“โรคผืน่ แพ้ต่อมไขมัน” ไม่ อนั ตราย ไม่ ตดิ ต่ อ แต่ เป็ นเรื้อรัง ให้ รําคาญใจ
นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์และโฆษกกรมการแพทย์
เปิ ดเผยว่า โรคผืน่ แพ้ตอ่ มไขมัน
(seborrheic dermatitis) หรื อ “เซ็บเดิม ” เป็ นโรคผิวหนังที่พบได้บ่อย 1-5% ในประชากรทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นโรคเรื้ อรัง เป็ นๆหายๆ
แต่ไม่ติดต่อจาการสัมผัส แต่เป็ นเป็ นโรคที่มีผลต่อทางด้านจิตใจ ความมัน่ ใจและบุคลิกภาพของผูป้ ่ วยเป็ นอย่างมาก
โดยลักษณะของโรคจะเกิดบริ เวณผิวหนังที่มีต่อมไขมันเป็ นจํานวนมาก เช่น หนังศีรษะ ไรผม ข้างจมูก คิ้ว (บริ เวณ T-Zone)
บนใบหน้า หน้าอก เป็ นต้น บริ เวณดังกล่าวจะมีลกั ษณะเป็ นขุยสี เหลือง มันวาว ร่ วมกับมีผน่ื แดงร่ วมด้วย ลักษณะของโรค คือ
1.ส่ วนใหญ่เป็ นกับผูป้ ่ วยที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป สําหรับเด็กทารกแรกคลอด สามารถพบโรคนี้ในช่วง 3 เดือนแรกหลังคลอด
ซึ่งสามารถหายได้เอง โดยสามารถพบสะเก็ดหนาสี เหลือง เป็ นมันติดแน่นเป็ นแผ่น เชื่อว่าการที่เกิดโรคนี้ในทารกเกิดจาก
ฮอร์โมนจากแม่ท่ีถ่ายทอดไปยังลูก ฮอร์ โมนตัวนี้จะกระตุน้ ต่อมไขมันในผิวหนังที่หนังศีรษะ ทําให้หนังศีรษะและเส้นผมเป็ น
มันเยิม้ แต่หลังจากนั้นอิทธิ พลของฮอร์ โมนจะเริ่ มหมดไป ผืน่ จึงดีข้ ึนได้เอง แต่ในช่วงวัยรุ่ น จะเกิดการที่เริ่ มมีการผลิตฮอร์โมน
เพศที่ไปกระตุน้ ต่อมไขมันให้มีขนาดโตขึ้นและหลัง่ ไขมันออกมามากขึ้น
ซึ่ งเป็ นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรค
2. อาการที่เป็ นจะเป็ น ๆ หาย ๆ ในผูใ้ หญ่ แต่จะหายเองได้ในเด็กทารก มักจะสัมพันธ์กบั สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่น
หน้าหนาว อากาศแห้ง ผืน่ จะกําเริ บได้บ่อยกว่า และอาจดีข้ ึนในหน้าร้อน 3. อาการผูป้ ่ วยบางรายจะสัมพันธ์กบั โรคทางระบบ
ประสาทบางชนิด เช่น Parkinson’s, Alzheimer disease หรื อ ผูป้ ่ วยที่ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) จะทําให้โรคนี้เป็ นรุ นแรงมากขึ้น
สาเหตุของโรค ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชดั แต่แพทย์เชื่อว่าปั จจัยต่าง ๆ มีผลต่อการเกิด โรคผืน่ แพ้ต่อมไขมัน คือ ภาวะใดๆ
ที่กระตุน้ ให้ให้ต่อมไขมันทํางานผิดปกติ เช่น ฮอร์ โมนการติดเชื้อราบางชนิด เช่น เชื้อ Malassezia species ยาบางอย่าง เช่น
griseofulvin, cimetidine, lithium,methyldopa หรื อมีการถ่ายทอดทางพันธุ กรรม อีกทั้งรับประทานอาหารที่ไม่ครบถ้วน ทําให้เกิด
ภาวะขาดสารอาหา ร วิตามิน และแร่ ธาตุ ซึ่ งอาจจะเป็ นสาเหตุของโรคได้
การรักษา ในเด็กทารกส่ วนมากหายได้เอง
แต่ในรายที่เป็ นรุ นแรง หรื อมีการอักเสบเรื้ อรัง อาจทาสเตียรอยด์ อ่อน ๆ ที่บริ เวณผืน่ 2-3 วัน ร่ วมกับการทาครี มบํารุ งผิว
สําหรับในผูใ้ หญ่ ผืน่ จะเป็ นเรื้ อรัง เป็ นๆหายๆ การรักษาจะเน้นที่การควบคุมโรค มากกว่าที่จะรักษาให้หายขาด
ผืน่ แพ้ ต่อมไขมัน ที่ศรีษะ แนะนําให้ใช้ยาสระผมที่มีส่วนประกอบของ tar (นํ้ามันดิน ) , zinc pyrithione , selenium
sulfide, sulfur , salicylic acid , ketoconazole เป็ นต้น เพือ่ ลดรังแค ขุยที่หนังศรี ษะ ในคนไข้ท่ีผน่ื หนาอักเสบมาก
อาจทายาสเตียรอยด์ร่วมด้วยได้
ผืน่ แพ้ ต่อมไขมัน ทีใ่ บหน้ า ข้ างจมูก คิว้ แนะนําให้ใช้ยามีฤทธิ์ ลดการอักเสบของผิวหนัง หรื อลดจํานวนเชื้อรา
เช่น ยาทาคอร์ ติโคสเตียรอยด์ และยาทาลดเชื้อยีสต์ สําหรับยาทาคอร์ ติโคสเตียรอยด์ ถ้าใช้ต่อเนื่องกันเป็ นระยะเวลานาน ๆ จะทํา
ให้เป็ นสิ ว ผิวบาง เส้นเลือดขยาย และติดสเตียรอยด์ได้
ดังนั้น โรคนี้แม้เป็ นโรคไม่ติดต่อ แต่ก็ควรได้รับการตรวจวินิจฉัย และรักษาอย่างถูกต้อง ภายใต้การดูแลของแพทย์
เฉพาะทางด้านผิวหนัง เพื่อการควบคุมโรคและการรักษาที่ตรงจุด ป้ องกัน และลดข้อแทรกซ้อนจากยา สิ่ งที่สาํ คัญที่สุดคือการ
ดูแลตัวเอง เพื่อลดการเห่อ หรื อ กําเริ บของโรค คําแนะนําในการดูแล คือ หลีกเลี่ยงตัวกระตุน้ ที่ทาํ ให้เกิดโรค เช่น ความเครี ยด
ดื่มเหล้า สู บบุหรี่ แสงแดด พักผ่อนไม่เพียงพอ เป็ นต้น รวมทั้ง ควรล้างหน้าด้วยสบู่ที่ไม่ระคายเคืองต่อผิว หมัน่ ทาครี มบํารุ ง
ดูแลผิวให้ชุ่มชื้น ใช้เครื่ องสําอางชนิดที่เหมาะสําหรับผิวแพ้ง่าย เพียงแค่น้ ีโรคผืน่ แพ้ต่อมไขมันอักเสบก็จะไม่มากวนใจอีก
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