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ผมร่วงและผมบางนับเป็ นปญั หาทีพ่ บบ่อยในเวชปฏิบตั ิ
ส่วนใหญ่ผทู้ ม่ี ปี ญั หานี้มผี ลกระทบต่อ
สุขภาพทางกายไม่มากนัก ในผูป้ ว่ ยบางรายผลกระทบต่อสภาพจิตมีมากเกินกว่าทีแ่ พทย์ผรู้ กั ษาจะคาดถึง
ในการตรวจวินิจฉัยผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการผมร่วงนัน้ นอกจากต้องจาแนกว่าปญั หาทีแ่ ท้จริงนัน้ เกิดจากผมร่วง
ผมบาง เส้นผมเปราะแล้วหักหรือขาด หรือผมไม่ขน้ึ แล้ว อาการทีผ่ ปู้ ว่ ยบอกว่าผมร่วงนัน้ อาจจะเป็ นการ
ร่วงทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติกไ็ ด้ เพื่อจะให้ได้การวินิจฉัยโรคทีถ่ ูกต้อง เราจึงต้องมีความรูพ้ น้ื ฐานทาง
สรีรวิทยาเกีย่ วกับการงอกของเส้นผม
สรีรวิ ทยาของการงอกของเส้นผม 1,2
ผมเป็นส่วนหนึ่งของหนังกาพร้า (epidermis) ซึง่ ประกอบด้วย sulfur-rich keratin ทีส่ ร้างมาจาก
cells ของ hair matrix ผมชุดแรกทีเ่ กิดขึน้ ในเด็กทีอ่ ยูใ่ นครรภ์เรียกว่า Lanugo hair เป็นขนเส้นเล็กๆ มักจะ
ไม่มสี ี และไม่ม ี hair medulla ปกติจะหลุดไปก่อนคลอด 3-4 สัปดาห์ เส้นผมทีเ่ กิดขึน้ ต่อมาอาจจะเป็น
1. Vellus hair เป็นขนอ่อน ๆ ตามตัวและใบหน้า ไม่ม ี hair medulla ปกติจะไม่มสี ี แต่บางทีกม็ สี ี
อ่อนๆ มีความยาวไม่เกิน 2 ซม.
2. Terminal hair เป็นผมทีเ่ ส้นใหญ่, หยาบและยาวกว่า vellus hair, มีสแี ละมี hair medulla เป็น
ผมทีอ่ ยูบ่ นศีรษะ ขนตามรักแร้ และ หัวหน่าว
ในช่วงทีเ่ ข้าสู่วยั หนุ่มสาว จะเกิดมี secondary sexual hair การทีจ่ ะเกิดทีร่ กั แร้และหัวหน่าว
ขึน้ กับ estrogen และ androgen แต่ขนบริเวณหนวด, เครา, บริเวณเหนือหัวหน่าวและแนวเส้นกลางท้อง
จะขึน้ กับ androgen activity เท่านัน้
การงอกของเส้นผมต่างจากเล็บ เพราะผมไม่ได้งอกตลอดเวลา แต่จะมีวงจรในการเจริญเติบโต
ช่วงทีผ่ มมีการเจริญเติบโตเรียกว่า anagen เป็นระยะที่ hair follicle จะอยูล่ กึ ทีส่ ุดใน dermis (ประมาณ
0.5 ซม.) เส้นผมจะมีสเี ข้ม มีเส้นเลือดมาเลีย้ งมาก และ inner root sheath จะหนาทีส่ ุด สาหรับเส้นผมบน
ศีรษะในระยะ anagen นี้จะกินเวลานาน 2-3 ปี และส่วนใหญ่ของเส้นผมบนหนังศีรษะจะเป็น anagen hair
(85-90%)
ด้วยกลไกอะไรทีย่ งั ไม่ทราบแน่ เมือ่ ถึงสุดระยะ anagen แล้ว เส้นผมจะเข้าสู่ระยะทีเ่ รียกว่า
catagen ซึง่ เป็นช่วงสัน้ ๆ ประมาณ 2-3 สัปดาห์ เป็นระยะที่ hair follicle จะเลื่อนสูงขึน้ ไป สีจะเริม่ จางลง
และแยกตัวออกจากเส้นเลือดทีม่ าเลีย้ ง ผมบนศีรษะจะมีเพียงไม่ถงึ 1% ทีเ่ ป็ น catagen hair
ต่อมาเส้นผมจะเข้าสู่ระยะสุดท้าย คือ telogen เป็นระยะทีเ่ ส้นผมหยุดการเจริญและเลื่อนตัวขึน้ ไป
จนอยูต่ ่ากว่าช่องเปิดของต่อมไขมัน (sebaceous orifice) เพียงเล็กน้อย ตรงโคนผมจะมีลกั ษณะเหมือนไม้
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กระบอง (club shaped) เส้นผมจะอยูใ่ นระยะนี้เพียงประมาณ 3 เดือน แล้วร่วงหลุดไป เส้นผมบนหนัง
ศีรษะจะมีประมาณ 10-15% ทีอ่ ยูใ่ นระยะ telogen
เส้นผมบนหนังศีรษะในคนปกติมโี ดยเฉลีย่ 100,000 เส้น ยาวได้วนั ละประมาณ 0.35 มม. แต่ละ
วันจะมีผม telogen ร่วงประมาณไม่เกิน 100 เส้นในคนปกติ และ ถ้าวันไหนสระผมอาจจะมีจานวนทีร่ ว่ ง
เพิม่ ขึน้ เป็น 2 เท่า
การจาแนกประเภทของผมร่วง
ผมร่วงแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้เป็นผมร่วงแบบมีแผลเป็นบนหนังศีรษะ (Scarring or cicatricial
alopecias) และผมร่วงแบบไม่มแี ผลเป็นบนหนังศีรษะ (Non-scarring or Non-cicatricial alopecias)
นอกจากนี้เรายังอาจจะแบ่งย่อยลงไปตามสาเหตุของผมร่วงได้เป็นกลุ่มต่างๆ3 ดังนี้
1. ผมร่วงแบบมีแผลเป็ นบนหนังศีรษะ
