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แผนบริหารการสอนรายวิชา 

 

รหัสและชื่อวิชา  PH01109   พยาธิวิทยาและอาการวิทยา  

 

จ านวนหน่วยกิต 2 (2-0-4) 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาความหมาย พยาธิสภาพ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและกลไกการปรับตัวเมื่อเกิดพยาธิ
สภาพ อาการ อาการแสดง สาเหตุของอาการและอาการแสดง การตรวจและวินิจฉัย 

 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา   
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชานักศึกษาสามารถ 

1) บอกความหมายของพยาธิวิทยาได้  
2) อธิบายพยาธิสภาพ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้ 
3) อธิบายกลไกการปรับตัวเมื่อเกิดพยาธิสภาพได้  
4) อธิบายอาการ อาการแสดง สาเหตุของอาการได้  
5) สามารถบอกวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคได้ 

6) สามารถบอกวิธีการรักษาโรคได้ 
 

เนื้อหา 
บทที่ 1  ดุลยภาพของร่างกายและการเจ็บป่วย    2 ชั่วโมง 

พยาธิวิทยาและอาการวิทยา 

ดุลยภาพของร่างกาย 

กลไกการรักษาสมดุลของร่างกาย 

ดุลยภาพของร่างกายกับการเจ็บป่วย 

การเปลี่ยนแปลงของร่างกายวัยสูงอายุ 
สรุป 
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บทที่ 2 ความเครียดกับการเจ็บป่วย     4  ชั่วโมง 
  ความเครียดและการเชิญความเครียด 

  สาเหตุของความเครียด 

  การตอบสนองของร่างกายต่อความเครียด 

  ความเครียดกับความเจ็บป่วย 

  การจัดการกับความเครียด 

  สรุป 

บทที่ 3  พยาธิสรีรวิทยาของมะเร็ง      4 ชั่วโมง 
  ความหมายของมะเร็ง 

ความแตกต่างระหว่างเนื้องอกธรรมดากับมะเร็ง 
ชนิดและความรุนแรงของมะเร็ง 
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง 
การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง 
กลไกการเกิดมะเร็ง 
การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อเซลล์มะเร็ง 
อาการและอาการแสดงของมะเร็ง 
การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง 
หลักการรักษามะเร็ง 
ชนิดของมะเร็งที่สามารถรักษาให้หายได้ 
สรุป  

บทที่ 4 ความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด    4 ชั่วโมง 
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของหัวใจและระบบการไหลเวียนเลือด 

การไหลเวียนเลือด 

โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด 

โรคหัวใจ TOF 

หัวใจขาดเลือด 

 หัวใจล้มเหลว 

สรุป 



 

XI 
 

บทที่ 5  ความผิดปกติของระบบหายใจ     6 ชั่วโมง 
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบหายใจ 

หน้าที่ของระบบหายใจ 

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
หอบหืด 

การหายใจล้มเหลว  
สรุป 

บทที่ 6 ความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ    6 ชั่วโมง 
  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบทางเดินปัสสาวะ 

  ไตและหน้าที่ของไต 

ไตวายเรื้อรัง 
โรคไตจากเบาหวาน 

โรคไตจากความดันโลหิตสูง 
สรุป 

บทที่ 7  ภาวะช็อค       6  ชั่วโมง 
  ความหมายของช็อค 

  พยาธิสรีรวิทยาของช็อค 

ระยะของช็อค 

ประเภทของช็อค 

หลักการรักษาภาวะช็อค 

สรุป 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. แนะน ารายวิชา  แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย  กลุ่มละประมาณ 5-6  คน 

2. อาจารย์แจกกรณีศึกษาให้นักศึกษาในกลุ่มวิเคราะห์เนื้อหาจากกรณีศึกษา 

3. นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการอภิปรายกรณีศึกษา 

4. อาจารย์สรุปเนื้อหาประกอบ power-point 

5. นักศึกษาสรุปเนื้อหาเป็น  mapping  ลงในสมุด 

 



 

XII 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. กรณีศึกษา 
2. กระดาษชาร์ต 

3. กระดาษด า 
4. สมุด+ปากกา+ดินสอสี 
5. Power-point 

6. เอกสารประกอบการสอน 

 

การวัดและประเมินผล 

1. การวัดผล 

สอบ      60 % 

คะแนนเก็บ      20 % 

รายงาน      15  % 

จิตพิสัย      5 % 

2. การประเมินผล 

คะแนน   ระดับคะแนน      ความหมาย 

80-100    A   ดีเยี่ยม 

75-79    B+   ดีมาก 

70-74    B   ดี 

65-69    C+   ดีพอใช้ 
60-64    C   พอใช้ 
56-59    D+   อ่อน 

50-54    D   อ่อนมาก 

0-49    F   ไม่ผ่าน 
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แผนการบริหารการสอน 

บทที่ 1 

ดุลยภาพของร่างกายกับการเจ็บป่วย 

 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิวิทยา  อาการวิทยา  ดุลยภาพของร่างกายกับการ
เจ็บป่วย  และการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยสูงอายุ 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถบอกความหมายของพยาธิวิทยา  และอาการวิทยาได้ 
2. นักศึกษาสามารถอธิบายดุลยภาพของร่างกายและการเจ็บป่วยได้ 
3. นักศึกษาสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของร่างกายวัยสูงอายุได้ 

 

ขอบเขตของเนื้อหา 

1. พยาธิวิทยาและอาการวิทยา 

2. ดุลยภาพของร่างกาย 

3. กลไกการรักษาสมดุลของร่างกาย 

4. ดุลยภาพของร่างกายกับการเจ็บป่วย 

5. การเปลี่ยนแปลงของร่างกายวัยสูงอายุ 
6. สรุป 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ขั้นน า 

1. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย  ให้เลือกประธานกลุ่ม  เลขา  และหน้าที่อ่ืนๆของ
สมาชิกกลุ่ม  และตั้งชื่อกลุ่ม 

2. นักศึกษาเขียนรายชื่อพร้อมต าแหน่งสมาชิกในให้อาจารย์   
3. ให้งานนักศึกษาทบทวนกายวิภาคศาสตร์และสรรีรวิทยาของมนุษย์ตามระบบเป็น

กลุ่มย่อย 
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ขั้นสอน 

1. อาจารย์อธิบายประกอบ power-point 

2. ตั้งค าถามและถามนักศึกษาตามกลุ่มเป็นระยะๆ 

3. นักศึกษาอภิปรายและตอบค าถาม 

 ขั้นสรุป 

  ให้นักศึกษาสรุปความรู้ลงสมุดของตนเองเป็นรายบุคคล 

 

สื่อการสอน 

1. Power-point  

2. เอกสารประกอบการสอน 

 

การประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมกิจกรรมกลุ่มย่อย 

 2. ประเมินจากการอภิปรายและการตอบค าถาม 

 3. ตรวจงานนักศึกษา 
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บทที่ 1 

ดุลยภาพของร่างกายและการเจ็บป่วย 

 

ขอบเขตของเนื้อหา 

พยาธิวิทยาและอาการวิทยา 

ดุลยภาพของร่างกาย 

กลไกการรักษาสมดุลของร่างกาย 

ดุลยภาพของร่างกายกับการเจ็บป่วย 

การเปลี่ยนแปลงของร่างกายวัยสูงอายุ 

สรุป 

 

พยาธิวิทยาและอาการวิทยา 

 พยาธิวิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของมนุษย์เมื่อเกิดโรค  ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ และธรรมชาติของโรครวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเกิดโรค  โดย
ศึกษาทั้งทางด้านกายวิภาค  สรีรวิทยา และทางเคมี 

พยาธิวิทยา (Pathology)  หมายถึง  การศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องโรค   ซ่ึงเป็นการศึกษาที่
ครอบคลุมถึงพยาธิก าเนิดหรือการเกิดโรค  สาเหตุของโรค ผลที่จะเกิดตามมาจากการปรากฏของโรค  
การวินิจฉัยหาสาเหตุ  การพยากรณ์โรค  ความรุนแรงของโรคหรือความผิดปกติ ผลของการเจริญพัฒนา 
(development)  การอักเสบ (inflammation) เนื้องอกและเนื้อร้าย (neoplastic ) และความเสื่อม 
(degeneration)  ดังนั้นการเรียนวิชาพยาธิวิทยาทั่วไปจ าเป็นต้องรู้ ค าศัพท์ (Terminology) และ 
ความหมายหรือค านิยาม (Definition) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีเป็นหลัก และอธิบายลักษณะของรอยโรค
ได้  สามารถล าดับหรือจดจ าขบวนการเกิดโรคได้ ความส าคัญหรือผลกระทบต่อร่างกายเมื่อเกิดโรค และ
ปฏิกิริยาโต้ตอบของร่างกายเมื่อเกิดโรค   
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พยาธิสรีรวิทยา (pathophysiology)  หมายถึง กระบวนการ  ขั้นตอน  หรือกลไกที่ท าให้เกิด
ความผิดปกติของเซลล์ เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะต่างๆของร่างกาย  หรือหมายถึงการเปลี่ยนหน้าที่ของจาก
โรคหรืออุบัติเหตุ  และการท างานที่ผิดปกตินี้จะส่งผลให้เกิดโรคได้   

อาการวิทยา (symptomatology)  หมายถึง  การเรียนรู้เกี่ยวอาการและอาการแสดงของโรค
หรือความผิดปกติของร่างกาย 

 อาการแสดง  (Signs)  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงของร่างกายท่ีสามารถตรวจพบได้โดยการ
ตรวจร่างกายทั่วไปคือ  การดู  คล า  เคาะ  ฟัง  หรือตรวจสอบโดยอาศัยเครื่องมือทางการแพทย์  

อาการ (Symptoms)  หมายถึง  ความผิดปกติของร่างกายที่ผู้ป่วยเล่าให้ฟังหรือเป็นความรู้สึก
ผิดปกติของผู้ป่วย   ซึ่งเป็นความผิดปกติของร่างกายในระดับอวัยวะและระบบซึ่งสามารถสังเกตหรือ
มองเห็นได้  เช่น  อาการปวด 

 

การศึกษาทางพยาธิวิทยา  เป็นการศึกษาลักษณะที่ส าคัญหลายประการประกอบด้วย 

1. การศึกษาเก่ียวสาเหตุ ของโรคและความเจ็บป่วย 

1.1 สาเหตุจากความผิดปกติภายในร่างกาย 

1.2 สาเหตุภายนอกร่างกาย 

1.3 โรคที่ไม่ทราบสาเหตุ 
2. การศึกษาเก่ียวกับกลไกการเกิดโรค (pathogenesis)  ได้แก่  ระยะเวลาและความรุนแรงของ

การสัมผัสกับสาเหตุของโรค   ปริมาณของสาเหตุ   และต าแหน่งที่เกิดโรค 

3. การศึกษาอาการและอาการแสดงของโรค 

3.1 อาการ (symptoms) หมายถึง  สิ่งที่ป่วยรับรู้ 
3.2 อาการแสดง (signs) หมายถึง ความผิดปกติที่ตรวจพบได้โดยการตรวจร่างกาย  เช่น  

การวัดสัญญาณชีพ  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  การถ่ายภาพรังสีเป็นต้น   

4. ภาวะแทรกซ้อนและผลของการเจ็บป่วย 

4.1 รู้สึกไม่สุขสบาย 

4.2 สมรรถภาพลดลง 
4.3 ความพิการ 

4.4 การตาย 
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5. การพยากรณ์โรค (prognosis) 

เป็นการท านายว่าโรคจะมีโอกาสหาย  หรือมีชีวิตยืนยาวเท่าใด  โดยอาศัยข้อมูลทางสถิติ  
หรือจากประสบการณ์ของแพทย์   และต้องติดตามความก้าวหน้าในการรักษาด้วย 

6. ระบาดวิทยา 

เป็นการศึกษาการเจ็บป่วยของประชากรโดยดูจากการรายงานโรค  การวิเคราะห์ทางสถิติ  
ความชุกของการเจ็บป่วย 

 

ดุลยภาพของร่างกาย ( Homeostasis) 

ดุลยภาพของร่างกาย  หรือเรียกว่าภาวะธ ารงดุล  เป็นภาวะที่ร่างกายเชลล์ร่างกายของมนุษย์จะ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล  ซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมภายในร่างกายและสิ่งแวดล้อมภายนอก   ซึ่ง
สิ่งแวดล้อมภายในร่างกาย  ได้แก่  น้ าเลือด  น้ าเหลือง  ความเป็นกรดด่างของร่างกาย  ค่าความเข้มข้น
ของออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด  อุณหภูมิ  ความดันออสโมติก  ฮอร์โมนต่างๆเป็นต้น   ใน
ภาวะปกติร่างกายจะมีกลไกการปรับตัว  ซึ่งหากปรับตัวได้ดีจะสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมภายในร่างกาย
ให้คงท่ี  มีความสมดุล  ร่างกายก็จะด ารงอยู่ได้อย่างเป็นปกติ   และการปรับตัวนี้จะเปลี่ยนไปตามอายุ
ของมนุษย์  วัยเด็กการปรับตัวของร่างกายยังไม่ดีเท่าวัยผู้ใหญ่โดยจะค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นตามวัย  และจน
เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุเกิดความเสื่อมของร่างกายการปรับตัวต่างๆก็จะเสียไปด้วย    

ในภาวะปกติเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายจะพยายามรักษาสมดุลเพ่ือความอยู่รอดและสามารถท า
หน้าที่ได้อย่างปกต ิ  ทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยภายในเซลล์ซ่ึงจะถูกควบคุมโดยสาร
พันธุกรรม ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปริมาณของอาหารและสารที่จาเป็น สภาพแวดล้อมภายนอกและ
เซลล์ข้างเคียง  การตอบสนองของเซลล์ที่เกิดขึ้นมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ ชนิดของเซลล์ที่ถูกกระตุ้นหรือ
รบกวน ชนิดและความรุนแรงของสิ่งเร้า (stimuli) และระยะเวลาที่สัมผัสกับสิ่งเร้า    โดยปกติเซลล์ใน
ร่างกายต้องสัมผัสกับ 

 สิ่งเร้าต่างๆตลอดเวลา ถ้าสิ่งเร้ามีความรุนแรงน้อยและเกิดขึ้นอย่างช้าๆ เซลล์บางชนิดสามารถปรับตัว
เพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ณ สถานการณ์นั้นๆ เรียกภาวะนั้นว่า Cellular adaptation  ซ่ึงปัจจัยที่มีผล    
ต่อ Homeostasis ของเซลล์  ในการรักษาดุลยภาพของร่างกายขึ้นอยู่กับ  4 ปัจจัย คือเซลล์สามารถ
สร้างสารและพลังงานเพียงพอ   เซลล์สามารถรักษาหรือควบคุมสมดุลชีวเคมีภายในอย่างได้เหมาะสม   
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เซลล์สามารถสร้างเซลล์เพ่ิมเพ่ือชดเชยหรือซ่อมแซมเซลล์ได้   และเซลล์สามารถขับของเสียออกจาก
เซลล์ได้ ดังรูปภาพที่ 1  

 

 

 

รูปภาพที่ 1 แสดงกลไกปกติของการรักษาดุลยภาพของร่างกาย (จุลินทร สาราญ, 2556) 

 

สมดุลน้้า 

  น้ าภายในร่างกายเป็นส่วนประกอบของร่างกาย 2 ใน 3 ของร่างกายหรือประมาณร้อย
ละ 70 ของน้ าหนักตัว  ซ่ึงประกอบด้วยน้ าภายในเซลล์ (Intracellular  fluid) ประมาณ ร้อยละ 
50 และน้ าภายนอกเซลล์ (Extracellular  fluid) ประมาณร้อยละ 20 โดยที่น้ านอกเซลล์



Homeostasis หน้า 7 
 

ประกอบด้วยน้ าในหลอดเลือด (intravascular fluid or plasma)  น้ าระหว่างเซลล์ 
(interstitial fluid) และน้ าที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกาย 

น้ าในร่างกายท าหน้าที่ในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย  เป็นตัวท าละลาย  และ
ตัวกลางในการน าสารต่างๆ ช่วยลดการเปลี่ยนแปลง  และป้องกันการกระแทก 

ในภาวะปกติแต่ละวันร่างกายจะได้รับน้ าจากอาหารและเครื่องดื่ม  ซึ่งจะมีความสมดุล
กับปริมาณน้ าที่ขับออกจากร่างกาย  ซึ่งการขับบอก 4 ทางหลักๆคือ   

1) ทางไต  เป็นทางขับขับน้ าออกจากร่างกายมากท่ีสุด  และส าคัญที่สุดเพราะร่างกายมี
กลไกควบคุมการขับน้ าออกมากหรือน้อยตามปริมาณที่ได้รับ  ช่วยขับออกจากร่างกาย
ทางปัสสาวะ  และท าให้ส่วนประกอบของเลือดอยู่ในภาวะสมดุล  และถ้าได้รับน้ าเข้า
ไปมาก  น้ าส่วนเกินจะขับออกทางปัสสาวะได้ทางเดียว 

2) ผิวหนัง  โดยการขับเหงื่อและเกลือแร่ออกมาด้วย   
3) ปอด  จากการหายใจที่เอาอากาศที่มีความชื้นหรือไอน้ าออกมาด้วย 

4) ล าไส้  เป็นน้ าที่ขับอกมาทางอุจจาระ  กรณีท่ีท้องเสียจะเสียน้ าได้จ านวนมาก  ท าให้
เกิดการขาดน้ า 

การควบคุมสมดุลน้ าร่างกาย  มีกลไก 2 กลไกคือ  กลไกควบคุมน้ าเข้า  โดยศูนย์
กระหาย(thirst center ของต่อมใต้สมอง  และกลไกควบคุมจ านวนน้ าออก  โดยฮอร์โมน 
antidiuretic จากต่อมใต้สมองส่วนหลังเป็นส าคัญ  ซึ่งถ้าร่างกายมีการสูญเสียน้ าในปริมาณมาก  
จากการอาเจียน  ท้องเสีย  เสียเหงื่อมาก  หรือ  ปัสสาวะจ านวนมาก  ส่งผลให้น้ าในหลอดเลือด
จะลดลง  ออสโมลาริตีเพ่ิมข้ึน  ท าให้มีการดึงน้ าระหว่างเซลล์และน้ าในเซลล์ตามมา   การเสีย
น้ าในเซลล์ในช่วงแรกท าให้เกิดการกระหายน้ า  ต่อมาเม่ือเซลล์สมองและประสาทขาดน้ า  
รวมทั้งการเสียสมดุล K+ และ Na+  ที่เข้าไปแทนที่  ท าให้มีอาการอ่อนเพลีย  สับสน มีอาการ
แสดงของภาวะขาดน้ า(dehydration)  คือ  ตาลึก  ผิวหนังเหี่ยวแห้ง  ริมฝีปากแห้ง  หัวใจ
ท างานลดลง  เลือดไปเลี้ยงไตน้อย  ปัสสาวะลดลง  เกิดภาวะหัวใจและไตล้มเหลวได้  เสียชีวิต
ได้ 

กรณีท่ีร่างกายได้รับน้ ามากเกินไป  ถ้าไตท างานปกติไตจะสามารถขับน้ าออกทาง
ปัสสาวะได้โดยจะท าให้ปริมาณปัสสาวะจ านวนมาก  แต่ถ้าหากไตท างานผิดปกติไม่สามารถขับ
ปัสสาวะได้  ท าให้เกิดอาการบวม เกิด water intoxication เกิดอาการคลื่นไส้  อาเจียน  เป็น
ตะคริว  และชักได้ 
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สมดุลอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte balance) 

