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Common Skin problems 
for Primary Care Practitioners

นายแพทยกฤษณะ สุวรรณภูมิ
อาจารยสาขาเวชศาสตรครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตรชมุชน 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

Part II
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เนื้อหา: โรคผิวหนังที่พบบอย

1. Dermatophytosis or Ringworm 

(โรคกลาก)

2. Contact dermatitis และ

Atopic dermatitis (AD)

3. Pityriasis versicolor or 

Tinea versicolor (โรคเกลื้อน)
4. Pediculosis (เหาและโลน)

5. Scabies (หิด)

6. Seborrheic dermatitis

7. Urticaria (ลมพิษ)

8. Acne (สิว)

9. Dandruff or Pityriasis capitis (รงัแค)

10. Creeping Eruption or larva migrans
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1. Dermatophytosis or Ringworm (โรคกลาก)

• Tinea capitis โรคกลากที่บริเวณศีรษะ เสนผม 

• Tinea faciei โรคกลากที่บริเวณใบหนา

• Tinea corporis โรคกลากที่บริเวณลําตัว แขน ขา

• Tinea cruris โรคกลางที่ขาหนีบ ตนขา สะโพก 

• Tinea manuum โรคกลางที่บริเวณมือ

• Tinea pedis โรคกลากที่บริเวณเทา 

• Tinea unguium โรคกลากที่เลบ็
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สาเหตุ

• เชื้อรา genus Dermatophyte ไดแก 

Trichophyton, Microsporum และ 

Epidermophyton
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ลักษณะทางคลินิก

• ผื่นราบ (macule) ที่มีอาการคัน

• วงมีขอบเขตชัดเจน ตรงกลาง

หาย (central healing) 

• ตรงขอบมีตุมแดงหรือตุมใส

รวมกับขุย (active border) 

• มีรูปรางเปนวงกลม วงแหวน 

(annular lesion) หรือหลายวงมา

รวมกัน

QUIZ 8

http://dermatlas.med.jhmi.edu/derm/IndexDisplay.cfm?ImageID=-664370511
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การวินิจฉัยแยกโรค

• Tinea capitis โรคกลากที่บริเวณศีรษะ เสนผม 

• Tinea faciei โรคกลากที่บริเวณใบหนา

• Tinea corporis โรคกลากที่บริเวณลําตัว แขน ขา

• Tinea cruris โรคกลางที่ขาหนีบ ตนขา สะโพก 

• Tinea manuum โรคกลางที่บริเวณมือ

• Tinea pedis โรคกลากที่บริเวณเทา 

• Tinea unguium โรคกลากที่เลบ็
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การวินิจฉัย

• Wood’s lamp examination (black light test or ultraviolet light test) 

• สองบริเวณรอยโรคจะใหการเรืองแสงสีเขียวเหลือง (yellowish green 

fluorescence)
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• KOH examination

• พบลักษณะของสายใยใสที่มีผนัง

กั้นและปลองของเชื้อรา 

(branching septate hyphae)
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การรักษา

• ยาทาภายนอก Azole creams (Ketoconazole, Clotrimazole) หรือ 

Keratolytic agent เชน Whitfield’s ointment ทาที่เปน วันละ 2 ครั้ง

• ยารับประทาน ควรใชในกรณีตอไปนี้

- โรคเชื้อราที่เปนบริเวณกวางหรือเรื้อรัง

- โรคเชื้อราที่หนังศีรษะ

- โรคเชื้อราที่เล็บ

- Majocchi’s granuloma (a deep folliculitis due 

to a cutaneous dermatophyte infection)
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• Tinea corporis, Tinea cruris, widespread or chronic 

dermatophytosis

1. Griseofulvin 500 mg 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลังอาหาร นาน 3 สัปดาห

2. Itraconazole 100 mg 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลังอาหาร นาน 2 สัปดาห

• Tinea pedis, chronic or Moccasin type

1. Griseofulvin 500 mg 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลังอาหาร นาน 6 สัปดาห

2. Itraconazole 100 mg 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลังอาหาร นาน 4 สัปดาห
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• Tinea unguum

1. Griseofulvin 500 mg 1-2 เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลังอาหาร 

นาน 3 เดือนสําหรับเล็บมือ 6 เดือนสําหรับเล็บเทา

2. Itraconazole 100 mg 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร 

นาน 6 สัปดาหสําหรับเล็บมือ 12 สัปดาหสําหรับเล็บเทา

หรือใหยาแบบเปนชุดเปนระยะ (Pulse therapy or Shot intermittent therapy)

Itraconazole 100 mg 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร นาน 1 สัปดาห เวนการให

ยา 3 สัปดาหในแตละเดือน เปนเวลานาน 3 เดือน สําหรับทั้งเล็บมือและเล็บเทา 
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การปองกัน

• เช็ดตัวใหแหงกอนใสเสื้อผา

• เลี่ยงการใสชุดชั้นในที่รัดแนน 

• เปลี่ยนถุงเทาทุกวัน 

• ใสรองเทาแตะหรือรองเทาที่เปดนิ้วเทา
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2. Contact dermatitis และ Atopic dermatitis (AD)

Dermatitis (Eczema)

Endogenous Exogenous

Sun expose Non-sun expose

Phototoxic CD

Photoallergic CD

Irritant CD

Allergic CD

•Atopic dermatitis

•Nummular dermatitis

•Seborrheic dermatitis

•Neurodermatitis

•Lichen simplex chronicus

•Stasis dermatitis



14

ผิวหนังอักเสบ (Dermatitis, Eczema)

• ระยะเฉียบพลัน (acute stage)

ผื่นแดง บวม มีตุมแดง ตุมน้ํา และมีน้ําเหลืองไหล

• ระยะปานกลาง (subacute stage)

