผิว ถือ ว่ามีปจั จัยเสี่ยงที่จะเกิดรูขุมขนอักเสบจากเชื้อราได้ นอกจากนี้ ผู้ท่ใี ช้ย า
ปฏิชวี นะเป็ นเวลานาน (ทัง้ ชนิดรับประทานและทา) โดยเฉพาะยากลุม่ เตตร้าซัยคลิน (tetracyclines) หรือใช้
ยากดภูมคิ มุ้ กัน เช่น รับประทานยากลุ่มสเตียรอยด์ หรือผูท้ ม่ี ภี ูมคิ มุ้ กันตํ่า อาจส่งเสริมให้เกิดรูขมุ ขนอักเสบ
จากเชือ้ ราได้งา่ ยเช่นกัน
ลักษณะและอาการของสิ วเชื้อรา
โรครูขมุ ขนอักเสบจากเชือ้ รา หรือสิวเชือ้ รา ส่วนใหญ่มกั เกิดทีผ่ วิ หนังบริเวณหน้าอก แผ่นหลัง แต่
สามารถพบได้ทไ่ี หล่ คอ และใบหน้า เป็ นต้น ซึง่ จะมีลกั ษณะเป็ นผื่นเม็ดเล็กๆ (papules) มีขนาดใกล้เคียง
กัน (เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-2 มิลลิเมตร) และจากการทีเ่ ชือ้ รา มาลาสซีเซีย เจริญเติบโตมากผิดปกติ

บริเวณรูขขุมขน (hair ffollicle) จะกรระตุน้ ให้เกิดกการอักเสบเป็ป็ นตุม่ แดงและะอาจมีตุ่มหนนอง (pustuless) ร่วมด้วย
ดังแสดงใในรูปภาพ แต่ไม่มลี กั ษณ
ณะของสิวอุดตัน (comedones) และผูป้ ว่ ยส่วนใหญ
ญ่จะมีอาการคัคันบริเวณที่
เป็ นผื่น โดยเฉพาาะในช่วงทีอ่ ากาศร้อนชื้น หรือช่วงที่ต้องทํากิจกรรรมมากขึน้ เช่น ออกกําลังกาย ซึ่ง
แตกต่างจากสิวทัวไป
่ ปทีไ่ ม่คอ่ ยมีอาาการคัน

ยาที่ใช้รรักั ษาสิ วเชื้อรา
เนืนื่ องจากสาเหตุของโรคเกิดจากเชื
ด
อ้ รา ดังนัน้ ยาทีเ่ หมาะสมในกการรักษาจึงเปป็ นยาฆ่าเชืออรา
้ ซึง่ มีทงั ้
รูปแบบยยาทาผิวหนัง และยารับปรระทาน โดยหหากแพทย์วนินิ ิจฉัยว่าเป็ นโรครู
โ ขมุ ขนอักกเสบจากเชืออรา
้ หรือสิว
เชื้อรา กการรักษามักเริม่ ด้วยยารับั ประทาน เนื่องจากมีประสิ
ร ทธิภาพสูสูงกว่ายาทา ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะยา
สามารถแพร่กระจายไไปยังรูขมุ ขนนซึง่ อยูล่ กึ ลงไไปในชัน้ หนังแท้ได้ด ี ขณะะทีย่ าทามักใชช้เป็ นยาเสริมมร่วมกับยา
รับประททาน หรือใช้หหลังจากทีผ่ ่นื หายแล้
ห
ว เพื่อป
อ ้ องกันการรกลับเป็ นซํ้า ตัวอย่างยาทีทีม่ กี ารใช้รกั ษษาโรครูขุม

ขนอักเสบจากเชือ้ รา แสดงดังตารราง โดยทัวไป
่ ปจะใช้เวลารักั ษาประมาณ
ณ 1-2 เดือน แต่บางกรณีออาจใช้เวลา
รักษานานกว่านัน้ เช่น กรณีทเ่ี ป็นซํ
น ้าบ่อยๆ

