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ผิวหนังอักเสบของต่อมไขมัน
ผิวหนังอักเสบของต่อมไขมัน
(seborrheic dermatitis) หรือ “เซ็บเดิม” เป็ นโรค
ผิวหนังทีพ่ บบ่อยมาก โรคนี้มกี ารอักเสบของผิวหนังบริเวณทีม่ ตี ่อมไขมันมาก 4 แห่ง คือ
หนังศีรษะ ใบหน้า หน้าอก และแผ่นหลัง โดยพบว่าบริเวณหนังศีรษะจะมีลกั ษณะเป็ นขุยที่
เรียกว่า”รังแค” ส่วนบริเวณหน้า (บริเวณ T-Zone) บริเวณหน้าอกโดยเฉพาะรูปตัว V และ
บริเวณแผ่นหลัง บริเวณดังกล่าวจะมีลกั ษณะเป็ นผืน่ แดง เป็ นมัน และมีสะเก็ดขาวๆปกคลุม
อยู่ อาจพบอาการอักเสบบริเวณเหนือคิว้ หน้าผาก หนังตา แนวไรผม ข้างจมูก รูหู เครา
หนวด หัวหน่าว ขาหนีบ รักแร้ ใต้ราวนม รอบสะดือ อวัยวะเพศ เป็ นต้น
ลักษณะของโรค
1. ส่วนใหญ่เป็ นกับผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุ 20 ปีขน้ึ ไป สาหรับเด็กทารกแรกคลอด สามารถ
พบโรคนี้ในช่วง 2 เดือนแรกหลังคลอด โดยสามารถพบสะเก็ดหนาสีเหลือง เป็ น
มันติดแน่นเป็ นแผ่น เชื่อว่าการทีเ่ กิดโรคนี้ในทารกเกิดจากฮอร์โมนจากแม่ท่ี
ถ่ายทอดไปยังลูก ฮอร์โมนตัวนี้จะกระตุน้ ต่อมไขมันในผิวหนังทีห่ นังศีรษะให้ผลิต
ซีบมุ้ ทาให้หนังศีรษะและเส้นผมเป็ นมันเยิม้ แต่หลังจากนัน้ อิทธิพลของฮอร์โมน
จะเริม่ หมดไป และจะเริม่ พบอาการของ “เซ็บเดิม” อีกในช่วงวัยรุน่ ซึง่ เริม่ มีการ
ผลิตฮอร์โมนเพศทีไ่ ปกระตุน้ ต่อมไขมันให้มขี นาดโตขึน้ และหลังไขมั
่ นออกมามาก
ขึน้
2. อาการทีเ่ ป็ นจะเป็ นๆหายๆ มักจะสัมพันธ์กบั สภาพอากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลง ผืน่ จะ
กาเริบได้ทุกขณะ โดยเฉพาะหน้าหนาว ผืน่ จะคัน แต่บางครัง้ ก็อาจจะไม่คนั
3. อาการผูป้ ว่ ยบางรายจะสัมพันธ์กบั โรคทางระบบประสาทบางชนิด และผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ
เชือ้ เอชไอวี (HIV) จะให้โรคนี้เป็ นรุนแรงมากขึน้
4. อาจพบลักษณะผิวแห้งร่วมกับรูขมุ ขนโต แต่จริงๆแล้วบริเวณทีผ่ วิ แห้ง คือ
บริเวณทีม่ กี ารอักเสบแดง มีขยุ และคัน ทาให้เข้าใจผิดว่าเป็ นผิวผสม
สาเหตุของโรค
ไม่ทราบสาเหตุทแ่ี น่ชดั แต่แพทย์เชื่อว่าปจั จัยต่างๆ มีผลต่อการเกิด “เซ็บเดิม“ คือ
ความไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การรับประทานอาหารไม่
ถูกสัดส่วน ความเครียด แต่บางรายอาจเกิดจากการติดเชือ้ ราบางชนิด เช่น เชือ้ พิโทโรสปอ
รุม่

ภาวะลาไส้รวเชื
ั ่ ่อว่าเป็ นอีกหนึ่งสาเหตุทเ่ี ป็ นไปได้ของโรคเซ็บเดิม แต่หลักฐาน
ประกอบเหตุผลสามารถทาได้ยาก มีการศึกษาหลายครัง้ พบว่าโรคผืน่ ภูมแิ พ้ผวิ หนัง (Atopic
dermatitis) มีความสัมพันธ์กบั ภาวะลาไส้รวั ่ ซึง่ โรคเซ็บเดิมก็เป็ นโรคผิวหนังอักเสบ
(eczema) ทีเ่ กิดจากสาเหตุภายในร่างกาย (endogeneous) เหมือนกับโรคผืน่ ภูมแิ พ้ผวิ หนัง
(atopic dermatitis)
ภาวะลาไส้รวเป็
ั ่ นสาเหตุหนึ่งของการพร่องของสารอาหาร การขาดสารอาหารยัง
ไม่ได้รบั การยืนยันว่าเป็ นสาเหตุของโรคเซ็บเดิม อย่างไรก็ตาม ภาวะขาดแร่ธาตุสงั กะสีใน
ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามผิดปกติดา้ นการดูดซึมสังกะสีจากทางเดินอาหาร (acrodermatitis
enteropathica และ acrodermatitis enteropathica like conditions) อาจมีผน่ื ขึน้ ลักษณะ
เหมือนเซ็บเดิม และหายได้จากการรับประทานแร่ธาตุสงั กะสีเสริม อย่างไรก็ตามในผูป้ ว่ ย
เซ็บเดิมพบว่าอาการไม่ได้ดขี น้ึ แม้วา่ จะรับประทานแร่ธาตุสงั กะสีเสริมแล้วก็ตาม ในทารกทีม่ ี
ภาวะขาดไบโอติน, กรดไขมันอิสระ (free fatty acids), holocarboxylase และbiotinidase
อาจมีผน่ื แพ้เหมือนในเซ็บเดิมเกิดขึน้ แต่กเ็ ช่นเดิม การรับประทานไบโอตินเสริม ยังไม่ได้รบั
การพิสจู น์วา่ ทาให้โรคเซ็บเดิมดีขน้ึ แต่อย่างใด