ผื่นแดงนอยกวาระยะเฉียบพลัน ประกอบดวยตุมแดง อาจมีตุมน้ําเล็กนอย มีสะเก็ดและขุย อาจมีรอย

แตกเปนรอง

• ระยะเรื้อรัง (chronic stage)

ผื่นมีลักษณะหนานูน มี lichenification สแีดงคล้ําหรือคอนขางดํา มีขุยและรอยเกา
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สาเหตุของ Contact Dermatitis

ที่พบบอย

• Allergic contact dermatitis

• Irritant contact dermatitis





17

ชนิดของ Allergic Reactions

• Type 1: IgE-allergy 

• Type 2: IgG-antibody related allergic reaction

• Type 3: allergical reaction which focuses on surface antigens on tissues 

• Type 4: cell related allergic reactions
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ลักษณะทางคลินิก

• Irritant contact dermatitis

สารที่สัมผัสมีฤทธิ์ระคายเคืองสูง

– ผิวหนังอักเสบ ระยะเฉียบพลัน (acute stage)

สารระคายเคืองอยางออน ตองมีการสัมผัสนานหรือบอยจึงจะเกิดผื่น 

– ผื่นระยะปานกลาง (subacute stage)

– ผื่นระยะเรื้อรัง (chronic stage)

• Allergic contact dermatitis



ประวตัิ Allergic CD Irritant CD

คนที่เกิดอาการ บางคน ทุกคน

เกิดหลังไดรับสารครั้งแรก 7-10 วัน 0-2 วัน

เกิดขึ้นอีกเมื่อไดรับสาร ใช ไมแนนอน

การหายหลังจากหยุดสาร ชา ทันที

อาการคัน ++++ (early) +++ (late)

อาการ pain, burning ++ ++++ (early)



ประวตัิ Allergic CD Irritant CD

Erythema ++++ ++++

Vesicles ++++ +

Pustules + +++

Hyperkeratosis ++ ++++

Fissuring ++ ++++

Sharp demarcation ขอบเขตชัด ลุกลามไปนอก

บริเวณที่สัมผัสดวย

ขอบเขตชัด
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Allergic CD or Irritant CD ? QUIZ 2

ลุกลามไปนอกบริเวณที่สมัผสั
Erythema
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Irritant CD

Fissuring

Hyperkeratosis



Mechanism Allergic CD Irritant CD

สารที่สัมผัส น้ําหนักโมเลกุลต่ํา

ละลายในไขมัน

กรด ดาง ตัวทําละลาย สาร 

surfactants, enzymes

ความเขมขนของสาร ไมขึน้กับความเขมขน ความเขมขนสูง

Sensitization & lag period จําเปน ไมจําเปน

การพิสูจนดวยการทดสอบ

Patch Test Positive Negative
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การวินิจฉัยแยกโรค
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การวินิจฉัย

• Irritant contact dermatitis

• ผื่นชนิดเฉียบพลันจะวนิิจฉัยไดงาย เพราะผื่นเกิดขึ้นเร็ว และผูปวยมักมีอาการคันหรือ
แสบรอนในทันทีที่สัมผัสกับสารตนเหตุ 

• ผื่นเรื้อรัง ตองอาศัยประวัติที่เกี่ยวของกับการสัมผัสสารตางๆในชีวิตประจําวัน ซึ่งอาจ
ถามลึกลงไปถงึอาชีพ งานอดิเรก และวิธีการทํางานโดยละเอียด

• Allergic contact dermatitis

• อาศัยลักษณะทางคลินิก รวมกับประวัติการสัมผัสสารตางๆ 

• แพทยหรือผูรักษาตองมีความรูเกี่ยวกับ allergen ที่พบบอย 

• ใหผูปวยสังเกตอาการตอไป ถาหยุดสัมผัสกับสารที่ตองสงสัยแลวผื่นหายไป เมื่อไป
สัมผัสอีกก็เกิดผื่นขึ้นใหม เชนนี้ก็สรุปไดวาคงแพสารนั้นคอนขางแนนอน
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การรักษา - ระยะเฉียบพลัน

ยาทาภายนอก 

• Burow solution 1:40 หรือ

• น้ําดางทับทิม 1:4,000 หรือ

• น้ําเกลอื 

เทน้ํายาบนกอสจนชุม

วางบนรอยโรค 15-30 นาที

วันละ 3-4 ครั้ง จนผื่นแหงแลวหยุด
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การรักษา – ระยะเฉียบพลัน 

ยารับประทาน

1. ถาเปนรุนแรงและบริเวณกวาง ให Prednisolone 5 mg 2 เม็ด หลังอาหาร วันละ 3 

เวลา จนกวาผื่นจะแหง ซึ่งใชเวลาประมาณ 1 สัปดาห แลวลดขนาดยาลงจนหยุด

ภายใน 3 สัปดาห

2. ถามีอาการแสดงของการอักเสบติดเชื้อเชนมีหนอง ใหรับประทานยาปฏิชีวนะ 

Cloxacillin 500 mg 1 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง กอนอาหาร นาน 7 วัน

3. ถามีอาการคันให antihistamine เชน Hydroxyzine 10 mg 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง,
Chlorpheniramine(CPM) 4 mg 1 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง ในรายที่กินแลวงวงมากอาจ

ให Loratadine 10 mg 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง
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การรักษา – ระยะปานกลาง เรื้อรัง

ยาทาภายนอก

ผื่นกวางและไมหนามาก:

• Low potency steroid (เชน Clobetasone, Fluocortolone) หรือชนิดเจือจาง (เชน 

Hydrocortisone, Methylprednisolone) ทาที่เปน วันละ 2 ครั้ง

ผื่นหนา:
• Moderate (เชน Triamcinolone) หรือ High potency steroid (Betamethasone, 

