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ชุดที่ 1 
จริยธรรมทางการแพทย์ 

เก็งข้อสอบความถนัดแพทย์ กสพท

1.  อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังประกาศผ่าน IG Story งดรับงานกะทันหันเนื่องจากอาการป่วย ซึ่งแจ้งว่ารายละเอียด 

 ตนจะจัดแถลงข่าวและแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมภายหลัง ซึ่งในการแถลงข่าวผู้จัดการได้เชิญแพทย์ผู้ให้การรักษา 

 มาแถลงข่าวแทน ท่านมีมุมมองอย่างไรกับเรื่องนี้

 ก. เป็นการปฏิบัติเกินหน้าที่

 ข.  เป็นการละเมิดความลับผู้ป่วย

 ค.  เป็นการประกอบวิชาชีพโดยไม่ค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย

 ง.  เป็นการประกอบวิชาชีพโดยไม่ค�านึงถึงความสิ้นเปลืองของผู้ป่วย

 จ.  แพทย์ไม่ควรออกสื่อ

2.  เจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องใช้ใบรับรองแพทย์เพ่ือท�าการต่อใบขับขี่จึงไปที่คลินิกแห่งหนึ่ง ซึ่งขณะนั้นแพทย์ก�าลัง 

 พักรับประทานอาหารกลางวันอยู่จึงให้พยาบาลหน้าห้องสอบถามและกรอกรายละเอียดช่ือและวัตถุประสงค์ 

 ในการน�าใบรับรองแพทย์ไปใช้ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนนั้น จากนั้นพยาบาลน�าเอกสารมาให้แพทย์เซ็นใบ 

 รับรองแพทย์ให้ ท่านมีมุมมองอย่างไรกับเรื่องนี้ 

 ก. เป็นการเพิ่มความสะดวกในการให้บริการ	

 ข.  เป็นการปฏิบัติงานนอกเวลางาน	

 ค.  เป็นการเปิดเผยความลับผู้ป่วย	

 ง.  เป็นการออกใบรับรองแพทย์ด้วยเจตนาทุจริต	

 จ.  เป็นการขู่เข็ญแพทย์

3.  ทมีแพทย์ทมีหนึง่ก�าลงัวจิยัแนวทางในการผ่าตดัรปูแบบใหม่ ซึง่แพทย์ได้มกีารสอบถามนายฐติชิยัเพือ่ให้เป็น 

 อาสาสมัคร และมีการท�าหนังสือยินยอมส�าหรับผู้ที่ยินยอมที่จะเป็นอาสาสมัคร หลังจากท�าการผ่าตัดพบว่า 

 นายฐิติชัยมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ท่านมีมุมมองอย่างไรกับเรื่องนี้

 ก.  แพทย์ไม่ต้องรับผิดชอบเนื่องจากมีการให้เซ็นเอกสารยินยอมแล้ว

 ข.  ถือเป็นความผิดของนายฐิติชัยเพราะดูแลตนเองไม่ดี

 ค.  ไม่มีผู้รับผิดชอบในความผิดพลาดเพราะเป็นเหตุสุดวิสัย

 ง.  ไม่ถือเป็นความผิดของแพทย์	เพราะแพทย์ท�าตามหน้าที่

 จ.  แพทย์ต้องรับผิดชอบจากผลที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัด

4.  คลินิกแห่งหน่ึงมีแพทย์ประจ�าคลินิกซ่ึงมีใบประกอบเวชกรรมของแพทย์และมีการระบุเวลาในการปฏิบัติงาน  

 คือ 10.00-18.00 น. ซึ่งในช่วง 13.30-14.30 น. แพทย์ประจ�าคลินิกออกไปท�าธุระและให้แพทย์ผู้ช่วยซึ่งเป็น 

 นักศึกษาแพทย์ปี 5 มาปฏิบัติงานแทน ท่านมีมุมมองอย่างไรกับเรื่องนี้

 ก. 	แพทย์ประจ�าคลินิกและแพทย์ผู้ช่วยกระท�าผิด

 ข.  เฉพาะแพทย์ประจ�าคลินิกกระท�าผิด

 ค.  เฉพาะแพทย์ผู้ช่วยกระท�าผิด

 ง.  ไม่มีผู้ใดกระท�าผิด	เพราะทุกคนหวังดีต่อผู้ป่วย

 จ.  ผู้ป่วยผิดที่มาคลินิกเวลานั้น
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14.  นิวัตน์เป็นโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด ท่ีผ่านมานิวัตน์ได้รับการรักษาจากนายแพทย์อภิรุณ 

 ซึ่งนายแพทย์อภิรุณมักไม่ค่อยซักประวัติเท่าท่ีควรและมักสั่งจ่ายยาชนิดเดิมที่นิวัตน์เคยแจ้งหลายครั้งแล้วว่า 

 ตนเองแพ้ยาชนิดนี้ ท�าให้นิวัตน์ไม่มีความเชื่อมั่นในการรักษาของนายแพทย์อภิรุณเท่าที่ควร จนในปัจจุบัน 

 นิวัตน์ต้องเข้ารับการผ่าตัด แต่นิวัตน์อยากให้แพทย์ท่านอื่นมารับผิดชอบเคสผ่าตัดของตนเองแทน สามารถ 

 ท�าได้หรือไม่

 ก.  ผู้ป่วยสามารถขอเปลี่ยนแพทย์ผู้ให้บริการได้

 ข.  เปลี่ยนได้ในกรณีที่นายแพทย์อภิรุณลางานเท่านั้น

 ค.  เปลี่ยนได	้หากรู้จักกับแพทย์เป็นการส่วนตัว

 ง.  เปลี่ยนไม่ได	้เพราะนายแพทย์อภิรุณรับผิดชอบเคสมาตั้งแต่ต้น

 จ.  ผู้ป่วยไม่สามารถขอเปลี่ยนได	้มีเฉพาะแพทย์เท่านั้นที่จะพิจารณาเปลี่ยนผู้ให้บริการได้

15.  แพทย์หญิงนงนารถรับผิดชอบดูแลเคส ER ช่วงวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 7.00 น.-17.00 น. แต่เช้าวันเสาร ์

