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Dear Parent or Guardian, 

There has been a possible case of ringworm within your child’s class and your child may have 
been exposed. 

• What is ringworm?  
o Ringworm is a fungal infection of the skin that can affect different parts of the body. 

How it looks depends on where it is. On the skin it presents as a roughly circular, scaly, 
itchy rash. Sometimes there may be small blisters and even pus filled spots. It can 
involve the nails, causing them to thicken and discolor. On the scalp it often starts as a 
small bump, gradually spreading outwards and is associated with hair loss. On the feet 
there may be cracking between the toes. 
 

• What should I do now? 
o As ringworm spreads through skin contact or through contact with infectious skin flakes 

shed into clothes or the environment, it can easily spread within a school. It is important 
that you check your child’s skin and hair for the presence of any suspicious lesion. 
 

• What should I do if I think my child has ringworm? 
o If you see any suspicious areas on your child’s skin or scalp, bring the child to your family 

doctor. The doctor will be able to decide by looking at it directly, by examining it with 
special light, or by examining some skin cells under the microscope whether or not it is 
ringworm. Once the diagnosis is made treatment can be given. It is important that the 
rest of the family is checked for ringworm. Also check and treat symptomatic pets. 
 

• Can my child stay in school? 
o Yes. However, to prevent the spread of infection to others it is important that the 

affected child receives appropriate treatment. 

Thank you for giving this your attention. Your doctor will be able to answer any further 
questions that you might have about ringworm. 

 

Yours sincerely, 



 Unity Concord Nursing Team 

อาการ 

ลกัษณะท่ีพบแบบชนิดเป็นวง เร่ิมตน้เป็นตุ่มแดงเล็กๆ ขยายวงกวา้งเป็นวงกลมเห็นเป็นขอบเขตชดัเจน ผิวจะแห้ง และอาจมีขยุ บริเวณตรงกลางเห็น

เป็นผิวหนงัปกติ วงมีขนาดตั้งแต่เล็กถึงใหญ่ อาจพบมีวงซ้อนหลายวงเน่ืองจากวงขอบในส่วนท่ีเป็นก่อนหาย และบางคร้ังพบเป็นกอ้นแขง็บริเวณขมุ

ขน หรือมีลกัษณะเป็นตุ่มน ้าใสเล็กๆ แลว้แตกได ้

เช้ือกลากสามารถท าให้เกิดพยาธิสภาพท่ีผิวหนงัไดท้ัว่ไป รวมทั้งเส้นผมและเล็บ การอกัเสบจะรุนแรงท่ีบริเวณของผ่ืนโดยจะขยายออกเป็นบริเวณ

กวา้ง ตรงกลางผ่ืนจะเหลือรอยโรคจาง ๆ อาการทางคลินิกอาจมีความแตกต่างกนับา้งในแต่ละบริเวณ ปฏิกิริยาของร่างการท่ีมีต่อเช้ือจะมีความรุนแรง

มากนอ้ยข้ึนอยูก่บัชนิดของเช้ือ และระดบัภูมิคุม้กนัของผูป่้วย 

ปัจจัยที่ก่อให้เกดิโรคกลาก 

1. โรคภยัไขเ้จบ็ท่ีมีอยูเ่ดิม เช่น เบาหวาน โรคมะเร็ง 

ต่อมน ้าเหลือง  

2. เดก็ เน่ืองจากต่อมไขมนัยงัเจริญไม่เตม็ท่ี อุบติัการณ์ของกลากท่ีศีรษะในเด็กจึงพบไดบ้่อย 

3. การเปล่ียนแปลงท่ีผิวหนงั เช่นรอยถลอกท าให้มีโอกาสเป็นโรคกลากไดง่้าย 

4. ภาวะอบัช้ืน เช่น ขาหนีบ รักแร้ ซอกน้ิวเทา้ ใส่ถุงเทา้รองเทา้ ลุยน ้า 

 

การป้องกนั 

1. มัน่รักษาความสะอาดของร่างกายเสมอ ดว้ยการอาบน ้า ฟอกสบู่ทุกวนั อยา่งนอ้ยวนัละ 2 คร้ัง เชา้-เยน็ 

2. หลงัการอาบน ้าหรือท ากิจกรรมท่ีเปียกน ้าควรเช็ดตวัให้แห้งทุกคร้ัง อยา่ให้อบัช้ืน โดยเฉพาะตามรอยพบั และซอกต่างๆ 

3. มัน่ท าความสะอาดท่ีนอน ซกัเส้ือผา้ ปลอกหมอน ผา้ปูท่ีนอน ผา้เช็ดตวัอยา่งสม ่าเสมอ และตากแดดให้แห้ง 

4. หลีกเล่ียงการอยูใ่นสถานท่ีอบัช้ืนเป็นเวลานาน 

5. หลีกเล่ียงการใชส่ิ้งของร่วมกบัคนป่วยโรคกลาก เช่น เส้ือผา้ ท่ีนอน ผา้เช็ดตวั  

 