Beclomethasone, Flucinolone, Clobetasol) ทาที่เปน วันละ 2 ครั้ง

ยารับประทาน เชนเดียวกับระยะเฉียบพลัน 
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การปองกัน

1. การหยุดใชสารที่ทําใหเกิดอาการแพหรือระคายเคือง ถาไมสามารถ

หลีกเลีย่งไดให

2. ใชเครื่องปองกัน เชนใสถุงมือยาง ผา หรือใสเครื่องปองกันอื่น เชน ผา

กันเปอน รองเทาบูท ครีมปองกันผิว

3. การใชสิ่งทดแทนสารที่แพ เชนหากแพนิกเกลิในเครื่องประดับ ก็

เปลี่ยนมาใชเครื่องประดับที่ทําจากทองแทหรือแพลทินัมแทน หากแพ

รองเทาหนังอาจใชรองเทาหนังเทียมแทน การใสถุงเทาไมไดชวย

เนื่องจากเหงื่อจะทําใหสารในรองเทามาสัมผัสผิวหนังได
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Atopic dermatitis (AD)

• เปนโรคผิวหนังที่เกดิรวมกับ

กลุมอาการ atopy ประกอบดวย หอบหืด ภูมิแพ 

• สวนใหญจะเปนในเด็ก
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สาเหตุ

• ไมทราบสาเหตุที่แนชัด

• มีระดับ IgE สูงใน serum 

• ถายทอดทางพันธุกรรม 
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ลักษณะทางคลินิก และ การวินิจฉัย

• ลักษณะผิวโดยทั่วไปของผูปวย AD มีผิวแหง และมีเหงื่อออกนอย ผิวซีด 

ผูปวย AD ตองมีอาการครบทั้ง 3 ขอคือ 1) มีอาการคัน 2) มีลักษณะผื่น

และการกระจายที่จําเพาะกับ AD คือ Flexural lichenification ในผูใหญ 

หรือ Facial and extensor involvement ในเด็ก 3) เรื้อรังหรือเปนๆหายๆ

มาเปนเวลานาน 

รวมกับ 

• มีประวัติการเจ็บปวยของตนเองหรือครอบครัวดวยเรื่อง atopic disease 

ประกอบดวย หอบหืด ภูมิแพ atopic dermatitis
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Flexural lichenification
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Facial and extensor involvement
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การวินิจฉัยแยกโรค
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การรักษา

กับการรักษา contact dermatitis
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การปองกัน

1. การอธิบายสาเหตุกับผูปวยและบิดามารดา

2. การหลีกเลีย่งปจจัยที่ทําใหโรคกําเริบ เชนอากาศเปลี่ยน (รอนจัดหรือแหง

จัด) การระคายเคืองที่ผิวหนัง (ยาทาบางชนิด สบูยา เสื้อผาหนาหยาบ 

กระดาง ผาขนสัตว ผาใยสังเคราะห) บรรยากาศที่เต็มไปดวยละอองฝุน 

ละอองเกสร ดอกไม อาหารและยาบางชนิด ความเครียด ความวิตกกังวล

และอารมณหงุดหงิด
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3. Pityriasis versicolor or Tinea versicolor (โรคเกลือ้น)

• เปนโรคเชื้อราของผิวหนังที่พบไดบอย ไมรุนแนง
• พบไดทั่วโลก โดยเฉพาะเขตรอนชื้น

http://www.thaimed.us/wp-content/uploads/bangkok_annual_temperature_.JPG
http://www.thaimed.us/wp-content/uploads/bangkok_annual_rainfall_cha.JPG
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สาเหตุ

• เกิดจากเชื้อรา Malassezia

– M. dermatis

– M. equi

– M. furfur

– M. globosa

– M. obtusa

– M. pachydermatis

– M. restricta

– M. slooffiae

– M. sympodialis

– M. ovalis (also known as Pityrosporum ovale)

• มีโรคผิวหนังที่พบบอย 3 โรคที่

เกิดจากหรือเกิดเพราะถูกกระตุน

โดยเชื้อรา Malassesia ไดแก  

1. Pityriasis versicolor

2. Malassezia folliculitis

3. Seborrhoeic dermatitis, 

Dandruff
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ลักษณะทางคลินิก

• เริ่มจากเปน macule ผื่นราบที่บริเวณรู
ขุมขน (hair follicle) 

• ลามเปนปนขนาดใหญได มีรูปรางเปน
วงกลมๆหลายวง หรือรูปรางไม
แนนอน 

• มีขุยละเอียด (branny scale) และมีสี
ตางๆกัน คือสีจางหรือขาว สีดําหรือสี
น้ําตาล สีแดง 

• ผูปวยมักไมคอยมีอาการ

สีจาง หรือ 

ขาว

สีแดง
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การวินิจฉัยแยกโรค

• Hypopigmented lesions: Pityriasis alba, Vitiligo, Postinflammatory

hypopigmentation, Tuberculoid leprosy

• Scaling lesions: Tinea corporis, Seborrheic dermatitis, Pityrosis rosea, 

Guttate psoriasis, Nummular eczema
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การวินิจฉัย

• Besnier’s sign 

(Scratch sign, coup d'ongle sign, 

stroke of the nail) 

• ใชเล็บหรือปากกาขูดเบาๆที่รอย

โรค จะเปนขุยละเอียดสีขาว
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• Wood’s lamp examination

• ใหการเรืองแสงสีเหลืองทอง 

(golden yellow fluorescence)
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• KOH examination

• ยีสตเซลลรูปรางกลมหรือรีและ

สายใยเปนทอนๆ (round or oval 

thick-walled yeast cells with 

fragmented hyphae)