ก. Physical trauma ได้แก่ over dose of X-rays, burn, ผมถูกดึงเรือ้ รัง (chronic traction)
ข. โรคติดเชือ้ แบคทีเรีย ได้แก่ leprosy, tuberculosis, tertiary syphilis, folliculitis decalvans,
dissecting folliculitis of the scalp, carbuncle
ค. โรคเชือ้ ราบนหนังศีรษะชนิด Kerion
ง. ถูกสารเคมีชนิดกัดผิวหนัง
จ. โรคไวรัส เช่น herpes zoster และ herpes simplex ซึง่ เป็นซ้าทีบ่ ่อย ๆ บางครัง้ ทาให้เกิด
แผลเป็น
ฉ. โรคผิวหนังทีท่ าให้เกิดแผลเป็ น ได้แก่ DLE, scleroderma, pseudopelade, follicular lichen
planus
ช. เนื้องอกและแกรนนูโลมาทีท่ าลายเนื้อเยือ่
ซ. ภาวะจิตผิดปกติ ได้แก่ การแกะ เกา และการทาให้ผวิ หนังเกิดบาดแผล (dermatitis artefacta)
2. ผมร่วงแบบไม่มีแผลเป็ นบนหนังศีรษะ
ก. ผมร่วงตามสรีรวิทยาของทารก (physiologic hairloss in the infant), ผมร่วงภายหลังคลอด
ข. ผมร่วงหย่อม (alopecia areata)
ค. Telogen effluvium
ง. โรคกลากบนหนังศีรษะ (ยกเว้นชนิด kerion)
จ. โรคติดเชือ้ แบคทีเรีย: superficial pyoderma, secondary syphilis
ฉ. สารเคมีและยาบางชนิด: thallium, heparin, cancer chemotherapeutic compounds, chronic
vit. A intoxication, การแพ้ยาอย่างรุนแรง (เกิด exfoliative dermatitis)
ช. ผลจากการกระทาของตนเอง ได้แก่ การถอนผม (trichotillomania), การแกะ เกาโรคผื่นคัน
ซ. ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ ได้แก่ โรค hypothyroidism, hyperthyroidism, hypopituitarism,
hypopara-thyroidism, hyperparathyroidism
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ญ. Physical agents ได้แก่ mild trauma, epilating dose of X-ray, ผมถูกดึงรัง้ ระยะสัน้ ชัวคราว
่
ฏ. โรคร้ายแรงทาง systemic เช่น dermatomyositis, SLE, cachexia, lymphomas
3. ผมร่วงประเภทอื่น ๆ
ก. ศีรษะล้านฃนิดทีพ่ บบ่อย (patterned alopecia)
ข. ศีรษะล้านมาแต่กาเนิด
ค. ความผิดปกติของเส้นผม ได้แก่ monilethrix, pili torti, pili annulati, woolly hair, trichorrhexis
invaginata
แนวทางในการวิ นิจฉัยผูป้ ่ วยผมร่วง
ในทีน่ ้จี ะกล่าวถึงเฉพาะในกรณีของผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นโรคผมร่วงชนิดไม่มแี ผลเป็นทีพ่ บบ่อยเท่านัน้
เนื่องจากในกรณีของผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคผมร่วงชนิดทีม่ แี ผลเป็น เราสามารถวินิจฉัยโรคได้โดยง่ายจากการซัก
ประวัติ และดูลกั ษณะของรอยโรคทีเ่ ป็นอยู่ แม้ว่าบางครัง้ อาจจาเป็นต้องทาการตัดชิน้ เนื้อเพื่อยืนยันการ
วินิจฉัยก็ตาม นอกจากนี้ในแง่ของการรักษา ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคผมร่วงแบบมีแผลเป็นแล้ว ก็ไม่อาจจะรักษา
ให้ผมงอกขึน้ ได้ เพราะต่อมผม (hair follicle) ได้ถูกทาลายไป หรือมีลกั ษณะผิดปกติ นอกจากว่าถ้าผูป้ ว่ ย
เป็นโรคผมร่วงชนิดมีแผลเป็นทีไ่ ม่ใหญ่นกั ก็อาจจะรักษาโดยวิธผี ่าตัดเอาแผลเป็นออก
แบ่งโรคผมร่วงแบบไม่มแี ผลเป็นตามลักษณะการกระจายของผมร่วง เป็น 2 แบบดังนี้
1. ผมร่วงเฉพาะบางที่ (Localized alopecia)
ก. Androgenetic alopecia (Male pattern alopecia)
ข. Alopecia areata
ค. Trichotillomania
ง. Tinea capitis
2. ผมร่วงกระจายทัวศี
่ รษะ (Diiffuse alopecia )
ก. Androgenetic alopecia (Female pattern alopecia)
ข. secondary syphilis
ค. Telogen effluvium
ง. Anagen effluvium
การวินิจฉัยโรคในผูป้ ว่ ยทีม่ าด้วยอาการผมร่วงนัน้ ก็เหมือนโรคอื่นๆ เริม่ ด้วยการซักประวัตกิ ่อน
แล้วจึงตรวจร่างกาย แต่ในการตรวจร่างกายในกรณีน้ตี อ้ งตรวจหนังศีรษะและเส้นผมด้วย4
การซักประวัติ เช่นเดียวกับผูป้ ว่ ยในโรคทัวๆไป
่
ประวัตทิ ถ่ี ูกต้องมีความสาคัญมากในการวินิจฉัยโรค