  อิเล็กโทรไลต์ประกอบด้วย แคตไอออน(ไอออนบวก)และแอนไอออน (ไอออนลบ) มีอยู่
หลายชนิดซึ่งกระจายแตกต่างกันอยู่ในเซลล์และนอกเซลล์  โดยมีอิเล็กโทรไลต์ทีส่ าคัญคือ 
โซเดียม(Na+),โพแทสเซียม (K+) ,คลอไรด์ (Cl-) , และไบคาร์บอเนต (HCO3 

– )  แคลเซียม 
(Ca++)  แมกนีเชียม (Mg+) และฟอสเฟต(PO4

-
  )  เป็นต้น  

 

สมดุลกรด-ด่าง (Acid-Base balance) 

ค่าความเป็นกรดด่างของร่างกาย  สามารถประเมินได้จากค่าpH ซึ่งค่าปกติใน
ร่างกาย pH = 7.25-7.45 

  การหายใจเป็นการควบคุมดุลกรด-ด่าง มีความส าคัญในการรักษา pH ของร่างกาย  
โดยการควบคุมปริมาณกรดคาร์บอนิกที่สลายตัวเกิด CO2 ซึ่งร่างกายสามารถขับออกมาโดยการ
หายใจออก  ซึ่งถ้า CO2 เพ่ิมขึ้นในเลือดจะท าให้เลือดเป็นกรด  ค่าpH ต่ าลง  จะไปกระตุ้นศูนย์
ควบคุมการหายใจที่ medulla ให้มีอัตราการหายใจเพ่ิมข้ึนและเร็วขึ้น 

  นอกจากนี้มีกลไกทางไตที่ช่วยควบคุมกรดด่างของร่างกาย  โดยธรรมชาติ pH ของ
ปัสสาวะจะเป็นกรดเล็กน้อย (pH=6) จ านวนกรดที่ขับออกทางปัสสาวะคือกรดที่เกิดขึ้นใน
ร่างกาย  และไตขับเหงื่อเพ่ือรักษา pH ของร่างกายให้คงท่ี 

 

กลไกการรักษาสมดุลของร่างกาย (Hemeostatic mechanism) 

กลไกการควบคุม Homeostasis  หรือ Control  system  ประกอบด้วย 2 ระบบคือ 

1. Nervous  system  การควบคุมโดยระบบประสาท  ได้แก่  Sensory  portion, Central  

nervous  system : Brain + Spinal  cord  และ Motor  portion 

2. Hormonal  system  การควบคุมโดยระบบฮอร์โมน  ได้แก่  ACTH : 

Adrenocorticotropic  hormone, TSH : Thyroid  stimulation hormone  และ ADH 

: Antidiuretic hormone 

การรักษาสมดุลของร่างกายมีอวัยวะของร่างกายหลายอย่างที่เป็นกลไกส าคัญ  ประกอบด้วย 

1. ไต  มีหน้าที่ในการควบคุมระดับน้ า  และอิเล็กโทรไลต์ของร่างกายให้อยู่ในระดับปกติ  โดยการ
ควบคุมของฮอร์โมน aldosterone และ ADH (antidiuretic hormone) 
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1.1 รักษาความเข้มข้นและปริมาตรของน้ านอกเซลล์โดยการเก็บกักรวมทั้งขับทิ้งน้ า และ  
อิเล็กโตรไลท์ผ่านระบบ renin-angiotensin สามารถควบคุมการหลั่งฮอร์โมน 
aldosterone  

1.2 รักษาระดับอิเล็กโทรไลต์ในน้ านอกเซลล์ เก็บกักและขับทิ้ง  
1.3 รักษาระดับของกรด-ด่าง โดยการดูดกลับ HCO3 

- และขับทั้ง H+ ออกไปกับปัสสาวะ 

1.4 ขับของเสีย และสารพิษออกจากร่างกาย  
2. หัวใจ เมื่อหัวใจบีบตัวจะมีผลให้การไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงไต  ได้อย่างเพียงพอต่อการรักษา

สมดุลของน้ าและอิเล็กโทรไลต์   และการขับโซเดียมออกทางปัสสาวะ 

3. ปอด ควบคุมระดับ CO2 กับการหายใจ  ขับ H+ ออกมากับการหายใจ 

4. ต่อมใต้สมอง กระตุ้นการหลั่ง ADH มีผลที่ collecting duct และ distal tubule ของไตให้ดูด
น้ ากลับมากขึ้น 

5. ต่อมหมวกไต สร้างฮอร์โมน aldosterone ช่วยดูดกลับ Na + โดยการแลกเปลี่ยนกับการขับ K+ 

และ H+ 

6. ต่อมพาราไทรอยด์ สร้าง parathyroid hormone ควบคุมสมดุลของ Ca2+ และ phosphate 

 

ดุลยภาพของร่างกายกับการเจ็บป่วย 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจ็บป่วย  มีหลายปัจจัยและหลายปัจจัยเหล่านี้จะมิอิทธิพลซึ่งกันและกันได้
ด้วย  สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการเจ็บป่วย คือ 

1) ปัจจัยทางพันธุกรรมและโรคทางพันธุกรรม   ซึ่งปัจจัยนี้มีผลต่อสุขภาพของบุคคลแตกต่าง
กันไป  ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางพันธุกรรมนั้น   เช่นบุคคลที่เป็นโรคทางพันธุกรรม  เช่น  
โรคธาลัสซีเมีย  จะมีความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง  ท าให้การปรับตัวของร่างกายได้ไม่ดี
เท่าคนปกติ 

2) เพศ  เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนของร่างกาย ซึ่งส่งผลต่อการเกิดโรคแตกต่างกัน โรคบางอย่างเกิด
ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 

3) อายุ  มีความเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันของร่างกาย  เช่นเด็กและผู้สูงอายุระบบภูมิคุ้มกันจะไม่ดี  
ท าให้มีภูมิต้านทานโรคต่ ากว่าวัยอื่น   จึงท าเจ็บป่วยได้ง่ายกว่า 

4) ปัจจัยทางสังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและรูปแบบการด าเนินชีวิต  เหล่านี้มีผลต่อการ
เจ็บป่วยทั้งสิ้น  เช่น  ลักษณะของงานที่ท า  ฐานะทางเศรษฐกิจ  เมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้น
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สามารถได้รับการรักษาทันทีไหม  ได้รับการรักษาท่ีถูกต้องไหม  หรือมีผู้ดูแลให้ได้รับกา
รักษา  การได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ  อาหาร  ที่อยู่อาศัยล้วนมีอิทธิพลต่อสุขภาพ  และการ
เจ็บป่วยทั้งสิ้น 

5) ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อม  โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย  
สภาพแวดล้อมที่ท างาน  มีมลพิษทางอากาศ  แสง  เสียงมากน้อยเพียงใด  หรือสภาพภูมิ
ประเทศ  บุคคลที่อาศัยอยู่ในที่สูง  ซึ่งในบรรยากาศจะมีปริมาณออกซิเจนน้อยกว่าที่ราบ  
ดังนั้นร่างกายจะปรับตัวโดยธรรมชาติโดยการเพ่ิมปริมาณเม็ดเลือดแดงมากข้ึน  เพื่อให้
สามารถจับกับออกซิเจนซึ่งมีปริมาณน้อยได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย  

เป็นต้น 

โดยรูปแบบการตอบสนองของเซลล์ต่อสิ่งเร้า (stimuli)   โดยที่สิ่งเร้าอาจจะเป็นสิ่งเร้าที่ไม่
ก่อโรค  เรียกว่า Physiologic stimuli หรืออาจเป็น สิ่งเร้าที่ก่อโรค เรียกว่า Pathologic stimuli แต่
โดยส่วนใหญ่การปรับตัวของเซลล์เป็นผลจาก Physiologic stimuli หรือPathologic stimuli บางอย่าง
ที่ไม่รุนแรง และเกิดข้ึนอย่างช้าๆ เซลล์จึงสามารถปรับตัวได้ และไม่เกดิการบาดเจ็บ  แต่ถ้า stimuli นั้น
รุน ท าให้เกิดการบาดเจ็บของเซลล์ (Cell Injury)ได้    สรุปรูปแบบการตอบสนองของเซลล์ต่อสิ่งเร้าคือ  
การสะสมของสารภายในเซลล์ (Intracellular accumulation)  การสะสมของแคลเซียมในเนื้อเยื่อ 
(Calcification)  และการแก่ของเซลล์ (Cellular Aging)   

 

การเปลี่ยนแปลงของร่างกายวัยสูงอายุ 
 วัยสูงอายุ เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายทุกระบบ  และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมี
ผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ  สรุปการเปลี่ยนแปลงคือ 

1. ระบบประสาทและประสาทอัตโนมัติ   
1.1 เชลล์สมองและเชลล์ประสาทมีการลดจ านวนลง  ประสิทธิภาพการท างานของ

สมองและระบบประสาทลดลง  ปฏิกิริยาการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆลดลง  การ
เคลื่อนไหวและความคิดช้าลง  ความกระตือรือร้นน้อยลง  ความจ าเสื่อม  ส่วน
ใหญ่ผู้สูงอายุจะจ าเรื่องราวใหม่ๆไม่ค่อยได้แตจ่ะจ าเรื่องเก่าๆได้ดี   

1.2 การมองเห็นไม่ดี การตอบสนองของรูม่านตาต่อแสงลดลง แก้วตาขุ่น  ตาเป็นต้อ
กระจก  สานสายตาแคบ กล้ามเนื้อลูกตาเสื่อม ความไวในการมองภาพลดลง 
สายตายาวขึ้น การผลิตน้ าตาลดลงส่งผลให้ตาแห้ง 
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1.3 การได้ยินลดลง หูตึงมากขึ้น  เนื่องจากความเสื่อมของอวัยวะในหูชั้นใน  เกิดการ
สูญเสียการได้ยินโดยเฉพาะระดับเสียงสูง  หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหูชั้นในเกิดภาวะ
แข็งตัว มีผลท าให้เวียนศีรษะ และการเคลื่อนไหวช้า 

1.4 กล้ามเนื้อกล่องเสียงและสายเสียงบางลง  มีผลต่อการพูดและการออกเสียง 
1.5 การรับรสของลิ้นเสียไป  รวมทั้งต่อมรับรสท าหน้าที่ลดลง  เริ่มจากการรับรส

หวานท าหน้าที่ลดลงก่อนรสเปรี้ยว  รสขมหรือรสเค็ม  
1.6 การดมกลิ่นไม่ดี  เนื่องจากความเสื่อมของเยื่อบุโพรงจมูก        

2. ระบบหัวใจและหลอดเลือด   

2.1 จ านวนเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจลดลง  แต่ขนาดของเซลล์โตขึ้น  ผนังหัวใจห้องล่าง
ซ้ายหนาขึ้น  ลิ้นหัวใจแข็งและหนาขึ้น  มีแคลเซียมมาเกาะมากขึ้น  เกิดลิ้นหัวใจ
รั่วหรือตีบได้  ประสิทธิภาพการท างานของหัวใจลดลง  การหดตัวและอัตราการ
เต้นของหัวใจลดลง ปริมาณเลือดออกจากหัวใจใน 1 นาทีลดลง  เกิดภาวะหัว
ใจเต้นผิดจังหวะ และเกิดหัวใจวายได้ง่าย 

2.2 หลอดเลือดเสื่อม ความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือดลดลง หลอดเลือดแข็งตัว
เนื่องจากมีการสะสมของแคเชี่ยมและไขมันที่ผนังหลอดเลือด  เกิดภาวะความดัน
โลหิตสูง  หลอดเลือดฝอยเปราะและเกิดรอยฟกซ้ าได้ง่าย  ปริมาณเลือดไปเลี้ยง
อวัยวะต่างๆลดลง 

2.3 จ านวนเม็ดเลือดแดงลดลง เกิดภาวะโลหิตจาง ระบบภูมิคุ้มกันท างานลดลง  ท า
ให้ผู้สูงอายุติดเชื้อได้ง่าย   

3. ระบบหายใจ 

3.1 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ช่วยหายใจลดลง  ความยืดหยุ่นของเนื้อปอดลดลง 
ผนังทรวงอกแข็งขึ้น ท าให้การเคลื่อนไหวของผนังทรวงอกลดลงจากการ
เปลี่ยนแปลงของกระดูกอ่อน  ซึ่งมีผลต่อปริมาตรการหายใจเข้า-ออกแต่ละครั้ง
ลดลง  ความยืดหยุ่นของถุงลมลดลงท าให้มีลมเหลือค้างในปอดมากข้ึน 

3.2 จ านวนถุงลมลดลงแต่มีขนาดใหญ่ขึ้น  ผนังถุงลมแตกง่าย  เกิดโรคถุงลมโป่งพอง
ได้ง่าย  การไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดฝอยที่ถุงลมไม่ดี  ท าให้การแลกเปลี่ยน
ก๊าชได้ไม่ดี  ส่งผลให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ 

3.3 ฝาปิดกล่องเสียงมีความไวลดลง  ท าให้รีเฟล็กซ์การขย้อนและการไปลดลง  เกิด
การล าลักได้ง่าย  และท าให้เกิดการติดเชื้อที่ระบบหายใจตามมาได้ 
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4. ระบบทางเดินอาหาร 