 มีการจราจรติดขัดท�าให้มาเข้าท�างานไม่ทัน นายแพทย์ทรงศักดิ์ท่ีรับผิดชอบกะดึกจนถึง 7.00 น. จึงต้องรับ 

 เคสต่อให้จนกระทั่งแพทย์หญิงนงนารถมาถึงตอน 7.50 น. ข้อใดถูกต้อง

 ก.  นายแพทย์ทรงศักดิ์สามารถเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มเติมจากแพทย์หญิงนงนารถได้

 ข.  นายแพทย์ทรงศักดิ์สามารถเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลได้

 ค.  นายแพทย์ทรงศักดิ์ไม่สามารถเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มเติมได	้แต่สามารถขอให้แพทย์หญิงนงนารถเลี้ยงกาแฟได้

 ง.  นายแพทย์ทรงศักดิ์ไม่สามารถเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มหรือเรียกร้องให้แพทย์หญิงนงนารถเลี้ยงกาแฟได้

 จ. นายแพทย์ทรงศักดิ์ควรไปฟ้องกับแผนกบุคคลของโรงพยาบาล

16.  ผู้ป่วยรายหนึ่งมีญาติพามาที่โรงพยาบาล โดยพบว่าผู้ป่วยเสียเลือดมาก หมดสติ BP 78/60 โดยญาติต้องการ 

 ให้แพทย์มาดูแลอาการผู้ป่วยทันที หากท่านเป็นแพทย์ที่เข้าเวรอยู่ขณะนั้นท่านจะด�าเนินการอย่างไร

 ก.  ให้รอสักครู	่เพราะก�าลังจะเสร็จเคสที่ดูแลอยู่แล้ว

 ข.  ให้พยาบาลไปดูแลเคสนี้เบื้องต้นก่อนแล้วจึงตามไป

 ค.  วางมือจากเคสที่ดูแลอยู่แล้วมาดูแลเคสนี้ก่อน

 ง.  โทรตามแพทย์ท่านอื่นมาดูแลเคสนี้

 จ.  บอกญาติให้ใจเย็น	ทุกคนต้องมาตามคิว

17.  นายแพทย์วิชชานันท์ได้รับการติดต่อจากสื่อช่องหน่ึงที่จะสัมภาษณ์เรื่องแนวทางในการรักษาโรคกระดูกพรุน 

 ในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อออกอากาศต้องมีการขึ้น Super แสดงรายละเอียดของผู้ถูกสัมภาษณ์ ข้อใดกล่าวถูกต้อง

 ก.  ไม่สามารถแสดงสถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้

 ข.  ไม่สามารถแสดงสถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวได้

 ค.  แสดงสถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได	้แต่ต้องไม่ปรากฏเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว

 ง.  แสดงสถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวได้	

 จ. ไม่สามารถแสดงรายละเอียดใดๆ	ได้ทั้งสิ้น
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44.  โรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้รับรางวัลโรงพยาบาลดีเด่นประจ�าจังหวัด แต่เม่ือท�าการวัดความพึงพอใจในการให ้

 บรกิารของบคุลากรทางการแพทย์ โดยกลุม่ตวัอย่างคอืผูป่้วยทีเ่ข้ามาใช้บรกิารในโรงพยาบาลจ�านวน 400 คน  

 พบว่าความพึงพอใจยังอยู่ในระดับต�่า ท่านมีมุมมองอย่างไรกับเรื่องนี้

 ก.  คุณภาพการให้บริการและทัศนคติของการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์ยังไม่ดีพอ

 ข.		แสดงว่าโรงพยาบาลสร้างผลงานปลอมเพื่อให้ได้รางวัล

 ค.		ควรเพิ่มจ�านวนกลุ่มตัวอย่างให้มากกว่านี้เพื่ออาจจะได้ผลที่ดีขึ้น

 ง. ครั้งนี้แก้ไขไม่ได้แล้ว	ปีหน้าค่อยท�าแบบสอบถามใหม่

 จ.  ผู้ป่วยอาจไม่ชอบบุคลากรที่นี่

45.  เมือ่เพือ่นน�ารายงานมาให้ท่านช่วยดวู่าดพีอหรอืยงัและควรเพ่ิมเตมิส่วนไหนหรอืไม่ ท่านจะด�าเนนิการอย่างไร

 ก.  บอกว่าเพื่อนท�าดีแล้ว	พร้อมแอบเก็บไอเดียมาประยุกต์ท�าของตนเอง

	 ข.		ตอบอย่างตรงไปตรงมาพร้อมช่วยแนะน�าแนวทางในการพัฒนางานให้

	 ค. 	ปฏิเสธเพื่อนเนื่องจากตนเองไม่มีสิทธิ์ตัดสิน	เพราะไม่ใช่อาจารย์

	 ง.  เฉยๆ	ดูแต่ไม่แสดงความคิดเห็น

	 จ. 	ให้เพื่อนไปถามคนอื่น	เพราะตนไม่ว่างมาดูให้

46.  ปัจจุบันตามคลินิกเอกชนต่างๆ มีการเรียกเก็บค่ายา ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการในราคาที่สูงขึ้น ท่านมี 

 มุมมองอย่างไรกับเรื่องนี้ 

 ก.		อาจเป็นข่าวปลอมที่เชื่อไม่ได้

 ข.  เป็นการเอาเปรียบผู้ป่วย

 ค. 	เป็นปกติที่ในวงการแพทย์ก็มีทั้งแพทย์ที่ดีและแพทย์ที่ไม่ดี

 ง. 	เป็นการสนับสนุนให้ผู้ป่วยซื้อยากินเอง

 จ.		ผู้ที่เป็นแพทย์ควรมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

47.  แพทย์ท่านหนึง่เป็นหวัหน้างานของท่าน มาขอให้ท่านออกใบรบัรองแพทย์ให้ลกูสาวเนือ่งจากใช้วนัลาพกัผ่อน 