ผูป้ ว่ ยด้วยเรือ่ งผมร่วง คาถามทีต่ อ้ งถามมีหลายข้อดังนี้
1. ผมร่วงทีว่ ่านี้เป็นเพราะผมเปราะและขาดง่าย หรือจานวนผมที่ร่วงมีมาก หรือผมบางลง หรือผม
ไม่ขึ้นตัง้ แต่เด็ก
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2. ผมร่วงเป็ นมานานเท่าใด? ถ้าเราไม่ได้รบั คาตอบทีแ่ น่นอนลงไป หรือได้รบั คาตอบว่าร่วงมา 2-3 ปี
แล้ว แต่เมือ่ มองทีศ่ รี ษะของผูป้ ว่ ยแล้วยังเห็นว่าผมไม่ได้บางลงไปแสดงว่าผมคงจะไม่รว่ งจริง
3. ผมร่วงวันละกี่เส้น? คาตอบทีไ่ ด้รบั โดยทัวไปคื
่ อไม่ได้นบั แต่บางคนอาจจะประมาณได้ว่าร่วงวันละ
กีเ่ ส้น ถ้าผูป้ ว่ ยบอกว่าร่วงเกิน 200 เส้นต่อวันแสดงว่า น่าจะมีอาการผมร่วงเฉียบพลันจริง ๆ ควรซัก
ประวัตใิ ห้ดี และดูว่ามี Beau's lines ทีเ่ ล็บด้วยหรือไม่ (Beau's line เป็นรอยกดตามขวางของเล็บทุกเล็บ
เกิดจากการเจ็บปว่ ยทาง systemic) ในกรณีทเ่ึ ห็นผมร่วงเป็นหย่อมอยูแ่ ล้ว ก็แสดงว่ามีผมร่วงจริงไม่ว่าผม
จะร่วงวันละกีเ่ ส้นก็ตาม
4. ขนที่อื่นร่วงด้วยหรือไม่
5. มีอาการอะไรร่วมด้วยหรือไม่ ? เช่น มีไข้ ปวดข้อ ผื่นขึน้ ตามตัว แพ้แสงแดดเพราะโรคทาง
systemic บางอย่างมีผมร่วงร่วมด้วยได้ เช่น secondary syphilis, SLE
6. เคยมีประวัติเจ็บป่ วย หรือคลอดบุตรในช่วงประมาณ 3 เดือนก่อนหรือไม่
7. เคยมีประวัติเสียเลือด เช่น แท้ง, บริ จาคเลือด, ผ่าตัดในช่วงประมาณ 3 เดือนก่อนหรือไม่
8. ผูป้ ว่ ยมีโรคประจาตัว และรับประทานยาอะไรเป็นประจาหรือเปล่า ?
9. ประวัติครอบครัว มีใครเป็นหรือไม่ ?
การตรวจหนังศีรษะและเส้นผม
ก่อนอื่นมองดูลกั ษณะทีผ่ มร่วงเป็นแบบเฉพาะแห่ง หรือร่วงโดยทัวๆ
่ ไป ถ้ามองดูแล้วเห็นว่ามีรอย
ผมร่วงเป็นหย่อมๆ เราก็บอกได้ทนั ทีว่า มีโรคผมร่วงแน่ ต่อไปให้ดลู กั ษณะของหนังศีรษะว่ามีความ
ผิดปกติของหนังศีรษะหรือไม่ เช่น เป็นขุย เป็นสะเก็ด (พบใน tinea capitis) ถ้ามีขยุ ก็ตอ้ งนาไปตรวจย้อม
ด้วย 10% KOH และส่งเพาะเชือ้ เพื่อดูว่ามีเชือ้ ราหรือไม่ ถ้าหนังศีรษะปกติดี แต่ผมร่วงเป็นหย่อมๆ ก็
มองดูว่ามี exclamation mark hair ทีพ่ บใน alopecia areata หรือไม่ (แผนภูมทิ ่ี 1)
ถ้ามองดูแล้วเห็นความหนาแน่นของเส้นผมเท่ากันตลอดไม่ได้รว่ งเป็นหย่อมให้สงั เกตดูว่าผมบาง
ไปหรือไม่ ถ้าผมบางไปก็ดวู ่าบางโดยทัวๆ
่
หรือบางเฉพาะแถวหน้าผากหรือกลางกระหม่อม ซึง่ เป็น
ลักษณะผมบางแบบพันธุกรรมในเพศชาย (androgenetic alopecia หรือ male pattern alopecia) แต่ถา้
มองดูแล้วไม่เห็นลักษณะผมบาง ก็อย่าเพิง่ ตัดสินใจว่าผูป้ ว่ ยไม่มโี รคผมร่วงจริง เพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่า
ผมของผูป้ ว่ ยบางลงชัดเจน ก็ต่อเมือ่ จานวนเส้นผมทีร่ ว่ งมีมากถึง 50% ขึน้ ไป ผูป้ ว่ ยอาจจะเริม่ มีอาการผม
ร่วงเกิดขึน้ โดยทีจ่ านวนเส้นผมทีร่ ว่ งไปยังไม่มากพอทีจ่ ะสังเกตเห็นก็ได ให้ลองตรวจเส้นผมด้วยวิธกี าร
ต่างๆ5 ต่อไป:1. วิ ธีการตรวจโดยการดึงผม (Hair pull) ใช้น้วิ มือผูต้ รวจหยิบเส้นผมของผูป้ ว่ ยสักกลุ่มหนึ่ง นับ
ให้ได้ 60 เส้นแล้วลองดึงดูโดยไม่ตอ้ งใช้แรงมาก ถ้ามีเส้นผมหลุดติดมือมามากกว่า 6 เส้น แสดงว่าผมร่วง
จริง ถ้าลองดึงแล้วผมไม่หลุดติดมือมา หรือมีผมออกมาเพียง 2-3 เส้น หลังจากดึงดูจากบริเวณต่างๆ 3-4
แห่งแล้ว แสดงว่าผมไม่น่าจะร่วงจริง ถ้าผมผูป้ ว่ ยหนาแน่ นดี ก็ให้ผปู้ ว่ ยเก็บและนับเส้นผม (ดูวธิ กี ารข้อ 3)
2. การตัดผม (Hair cut) ควรตัดเส้นผมจากบริเวณต่างๆของหนังศีรษะเพื่อตรวจดูว่ามีความ
ผิดปกติของเส้นผม (abnormal hair shaft) ทีอ่ าจจะเป็นสาเหตุของผมร่วงจากการทีผ่ มขาดได้ เช่น
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monilethrix, pili torti, trichorrhexis invaginata, trichorrhexis nodosa เป็นต้น ในขณะเดียวกันถ้าสงสัยว่า