QUIZ 9

‘spaghetti and meatballs’
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การรักษา

• ยาทาและยารับประทานใหผลดีพอๆกัน

• ยาทาภายนอก Azole creams (Ketoconazole, Clotrimazole) ทาที่

เปน วันละ 2 ครั้ง นาน 14 วัน

• ยารับประทาน

1. Ketoconazole 200 mg 2 เม็ด หลังอาหาร ครั้งเดียว ในรายที่เปนไมมาก

2. Ketoconazole 200 mg 1เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลังอาหาร นาน 7-14 วัน 

ในรายที่เปนมาก และบริเวณกวาง 
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การปองกัน

• คําแนะนํา ตองหมั่นดูแลรักษาสุขลักษณะของผิวกายใหดีอยูเสมอ

• การปองกันการเกิดโรคซ้ํา 

Ketocomazole 200 mg 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลังอาหาร 

เดือนละ 3 วันติดตอกัน

หรือ Ketocomazole 200 mg 2 เม็ด หลังอาหาร เดือนละครั้ง

http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto/Articles/2135733/1181Stool-Pigeon-Posters-main_Full.jpg
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4. Pediculosis (เหาและโลน)

• จริงๆ แลวมี 3 ชนิด

Pediculus humanus capitis (head louse)

Pediculus humanus corporis (body louse)

Pthirus pubis (pubic louse). 

• แพรกระจายโดยการสัมผัสใกลชิด หรือ ใชของใชรวมกัน เชน หวี เสื้อผา 

หมวก ที่นอน 

• Body louse เปนพาหะของ typhus, trench fever และ relapsing fever
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สาเหตุ

• เหาและโลนเปนแมลงไรปกตัวเล็กขนาดประมาณ 1-2 mm อาศัยอยูกับ

เสนผมและขนของมนุษย คอยดูดเลือดกินเปนอาหาร ในน้ําลายมีสารซึ่ง

ระคายเคืองผิวหนังได ทําใหเกิดตุมคันตรงรอยกัด 
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• ตัวเหา (Pediculosis humanus capitis) อาศัยที่เสนผมบนศีรษะ ลําตัวเรียว

ยาว มีความคลองตัวในการเคลื่อนไหว จึงติดตอกันไดงาย 

QUIZ 5
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• ตัวโลน (Phthirus pubis) อาศัยที่เสนขนบริเวณหัวหนาว ลําตัวปอมกลม 

ติดตอโดยเพศสัมพันธเปนหลัก
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ลักษณะทางคลินิก

• เหาพบบอยในเด็กวัยเรียน โดยเฉพาะเด็กผูหญิงในชุมชนแออัด 
• ติดตอจากคนสูคนโดยการสัมผัสหรือจากการใชสิ่งของที่เกี่ยวของกับ

ศีรษะรวมกัน ไดแกหวี หมวก หมอน เปนตน 
• อาการไดแก การเกิดตุมคันบนศีรษะ ซึ่งหากเปนมากอาจเกาจนมี

น้ําเหลืองไหลและมีการติดเชื้อแทรกซอน 
• โลนติดตอทางเพศสัมพันธ จึงมักพบในคนวัยหนุมสาว ผูปวยมาดวย

อาการคันที่หัวหนาวและอวัยวะเพศ ตรวจรางกายพบรอยโรคเปนตุม
แดงคัน ใตรมผา และมักจะมีรอยเกาและการติดเชื้อดวย
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การวินิจฉัยแยกโรค

• ไขเหาไมสามารถเลื่อนไปตามเสนผมได ใชเปนขอแตกตางในการแยก
เหาออกจากรังแค 
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การวินิจฉัย

• อาศัยการพบตัวเหา-โลน หรือไข ในเหาอาจพบปลอกหุมเสนผม (hair 

casts) ซึ่งมีสีขาวรูปทรงกระบอกขนาด 2-7 mm อยูรอบเสนผม หางจาก

หนังศีรษะ 2-3 cm สองดวย Wood’s lamp Wood’s lamp จะเรืองแสงสี

น้ําเงินอมเหลือง
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การรักษา

• วิธีการรักษาแบบชาวบาน
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• การรักษาดวยการทายา 0.3% gamma benzene hexachloride gel (Jacutin)

• เหา ใหสระผมใหสะอาดแลวทายาทั่วศีรษะ ทิ้งไว 12 ชั่วโมงแลวสระผม

ซ้ํา ตัวยาจะมีฤทธิ์ฆาตัวแก จึงจําเปนตองรักษาซ้ําอีกครั้งหนึ่งใน 1 

สัปดาห ซึ่งเปนเวลาที่ตัวออนฟกออกจากไข นอกจากนั้นการใชหวีตาถี่ๆ 

สางผมใหไขหลุดออกมา จะชวยใหโรคหายเร็วขึ้น

6th century Egyptian nit comb

present day plastic nit comb
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• โลน ใหทายาบริเวณหัวเหนา 

ทองนอย กน และตนขา ทิ้งไว 12 

ชั่วโมงแลวลางออก อีก 1 สัปดาห 

หากยังพบตัวหรือไข ควรใหการ

รักษาซ้ําอีกครั้ง 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://thebeautybrains.com/wp-content/uploads/2007/01/louse.jpg&imgrefurl=http://thebeautybrains.com/category/hair/head-lice/&h=326&w=400&sz=47&hl=en&start=34&um=1&tbnid=Fl2bOOHwOG1V-M:&tbnh=101&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dpubic%2Blouse%2Btreatment%26start%3D18%26ndsp%3D18%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN
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การปองกัน