 ครบแล้วแต่ต้องไปเที่ยวกับครอบครัว ท่านมีมุมมองกับเรื่องนี้อย่างไร

 ก.		ควรปฏิเสธ	เพราะผิดจรรยาบรรณแพทย์

	 ข. 	ควรปฏิเสธพร้อมทั้งแจ้งหัวหน้าว่าไม่ควรท�าเช่นนี้	

 ค.		ควรปฏิเสธ	แต่ไม่จ�าเป็นต้องบอกเหตุผลเพราะเสียเวลาอธิบาย

 ง. 	ออกใบรับรองแพทย์ให้	เพราะถือว่าเป็นค�าสั่งของหัวหน้า

 จ. ออกใบรับรองแพทย์ให้และขอเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

48.  ท่านคิดว่าการกระท�าตามข้อใดจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด

 ก. 	การฟังบรรยาย

 ข.		การลองผิดลองถูกและเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง

 ค. 	การดูยูทูปเบอร์

 ง. 	การท�างานกลุ่มร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน

 จ.  การอ่านหนังสือและข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
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พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้และตอบค�าถามข้อ 1-5

	 รีสอร์ทแห่งหนึ่งมีพื้นที่เป็นรูปส่ีเหลี่ยมผืนผ้า	 ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่พัก	 Pool	 Villa	 2	 ห้อง	 ส่วนทาง	

ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นห้อง	VIP	Pool	Villa	1	และทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นห้อง	VIP	Pool	Villa	2	 เนื่องจากสามารถ	

เดินลงทะเลได้เลย	 บริเวณมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นห้อง	 Standard	 จ�านวน	 20	 ห้อง	 และด้านหน้าเยื้องขวาของ	

ห้อง	Standard	เป็นสระว่ายน�้าส่วนกลาง

	 ส�าหรับรายละเอียดที่พัก	มีดังนี้

	 	 -	ห้อง	Standard		 ราคาคืนละ	1,250	บาท	เข้าพักได	้ผู้ใหญ่	2	ท่าน	เด็กเล็ก	1	ท่าน

	 	 -	ห้อง	Pool	Villa		 ราคาคืนละ	5,200	บาท	เข้าพักได	้ผู้ใหญ่	2	ท่าน	เด็ก	2	ท่าน

	 	 -	ห้อง	VIP	Pool	Villa	 ราคาคืนละ	8,250	บาท	เข้าพักได้	ผู้ใหญ่	4	ท่าน	เด็ก	2	ท่าน

	 เด็กเล็กที่อายุไม่ถึง	 5	 ปี	 เข้าพักฟรี	 ส่วนเด็กที่อายุไม่ถึง	 3	 ปี	 สามารถขอเตียงเสริมได	้ ฟรีค่าเตียงเสริมส�าหรับเด็ก	

อายุไม่เกิน	10	ปี	ราคาคืนละ	500	บาท

1.  ทะเลอยู่ทางทิศใด

 ก.		ทิศเหนือ

 ข.		ทิศใต้

 ค.  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

 ง.  ทิศตะวันตก

 จ.  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

2.  ห้อง Pool Villa อยู่ทางด้านใดของห้อง Standard

 ก.  ด้านซ้าย

 ข.  ด้านขวา

 ค.  ด้านหน้า

 ง.  ด้านหลังเยื้องซ้าย

 จ.  ด้านหน้าเยื้องขวา

3.  หากท่านพักห้อง Pool Villa และต้องการเดินลงทะเลด้วยระยะทางที่สั้นที่สุด ท่านต้องเดินผ่านสถานที่ใด

 ก.  ลานจอดรถ

 ข.  VIP	Pool	Villa	1

 ค.  VIP	Pool	Villa	2

 ง.  Standard

 จ.  ฟิตเนส

เชาว์ปัญญา
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5.  ข้อสรุปที่ 1 เพื่อนอาร์ตในบริษัทเดียวกันสูบบุหรี่ ข้อสรุปที่ 2 แฟนอาร์ตสูบบุหรี่

 ก.		ข้อสรุปทั้ง	2	ข้อเป็นจริง

 ข. 	ข้อสรุปทั้ง	2	ข้อไม่เป็นจริง

 ค. 	ข้อสรุปข้อใดข้อหนึ่งเป็นจริง

 ง. 	ข้อสรุปทั้ง	2	ข้อไม่แน่ชัด

 จ. 	ข้อมูลที่ให้มาไม่เพียงพอ

6.  ถ้าอ่านหนังสือเยอะ แล้วจะสอบผ่าน เขาอ่านหนังสือน้อย สรุปได้ตามข้อใด

 ก. 	เขาสอบผ่าน

 ข. 	เขาสอบไม่ผ่าน

	 ค.		เขาอ่านหนังสือน้อย

 ง. 	เขาอ่านหนังสือเยอะ

 จ.  ข้อมูลที่ให้มาไม่เพียงพอ

พิจารณาเงื่อนไขต่อไปนี้ ส�าหรับตอบค�าถามข้อ 7-10

	 มินอาเป็นนักเรียนทุน

	 เนอาร์เป็นเพื่อนของมินอา

	 เนอาร์ไม่ได้จบปริญญาโท

	 เพื่อนของมินอาทุกคนเป็นนักเรียนทุน

	 เพื่อนของมินอาบางคนก�าลังจะแต่งงาน

7.  ข้อสรุปที่ 1 เนอาร์จบปริญญาเอก   ข้อสรุปที่ 2 มินอาจบปริญญาเอก

	 ก. 	ข้อสรุปทั้ง	2	ข้อเป็นจริง

 ข.		ข้อสรุปทั้ง	2	ข้อไม่เป็นจริง

 ค.		ข้อสรุปข้อใดข้อหนึ่งเป็นจริง

 ง.		ข้อสรุปทั้ง	2	ข้อไม่แน่ชัด

 จ. 	ข้อมูลที่ให้มาไม่เพียงพอ

8.  ข้อสรุปที่ 1 ในกลุ่มเพื่อนมินอาบางคนจะแต่งงาน  ข้อสรปุที ่2 เพือ่นของมนิอาในกลุม่ทกุคนเป็นนกัเรยีนทนุ