จะมีเชือ้ ราก็นาเส้นผมทีไ่ ด้นนั ้ ไปตรวจโดยใช้ 10% KOH ได้
3. การเก็บและนับเส้นผม (Hair collection and count) ให้ผปู้ ว่ ยรวบรวมเส้นผมทีร่ ว่ งในแต่ละ
วันแล้วใส่ซองแยกเป็นวันๆ ไป เขียนวันทีไ่ ว้บนซอง เมือ่ เก็บได้ครบ 7 วันแล้ว ก็ให้กลับมาตรวจใหม่ ถ้า
ผมร่วงไม่มาก เราก็จะได้มหี ลักฐานยืนยันลงไปเลย ช่วยให้ผปู้ ว่ ยสบายใจขึน้
4. การถอนผม (Hair pluck) ใช้มอื จับเส้นผมมากลุ่มหนึ่งประมาณ 20-50 เส้นม้วนเส้นผมให้
รวมกลุ่มกันเป็นเกลียว แล้วใช้ hemostat ทีม่ ที ่อยางหุม้ ปลายคีบให้ห่างจากโคนผมประมาณ 3 ซม. แล้วใช้
เส้นผมทีถ่ ูกคีบอยูน่ นั ้ พันรอบ hemostat หนึ่งรอบเพื่อให้แน่ นขึน้ เตือนผูป้ ว่ ยว่าอาจจะเจ็บนิดหน่ อย แล้ว
ใช้แรงกระตุกให้เส้นผมหลุดออกมา นากลุ่มเส้นผมทีไ่ ด้มาตรวจนับดูอตั ราส่วนของ anagen/telogen การ
ตรวจนี้เรียกว่า trichogram ซึง่ จะช่วยในการวินิจฉัยโรค
โรคผมร่วงที่พบบ่อย
1. Diffuse alopecia
1.1 Syphilis2 โรคซิฟิลสิ เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิดจากเชือ้ Treponema pallidum โรค
ซิฟิลสิ ในระยะทีส่ องมีอาการผมร่วงได้ แม้จะไม่พบบ่อยแต่มคี วามสาคัญเพราะหากวินิจฉัยผิด ผมร่วงก็
หายเองได้แต่โรคอาจจะลุกลามจนทาลายระบบประสาทหรือหลอดเลือดและหัวใจได้
อาการแสดงทางคลิ นิก ลักษณะเฉพาะของผมร่วงจากซิฟิลสิ ระยะทีส่ องเป็นแบบ moth-eaten
คือ มีผมร่วงเป็นหย่อมๆเหมือนถูกแมงแทะ (รูปที่ 1) แต่ไม่ได้พบในทุกราย ส่วนมากจะมีผมร่วงทัวๆหนั
่
ง
ศีรษะ ขนคิว้ จะร่วงได้โดยเฉพาะบริเวณ 1/3 ทางด้านข้าง (lateral third)
นอกจากนี้ผปู้ ว่ ยอาจจะมีอาการผมร่วง ภายหลังการติดเชือ้ 3-5 เดือน เป็นแบบ telogen
effluvium สิง่ ทีจ่ ะช่วยในการวินิจฉัยคือมีประวัตเิ พศสัมพันธ์ มีแผลหรือเคยมีแผลไม่เจ็บในบริเวณอวัยวะ
เพศ และมีรอยโรคทีผ่ วิ หนังของซิฟิลสิ ระยะทีส่ อง
Differential diagnosis ได้แก่ alopecia areata, telogen effluvium, thyroid diseases, SLE
การตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การ การตรวจทีช่ ่วยสนับสนุนการวินิจฉัยโรคคือ serology for syphilis
ส่วนใหญ่จะมี VDRL-reactive และ มักจะเกิน 1 : 8
การรักษา ฉีดยา Benzathine Penicillin 2.4 mu เข้ากล้ามครัง้ เดียว ถ้าแพ้ยา penicillin ให้
รับประทานยา tetracycline วันละ 2 กรัม นาน 15 วัน
ควรจะติดตามผูส้ มั ผัสโรคมาตรวจโดยเฉพาะภรรยาหรือคู่ครอง เพื่อป้องกันการระบาดของโรค
และป้องกันการติดเชือ้ ซ้าหลังจากทีร่ กั ษาผูป้ ว่ ยหายแล้ว นอกจากนี้จะต้องติดตามผลการรักษาโดยตรวจ
เลือด VDRL ผูป้ ว่ ย ทุกเดือนเป็ นเวลา 3 เดือน ทุก 3 เดือน จนครบปี และต่อไปทุก 6 เดือนจนกว่า VDRL
จะ non-reactive แต่ถา้ หลังจากรักษา 2 ปีแล้ว VDRL ยัง reactive อยู่ ควรจะเจาะหลังทา CSF study
เพื่อ exclude asymptomatic neurosyphilis
1.2 Telogen effluvium1 สาเหตุเกิดจากยาบางตัว โรคบางอย่าง และการเปลีย่ นแปลงระดับของ
ฮอร์โมน (ดูตารางที่ 1) ทาให้ผมในระยะ anagen ส่วนหนึ่งเข้าสู่ระยะ telogen เร็วขึน้ หลังจากนัน้ 12-14
สัปดาห์ (ช่วงอายุของ telogen) ผมทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในระยะ telogen จะหลุดร่วงไป
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อาการแสดงทางคลิ นิก
ลักษณะทีต่ รวจพบจะมีผมบางทัวไปทั
่ ง้ ศีรษะโดยทีห่ นังศีรษะดูปกติ
ตัวอย่างทีพ่ บบ่อยได้แก่ ผมร่วงในผูห้ ญิงหลังคลอด (รูปที่ 2) ผูป้ ว่ ยจะมีผมร่วงได้ถงึ วันละ 150-700 เส้น
แต่ผมมักจะร่วงไม่เกิน 40% ของทัง้ หมด หลังจากผมร่วงหยุดแล้ว ปริมาณผมทีอ่ ยูใ่ นระยะ anagen จะ
ปกติหรือมีจานวนเพิม่ ขึน้ (85%-95%) สิง่ ทีจ่ ะช่วยในการวินิจฉัย ได้มากก็คอื การซักประวัตผิ ปู้ ว่ ยอย่าง