• ผูสัมผัสโรคควรไดรับการตรวจโดยละเอียด 
• ถาพบตัวเหา-โลน หรือไข ควรใหการรักษา

เชนเดียวกับผูปวย 
• เครื่องใชของผูปวยควรน้ํามาลางทําความ

สะอาด 
• สวนเครื่องนุมหมนั้นควรนํามาซักหรือตาก

แดดหรือเขาเครื่องอบผาตากปกติก็เปนการ
เพียงพอ 
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5. Scabies (หิด)

• พบไดบอย ทัว่โลก

• คันมาก 

• ติดตองาย จากการสัมผัส

• เปนทั้งชายหญิง

• ทุกเศรษฐานะ

• ทุกเชื้อชาติ
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สาเหตุ

• Sarcoptes scabiei

• ไรชนิดหนึ่งที่มีขนาดเลก็ มองไม

เห็นดวยตาเปลา 

• สามารถขยายพันธุไดอยางรวดเร็ว 

• โรคนี้ติดตอกันงาย จึงมักพบวาเปน

กันทั้งครอบครัวหรือระบาดอยูใน

ชุมชน
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ลักษณะทางคลินิก QUIZ 6
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การวินิจฉัยแยกโรค

• Atopic dermatitis

• Neurodermatitis

• Contact dermatitis

• Drug eruption

• Histiocytosis X

• Acropustulosis of infancy

• Bites from other kinds of mites

• Pyoderma

• Dermatitis herpetiformis

• Bullous pemphigoid

• Lichen planus
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การวินิจฉัย

• การวินิจฉัยอาศัยลักษณะทางคลินิก ยิ่งถาไดประวัติคนในครอบครัวเปน

เหมือนกันก็ยิ่งสนับสนุนการวินิจฉัย 

• การตรวจทางหองปฏิบัติการ ใหใชใบมีด
ผาตัดจุม mineral oil แลวขูดผิวหนังตรง 
burrow ที่ยังไมไดเกา นํามาปายลงบน
กระจกสไลด สองดูดวยกลองจุลทรรศน ถา
พบตัวหิด ไขหรืออุจจาระของมัน ก็วินิจฉัย
ไดแนนอน
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การรักษา

• ใช 0.3% gamma benzene hexachloride gel (Jacutin) โดยหลังอาบน้ํา ให

ทายาทั่วตัวตั้งแตระดับคอลงมาถึงปลายเทา ทิ้งไวทั้งคืน (12 ชั่วโมง) แลว

จึงอาบน้ําออกในเวลาเชา 

• ในกรณีที่ผูปวยคันมาก อาจใหยา antihistamine 

เพื่อระงับอาการคัน 
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การปองกัน

• ผูที่สัมผัสโรคจะตองทายาเชนเดียวกับผูปวย ไมวาจะมีอาการหรือไม 
เพราะผูที่ไมมีอาการคัน อาจกําลังอยูในระยะฟกตัวของโรคได 

• สวนเครื่องนุงหมและเครื่องนอนควรนํามาซักแลวตากแดดเพื่อกําจัดตัว

หิดใหหมดไป
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6. Seborrheic dermatitis

• Seborrheic dermatitis เปน papulosquamous disorder ที่บริเวณ sebum-

rich areas ของหนังศีรษะ หนา ลําตัว 

• มักกระตุนใหเกิดโดยการเปลี่ยนแปลงความชื้นในอากาศ การเปลี่ยนฤด ู

การถูกขีดขวน หรือความเครียด  

• ความรุนแรงอาจมีตั้งแต mild dandruff จนถึง exfoliative erythroderma. 

• อาการจะรุนแรงขึ้นในรายที่เปน Parkinson disease และ AIDs
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สาเหตุ

• Epidermis ของหนังศีรษะมีการ

แบงตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เกิด 

keratinization โดยไมสมบูรณ เซลล

ในชั้น stratum corneum ซึ่งเกาะยึด

กันหลวมๆ จึงหลุดลอกออกเปนแผน

เห็นเปนขุย

• การเพิ่มจํานวนของเชื้อรา

Pityrosporon ovale (หรือ Malassesia

ovalis) ซึ่งเปน lipophilic organism 

พบไดตามปกติในตอมไขมนั
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ลักษณะทางคลินิก และ การวินิจฉัย

• ผื่นแดงมีสะเก็ดเปนมัน ขอบชัด บางรายมีอาการอื่นรวมดวย ไดแก

สะเก็ดในหู และการอักเสบที่ตาชนิด chronic blepharitis

บริเวณที่เปน แบงเปน 3 กลุมคือ 

• กลุมที่เปนบริเวณหนา คอ หลังหู ศีรษะ

• กลุมที่เปนบริเวณหนาอก

• กลุมที่เปนบริเวณรักแร ขาหนีบ สะดือ ใตอกและงามกน

QUIZ 7
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การวินิจฉัยแยกโรค

• ตองแยกออกจาก psoriasis โดยเฉพาะในรายที่ไดรับการรักษามาแลว

เหลือเปนรอยแดง และสะเก็ดบางๆตามตัวและศีรษะ 

• พบวา seborrheic dermatitis มีความสัมพันธกับโรคอื่นเชน 

malabsorbtion, obesity, CVA และเอดส 
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การรักษา

กับการรักษา contact dermatitis
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การปองกัน

สามารถลดความรุนแรงไดโดยการควบคุมปจจัยเสี่ยง ไดแก 

• ความเครียด ความออนลา 

• การเปลี่ยนแปลงของอากาศ 

• การปลอยใหผิวมัน 

• การใชแชมพูหรือโฟมลางหนาบอย 

• การใชโลชั่นที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล 

• การมีสิว และภาวะอวน
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7. Urticaria (ลมพิษ)