	 ก. 	ข้อสรุปทั้ง	2	ข้อเป็นจริง

 ข.		ข้อสรุปทั้ง	2	ข้อไม่เป็นจริง

 ค.		ข้อสรุปข้อใดข้อหนึ่งเป็นจริง

 ง.		ข้อสรุปทั้ง	2	ข้อไม่แน่ชัด

 จ. 	ข้อมูลที่ให้มาไม่เพียงพอ

9.  ข้อสรุปที่ 1 เนอาร์ยังโสด     ข้อสรุปที่ 2 มินอายังโสด

	 ก. 	ข้อสรุปทั้ง	2	ข้อเป็นจริง

 ข.		ข้อสรุปทั้ง	2	ข้อไม่เป็นจริง

 ค.		ข้อสรุปข้อใดข้อหนึ่งเป็นจริง

 ง.		ข้อสรุปทั้ง	2	ข้อไม่แน่ชัด

 จ. 	ข้อมูลที่ให้มาไม่เพียงพอ
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34.  รูปใดไม่เข้าพวก

 ก.	  ข.  ค. 	 ง.	  จ.	

35.  พิจารณาหาความสัมพันธ์จากภาพต่อไปนี้

	
1  

2  

12  

6  

6  

7  

7  

? 

 ก.	6 ข.	12 ค. 14	 ง.	30 จ. 28

พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้เพื่อใช้ตอบค�าถามข้อ 36-40

แผนที่บูธการจัดร้านค้าในงานประจ�าปีของโรงเรียนดังนี้

    

    

เวท ี

ประตูโรงเรียน 

B1  B4  B3  B2  

A1  A4  A3  A2  
C3 

C2  

C1  

	 -	 หมวดอักษรเดียวกันจะขายของประเภทเดียวกัน

	 -		 ร้านขายหนังสือมีจ�านวนน้อยที่สุด

	 -		 ร้านขายไอศกรีมอยู่ใกล้เวทีที่สุด

	 -		 บูธ	A1	ขายเสื้อผ้าแฟชั่น
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43.  หาก Marvelous = 45 และ Futuristic = 46 

 Incredible = ?

 ก. 45 ข.	46	 ค. 47 ง.	48 จ. 49

44.  นักเรียน 8 คน ต้องถือธงประจ�าสีในงานกีฬาสีประกอบด้วยสีส้ม สีฟ้า สีม่วง และสีแดง สีละ 2 คน 

 โดยจะต้องแบ่งกลุ่มยืนในสนามฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ตามข้อก�าหนดดังนี้

 แต่ละสีจะยืนแยกหรือยืนด้วยกันก็ได้

 สีส้มกับสีแดงต้องยืนคนละฝั่งกัน

 นักเรียนสีส้ม (1) กับสีม่วง (2) สนิทกันมาก จึงต้องยืนด้วยกัน

 นักเรียนสีฟ้า (1) ไม่ถูกกับสีแดง (1) และสีส้ม (2)

 การยืนด้วยกันของคู่ใดถูกต้อง

 ก. สีส้ม	(2)	-	สีฟ้า	(1)

 ข. สีส้ม	(1)	-	สีแดง	(1)

 ค.	สีฟ้า	(2)	-	สีม่วง	(2)

 ง.	สีส้ม	(2)	-	สีม่วง	(2)

 จ. สีฟ้า	(1)		-	สีแดง	(1)

45.  หากรับประทานยา A 250 mg ยา A จะใช้เวลา 10 นาที จึงออกฤทธิ์ โดยการหักแบ่งยา A อาจส่งผลต่อระดับ 

 การปลดปล่อยตัวยาได้

 

0 

20 

40 

mcg/ml 

ระดับที่ยาออกฤทธิ์ 

ระดับที่เกิดผลขางเคียง 

เวลา 10 min 5 min 15 min 20 min 

ระดับยาในกระแสเลือด 

	 ข้อใดกล่าวถูกต้อง

 ก.  หากรับประทานยา	A	250	mg	จ�านวน	2	เม็ด	ผ่านไป	10	นาที	ยาจึงออกฤทธิ์

 ข.  หากรับประทานยา	A	250	mg	จ�านวน	2	เม็ด	ผ่านไป	5	นาที	ยาจึงออกฤทธิ์

 ค.		หากแบ่งครึ่งยา	A	250	mg	โดยรับประทานห่างกัน	5	นาที	ผ่านไป	10	นาที	ยาจึงออกฤทธิ์

 ง.  หากแบ่งครึ่งยา	A	250	mg	โดยรับประทานห่างกัน	5	นาที	ผ่านไป	5	นาที	ยาจึงออกฤทธิ์

 จ.  ไม่มีข้อถูก
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ความคิดเชื่อมโยง

รู้ลึกรู้จริงเรื่องสิวสิว

สิว	 (Acne)	 ถือเป็นปัญหาที่กวนใจใครหลายคนเพราะส่งผลถึงบุคลิกภาพและสร้างความร�าคาญใจในการด�าเนินชีวิต	

แต่ละวัน  โดยสิวเกิดจากต่อมไขมันในรูขุมขนเกิดการอุดตัน	 โดยอาจจะมีการติดเชื้อหรือการอักเสบร่วมด้วยก็ได้		

สิวอักเสบมักจะมีการอักเสบของรูขุมขน	 (Follicles)	 และต่อมไขมัน	 (Sebaceous	 gland)สิวอักเสบที่พบมักจะมีการติดเชื้อ	

แบคทีเรีย	 Propionibacterium	 acnes	หรือเชื้อ	 P.acne	 ร่วมด้วย	 จึงเป็นที่มาของการให้ยารักษาสิวที่บางครั้งจะมีการให้ยา	

ปฏิชีวนะร่วมด้วย

ส�าหรับกลไกของการเกิดสิวเกิดจากต่อมไขมันมีการสร้างน้�ามันหรือไขมันมากเกินไปท�าให้เกิดการสะสมในรูขุมขน	

มีการกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังสร้างเคราตินมากข้ึน	 ส่งผลให้เคราตินไปจับตัวกับไขมันและเกิดเป็นสิวอุดตัน	 (Comedone)		

ซึ่งการอุดตันท�าให้เกิดสภาพท่ีเอ้ือต่อการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย	 P.acne	 จึงน�าไปสู่การติดเชื้อตามมา	 ซึ่งแบคทีเรีย		