ละเอียดในสาเหตุต่าง ๆ ทีจ่ ะทาให้เกิดผมร่วงได้ (ดูตารางที่ 1)
การวิ นิจฉัยแยกโรค ได้แก่ syphilitic alopecia, diffuse alopecia areata, androgenetic
alopecia, thyroid diseases
การตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การ การตรวจ Trichogram พบว่ามี telogen hair มากกว่า 25%
การรักษา ไม่จาเป็นต้องรักษา ผูป้ ว่ ย telogen effluvium เกือบทุกรายจะมีผมขึน้ ใหม่จนเป็นปกติ
1.3 Anagen effluvium1 สิง่ ทีม่ ผี ลร้ายอย่างรุนแรงต่อการแบ่งตัวของเซลล์ เช่น เคมีบาบัดและ
การฉายรังสีรกั ษา จะทาให้ผมทีอ่ ยูใ่ นระยะ anagen หยุดงอกและร่วงไปได้
อาการแสดงทางคลิ นิก ผมร่วงทัวศี
่ รษะจนเกือบหมดเหลือเพียงผม telogen ซึง่ ต่อไปก็จะร่วงอีก
จนผมหมดทัง้ ศีรษะได้ (รูปที่ 3) ผมจะร่วงภายในไม่กว่ี นั และอาจจะร่วงมากถึงวันละเป็นพันเส้น ผมทีร่ ว่ ง
จะเป็น dystrophic anagen hair ดูสาเหตุของ anagen effluvium ในตารางที่ 2
การตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การ ถ้าเอาผมทีร่ ว่ งมาดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์ จะพบลักษณะเส้นผม
angen ทีเ่ รียวเล็กลงตรงโคนผม (dystrophic anagen hair)
การรักษา เมือ่ หยุดสาเหตุทท่ี าให้ผมร่วง ผมจะขึน้ มาเอง
1.4 Androgenetic alopecia1 (ผมบางแบบพันธุกรรม) หมายถึงผมบาง (ส่วนใหญ่จะไม่รว่ งมาก แต่จะ
ค่อยๆ บางลง) ซึง่ เกิดจากปจั จัย 3 อย่างคือ
1. Androgen ผมทีบ่ างลงมี binding และ metabolism ของ androgen เพิม่ ขึน้
2. Genetic เชื่อว่าเป็น autosomal dominant โดยมี variable penetrance และมี
multigene distribution เพราะ inheritance ของแม่จะมีผลต่อ expression มากกว่า
inheritance ของพ่อ
3. Chronologic ยิง่ มีอายุมากขึน้ ผมจะยิง่ บางลง
ปจั จัยเหล่านี้ทาให้เส้นผมในระยะ anagen ทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ในแต่ละรอบของ hair growth cycle มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กลง จนเส้นผมทีเ่ ป็น terminal hair กลายเป็น vellus hair
ในผูช้ ายและผูห้ ญิง จะมี clinical ต่างกัน แม้ว่าจะเป็น androgenetic alopecia เหมือนกัน
1.4.1 Male pattern baldness ในผูช้ ายมักจะเป็นเร็ว อาจจะเริม่ ตัง้ แต่อายุประมาณ 20 ปี จาก
การสารวจในผูช้ ายไทยอายุระหว่าง 18-90 ปี จานวน 1124 คน6 พบว่ามีความชุกของผมบางแบบ
พันธุกรรมมี 38.5 % ในช่วงอายุ 18-29 ปี มีความชุก 11.0 %
อาการแสดงทางคลิ นิก ผมบริเวณทีเ่ ป็น ได้แก่ บริเวณ temporal และ vertex แนวชายผม
ด้านหน้าจะค่อยๆ ถอยร่นขึน้ ไป โดยเฉพาะทีข่ มับทัง้ 2 ข้าง จะเห็นเหมือนรูป M บริเวณทีม่ กั จะไม่เป็นได้
แก่ occipitoparietal area ผลของ androgen (dihydrotestosterone) จะทาให้ระยะ anagen ของเส้นผมใน
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บริเวณทีเ่ ป็นสัน้ ลง anagen hair ในรุน่ ต่อๆ ไปจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กลง จน terminal hair กลายเป็น
vellus hair
การวินิจฉัยในระยะแรก ทาได้โดยตรวจพบว่า ผมบริเวณ temporal และ vertex บางลง, telogen
hair มีปริมาณมากขึน้ (เนื่องจากระยะทีเ่ ป็น telogen คงทีอ่ ยู่ ระยะ anagen สัน้ ลง) ประวัตคิ รอบครัว
โดยเฉพาะฝา่ ยแม่จะมีคนเป็ น andro-genetic alopecia
การวิ นิจฉัยแยกโรค ได้แก่ syphilitic alopecia, telogen effluvium, thyroid diseases
การตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การ ระดับ hormones ในเลือดมักจะปกติจงึ ไม่จาเป็นต้องตรวจ ยกเว้น
มีขอ้ บ่งชีจ้ ากอาการแสดงทางคลินิก
การรักษา ยาทีอ่ าจจะใช้รกั ษาได้ผลในผูป้ ว่ ยประมาณ 30% คือ 3% minoxidil ทาเช้า-เย็น เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน7 ในรายทีใ่ ช้ยาแล้วได้ผล ส่วนใหญ่แล้วจะมีผลสูงสุดเมือ่ ใช้ได้ 12 เดือน แต่เมือ่