• ภาษาอังกฤษอีกคําคือ Hives

• พบบอยที่หองฉุกเฉิน
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สาเหตุ

• Mediator ตางๆเชน histamine ทําให
เกิดการขยายตัวของหลอดเลือด การ
ขยายตัวของหลอดเลือดอยางมาก ทํา
ใหการซึมผานของหลอดเลือดเพิ่มขึ้น 
มีการไหลของน้ําเหลืองเขาไปสะสม
ในชั้นหนังแท ทําใหเกิดผื่นบวมขึ้นที่
ผิวหนัง และเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยา 
น้ําเหลืองจะถูกดดูกลับไปหมด ทําให
กลบัเปนผิวหนังปกติเชนเดิม

Type I
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ลักษณะทางคลินิก

• อาการบวมที่ผิวหนัง (wheal) 

• คันอยางรุนแรง 

• มักเกิดขึ้นพรอมกันหรือทยอยเกิดขึ้นหลายแหง 

• ผื่นมีขนาด รูปราง ตกตางกันไดมาก 

• เกิดขึ้นกับสวนใดของรางกายก็ได เมื่อเกิด

เต็มที่แลวจะคอยๆยุบหายไปกลายเปนผิวหนัง

ปกติภายในเวลา 24 ชั่วโมง

QUIZ 10
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การวินิจฉัยแยกโรค

• Erythema multiforme

• Mastocytosis

• Flushing

• Juvenile Rheumatoid Arthritis

• Vasculitis-Henoch Schonlein purpura

• Pityriasis rosea (early lesions) 
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การวินิจฉัย

• ลักษณะทางคลินิกของโรคนี้คอนขางชัดเจน 

• ปญหาอยูที่การหาสาเหตุและการรักษามากกวา แพทยควรซักประวัติ

เกี่ยวกบัยา อาหารและสารตางๆที่ผูปวยไดรับกอนที่จะเปนลมพิษ ในบาง

กรณีผูปวยที่เปน vasculitis หรือ connective tissue disease อาจใหรอย

โรคแบบลมพิษ แตในกรณีนี้ผูปวยมักมีอาการอื่นรวมดวย และผื่นลมพิษ

มักเปนนานเกิน 24 ชั่วโมง

• ลมพิษที่เปนติดตอกันนานเกิน 6 สัปดาห จัดเปนลมพิษเรื้อรังมักหา

สาเหตุไมพบ
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การรักษา

ลมพิษระยะเฉียบพลัน

• ยาทาภายนอก

Calamine lotion หรือประคบความเย็นเพื่อลดอาการคัน

• ยารับประทาน

Chlorpheniramine(CPM) 4 mg 1 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง

ในรายที่กินแลวงวงมากอาจให Loratadine 10 mg 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง
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• ถาใหยาแกแพไป 1-2 วันแลวอาการยังไมดีขึ้น อาจพิจารณาให 

Prednisolone 15-30 mg ตอวัน โดยใหไมควรเกิน 1 สัปดาห

• ในรายที่มี angioedema (มีอาการบวมบริเวณหนังตา ใบหนา ปาก) ควร

ระวังปฏิกิริยา anaphylaxis และควรพิจารณาให Epinephrine 1:1,000 

ขนาด 0.3-0.5 ml ฉีดเขาใตผิวหนัง และติดตามดูอาการอยางใกลชิด
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• ลมพิษเรื้อรัง พยายามหาสาเหตุและ

กําจัดสาเหตุ รายที่ไมทราบสาเหตุให

ควบคุมอาการโดยใหยารับประทานใน

ขนาดที่เหมาะสม ประมาณครึ่งหนึ่ง

ของผูปวยลมพิษเรื้อรังที่ไมทราบ

สาเหตุ โรคจะหายไดเองในเวลา 1 ป 
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การปองกัน

• พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําใหเกิดลมพิษได เชน ความรอน เสื้อผาที่คับ

แนน แอลกอฮอล ยา aspirin รวมถึงยาอื่นๆ อาหารบางชนิด สีผสม

อาหาร และสารกันบูดก็อาจเปนสาเหตุของลมพิษได



83

8. Acne (สิว)

• ใครไมเคยเปนสิว

• ใครเคยเปนสิว
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Acne (สิว)

• รอยละ 85-100 ของคน เปนสิว

ในชวงใดชวงหนึ่งของชีวิต

QUIZ 1
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Ethan Hawke Has Some Serious Acne

1994

http://evilbeetgossip.film.com/2007/10/13/ethan-hawke-has-some-serious-acne/
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สาเหตุ

Stages of acne

(A) Normal follicle

(B) Open comedo (blackhead)

(C) Closed comedo (whitehead)

(D) Papule

(E) Pustule 

Propionibacterium

acnes



87

ลักษณะทางคลินิก และ การวินิจฉัย
• สิวไมอักเสบ (non-inflammatory acne) แบงออกเปน 2 ชนิดคือ

1 สิวหัวปด/สิวหัวขาว (closed or white head comedones) 

2 สิวหัวเปด/สิวหัวดํา (opened or black head comedones)

• สิวอักเสบ (Inflammatory acne) แบงออกเปน 4 ชนิดคือ

1. Papules 

2. Pustules 

3. Nodules 

4. Cyst
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• Nodules • Cyst
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การวินิจฉัยแยกโรค

• รอยโรคของสิวตองวินิจฉัยแยกจากการอักเสบรูขุมขนซึ่งสวนใหญเกิด

จากการติดเชื้อ



90

การรักษา

• ยาทาภายนอก การใชยาเฉพาะที่เพียงอยางเดียวเพื่อรักษาสิวนั้น 
ควรใชในรายที่เปนไมรุนแรงนัก การทายานั้นไมควรทาเฉพาะตรง
ตําแหนงขอหัวสิว แตควรจะทาทั่วบริเวณที่เปนสิวเพื่อปองกันไมใหมี
รอยโรคใหม 