P.acnes	 จะมีกลไกในการสร้างแผ่นฟิล์มบนชั้นผิวหนังจึงเป็นการขัดขวางกระบวนการหลุดลอกของช้ันผิวหนังท�าให้เกิดการ	

อุดตันในที่สุด

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดสิว	สามารถแบ่งได้เป็น	2	ปัจจัยหลัก	ได้แก่

1.	 ปัจจัยภายใน	เช่น

	 -	ฮอร์โมน	:	ฮอร์โมนที่มีผลต่อการเกิดสิว	คือ	ฮอร์โมนแอนโดรเจนที่มีผลในการกระตุ้นต่อมไขมัน	โดยฮอร์โมนนี้	

จะสูงขึ้นเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น

	 -	กรรมพันธุ	์:	เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดสิวได้เช่นกัน	

	 -	สภาพผิวของแต่ละบุคคล	:	ผู้ที่มีผิวมันจะมีโอกาสที่จะเกิดสิวได้มากกว่า

2.	ปัจจัยภายนอก	เช่น

	 -	อาหาร	:	ผู้ที่ชอบรับประทานอาหารหวาน	และอาหารประเภทแป้งเป็นประจ�า	จะมีโอกาสเกิดสิวได้ง่ายกว่า

	 -	ยา	:	ยาบางชนิดมีผลข้างเคียงที่ท�าให้เกิดสิวได้

	 -	 เครื่องส�าอาง	:	เครื่องส�าอางบางชนิดอาจอุดตันรูขุมขนและเป็นสาเหตุให้เกิดสิว

ประเภทของสิวสามารถแบ่งตามการอักเสบได้เป็น	2	ประเภท	ได้แก่ 

1.	สิวที่ไม่มีการอักเสบ แบ่งออกเป็น

	 1.1	 สิวอุดตันหัวปิด	(Closed	Comedone)	หรือสิวอุดตันหัวขาว	(Whiteheads) 

	 	 	 สิวอุดตันหัวขาวเกิดจากการที่รูขุมขนอุดตันท�าให้แบคทีเรีย	 ซีบัม	 และเคราตินรวมกันเกิดถุงซีสต์	

	 	 	 (Cystic	space)	ซึ่งหากปล่อยไว้เป็นเวลานานจะน�าไปสู่การเกิดสิวอักเสบ

	 1.2		 สิวอุดตันหัวเปิด	(Open	Comedone)	หรือสิวอุดตันหัวด�า	(Blackheads)

	 	 	 สิวอุดตันหัวด�าจะสามารถเห็นหัวสิวได้จากภายนอก	 เกิดจากการอุดตันของเคราตินและไขมันที่เป็นการ	

	 	 	 อุดตันบริเวณตื้นแต่จะท�าให้รูขุมขนกว้างขึ้น
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2.	 สิวอักเสบ 

	 แบคทีเรีย	 P.acnes	 เกิดการเจริญเติบโตและย่อยสลายน้�ามันส่งผลกระตุ้นให้เกิดการอักเสบรุนแรง	

และก่อให้เกิดสิวอักเสบ	 ท�าให้เกิดสิวที่มีลักษณะเป็นตุ่มนูนแดงและสิวหัวหนองขึ้นในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 สิวที่เป็นตุ่มแดง	

(สิวอักเสบ) สิวที่มีหนอง	(สิวตุ่มหนอง) สิวอักเสบขนาดใหญ่	(สิวหัวช้าง) หรือสิวที่มีการท�าลายของผิวข้างในจนเป็นโพรง

การรักษาสิว

การรักษาด้วยยาทา

มักใช้ยาในกลุ่มอนุพันธ์วิตามินเอ	 โดยจะช่วยลดการอุดตันและลดการอักเสบของสิวได้	 หรืออาจใช้ยา	 Benzoyl		

peroxide	 กลไกการออกฤทธ์ิ	 คือ	 จะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรีย	 ช่วยลดการอักเสบของสิว	 ป้องกันไม่ให้สิวรุนแรงขึ้น	 นอกจากน้ี	

อาจใช้ยาทาที่มีฤทธิ์เป็นกรด	 เช่น	 กรดอะซีลาอิก	 (Azelaic	 acid)	 กรดซาลิไซลิก	 (Salicylic	 acid)	 ท่ีมีคุณสมบัติหลักในการ	

ช่วยผลัดเซลล์ผิว	ลดการอุดตันของสิวได้

การรักษาด้วยยารับประทาน

ในการรกัษาสวิดว้ยยาชนดิรบัประทานจะพจิารณาเมือ่มคีวามรนุแรงของสวิระดบัปานกลางขึน้ไป	มกัจะรกัษาโดยการ	

ให้รับประทานยาปฏิชีวนะ	 เช่น	 Tetracycline	 หรือยากลุ่ม	Macrolide	 ส่วนถ้ามีความรุนแรงของสิวมากจึงจะพิจารณาใช้ยา		

Isotretinoin	ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของวิตามินเอ	เป็นยาที่มีผลข้างเคียงมาก	ดังนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา

การป้องกันการเกิดสิวสามารถท�าได้ด้วยการรักษาความสะอาดบนใบหน้า	 เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความอ่อนโยน	

และเหมาะกับสภาพผิวของตนเอง	 ไม่แกะเกาหรือบีบสิวอุดตัน	 ออกก�าลังกายสม่�าเสมอ	 ด่ืมน้�าและพักผ่อนให้เพียงพอ	

ลดความเครียดและรับประทานอาหารที่มีประโยชน	์

บทความโดย	ภญ.ณัฐรัตน์	สหวัชรินทร์
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เลขก�ากับ ข้อความที่ก�าหนด ที่ว่างส�าหรับร่างรหัสค�าตอบ

01 สิว

02 บุคลิกภาพ

03 ความร�าคาญใจในการด�าเนินชีวิต

04 ต่อมไขมันมีการสร้างน�า้มันหรือไขมันมากเกินไป

05 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดสิว

06 ปัจจัยภายใน

07 ฮอร์โมน

08 กรรมพันธุ์

09 ปัจจัยภายนอก

10 อาหาร

11 เครื่องส�าอาง

12 ประเภทของสิว

13 สิวที่ไม่มีการอักเสบ

14 สิวอักเสบ

15 แบคทีเรีย	P.acnes

16 สิวตุ่มหนอง

17 สิวหัวช้าง

18 การรักษาด้วยยาทา

19 การรักษาด้วยยารับประทาน

20 การรักษาความสะอาดบนใบหน้า
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ที่ว่างส�าหรับร่างแผนภูมิหรือค�าตอบ
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ชุดที่ 1 
เฉลยจริยธรรมทางการแพทย์ 

เฉลยเก็งข้อสอบความถนัดแพทย์ กสพท

1.  ตอบ ข.