4.1 ฟันของผู้สูงอายุไม่ดี  เคลือบฟันบางลง หักง่าย เหงือกร่น  เซลล์สร้างฟันลดลง  
ฟันผุได้ง่าย  

4.2 การผลิตน้ าลายและน้ าย่อยที่ช่วยย่อยอาหารลดลง  ลิ้นและปากแห้ง 
4.3 การหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อลดลง การเคลื่อนไหวของหลอดอาหารลดลง  

ล าไส้เคลื่อนไหวน้อยลง  อาหารไม่ย่อย   ท าให้ผู้สูงอายุเบื่ออาหาร  และท้องอืด
ได้ง่าย 

4.4 การไหลเวียนเลือดที่ทางเดินอาหารลดลง  เยื่อบุทางเดินอาหารเสื่อม  ท าให้การ
ดูดซึมอาหารลดลง  เกิดภาวะขาดสารอาหาร  กล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักหย่อนตัว  
ท าให้กลั้นอุจารระไม่ได้ 

5. ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์   
5.1 ขนาดของไตลดลง การไหลเวียนของเลือดในไตลดลง ความสามารถในการกรองที่

ไตลดลง   ส่งผลให้ความเข้มข้นของปัสสาวะลดลงด้วย   กล้ามเนื้อปัสสาวะอ่อน
ก าลัง  ท าให้มีปัสสาวะค้างในกระเพาะปัสสาวะจึง ปัสสาวะบ่อยข้ึน 

5.2 ผู้ชายมีต่อมลูกหมากโต  ท าให้ปัสสาวะล าบาก การผลิตอสุจิลดลง  ส่วนผู้หญิงรัง
ไข่ฝ่อเล็กลง กล้ามเนื้อภายในอุ้งเชิงกรานหย่อน  กะบังลมหย่อนและกลั้น
ปัสสาวะไม่ได้ 

5.3 การควบคุมสมดุลกรด-ด่างลดลง 
6. ระบบภูมิคุ้มกัน   ประสิทธิภาพการท างานของระบบภูมิคุ้มกันลดลง  ส่งผลให้ผู้สูงอายุติด

เชื้อต่างๆได้ง่าย 

7. ระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างของร่างกาย   

7.1 ขนาดของกล้ามเนื้อลดลง การหดตัวของกล้ามเนื้อลดลง การเคลื่อนไหวลดลง 
7.2 กระดูกมีน้ าหนักลดลง  แคลเซียมสลายออกจากกระดูกมากข้ึน  ท าให้กระดูก

เปราะ  หักง่าย  หมอนรองกระดูกบาง  หลังค่อมมากขึ้น ตัวลดลง ความสูงลดลง  
7.3 ข้อต่อต่างๆของร่างกายมีประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากกระดูกอ่อนบริเวณข้อ

เสื่อม  มีแคเชี่ยมมาเกาะมากขึ้น เกิดข้อเสื่อมโดยเฉพาะ ข้อเข่า ข้อสะโพก 
กระดูกสันหลัง การเคลื่อนไหวข้อต่างๆไม่สะดวก น้ าในไขข้อลดลง และเกิดการ
อักเสบติดเชื้อได้ง่ายด้วย  
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8. ผิวหนัง   
8.1 ผิวหนังบางลง เซลล์ผิวหนังลดลง การลดลงของ Elastin และไขมัน  ท าให้ผิวหนัง

เหี่ยวย่น ผิวแห้งและแตกง่าย ทนต่อความเย็นได้น้อยลง  การรับความรู้สึกลดลง  
และการรับรู้ความเจ็บปวดที่ผิวหนังลดลง 

8.2 มีการฝ่อของต่อมเหงื่อ  ไม่สามารถขับเหงื่อได้เกิดอาการลมแดดได้ง่ายเมื่ออยู่ใน
ภาวะอากาศท่ีร้อนจัด 

8.3 เซลล์สร้างเม็ดสีลดลง  ผิวหนงัจางลง ท าให้จุดสีน้ าตาล  ผมและขนทั่วไปสีจางลง
หรือเป็นสีขาว  และจ านวนลดลง  เล็บแข็งและหนาขึ้น  เล็บสีเข้มข้ึน 

 

นอกจากนีป้ัจจัยที่เก่ียวข้องกับการแก่ตัวของเซลล์ประกอบด้วย  พันธุกรรม อาหาร สภาวะ
สังคม สิ่งแวดล้อม การเกิดโรคท่ีสัมพันธ์กับอายุที่มากข้ึน ดังนั้นการแก่ตัวของเซลล์ เปรียบเสมือนผลรวม
จากการบาดเจ็บเล็กๆ น้อยๆ เนื่องจาก Stimuli อย่างเรื้อรังของเซลล์ตลอดอายุขัย  สรุปกลไกการแก่
ของเซลล์ดังรูปภาพที่ 2 

 

รูปภาพที่ 2  กลไกการเกิด Cellular aging  

ที่มา :  Robbins PATHOLOGIC BASIS of DISEASE eighth edition อ้างถึงในจุลินทร สาราญ, 2556 
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สรุป 

 ดุลภาพของร่างกายมนุษย ์ หรือเรียกอีกอย่างว่าภาวะธ ารงดุลเป็นภาวะที่ร่างกายสร้างความ
สมดุลให้กับร่างกายเพ่ือให้ด ารงอยู่ได้อย่างปกติสุข  โดยธรรมชาติร่างกายจะมีการสร้างและการเสื่อม
อย่างสมดุลกัน  เกิดเป็นภาวะภาวะธ ารงดุลขึ้น  ซึ่งมีการพัฒนาตั้งแต่ปฏิสนธิ  มีการพัฒนาของอวัยวะ
ต่างๆและมีการเจริญเติบโตในครรภ์มารดา  จนคลอดเป็นวัยทารกแรกเกิด  เจริญเป็นวัยทารก  วัยเด็ก  
วัยรุ่น  จนเป็นวัยผู้ใหญ่ที่มีพัฒนาการด้านต่างๆของอวัยวะในร่างกายอย่างเต็มที่และมีความสมดุลกับ
ภาวะเสื่อม  ที่เห็นได้ชัดเจน  คือ  ผิวหนังมีการสร้างเชลล์ผิวหนังใหม่ทดแทนผิวหนังเก่าที่ตายไป  
จากนั้นจะมีความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ   เข้าสู่วัยสูงอายุอวัยวะต่างๆจะท างานได้ลดลง  และ
ประสิทธิภาพการท างานจะลงเรื่อยๆเช่นเดียวกัน 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

คณะเทคนิกการแพทย์. (มปพ.). Water & Electrolyte. สืบค้นจาก www.mt.mahidol.ac.th 

จุลินทร สาราญ. (2556). เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง พยาธิวิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ  
(Cellular Pathology) มหาวิทยาลัยนเรศวร : ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

พวงทอง  ไกรวิบูลย์. (2558). พยาธิสรีรวิทยา. สืบค้นจาก haamor.com/th/พยาธิสรีรวทิยา  

วิไลวรรณ  ทองเจริญ. (มปพ.). การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายในวัยสูงอายุ. สืบค้นจาก  

www.ns.mahidol.ac.th 

สุจินดา  ริมศรีทอง  สุดาพรรณ  ธัญจิรา  และอรุญศรี  เตชัสหงส์.บรรณาธิการ .(2545). พยาธิ 

สรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1. กรุงเทพฯ : สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพ) จ ากัด 

Bezabeh.M., Tesfaye A., Ergicho B., Erke M., Mengistu S., Bedane A.,and  Desta A., (2004).  