• ยารับประทาน ในกรณีเปนสิวคอนขางมาก  ใชยาทาแลวไมไดผล 
หรือผูปวยไมสามารถทนตอยาทาได กรณีที่สิวมีความรุนแรงควรใหยา
กินตั้งแตตน และอาจใชรวมกับยาทาไปพรอมๆกัน เพื่อใหได
ผลการรักษาที่รวดเร็วและปองกันการเกิดแผลเปน ควรใหยาติดตอกัน
นานประมาณ 6-8 เดือน
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Topical antibiotics

ยาปฏิชีวนะที่ใชยาทาเฉพาะที่ 

– Clindamycin

– Erythromycin

– Tetracycline 

• ใชไดผลกบัสิวชนิดที่มีตุมอักเสบหรือตุมหนองที่เปนไมมาก

• ลดจํานวนของ  P. acnes และ free fatty acid 

• ใชในรูป lotion ทาวันละ2 ครั้ง เชา-เย็น นาน 6-12 สัปดาห
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Benzoyl peroxide (BP)

• ออกฤทธิ์เปน anti-bacterial เปนหลัก 

• ยาขนานนี้ถาใชโดดๆ ไดผลดใีนรายที่มีสิวนอยหรือปานกลางชนิดที่มีตุม

อักเสบหรือตุมหนอง 

• ใชในรูปครีมหรือเจล โดยปกติควรจะเริ่มใชยาในความเขมขนต่ํา (2.5%) 

• โดยใหทาวันละครั้งกอนนอน แลวจึงคอยๆเพิ่มใหใชความเขมขนปกติ 

(5%) วันละ 1-2 ครั้ง 

• ผลขางเคียงที่พบบอยที่สดุไดแก อาการระคายเคืองที่ผิวหนัง 
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Retinoic acid

• ใชในสิวที่มี comedone มากแตไมคอยมีการอักเสบ 

• ออกฤทธิ์ทําให keratin ที่ปากรูขุมขนหลวม หัวสิวหลุดออกงาย

• วิธีการใชยาก็ใหเริ่มจากความเขมขนนอยไปหามาก ไดแก ครีม 0.025 
และ0.05% 

• ผลขางเคียงไดแก การระคายเคืองที่ผิวหนัง 

• ผูปวยที่ใชอาจมีความไวตอแสงแดด จึงใหทายาวันละ 1 ครั้งกอนนอน ถา
ใชยาที่มีความเขมขนสูง หรือใชรวมกับยาตัวอื่น ควรลดยาลงเหลือวัน
เวนวัน หรือวันเวน 2 วัน โดยจะเริ่มเห็นผลชัดเจนเมื่อใชยา 3-4 เดือน
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Oral antibiotics

• ที่นํามาใชรักษาสิวไดผลดี ไดแก Tetracycline 

• กลไกการออกฤทธิ์ออกจากเปน antibacterial แลว ยังมีฤทธิ์ anti-

inflammatory และสามารถลดปริมาณของ free fatty acids 

• ขนาดกินใชขนาด 250 mg 2 แคปซูล วันละ 2-4 ครั้ง กอนอาหาร 

• ควรใชยาขนาดสูงกอน เมื่อดีขึ้นคอยๆลดยาลง 

• ในทางปฏิบัติควรมักจะใหยาทารวมดวย จะทําใหการรักษาไดผลเร็วขึ้น 

• กินยา 3-4 สัปดาหจึงเริ่มเห็นผล 
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การปองกัน

1. ลางเครื่องสําอางกอนเขานอน

2. รักษาใบหนาใหสะอาดเสมอ

3. ลางหนาวันละประมาณ 2-3 ครั้ง การลางหนาบอยเกินไปไมทําใหหยุด

เปนสิว แตจะทําใหแพและสิวก็ขึ้นมามากกวาเดิมอีก แตก็ไมควรปลอย

ใหผิวสกปรกเกินไป

4. อยาเครียด เพราะความเครียดเปนสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิว
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9. Dandruff or Pityriasis capitis (รังแค)
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สาเหตุ

• Epidermis ของหนังศีรษะมีการ

แบงตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เกิด 

keratinization โดยไมสมบูรณ เซลล

ในชั้น stratum corneum ซึ่งเกาะยึด

กันหลวมๆ จึงหลุดลอกออกเปนแผน

เห็นเปนขุย

• การเพิ่มจํานวนของเชื้อรา

Pityrosporon ovale (หรือ Malassesia

ovalis) ซึ่งเปน lipophilic organism 

พบไดตามปกติในตอมไขมนั
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ลักษณะทางคลินิก

• สะเก็ดหรือขุยสีขาวเลก็ๆ 

• “หิมะตก”

• หนังศีรษะจะไมพบอาการอักเสบ 

• มักมีอาการคันหนังศีรษะ

• หลังสระผมขุยจะหายไปได

• มักเกิดในวัยรุนจนถึงวัยกลางคน 

• เปนๆหายๆ

QUIZ 3
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การวินิจฉัยแยกโรค

• เด็ก + ขุยมาก: Icthyosis vulgaris, 

X-linked icthyosis

• กรณีขุยมาก Psoriasis

• ขุยรวมกับผมรวง Fungal infection

• ขุยหนามากจนเหมือน asbestos Pityriasis amiantacea
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การวินิจฉัย

• ลักษณะทางคลินิกชัดเจน วินิจฉัยงาย 
• ผูที่เปนมักบอกไดเอง และมักซื้อแชมพูมาใชเองกอน 
• เมื่อไมหายหรืออาการรุนแรงจึงมาพบแพทย

http://www.amazon.com/Salon-Pyrithione-Dandruff-Shampoo-Classic/dp/B000OLOHM2/ref=sr_1_2/102-0296750-5406571?ie=UTF8&s=grocery&qid=1209996515&sr=1-2
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การรักษา