เหตุผล	 ตามขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยการรกัษาจรยิธรรมแหง่วชิาชีพเวชกรรม	ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมตอ้งไม่เปดิเผย	

	 ความลบัของผูป้ว่ยหรอืผูป่้วยทีเ่สยีชวีติแลว้	ซึง่ตนทราบมาเน่ืองจากการประกอบวิชาชพี	เวน้แต่ไดร้บัความยนิยอม

	 โดยชอบด้วยกฎหมายหรือเมื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามหน้าที	่

2.  ตอบ ง. 

เหตุผล	 ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม	ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่เจตนา	

	 ทุจริตในการออกใบรับรองแพทย์

3.  ตอบ จ.

เหตุผล	 ตามขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยการรกัษาจรยิธรรมแหง่วิชาชีพเวชกรรม	ผูป้ระกอบวชิาชีพผูท้�าการทดลองในมนษุย์	

	 ต้องรับผิดชอบต่ออันตรายหรือผลเสียหาย	 เนื่องจากการทดลองที่บังเกิดต่อผู้ถูกทดลองอันไม่ใช่ความผิดของ	

	 ผู้ถูกทดลองเอง

4.  ตอบ ก.

เหตุผล	 ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม	 ถือว่าทั้งแพทย์ประจ�าคลินิกและแพทย์	

	 ผู้ช่วยกระท�าผิด	 โดยแพทย์ประจ�าคลินิกผิดเนื่องจากเป็นการประกอบวิชาชีพโดยไม่ค�านึงถึงความปลอดภัยของ	

	 ผู้ป่วย	ส่วนแพทย์ผู้ช่วยผิดเนื่องจากประกอบโรคศิลปะโดยผิดกฎหมาย

5.  ตอบ ค.

เหตุผล	 ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม	 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม	 ผู้ท�าการ	

	 ปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิตต้องมีคุณสมบัติดังนี้

	 1.	เป็นอายุรแพทย์โรคเลือด	หรือกุมารแพทย์โรคเลือดผู้ได้รับวุฒิบัตร	หรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา	

	 2.	เป็นอายุรแพทย์หรือกุมารแพทย์ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิด	

	 	 เม็ดโลหิตที่แพทยสภารับรอง

6.  ตอบ ง.

เหตุผล	 ตามขอ้บงัคบัแพทยสภาว่าดว้ยการรกัษาจรยิธรรมแหง่วชิาชพีเวชกรรม	ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมผูใ้ดทีไ่ปท�าการ	

	 ประกอบวชิาชพีเวชกรรมในสถานพยาบาล	ถา้มไิด้เปน็ผูป้ฏบิตังิานประจ�าหรอืไปปฏบิตังิานไมเ่ป็นเวลาทีแ่นน่อน	

	 ไม่มีสิทธิท่ีจะให้มีการประกาศชื่อของตน	 ณ	 สถานพยาบาลนั้น	 เว้นแต่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะมีการท�า	

	 ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ด�าเนินการสถานพยาบาลนั้น
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41.  ตอบ ค.

เหตุผล	 เมือ่เปรยีบเทยีบสถานการณข์องแพทย์	นัน่คือแพทย์ตอ้งมคีวามเขา้ใจผู้ปว่ย	เอาใจเขามาใสใ่จเรา	ทัง้ในดา้นสภาวะ	

	 ทางร่างกาย	จิตใจ	และปัจจัยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เกิดการรักษาที่มีประสิทธิภาพและประสบความส�าเร็จ

42.  ตอบ ง.

เหตุผล	 เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ของแพทย	์นั่นคือแพทย์ต้องให้บริการผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมตามล�าดับ	ไม่มีการเลือก	

	 ปฏิบัต	ิเว้นแต่เคสที่พิจารณาแล้วว่าอาจถึงแก่ชีวิต

43.  ตอบ จ.

เหตุผล	 การแจง้วา่ผูส้มัครทกุคนมคีวามสามารถใกล้เคียงกนัเปน็การแสดงถงึความเทา่เทยีม	การแจง้วา่ดฉินัมีความพรอ้ม	

	 ทัง้ในดา้นประสบการณ์และความเช่ียวชาญในงานน้ี	เปน็การแสดงถงึความสามารถและขดีความสามารถของตนเอง

44.  ตอบ ก.

เหตุผล	 แสดงว่าโรงพยาบาลมีมาตรฐานในการให้บริการและการท�างานที่ไม่เท่าเทียม	 ไม่เป็นระบบทั้งองค์กร	 จึงควร	

	 ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและทัศนคติของการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์	 เพื่อให้ผู้มารับบริการ	

	 มีความพึงพอใจมากขึ้น	

45.  ตอบ ข.