ทายาไปจนถึง 30 เดือน8 ประมาณ 1/3 ของผูป้ ว่ ยจะยังคงมีจานวนเส้นผมเท่ากับตอนทีใ่ ช้ได้ 12 เดือน
(เส้นผม terminal เพิม่ มากกว่า 100% จากช่วงเริม่ ต้น) ประมาณ 1/3 ของผูป้ ว่ ยจะมีจานวนเส้นผมมากกว่า
ตอนเริม่ ต้นประมาณ 70% ทีเ่ หลือ 1/3 ของผูป้ ว่ ยจะมีเส้นผมเหมือนกับไม่ได้รกั ษา ส่วนใหญ่แล้วผูป้ ว่ ยจะ
กลับสู่สภาพเดิมเมือ่ เลิกใช้ยา มีรายงานทีต่ ดิ ตามผลการรักษาด้วย minoxidil เป็นเวลา 5 ปี9 พบว่า
ผลการรักษาจะค่อยๆได้ผลน้อยลงกว่าเดิม แต่จานวนเส้นผม non-vellus ยังมีมากกว่าเมือ่ ตอนเริม่ ต้น
รักษา
มีการทดลองใช้ยารับประทาน finasteride ซึง่ เป็น 5- reductase inhibitor ร่วมกับการทา 2%
minoxidil รักษาลิงกังทีศ่ รี ษะล้าน10 พบว่าการใช้ยาทัง้ สองร่วมกันได้ผลดีกว่าการใช้ยาตัวใดตัวหนึ่งเพียง
อย่างเดียว ในคนมีการทดลองให้ finasteride 1 มก.ต่อวัน เปรียบเทียบกับ placebo11 สาหรับผูท้ ม่ี ผี มบาง
แบบพันธุกรรม 1553 ราย พบว่าผูท้ ไ่ี ด้ยา finasteride มีผมขึน้ มากว่าในผูท้ ไ่ี ม่ได้รบั ยา และผลข้างเคียงที่
พบในผูท้ ไ่ี ด้รบั ยาคือ มีปญั หาทางเพศร้อยละ 4.2 ในขณะทีก่ ลุ่มทีไ่ ด้ placebo มีปญั หาทางเพศร้อยละ 2.2
ปญั หาทางเพศดังกล่าวได้แก่ ความต้องการทางเพศลดลงร้อยละ 1.9 erectile dysfunction ร้อยละ 1.4
และ ejeculate volume ลดลงร้อยละ 1.0 ของผูท้ ไ่ี ด้รบั ยา finasteride ในกลุ่มทีไ่ ด้ placebo ก็มปี ญั หา
ดังกล่าวร้อยละ 1.3, 0.9 และ 0.4 ตามลาดับ
มีการศึกษาผลการรักษาผมบางแบบพันธุกรรมด้วย 0.005% finasteride ในผูป้ ว่ ย 52 ราย12
พบว่าผมหนาขึน้ ในกลุ่มทีไ่ ด้ยามากกว่ากลุ่มควบคุม ผูเ้ ขียนได้ทดลองใช้ 0.1% finasteride เทียบกับกลุ่ม
ควบคุมในการรักษาผูป้ ว่ ยผมบางแบบพันธุกรรม 20 ราย พบว่าผูท้ ไ่ี ด้ยาทา finasteride ผมหนาขึน้
มากกว่า จากประสบการณ์ของผูเ้ ขียนในการใช้ยาทาทีม่ สี ่วนผสมของ minoxidil ร่วมกับ finasteride พบว่า
การใช้ยาทานี้ทาให้ผมขึน้ ได้ดโี ดยเฉพาะในรายทีเ่ ป็นไม่มาก13 (รูปที่ 4)
1.4.2 Female pattern baldness ในผูห้ ญิงจะมีอาการเมือ่ อายุประมาณ 40 ปี นอกจากในรายที่
ได้รบั ยา androgenic oral contraceptive ในคนทีเ่ ป็น postpartum telogen effluvium อาจจะมีผมบาง
เหมือน female pattern baldness โดยทีผ่ มไม่ขน้ึ มาเป็นปกติอกี เลย (พบได้น้อย)
อาการแสดงทางคลิ นิก ลักษณะทางคลีนิคจะเห็นผมบางบริเวณด้านบนของศีรษะ centrofrontal
distribution (รูปที่ 5) โดยทีแ่ นวผมด้านหน้าผากเป็นปกติ ไม่ถอยร่นขึน้ ไปอย่างทีพ่ บในผูช้ าย
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การวิ นิจฉัยแยกโรค ได้แก่ syphilitic alopecia, telogen effluvium, thyroid diseases, iron
deficiency, SLE
การตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การ โรคโลหิตจางและ thyroid อาจจะไม่มอี าการแสดงทางคลินิกอื่น
จึงต้องตรวจ thyroid-stimulating hormone (TSH), T4, serum iron, serum ferritin, and/or total ironbinding capacity (TIBC), CBC
การรักษา มีรายงานยาพวก anti-androgen เข่น cyproterone acetate, estrogen และ
progesterone อาจจะทาให้การดาเนินของโรคช้าลง แต่ไม่มกี ารศึกษาเปรียบเทียบว่าได้ผลดี มีรายงาน
การศึกษาผลของ 2% และ 3% minoxidil ใน female pattern baldness พบว่าได้ผลดี14,15
2. Localized alopecia
2.1 Alopecia areata1,2 สาเหตุทแ่ี ท้จริงของโรคนี้ยงั ไม่ทราบแน่นอน แต่เชื่อว่าเกิดจาก
autoimmune disorder พบว่ามีผปู้ ว่ ยประมาณ 1% ทีม่ าตรวจด้วยเรือ่ งโรคผิวหนัง แต่คาดว่าอุบตั กิ ารใน
ประชากรทัวไปมี