Lecture Notes For Health Science Students General  Pathology. USA : EPHTI 

S. Pongsabutra. (2010). Introduction to Pathology. สืบค้นจาก www.meded.nu.ac.th 

http://www.meded.nu.ac.th/
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แผนการบริหารการสอน 

บทที่ 2  

ความเครียดกับความเจ็บป่วย 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะเครียดที่มีผลต่อความเจ็บป่วย 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถบอกแนวคิดและทฤษฎีความเครียดได้ 
2. นักศึกษาสามารถอธิบายการตอบสนองของร่างกายต่อความเครียดได้ 
3. นักศึกษาสามารถอธิบายกลไกของความเจ็บป่วยที่มีเหตุมาจากความเครียดได้ 

 

ขอบเขตของเนื้อหา 

1. ความเครียดและการเผชิญความเครียด 

2. สาเหตุของความเครียด 

3. การตอบสนองของร่างกายต่อความเครียด 

4. ความเครียดกับความเจ็บป่วย 

5. การจัดการกับความเครียด 

6. สรุป  

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ขั้นน า 

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มย่อยตามความสมัครใจกลุ่มละ 5-6  คน    และทบทวนหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุ่ม 

ขั้นสอน 

1. อาจารย์แจกกลไกของภาวะเครียดและกรณีศึกษาให้นักศึกษาตามกลุ่ม     
2. ให้กลุ่มเขียนวิเคราะห์อาการและอาการแสดงจากกรณีศึกษา 
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3. ตัวแทนกลุ่มออกมาอธิบายเชื่อมโยงระหว่างอาการและอาการแสดงของกรณีศึกษา
กับกลไกของภาวะเครียด  และเขียนบนกระดานด า 

4. อาจารย์อธิบายเพ่ิมเติม 

ขั้นสรุป 

  ให้นักศึกษาสรุปความรู้ลงสมุดของตนเองเป็นรายบุคคล 

 

สื่อการสอน 

1. Power-point 

2. กรณีศึกษา 
3. เอกสารประกอบการสอน 

4. สมุด+ปากกา 

5. กระดานด า 

 

การประเมินผล 

 1.สังเกตพฤติกรรมกิจกรรมกลุ่มย่อย 

 2. ตรวจผลงานนักศึกษา 
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บทที่ 2 

ความเครียดกับความเจ็บป่วย 

 

ขอบเขตของเนื้อหา 

 ความเครียดและการเผชิญความเครียด 

 สาเหตุของความเครียด 

 การตอบสนองของร่างกายต่อความเครียด 

 ความเครียดกับความเจ็บป่วย 

 การจัดการกับความเครียด 

 สรุป  

 

ความเครียดและการเผชิญความเครียด 

ความเครียด  หมายถึง  เป็นกลุ่มอาการที่ร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไม่เจาะจงต่อสิ่ง
คุกคาม  โดยสิ่งคุกคามนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ (Selye,1974)     

ความเครียดเป็น  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม  เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจะเป็น
ความเครียดหรือไม่  ขึ้นกับการประเมินความสมดุลระหว่างความต้องการกับแหล่งประโยชน์ที่มีอยู่ของ
บุคคล และบุคคลเป็นผู้ประเมินตัดสินว่าเหตุการณ์นั้นมีผลต่อความผาสุกของตนหรือไม่
(Lazarus&Folkman,1984)    

การเผชิญความเครียด (coping) เป็นกระบวนการที่บุคคลพยายาม  เพ่ือการจัดการกับ
ความเครียด ซึ่งความพยายามนี้จ าเป็นต้องใช้แหล่งประโยชน์ที่มีอยู่มาใช้อย่างเต็มที่   และเป็น
กระบวนการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม  

 

สาเหตุของความเครียด 

ลาซารัส (Lazarus,1971)กล่าวไว้ว่า ความเครียดมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลักอยู่ 2 ปัจจัยคือ  
1. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Factor)  ได้แก่   
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1.1 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  หรือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  เป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวมนุษย์  ที่
มนุษย์สามารถสัมผัสได้  เช่น  อากาศร้อยเกินไป  หนาวเกินไป   เสียงดัง  กลิ่นอันไม่พึง
ประสงค์  กลิ่นควันต่างๆเป็นต้น 

1.2 สิ่งแวดล้อมทางสังคม  เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในสังคม   
1.3 สิ่งแวดล้อมในการท างาน  เหตุการณ์ในชีวิต  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  เป็นต้น 

2. ปัจจัยด้านองค์ประกอบของบุคคล (Individual Factor)  ได้แก่ 

2.1 ระดับพัฒนาการของบุคคล 

2.2 บุคลิกภาพส่วนบุคคล  เช่น  ความรีบเร่ง  คนที่มีการแข่งขันสูง  ทัศคติ  อารมณ์  ความรู้สึก    

2.3 ประสบการณ์ในอดีต 

2.4 โครงสร้างของร่างกาย   
2.5 ความเจ็บปวด 

 

การตอบสนองของร่างกายต่อความเครียด 

 ร่างกายจะตอบสนองความเครียดผ่านการท างานของระบบประสาท  และต่อมไร้ท่อ  ไฮโปธา
ลามัส(Hypothalamus)  จะส่งสัญญาณไปกระตุ้นการท างานของระบบประสาทอัตโนมัติ  
Sympathetic nervous system  และAnterior pituitary gland  การตอบสนองต่อความเครียด
แบ่งเป็นการตอบสนองด้านร่างกายและด้านจิตใจ  ดังนี้ 