เหตุผล	 ในฐานะแพทย์ควรพูดความจริงพร้อมทั้งแนะน�าหรือให้ค�าปรึกษา	 ให้ข้อมูลทางการรักษากับผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วย	

	 พิจารณาในการรักษาและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

46.	
ตัวเลือก คะแนน เหตุผล

ข. 1 ในสังคมทุกคนมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของความคิด	พฤติกรรม	ทัศนคติ

ในด้านต่างๆ	ซึ่งในฐานะแพทย์ควรให้หลักจริยธรรมทางการแพทย์เป็นหลัก

ในการประกอบวิชาชีพ
ค. 3

จ. 2

	 	

		

47.	
ตัวเลือก คะแนน เหตุผล

ก. 3 ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม	

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่เจตนาทุจริตในการออกใบรับรองแพทย์ข. 2

ค. 1

	 	

		

48.	
ตัวเลือก คะแนน เหตุผล

ข. 3 การลองผิดลองถูกท�าให้เกิดประสบการณ์ตรงท�าให้เกิดการเรียนรู้ระยะยาว

และสามารถสร้างความช�านาญเฉพาะด้านได้ง. 2

จ. 1
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เฉลยเชาว์ปัญญา

เหตุผล	 ส�าหรับข้อ	1-3	จากโจทย์จะสามารถวาดแผนภาพได	้ดังนี้

	

 

ทิศเหนือ

 ทิศตะวันออก 

 ทิศใต 

Standard 

สระน้ำ 

Pool Villa  

Pool Villa  

VIP Pool Villa 1 VIP Pool Villa 2 

ทิศตะวันตก

1.  ตอบ ข.

2.  ตอบ ก.

3.  ตอบ ข.

4.  ตอบ ง.

เหตุผล	 เนื่องจากห้อง	Standard	รองรับผู้เข้าพักได้	ผู้ใหญ่	2	ท่าน	เด็กเล็ก	1	ท่าน	แสดงว่าหากมีลูก	ครอบครัวนี้จะมีลูก	

	 ที่อายุไม่ถึง	5	ป	ีที่จัดว่าเป็นเด็กเล็ก

5.  ตอบ ค.

เหตุผล	 จากรายละเอียดที่พัก	มีดังนี้

	 -	ห้อง	Standard		 ราคาคืนละ	1,250	บาท	เข้าพักได	้ผู้ใหญ่	2	ท่าน	เด็กเล็ก	1	ท่าน

	 -	ห้อง	Pool	Villa		 ราคาคืนละ	5,200	บาท	เข้าพักได	้ผู้ใหญ่	2	ท่าน	เด็ก	2	ท่าน

	 -	ห้อง	VIP	Pool	Villa	 ราคาคืนละ	8,250	บาท	เข้าพักได้	ผู้ใหญ่	4	ท่าน	เด็ก	2	ท่าน

	 เด็กเล็กที่อายุไม่ถึง	5	ปี	เข้าพักฟร	ีส่วนเด็กที่อายุไม่ถึง	3	ปี	สามารถขอเตียงเสริมได	้ฟรีค่าเตียงเสริมส�าหรับเด็ก	

	 อายุไม่เกิน	10	ป	ีราคาคืนละ	500	บาท

	 ค่าห้องของพี่เลี้ยง	1,250	บาท		2	คืน	=	2,500	บาท

	 ค่าห้องของพ่อ	แม่	ลูก	เนื่องจากระบุแค่ห้องที่มีสระว่ายน้�าในตัวจึงสามารถคิดได	้2	รูปแบบ	ดังนี้

	

ห้อง	Pool	Villa ห้อง	VIP	Pool	Villa

ค่าห้อง 5,200	บาท		2	คืน	=	10,400	บาท 8,250	บาท		2	คืน	=	16,500	บาท

ค่าเตียงเสริมเด็กคืนที่	2	 500	บาท 500	บาท

รวม 10,900	บาท 17,000	บาท
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24. ตอบ ข.

เหตุผล		 น้�าส้มคั้น	200	ขวด	ต้องใช้ส้ม	700	ผล

								 น้�าส้มคั้น	500	ขวด	ต้องใช้ส้ม	=	500		700	
200

	=	1,750	ผล

25.  ตอบ ค.

เหตุผล		 เมื่อ	5	ปีที่แล้ว	ลุงเออาย	ุ=	60	-	10	=	50

									 เมื่อ	5	ปีที่แล้ว	รุ่นน้องอาย	ุ=	50	-	3	=	47

					 ตอนนี้รุ่นน้องอาย	ุ=	47	+	5	=	52

26.  ตอบ ค.

เหตุผล	 125	+	5	=	130					130	+	10	=	140					140	+	15	=	155					155	+	20	=	175

27.  ตอบ ข.

เหตุผล	 30	+	10	=	40					40	+	20	=	60					60	+	30	=	90					90	+	40	=	130

28.  ตอบ ค.

เหตุผล	 12	+	21	=	14					14	+	22	=	18					18	+	23	=	26					26	+	24	=	42

29.  ตอบ จ.

เหตุผล	

20
12

					
25
15

						
32
20

						
41
27

						
52
36

+5

+5+3

+7

+7

+9

+9

+11

30.  ตอบ จ.

เหตุผล	 1,458	-	41	=	1,452						1,452	-	42	=	1,436						1,436	-	43	=	1,372						1,372	-	44	=	1,116

31.  ตอบ ก.

เหตุผล	

3 

1 

2 
7 

1 3 

4 

12 
3 7 

2 

14  
4 2 

1 

? 

(1 × 2) + 3 + 2 = 7   (4 × 2) + 3 + 1 = 12   (2 × 2) + 7 + 3 = 14   (1 × 2) + 4 + 2 = 8  

	

	 เลขที่ช่องกลาง	=	สองเท่าของจ�านวนบน	+	จ�านวนซ้าย	+	จ�านวนขวา
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เฉลยความคิดเชื่อมโยง

รู้ลึกรู้จริงเรื่องสิวสิว 

สิว	(Acne)	ถือเป็นปัญหาที่กวนใจใครหลายคนเพราะส่งผลถึงบุคลิกภาพและสร้างความร�าคาญใจในการด�าเนินชีวิต

โดยแต่ละวัน 

ส�าหรับกลไกของการเกิดสิวเกิดจากต่อมไขมันมีการสร้างน้�ามันหรือไขมันมากเกินไปท�าให้เกิดการสะสมในรูขุมขน	

	 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดสิว	สามารถแบ่งได้เป็น	2	ปัจจัยหลัก	ได้แก่