การรักษา
เนื่องจากเซ็บเดิมเป็ นโรคเรือ้ รัง และมักกลับเป็ นซ้า จุดมุง่ หมายของการรักษาจะเป็ น
การควบคุมโรค มากกว่าการรักษาให้หาย หนังศีรษะทีเ่ ป็ น เซ็บเดิมรักษาด้วยแชมพูทม่ี ี
ส่วนผสมของซิงค์ไพริธโิ อน (zinc pyrithione), เซเลเนี่ยม ซัลไฟด์ (selenium sulfide (1% 2.5%)), อิมดิ าโซล(imidazoles) ,1% - 2% ketoconazole shampoo, ครีม, โลชัน,่ หรือ โฟม
, และ กรดซาลิซลิ คิ (salicylic acid (แชมพู, ครีม), coal tar (ครีม, แชมพู))
ในผูท้ เ่ี ป็ นมากมีผน่ื หนาทีห่ นังศีรษะสามารถดีขน้ึ ภายในข้ามคืนได้จากการทายาคอร์
ติโคสตียรอยด์รว่ มกับการใส่หมวกคลุมผมเพือ่ เพิม่ การดูดซึมของยา, แชมพูน้ ามันดิน (tar
shampoo) หรือ กรดซาลิซลิ คิ (salicylic acid) การรักษาอีกอย่างทีไ่ ด้ผลดี ได้แก่ การใช้
น้ ามันมะพร้าวผสม (ขีผ้ ง้ึ ทีผ่ สมกันระหว่าง coal tar, กรดซาลิซลิ คิ และ ซัลเฟอร์) และควร
หลีกเลีย่ งการใช้สเปรย์ฉีดผม และ น้ ามันใส่ผม คนไข้ทม่ี อี าการอักเสบรุนแรง ไม่ตอบสนอง
ต่อการรักษาข้างต้น อาจจะรับประทานยา กลูโคคอร์ตคิ อยด์ เป็ นเวลา1สัปดาห์
การรักษาเซ็บเดิมทีห่ น้า ลาตัว และหู จะให้ทายากลูโคคอร์ตคิ อยด์ ชนิดอ่อนๆ เป็ น
ระยะเวลาสัน้ ๆ ไม่ควรใช้ยาทากลูโคคอร์ตคิ อยด์ปริมาณมาก หรือเป็ นเวลานานจนเกินไป
เพือ่ ป้องกันการเกิดภาวะ สิวสตียรอยด์, ผิวหนังรอบปากอักเสบ เป็ นต้น ยาทาชนิดยับยัง้
แคลซินิวริน (pimecrolimus and tacrolimus)มีฤทธิ ์ต้านการอักเสบ และต้านเชือ้ รา
(tacrolimus) โดยไม่มผี ลข้างเคียงจากการใช้เป็ นระยะเวลานานเหมือนในยาทาคอร์ตโิ คส
เตียรอยด์
การใช้ยาทาต้านเชือ้ รา เช่น คีโตโคนาโซล (ketoconazole), มิโคนาโซล
(miconazole), ฟลูโคนาโซล (fluconazole), อิตร้าโคนาโซล (itraconazole ) เป็ นต้น ได้ผล
แตกต่างกันไป
การรับประทานยาต้านเชือ้ ราใช้เฉพาะในรายทีอ่ าการเป็ นมาก และไม่ตอบสนองต่อ
การรักษา เนื่องจากมีผลข้างเคียงทีอ่ าจจะเกิดตามมาจากการใช้ยาได้
ข้อควรปฏิ บตั ิ ของผูม้ ีอาการผิวหนังอักเสบของต่อมไขมัน
1.ทาความสะอาดบริเวณผิวหนังทีเ่ ป็ นด้วยสบูอ่ อ่ น
2.อย่าเครียด ควรเข้าใจลักษณะของโรคว่าเป็ นๆหายๆ
3.แชมพูทใ่ี ช้ในการรักษาควรทาความสะอาดทัวทั
่ ง้ ศีรษะ และปล่อยทิง้ ไว้นาน 5-7 นาที
4.พักผ่อนให้เพียงพอ
5.พยายามลดน้ าหนัก

6.หลีกเลีย่ งการใช้ครีมหรือเครื่องสาอางทีม่ นั มากเกินไป
โรค
“เซ็บเดิม” ในบางรายทีเ่ ป็ นไม่รุนแรง เช่น แค่คนั ศีรษะ ให้ใช้แชมพูรกั ษารังแค
อาการก็จะดีขน้ึ แต่ถา้ มีผน่ื หลายแห่งและคันมากอาจต้องพบแพทย์ เพือ่ แพทย์จะได้สงยาที
ั่ ่
เหมาะสมกับตัวท่าน ยาทีแ่ พทย์ใช้มกั เป็ นยาฆ่าเชือ้ ยีสต์ หรือสตีรอยด์ครีม