่ ไม่มากกว่า 0.1% พบอุบตั กิ ารของโรคนี้สงู ขึน้ ในผูป้ ว่ ยโรค thyroid (โดยเฉพาะ
Hashimoto's thyroiditis), Down's syndrome และ atopic dermatitis ในผูป้ ว่ ย alopecia areata พบว่ามี
autoantibodies ต่อ thyroid cell, adrenal cell และ parietal cell สูงขึน้ และพบว่า 4% ของผูป้ ว่ ย alopecia
areata มี vitiligo ร่วมด้วย
อาการแสดงทางคลิ นิก โรคนี้มกั พบในผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุระหว่าง 20-30 ปี ผูช้ ายและผูห้ ญิงเป็นได้
พอๆ กัน ตรวจพบว่ามีผมร่วงเป็นหย่อม ๆ ขอบเขตชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นทีศ่ รี ษะ (รูปที่ 6) แต่อาจพบผม
ร่วงบริเวณหนวด เครา รักแร้ และหัวหน่าวได้ ผิวหนังบริเวณผมร่วงจะปกติ อาจจะมีผมเหลืออยูเ่ ป็นตอ
สัน้ ๆ ถ้าพบลักษณะผมเส้นสัน้ ๆ ไม่เกิน 0.5 ซม. ตรงปลายผมจะหนาและโคนผมเรียวลง (รูปที่ 7) คล้าย
เครือ่ งหมายอัศเจรีย์ (!) จึงเรียกว่า exclamation mark hair (รูปที่ 8) ซึง่ เป็นลักษณะเฉพาะทีพ่ บในโรค
alopecia areata ในระยะทีโ่ รคยังดาเนินอยู่ ผมบริเวณรอบๆ รอยโรคจะหลุดได้งา่ ย และผมพวกนี้เป็น
telogen hair อาจจะพบความผิดปกติของเล็บ เช่น pitting หรือ dystrophy ร่วมด้วย
การวิ นิจฉัยแยกโรค ได้แก่ syphilitic alopecia, tinea capitis, trichotillomania สาหรับ
trichotillomania บางครัง้ จะแยกจากกันยาก ต้องอาศัยการทา skin biopsy
ส่วนใหญ่ของผูป้ ว่ ยจะหายเองได้ภายใน 1 ปี แต่อาจจะเป็นซ้าได้ 30%-40% ของผูป้ ว่ ย มีบางราย
จะลุกลามจนเป็น alopecia totalis (ผมร่วงหมดทัง้ ศีรษะ) หรือ alopecia universalis (ผมร่วงหมดศีรษะ,
ขนคิว้ , ขนตา และขนตามตัวร่วงด้วย) ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามผิดปกติของเล็บ, ผมร่วงหมดศีรษะ, เป็นตัง้ แต่อายุ
ยังน้อยและผมร่วงรอบ ๆ ชายผมจากท้ายทอยจนถึงเหนือหู (ophiasis) จะมีพยากรณ์โรคไม่ดี
การตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การ ในบางรายยืนยันการวินิจฉัยได้โดยทา skin biopsy
การรักษา อาจจะใช้ topical steroid ชนิดแรง ทาเช้า-เย็น หรือฉีด intralesional steroid ทุก
4 สัปดาห์ ในรายทีผ่ มร่วงหมดทัง้ ศีรษะ อาจจะใช้ oral steroid ได้ผล แต่มกั จะเกิดผลข้างเคียงของ steroid
และเมือ่ หยุดยาผมก็จะร่วงอีก จึงต้องเลือกใช้ดว้ ยความระมัดระวังอย่างยิง่
มีรายงานว่าการใช้ topical
irritant เช่น salicylic acid และ anthralin ก็ได้ผลในผูป้ ว่ ยบางราย นอกจากนี้ allergic sensitizer เช่น

ผูป้ ว่ ยโรคผมร่วงและผมบาง 9

DNCB (dinitrochlorobenzene) และ squaric acid dibutyl ester (SADBE) ก็ใช้ได้ผล อาจจะเป็นจากการ
กระตุน้ suppressor T cells ให้เพิม่ จานวนขึน้ และไปหยุดยัง้ กลไกทาง autoimmune ได้
2.2 Tinea capitis โรคผมร่วงจากเชือ้ รานี้ส่วนใหญ่เป็นในเด็ก อาจจะเกิดจากเชือ้ ราได้หลายชนิด
นอกจาก Epidermophyton floccosum และ Trichophyton interdigitale ไม่สามารถทีจ่ ะ invade ผมได้ เส้น
ผมทีจ่ ะเกิดเชือ้ ราจะเป็นเฉพาะพวกทีอ่ ยูใ่ นระยะ anagen ระยะฟกั ตัวน้อยกว่า 1 สัปดาห์ โดย arthrospore
จะ invade stratum corneum รอบขุมขน และเข้าไปในเส้นผม ผมทีง่ อกขึน้ มามักจะหักเนื่องจากถูกเชือ้ รา
ทาลาย พวก Microsporum species จะมี mycelium ออกมานอกเส้นผมและสร้าง spore รอบๆเส้นผมได้
ขนาด spore 2-4  จึงเรียกว่า small spored ectothrix พวก Trichophyton species จะสร้าง spore
ภายในเส้นผมเรียกว่า endothrix นอกจาก Trichophyton mentagrophyte ซึง่ เป็น large spored ectothrix
อาการแสดงทางคลิ นิก ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของเชือ้ ราทีท่ าให้เกิดโรค แต่แบ่งได้เป็น 2 พวกคือ พวกที่
มีอาการอักเสบไม่รนุ แรง และพวกทีม่ อี าการอักเสบรุนแรง
