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โรคนํ้ากัดเท้าเกิดจากอะไร
นํ้ากัดเท้าไม่ใช่ชื่อโรคแต่เป็ นคําเรียกติดปากของประชาชน ซึ่งสื่อถึงภาวะที่เกิดจาก
การระคายเคืองของผิวหนั งที่ เท้า ซึ่งมักเกิดจากการแช่น้ํ าสกปรกเป็ นเวลานาน หรือมี
ความชื้ นบริเวณเท้าอยู่ตลอดเวลาเนื่ องจากนํ้ าท่วมขังและต้องเดินยํา่ นํ้ าบ่อยๆ ในช่วงฤดู
ฝนและบางพื้ นที่มีอุทกภัยในขณะนี้ การระคายเคืองของผิวหนั งอาจเกิดมากขึ้ นหากไม่
สามารถรักษาความสะอาดและความแห้งของผิวหนั งได้อย่างต่อเนื่ อง ทําให้ผิวหนั งที่เท้า
เปื่ อยลอก แดง แสบและคัน ทําให้เกิดแผลได้ง่ายหรือมีการแกะเกาและส่งเสริมให้เกิดการ
ติดเชื้ อราหรือเชื้ อแบคทีเรียแทรกซ้อนได้
อาการของโรคนํ้ากัดเท้าเป็ นอย่างไร
อาการของโรคนํ้ ากัดเท้า แตกต่ างกันไปได้หลายลักษณะขึ้ นกับระยะที่ มีอาการ
แบ่งกว้างๆ ได้เป็ น 2 ระยะ
ระยะแรก: ระยะอักเสบระคายเคือง
ระยะแรกนี้ จะสังเกตได้วา่ ผิวหนั งมีลกั ษณะแดงลอก เนื่ องจากการระคายเคือง บาง
รายอาจมีอาการเท้าเปื่ อย คันและแสบ โดยที่ระยะนี้ ยังไม่มีการติดเชื้ อโรคเข้ามาเกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตามการแช่น้ําสกปรกเป็ นเวลานานจะทําให้เกิดการติดเชื้ อโรคที่ปนอยู่กบั นํ้ าได้
ง่ายขึ้ น การเกาหรือถูเพื่อบรรเทาความรูส้ ึกแสบและคันก็อาจสร้างรอบแผลถลอกเล็กๆ ที่
ส่งเสริมให้เกิดการติดเชื้ อแทรกซ้อนตามมาได้
ระยะที่สอง: ระยะติดเชื้อแทรกซ้อน
ระยะนี้ จะพบว่ามีการติดเชื้ อโรคแทรกซ้อนเนื่ องผิวหนังที่ชื้น เปื่ อยและหลุดลอก ซึ่ง
ง่ายแก่การก่อโรคของเชื้ อจุลชีพ ที่พบบ่อยคือเชื้ อแบคทีเรีย และเชื้ อรา โดยจะมีอาการที่

แตกต่างกันพอแยกได้ คือหากมีการติดเชื้ อแบคทีเรีย มักมีอาการอักเสบ บวมแดง เป็ น
หนองและปวด อาการที่เป็ นเกิดขึ้ นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่การติดเชื้ อรามักเป็ นบริเวณซอก
นิ้ ว มีลกั ษณะคัน ผิวเป็ นขุย เป็ นสะเก็ดหรือเป็ นปื้ นขาว ลอกออกเป็ นแผ่นๆได้ ซึ่งการติด
เชื้ อรามักเกิดเฉพาะรายที่มีความชื้ นสะสมที่เท้าอยูเ่ ป็ นเวลานาน ไม่ได้พบได้เยอะหรือเป็ น
สาเหตุของผูป้ ่ วยโรคนํ้ากัดเท้าทุกรายอย่างที่หลายท่านเข้าใจ
เท้าของผูป้ ่ วยโรคนํ้ากัดเท้าระยะที่สองนี้ มักมีกลิ่นเหม็นเนื่ องจากการหมักหมนของ
นํ้าเหลืองและการติดเชื้ อโรคที่กล่าวมาข้างต้น
การรักษาโรคนํ้ากัดเท้าทําได้อย่างไรบ้าง
การป้องกันคือการรักษาที่ดีท่ีสุด
การรักษาที่ ดีที่สุดคือการป้องกันตั้งแต่ แรก โดยการรักษาความสะอาด และลด
ความชื้ นที่เท้าลงให้มากที่สุด
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับนํ้าสกปรกโดยใส่รองเท้าบูท ทุกครั้งที่ตอ้ งเดินยํา่ นํ้ า
หากนํ้ าที่ท่วมขังมีระดับสูงกว่าขอบรองเท้า อาจใช้ถุงดําครอบให้เหนื อกว่า
ระดับนํ้าแล้วใช้หนังยางรัดไว้ ไม่ให้น้ําเข้าได้