	 	 1.	ปัจจัยภายใน	เช่น

บ่งชี้ว่า	01	ท�าให้เกิด	02	และ	03

บ่งชี้ว่า	04	ท�าให้เกิด	01

บ่งชี้ว่า	05	ประกอบด้วย	06	และ	09

บ่งชี้ว่า	06	ประกอบด้วย	07	และ	08

01	=	02A	03A

04	=	01A

05	=	06D	09D

06	=	07D	08D

01 02 03

04

05

06

โดยสิวเกิดจากต่อมไขมันในรูขุมขนเกิดการอุดตัน	โดยอาจจะมีการติดเชื้อหรือการอักเสบร่วมด้วยก็ได้	สิวอักเสบมักจะมีการ	

อักเสบของรูขุมขน	(Follicles)	และต่อมไขมัน	(Sebaceous	gland)	สิวอักเสบท่ีพบมักจะมีการติดเช้ือแบคทีเรีย	Propionibacterium		

acnes	หรือเชื้อ	P.acne	ร่วมด้วย	จึงเป็นที่มาของการให้ยารักษาสิวที่บางครั้งจะมีการให้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วย

มีการกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังสร้างเคราตินมากขึ้น	 ส่งผลให้เคราตินไปจับตัวกับไขมันและเกิดเป็นสิวอุดตัน	 (Comedone)		

ซึ่งการอุดตันท�าให้เกิดสภาพที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย	 P.acne	 จึงน�าไปสู่การติดเช้ือตามมา	 ซ่ึงแบคทีเรีย		

P.acnes	 จะมีกลไกในการสร้างแผ่นฟิล์มบนชั้นผิวหนังจึงเป็นการขัดขวางกระบวนการหลุดลอกของชั้นผิวหนังท�าให้เกิดการ	

อุดตันในที่สุด
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	 -	ฮอร์โมน :	ฮอร์โมนที่มีผลต่อการเกิดสิว	คือ	ฮอร์โมนแอนโดรเจนที่มีผลในการกระตุ้นต่อมไขมัน	โดยฮอร์โมนนี	้

จะสูงขึ้นเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น

	 -	กรรมพันธุ์ :	เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดสิวได้เช่นกัน	

	 -	สภาพผิวของแต่ละบุคคล	:	ผู้ที่มีผิวมันจะมีโอกาสที่จะเกิดสิวได้มากกว่า

	 1.	สิวที่ไม่มีการอักเสบ แบ่งออกเป็น

	 1.1	สิวอุดตันหัวปิด	(Closed	Comedone)	หรือสิวอุดตันหัวขาว	(Whiteheads) 

	 	 สิวอุดตันหัวขาวเกิดจากการท่ีรูขุมขนอุดตันท�าให้แบคทีเรีย	ซีบัม	และเคราตินรวมกันเกิดถุงซีสต์	(Cystic	space)	

	 	 ซึ่งหากปล่อยไว้เป็นเวลานานจะน�าไปสู่การเกิดสิวอักเสบ

	 1.2	สิวอุดตันหัวเปิด	(Open	Comedone)	หรือสิวอุดตันหัวด�า	(Blackheads)

	 	 สิวอุดตันหัวด�าจะสามารถเห็นหัวสิวได้จากภายนอก	 เกิดจากการอุดตันของเคราตินและไขมันที่เป็นการ	

	 	 อุดตันบริเวณตื้นแต่จะท�าให้รูขุมขนกว้างขึ้น

	 -	อาหาร :	ผู้ที่ชอบรับประทานอาหารหวาน	และอาหารประเภทแป้งเป็นประจ�า	จะมีโอกาสเกิดสิวได้ง่ายกว่า

	 -	ยา	:	ยาบางชนิดมีผลข้างเคียงที่ท�าให้เกิดสิวได้

	 -	เครื่องส�าอาง :	เครื่องส�าอางบางชนิดอาจอุดตันรูขุมขนและเป็นสาเหตุให้เกิดสิว

	 2.	สิวอักเสบ 

 แบคทีเรีย P.acnes	 เกิดการเจริญเติบโตและย่อยสลายน้�ามันส่งผลกระตุ้นให้เกิดการอักเสบรุนแรงและก่อให้

เกิดสิวอักเสบ	ท�าให้เกิดสิวที่มีลักษณะเป็นตุ่มนูนแดงและสิว

07

08

	 	 2.	ปจัจยัภายนอก	เชน่

  ประเภทของสิวสามารถแบ่งตามการอักเสบได้เป็น	2	ประเภท	ได้แก่

บ่งชี้ว่า	09	ประกอบด้วย	10	และ	11

บ่งชี้ว่า	12	ประกอบด้วย	13	และ	14

บ่งชี้ว่า	15	ท�าให้เกิด	14

09	=	10D	11D

12	=	13D	14D

15	=	14A

09

12

13

14

15

10

11
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เลขก�ากับ ข้อความที่ก�าหนด ที่ว่างส�าหรับร่างรหัสค�าตอบ

01 สิว 02A 03A

02 บุคลิกภาพ 99H

03 ความร�าคาญใจในการด�าเนินชีวิต 99H

04 ต่อมไขมันมีการสร้างน�า้มันหรือไขมันมากเกินไป 01A

05 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดสิว 06D 09D

06 ปัจจัยภายใน 07D 08D

07 ฮอร์โมน 99H

08 กรรมพันธุ์ 99H

09 ปัจจัยภายนอก 10D 11D

10 อาหาร 99H

11 เครื่องส�าอาง 99H

12 ประเภทของสิว 13D 14D

13 สิวที่ไม่มีการอักเสบ 99H

14 สิวอักเสบ 16D 17D

15 แบคทีเรีย	P.acnes 14A

16 สิวตุ่มหนอง 99H

17 สิวหัวช้าง 99H

18 การรักษาด้วยยาทา 01F

19 การรักษาด้วยยารับประทาน 01F

20 การรักษาความสะอาดบนใบหน้า 01F
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ที่ว่างส�าหรับร่างแผนภูมิหรือค�าตอบ

01 

16 

17 

15 

14 

13 12 

11 

10 

08 

07 

09 

06 

05 

20 

19 

18 04 

03 

02 

 
 
 

 

BOOK_��������� TPAT1 ��������� ���� (�������) ����������������� 100%.indd   172 8/11/2565   14:24:56

ตัวอย่างหนังสือ