พวกทีม่ อี าการอักเสบไม่รนุ แรง จะเห็นว่ามีผมร่วงเป็นหย่อมๆ เส้นผมทีเ่ หลืออยูย่ าวประมาณ 1-3
มม. ถ้าสังเกตุให้ดจี ะเห็นว่ามีรอยแดงและขุยเกิดขึน้ ในพวกทีเ่ กิดจาก T. tonsurans และ T. violaceum จะ
ทาให้เส้นผมหักบริเวณผิวหนังศีรษะเห็นเป็นจุดดา ๆ เรียกว่า black dot ringworm (รูปที่ 9)
พวกทีม่ อี าการอักเสบรุนแรงมากทีส่ ุด จะมีตุ่มหนองเกิดขึน้ รอบขุมขน และลุกลามเป็นก้อนนูนมี
น้าเหลืองกรัง เรียกว่า kerion (ชันนะตุ) นอกจากนี้การติดเชือ้ โดย T. schoenleini จะทาให้เกิดสะเก็ดสี
เหลืองรูปร่างคล้ายถ้วย (yellowish cup - shaped crusts) อยูร่ อบรูขมุ ขน โดยมีผมอยู่ตรงกลาง เรียกว่า
scutulum ซึง่ แต่ละอันอาจจะมารวมกันเป็นก้อนใหญ่โดยมีผมติดเป็นสังกะตัง ลักษณะของการติดเชือ้ รา
แบบนี้เรียกว่า favus ทัง้ favus และ kerion เมือ่ หายแล้วเกิด scarring alopecia ได้
การวิ นิจฉัยแยกโรค ได้แก่ syphilitic alopecia, alopecia areata, trichotillomania
การตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การ ทา KOH preparation และเพาะเชือ้ จากผมทีต่ ดิ เชือ้ การใช้
Wood's light ส่องดูจะพบว่ามีสเี ขียวเรืองแสงได้ ในกรณีทเ่ี ป็นจาก Microsporum species และ T.
Schoenleini
การรักษา ให้รบั ประทานยา griseofulvin 10 มก./กก./วัน จนกว่าเชือ้ จะหมดไป ใช้เวลาประมาณ
6-12 สัปดาห์
2.3 Trichotillomaina เกิดจากการทีผ่ ปู้ ว่ ยชอบถอนผมตัวเอง16 แต่ทงั ้ ผูป้ ว่ ยและผูป้ กครองบาง
รายมักจะไม่ยอมรับว่าเป็นจากการถอนผมเอง พบได้ในทุกอายุ
อาการแสดงทางคลิ นิก ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นระหว่าง 10-20 ปี ถ้าบริเวณผมทีร่ ว่ งไปมีรปู ร่างผิด
ธรรมชาติ เช่น เห็นขอบเป็นเส้นตรงก็อาจจะพอช่วยในการวินิจฉัยได้ อาจจะพบรอยแกะเกาเป็นสะเก็ดที่
หนังศีรษะ เส้นผมทีเ่ หลืออยูม่ คี วามยาวต่างๆกัน (รูปที่ 10) ผมทีอ่ ยูร่ อบๆ บริเวณ ทีร่ ว่ งจะอยูใ่ นระยะ
anagen ในรายทีถ่ อนผมอยูเ่ ป็นปีๆ อาจจะกลายเป็น scarring alopecia ได้
การวิ นิจฉัยแยกโรค ได้แก่ syphilitic alopecia, tinea capitis, alopecia areata
การตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การ ในบางรายยืนยันการวินิจฉัยได้โดยทา skin biopsy

ผูป้ ว่ ยโรคผมร่วงและผมบาง 10

การรักษา ถ้าผูป้ ว่ ยยอมรับว่าถอนผม และหยุดการกระทาก็จะหายจากโรคนี้ได้ ในรายทีเ่ ป็ นมาก และไม่
ยอมรับอาจจะต้องปรึกษาจิตแพทย์
ตารางที่ 1 สาเหตุของ telogen effluvium
 Acute stress
blood donation
hemorrhage
 Childbirth, post partum
 Chronic systemic illness
Cancer
Cirrhosis
Hodgkin's disease
Leukemia
Tuberculosis
 Crush dieting
 Drugs
Acetretin, heparin, interferon alfa, isotretinoin, lithium,

incedence17
>5%

ramipril, terbinafine, timolol, valproic acid, warfarin
Acyclovir, allopurinol, buspirone, captopril, carbamazepine,

1–5 %

cetirizine, cyclosporine, gold, lamotrigine, leuprolide, lovastatin, nifedipine
Amiodarone, amitriptyline, azathioprine, dopamine,
naproxen, omeprazole, paroxetine, prazosin, sertraline,
venlafaxine, verapamil

 Febrile illness
Influenza
Lobar pneumonia
Pertussis
Scarlet fever
Typhoid
 Psychogenic stress

<1 %
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ตารางที่ 2 สาเหตุของ anagen effluvium
 Chemotherapy
Azathioprine
Colchicine
Cyclophosphamide
Hydroxyurea
Methotrexate
 Poisoning
Arsenic
Bismuth
Borate
Lead
Mercury
Thallium
 Ionizing radiation
 Starvation
Acute prolonged protein deprivation
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