• ทาวาสลีน (vaseline) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นขึ้ ผึ้ งมันๆ บริเวณง่ามเท้า เพื่อลด
โอกาสที่น้ําจะซึมผ่านผิวหนังและทําให้เกิดความชื้ นหรือผิวหนังเปื่ อยได้ง่าย
สําหรับผูป้ ระสบอุ ทกภัย ซึ่ งไม่สามารถหาวาสลี น ได้ อาจใช้ยาขี้ ผึ้ งรักษา
กลากเกลื้ อนตํารับขององค์การเภสัชกรรม (Whitfield’s ointment) ทาแทน
ในวัตถุประสงค์นี้ได้
• หากจําเป็ นต้องเดินยํ้านํ้ าหรือต้องแช่น้ํ าสกปรกที่ท่วมขังอยู่ เมื่อเสร็จธุระ
แล้วให้รีบล้างตัวด้วยสบู่และนํ้าสะอาดถ้าหาได้
• หากนํ้ า มี ป ริ ม าณจํา กัด อาจใช้วิธี ก ารแช่ น้ํ า ด่ า งทับ ทิ ม โดยใช้เ กร็ ด ด่ า ง
ทับทิม 2-3 เกร็ดละลายนํ้าปริมาณพอควรให้ได้สารละลายสีชมพูจางๆ แช่
อย่างน้อย 15 นาทีและเช็ดให้แห้ง
• ในกรณี ที่ไม่มีด่างทับทิมสามารถใช้ยาใส่แผลโพวิโดน ไอโอดีนจํานวน 8
หยด ผสมนํ้าประมาณ 1 ลิตร แทนนํ้าด่างทับทิมได้
• หมัน่ สัง เกตแผลบริ เ วณเท้า และขาซึ่ ง สัม ผัส กับ นํ้ า สกปรก หากพบว่า มี
บาดแผลเกิดขึ้ น ควรพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสของแผลกับนํ้ าที่ท่วมขัง

ใส่ยาโพวิโดน ไอโอดีน และเมื่อแผลมีลกั ษณะอักเสบรุนแรงขึ้ น ให้พบแพทย์
เพื่อประเมินอาการ เพื่อแก้ไขอย่างถูกต้องทันท่วงที
• หลังจากล้างเท้าและเช็ดเท้าจนแห้งแล้ว ให้ใช้แป้งฝุ่นโรยตัว โรยบริเวณง่าม
เท้าเพื่อให้แห้งอยูเ่ สมอ
การรักษาโรคนํา้ กัดเท้า
การรักษาโรคนํ้ ากัดเท้าต้องพิจารณาระยะของโรค เนื่ องจากมีอาการและสาเหตุที่
แตกต่างกัน
• ระยะที่มีอาการเท้าเปื่ อย ลอก แดง คันและแสบ การรักษาในระยะนี้ ควรใช้
ยาทาสเตียรอยด์อ่อนๆ เช่นไตรแอมซิโนโลนครีม หรือเบตาเมทาโซนครีม
โดยไม่จําเป็ นต้องใช้ยาฆ่าเชื้ อรา เนื่ องจากยังไม่มีการติ ดเชื้ อแต่ อย่างใด
อย่า งไรก็ ต ามหากมี แ ต่ ย าสูต รผสมของสเตี ย รอยด์กับ ยาทาฆ่ า เชื้ อราก็
สามารถใช้แทนได้ ในรายที่ใช้ยาทาสเตียรอยด์เดี่ยวๆ ต้องพยายามรักษา
ความสะอาดและความแห้งของเท้าเพราะยาทาสเตียรอยด์อาจทําให้ติดเชื้ อ
ราได้งา่ ยขึ้ น
• การใช้ยาขี้ ผึ้ งรักษากลากเกลื้ อนตํารับขององค์การเภสัชกรรม (Whitfield’s
ointment) ซึ่งเป็ นขี้ ผึ้ งลักษณะคล้ายยาหม่องประกอบด้วยกรดซาลิไซลิ
กร้อยละ 3 และกรดเบนโซอิกร้อยละ 6 ทาบริเวณที่เริ่มมีอาการ วันละ 3
ครั้ง สามารถแก้ไขอาการเท้าเปื่ อย ลอกแดง และคัน ซึ่งยังไม่เกิดการติด
เชื้ อราได้ เพราะยาตํารับ Whitfield’s ointment มีความมันสูง หากทาก่อน
โดนนํ้ าจะช่วยลดความเปี ยกชื้ นของผิวได้ ในขณะเดียวกันก็มีฤทธิ์ตา้ นการ
ติดเชื้ อ และลดคันได้อย่างดี
• ในรายที่เกิดการติดเชื้ อแบคทีเรียแทรกซ้อนที่เป็ นไม่มาก อาจใช้การชะล้าง
บริเวณแผลด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้ อ เช่น นํ้ าเกลือ หรือนํ้าด่างทับทิม แล้วทาแผล
ด้วยยาฆ่าเชื้ อโรค เช่นโพวิโดน ไอโอดีน หรือยาทา Whitfield’s ointment
บางตํารับที่ผสมกํามะถัน (sulfur) ก็สามารถใช้ได้