• สระผมดวยแชมพูแกรังแค (antidandruff shampoo) ที่มีตัวยา 

– Selenium sulfide หรือ 

– Zinc pyrithione

ซึ่งตัวยาทั้งสองชนิดมีฤทธิ์ antipityrosporal และ cytostatic effect 

• เมื่ออาการดีขึ้น ควรเปลี่ยนมาใชแชมพูธรรมดาเพื่อปองกันการดื้อยา 

• ถาแชมพู 2 ชนิดนี้ไมไดผล ควรเปลี่ยนเปน ketoconazole shampoo

QUIZ



102

การปองกัน

• ควรหมุนเวียนชนิดของแชมพูเปนระยะเพื่อใหการควบคุมรังแคไดผลใน

ระยะยาว
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10. Creeping Eruption or larva migrans

• เปนโรคผิวหนังในเขตรอนที่พบไดบอยในเขตรอน

• ไมรุนแรง หายเองได แตทําใหเกิดความรําคาญจากอาการคัน
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สาเหตุ

• เกิดจาก larva ของพยาธิปากขอ (hookworm) ของสุนัขและแมว เชน 

Ancylostoma canium และ Ancylostoma brazilliense

• คนเปน accidental host ตัวออนของพยาธิจึงไมสามารถเขาสูระบบ

ทางเดินอาหารไดครบวงจรชีวิต จึงไดแตเคลื่อนที่อยูใตชั้นผิวหนัง 
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ลักษณะทางคลินิก

• รอยนูนบวมแดงขนาด 1-2 mm เปนเสน

คดเคี้ยวที่ผิวหนังซึ่งมีอาการคันมาก 

• รอยโรคสวนใหญเกิดขึ้นที่มือและเทา 

• ตัวออนพยาธิเคลื่อนได 1-3 mm ตอวัน 

• ในสวนปลายของรอยโรคจะคอยๆลดการ

อักเสบ เหลือเปนเสนสีคล้ําคอยๆจางลง

ตามเวลา 

• ตัวออนจะมีชีวิตอยูใตผิวหนังไดนาน 1-3 

เดือน

QUIZ 4
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การวินิจฉัยแยกโรค

• โรคตัวจี๊ด (Gnathostomiasis) 

– รอยโรคจากตัวจี๊ดจะไมเปนเสนนูนที่ผิวหนัง 

– เปนการบวมเคลื่อนที่ (migratory swelling)
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การวินิจฉัย

• อาศัยลักษณะทางคลินิกซึ่งชัดเจนมาก 

http://www.emedicine.com/derm/images/1048885-1108784-211.jpg
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การรักษา

ยารับประทาน

• Albendazole 200 mg 2 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ติดตอกันนาน 3 วัน

• เด็ก                          <2 ป 200 mg วันละ 1 ครั้ง ติดตอกันนาน 3 วัน

>2 ป เหมือนผูใหญ 

Day 1 Day 2 Day 3
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การปองกัน

• การใหสัตวเลี้ยงกินยาถายพยาธิ

– บอกวา “ยาชนิดถายพยาธิทุกชนิด”

– 1 เม็ด / น้ําหนักสุนัข 5 กก.

– ทุก 3 เดือน

• ควรหลีกเลี่ยงไมใหเด็กเลนในบริเวณที่มีการปนเปอนของอุจจาระสัตว 
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• ปองกันไมใหสัตวเลี้ยงถายในบริเวณเด็กเลนโดยการใชวัสดุคลุม 

• การสรางสุขนิสัยในการลางมือ

หลังสัมผัสดินหรือมูลสัตว

http://www.detailedplay.com/playground-equipment/play-fort-canopies-tops/sandbox-covers.htm
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Quiz เก็บคะแนน สวนที่ 2



The End



ก. ข.

จ.ง.

ค.

ฉ.

1. ภาพใดไมใชผื่นแพสัมผัส (Allergic contact dermatitis)



2. การสั่งยาแกคันในขอใด ไมถกูตอง

ก. CPM 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง

ข. CPM 1 เม็ด วันละ 4 ครั้ง

ค. Loratadine 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

ง. Loratadine 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง



3. ภาพใดไมใชการติดเชื้อราที่เทา

ค.

ก.

ง.

ก.
ข.



4. ผื่นในรปูเปน allergic reaction ชนดิใด

ก. Type 1: IgE-allergy 

ข. Type 2: IgG-antibody related allergic reaction

ค. Type 3: allergical reaction which focuses on surface antigens on tissues 

ง. Type 4: cell related allergic reactions



5. โรคผิวหนังใดที่ไมไดเกิดจากการกระตุนโดยเชื้อรา Malassesia

ก. ข.

ค. ง.
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1. ภาพใดไมใชผื่นแพสัมผัส (Allergic contact dermatitis)

ก.

ง.

ข.

จ.

ค.

ฉ.



2. การสั่งยาแกคันในขอใด ไมถกูตอง

ก. CPM 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง

ข. CPM 1 เม็ด วันละ 4 ครั้ง

ค. Loratadine 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

ง. Loratadine 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง



ค.

ก.

ง.

ก.
ข.

3. ภาพใดไมใชการติดเชื้อราที่เทา-



ก. Type 1: IgE-allergy 

ข. Type 2: IgG-antibody related allergic reaction

ค. Type 3: allergical reaction which focuses on surface antigens on tissues 

ง. Type 4: cell related allergic reactions

4. ผื่นในรปูเปน allergic reaction ชนดิใด



ก. ข.

ค. ง.

5. โรคผิวหนังใดที่ไมไดเกิดจากการกระตุนโดยเชื้อรา Malassesia
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