อาการข้ข้างเคียงและะข้อควรระวังั ของยาฆ่าเเชื้อรา มีอะไไรบ้าง
กรรณียาทาผิวหหนังมักไม่คอ่ ยพบอาการข้ข้างเคียงทีร่ นนแรง
ุ
แต่อาจพพบอาการระคคายเคืองบริเเวณทีท่ ายา
เช่น ซีลเเนี
ี ยม ซัลไฟดด์ มีฤทธิ ์ทําใหห้ผวิ หนังลอกก (keratolyticc activity) ซึง่ อาจทําให้เเกิดการระคายเคืองหรือ
ผิวหนังถถลอกได้ จึงคววรทาทิง้ ไว้เพียง 5-10 นาาที แล้วล้างอออก เป็นต้น สส่วนยาคีโตโคคนาโซลชนิดรรับประทาน
ปจั จุบนั สสํานักงานคณ
ณะกรรมการออาหารและยาาของสหรัฐอเมริกาไม่แนะะนําให้ใช้เป็ นนยาอันดับแรกก (first-line
drug) สําาหรับรักษาโรรคติดเชือ้ รา เนื่องจาก 1) พบรายงานวว่ายามีผลทําลายตับ ซึง่ อาจรุนแรงถึงขขัน้ เสียชีวติ
2) ยากดดต่อมหมวกไไต ทําให้การรสร้างฮอร์โมนน คอร์ตโิ ค-สสเตียรอยด์ (ccorticosteroidds) ลดลง ซึง่ อาจส่งผล
เสียต่อสมมดุลนํ้าและเกกลือแร่ในร่างงกาย และ 3)) ยามีผลรบกกวนการออกกฤทธิ ์ของยาอือื่นหลายชนิด (หรือยาตี
กัน) ดังนัน้ หากใช้ยาานี้ ผูป้ ว่ ยควรรได้รบั การติดดตามเฝ้าระวังั เหตุการณ์ขา้ งต้นจากแพพทย์ผทู้ าํ การรรักษา
สําาหรับยาฟลูโคคนาโซล และะไอทราโคนาโซล อาจทําใให้มอี าการคลืลืน่ ไส้ อาเจียน ปวดท้อง แต่
แ ไม่พบใน
ผูป้ ่วยทุกกคน นอกจากนี้ ยาทัง้ สองชนิดอาจทําาให้เกิดตับอักั เสบได้เช่นกักน แต่พบน้ออย อีกทัง้ ต้องระวังเรื่อง
ยาตีกนั เช่น (1) เเพื่อให้ยาถูกดดูดซึมเข้าสู่รร่่างกายอย่างเพียงพอ ควรรับประททานยาไอทราโคนาโซล
(แคปซูล) หลังอาหารรทันที และห้าามใช้รว่ มกับยาลดกรดในกระเพาะอาหหาร (2) ทัง้ ยาฟลู
ย โคนาโซซล และไอท
ราโคนาโโซล มีผลรบกกวนการออกฤฤทธิ ์ของยาอื่นหลายชนิดททีอ่ าจมีการใชช้รว่ มกัน เป็ นนต้น
จาากข้อมูลที่นําเสนอมาทั
า
งงหมด
้
จะเห็นนได้ว่าโรครูขขุมขนอักเสบบจากเชื้อรามมีลกั ษณะคล้ล้ายสิวมาก
ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยจึงควรไดด้รบั การตรวจจวินิจฉัยโดยยแพทย์ผวิ หนันัง ซึง่ จะทําการซักประวัตติิ ตรวจร่างกาาย และบาง
กรณีอาจจต้องนําเนื้อเยืยือ่ หรือหนองงจากบริเวณทีทีเ่ ป็ นผืน่ ไปตตรวจทางห้องปฏิ
ง บตั กิ ารเพื
พื่อยืนยันว่าผืน่ ทีเ่ กิดขึน้
มีสาเหตุมาจากเชือ้ ราาชนิดดังกล่าาวจริง นอกจาากนี้ การใช้ยยาแต่ละชนิด ควรอยู่ภายใต้คาํ แนะนําาของแพทย์
และเภสัชั กร ผูป้ ว่ ยไมม่ควรวินิจฉัยโรคหรื
ย
อทดลลองใช้ยาด้วยยตัวเอง เพราาะหากใช้ยาไไม่ถูกต้อง อาจทําให้เกิด
อาการไมม่พงึ ประสงค์ททีร่ นุ แรงจากยยาได้
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