• ในรายที่มีการอักเสบติดเชื้ อแบคทีเรียอย่างรุนแรงหรือเรื้ อรัง ควรพบแพทย์
เพื่อรับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องและรับการรักษาโดยยารับประทานและทํา
แผลอย่างถูกวิธี
• ในรายที่มีการติดเชื้ อรา สามารถใช้ Whitfield’s ointment หรือยาทาต้าน
เชื้ อราอื่นๆ เช่นยาทาโคลไตรมาโซล (clotrimazole) ซึ่งมีประสิทธิภาพเท่า

เที ยมกัน สามารถเลื อกใช้ชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งก็ ได้ แต่ เนื่ องจาก Whitfield’s
ointment มีราคาประหยัดกว่ามาก อีกทั้งเกาะติดผิวหนังได้ดี ไม่ถกู ชะออก
ได้ง่ า ยเหมื อ นยาทาโคลไตรมาโซลซึ่ ง เป็ นครี ม อี ก ทั้ ง สามารถใช้ใ น
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันได้ จึงน่ าจะเลือก Whitfield’s ointment เป็ น
ทางเลือกหลักสําหรับกรณีโรคนํ้ากัดเท้าที่เกิดขณะมีอุทกภัย
• เมื่อเป็ นเชื้ อราแล้วมักหายยาก ถึงแม้จะใช้ยาทาติดต่อกัน 3-4 สัปดาห์จน
รอยผิวหนั งเหมือนหายเป็ นปกติดี เนื่ องจากเชื้ อราบางส่วนยังหลงเหลืออยู่
ในผิ ว เมื่อเท้าอับชื้ นขึ้ นก็จะเกิดเชื้ อราเจริญขึ้ นใหม่ ไม่หายขาด ผูป้ ่ วยจึง
ควรใช้อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง ไม่ค วรหยุ ด ใช้ย าเองแม้ว่า จะดี ขึ้ น การหยุ ด ยาเร็ ว
เกินไปขณะที่เชื้ อยังไม่หมด มีโอกาสกลับเป็ นซํ้าอีกได้ง่าย โดยปกติแนะนํา
ให้ใช้ยาทาต่อเนื่ องอีกอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์
• ในรายที่อาการรุนแรงหรือมีการติดเชื้ อราที่เล็บร่วมด้วย อาจจําเป็ นต้องใช้
ยารับประทานซึ่งควรปรึกษาแพทย์ผิวหนั งเพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาที่
เหมาะสมต่อไป
อาการข้างเคียง หรือข้อควรระวังในการใช้ยาทารักษาโรคนํ้ากัดเท้า
เนื่ องจากยาที่ใช้รกั ษาโรคนํ้ ากัดเท้าส่วนใหญ่เป็ นยาทาเฉพาะที่ อาการข้างเคียงที่
พบได้บ่อยคือการระคายเคืองบริเวณที่ทายา โดยเฉพาะจากการใช้ขี้ผึ้ งรักษากลากเกลื้ อน
ตํารับขององค์การเภสัชกรรม (Whitfield’s ointment) เนื่ องจากมีกรดซาลิไซลิกและกรด
เบนโซอิกเป็ นองค์ประกอบ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการทาในบริเวณที่มีแผลเปิ ด นอกจากนี้
บางตํารับที่มีกาํ มะถันเป็ นองค์ประกอบอาจทําให้เกิดการระคายเคืองได้เช่นกัน หากใช้
แล้วเกิดอาการแพ้ แสบ หรือระคายเคืองอาจหยุดใช้สักระยะ เมื่อการระคายเคืองลดลง
แล้วสามารถทดลองใช้ใหม่ได้ การใช้คาลาไมน์โลชัน (calamine lotion) ซึ่งมี zinc oxide
เป็ นองค์ประกอบร่วมกับการทา Whitfield’s ointment อาจช่วยลดการระคายเคืองได้
สําหรับยาทารักษาโรคนํ้ ากัดเท้าชนิ ดอื่น อาจก่อการระคายเคืองได้เช่นเดียวกับที่
กล่ าวไปข้างต้น หากเกิ ดการระคายเคื องอาจหยุ ดใช้ จนการระคายเคื องลดลงแล้วจึง
ทดลองกลับมาใช้ใหม่
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