1. การตอบสนองด้านร่างกาย  ซึ่ง Selye  ได้สังเกตอาการของผู้ป่วยทุกคนมีอาการร่วมกันคือ  
เบื่ออาหาร  น้ าหนักลด  หน้าตาหมองคล้ า  เขาเรียกอาการนี้ว่า  General  Adaptation 

syndrome  คือ อาการเบื่ออาหาร  น้ าหนักลด  หน้าตาเศร้าหมอง  Adrenal  cortex 

เพ่ิมขนาด  หลั่งฮอร์โมนเพ่ิมขึ้น  ต่อมไทมัส  ม้าม  ต่อมน้ าเหลืองมีขนาดเล็กลง  พบแผลใน
กระเพาะอาหารและล าไส้เล็ก 

General  Adaptation syndrome : GAS มี 3 ระยะคือ 

1) ระยะตกใจ : alarm stage  เกิดข้ึนทันที  ระบบประสาทถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้า
และร่างกายเตรียมการป้องกันว่าจะสู้หรือหนี 

2) ระยะต่อต้าน : stage of resistance  ปรับตัวเพ่ือต่อสู้กับความเครียดเพ่ือให้
ร่างกายกลับสู่ภาวะปกติ  ระยะนี้ใช้พลังงานมาก 
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3) ระยะหมดแรง : stage of exhaustion  ความเครียดยังคงอยู่แต่พลังงานถูกใช้
ไปมากจนหมดแรง 

2. การตอบสนองด้านจิตใจ  เมื่อเกิดภาวะเครียดขึ้นจะมีกลไกทางจิตเกิดขึ้นเรียกว่า defense  

mechanism  และ coping  mechanism  เกิดขึ้น   ซึ่งเป็นพฤติกรรมทางด้านจิตใจใน
การปรับสมดุลของอารมณ์  หรือเป็นกลวิธีทางจิตใจที่บุคคลน ามาใช้ในการเผชิญกับภาวะ
คุกคามทางจิตใจ  เพ่ือลดความกดดันทางด้านจิตใจ  ซึ่ง Chodoff (อ้างถึงในนิตยา  ศรี
จ านง)  ได้สรุปการตอบสนองความเครียดด้านจิตใจไว้ดังนี้ 
2.1 การถอยหนี  หรือการเลี่ยง(Flight)  เป็นการเลี่ยงความเครียดโดยการปฏิเสธ  บางคน

เลี่ยงโดยการนอนหลับ  บางคนใช้วิธีการดื่มสุรายาเสพติด 

2.2 การยอมรับพร้อมเผชิญกับความเครียด 

2.3 เรียนรู้ที่จะอยู่กับความเครียด 

ความเครียดก่อให้เกิดโรคทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ความเครียดเล็กน้อยอาจเป็นแรงผลักดันให้
มนุษย์ได้ต่อสู้แก้ปัญหา  และประสบความส าเร็จในชีวิตได้  แต่ความเครียดระดับสูงจะส่งผลเสียต่อมนุษย์
ได้อย่างมากเช่นเดียวกัน  เพราะความเครียดในระดับสูงหรือเครียดเป็นเวลานานจะส่งผลต่อความไม่
สมดุลของฮอร์โมน   ท าให้ความดันโลหิตสูง  เสี่ยงต่อโรคหัวใจ  โรคมะเร็ง  รวมทั้งมีผลต่อภูมิคุ้มกันของ
ร่างกาย  เป็นต้น การตอบสนองต่อความเครียดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย  ได้แก่ 

1. ความรุนแรงของความเครียด  ได้แก่  สิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดความเครียด 

2. ระยะเวลาที่เกิดความเครียด  ถ้าเกิดเป็นเวลานานจะส่งผลกระทบต่อบุคคลมากขึ้นด้วย 

3. สาเหตุของความเครียด 

4. สภาพจิตใจของบุคคลนั้นว่าพร้อมที่จะรับเหตุการณ์นั้นได้มากน้อยเพียงใด 

 กลไกการตอบสนองของร่างกายเมื่อเผชิญกับความเครียดคือ  เมื่อเกิดความเครียดขึ้นร่างกายจะ
หลั่งสาร Catecholamine เพ่ิมข้ึน  และจะกระตุ้นให้มีการหลัง่สาร  Epinephrine/Adrenaline  และ
Norepinephrine เพ่ิมขึ้น  ส่งผลให้อัตราการเต้นของหัวใจเพ่ิมข้ึน  ปริมาตรเลือดออกจากหัวใจเพิ่มขึ้น  
ความดันโลหิตเพ่ิมขึ้น  ระดับน้ าตาลในเลือดเพ่ิมขึ้น  และอัตราการหายใจเพ่ิมข้ึนรวมทั้งรูม่านตาขยาย
(Pupils dilate) นอกจากนี้กระตุ้นให้มีการหลั่งของฮอร์โมนหลายชนิดรวมทั้ง corticosteroidsซ่ึงส่งผล
ต่อร่างกายหลายอย่างดังรูปภาพที่ 3 
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รูปภาพที่ 3  กลไกการตอบสนองของร่างกายเมื่อเผชิญกับความเครียด    

(ปรับปรุงมาจากสุจินดา ริมศรีทองและคณะ,2545) 

Anterior pituitary gland Nervous system/ 

ACTH TSH Vasopressin 

Catecholamine เพ่ิมขึ้น 

Epinephrine/Adrenaline

Norepinephrine เพิ่มขึ้น 

Adrenal Medulla 

Hypothalamus 

BP  

Adrenal cortex 

Thyroid gland 

Thyroxine 

Metabolic rate  

corticosteroids 

Inflammatory Response 

Blood glucose 

Immune  

เกิด Cancer 

Heart rate + BP 

Cardiac output 

Blood  glucose 

Clotting time 

Resp. rate 

Pupils dilate 
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นอกจากนี้ยังมีความเครียดที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันของคนเรา  ความเคียดจากความกดดัน
เกี่ยวกับครอบครัว  การท างาน  และเรื่องส่วนตัวต่างๆที่ก่อให้เกิดความเครียดได้  ซึ่งเยาวนาฎ ผลิตนนท์
เกียรติ,2554 ได้สรุปไว้ดังนี้ คือ 

1) ความเครียดชั่วคราว   เป็นความเครียดที่เกิดข้ึนเมื่อมีสิ่งกดดันเข้ามา  ซึ่งเมื่อเกิดข้ึนจะ
ส่งผลต่อสุขภาพจิตเพียงชั่วคราว  อาจท าให้หงุดหงิด  ร าคาญใจ  เบื่อเซ็ง  และอาจส่งผลให้
ร่างกายเกิดภาวะเครียดได้เช่นกัน  เช่น  ปวดศีรษะ  ไมเกรนก าเริบ  ปวดท้อง  หัวใจเต้น
แรง  เป็นต้น 

2) ความเครียดเป็นช่วงๆ  เป็นความเครียดที่เกิดข้ึนเป็นช่วงๆและเกิดอย่างต่อเนื่อง  ท าให้เกิด
อาการหงุดหงิด  ก้าวร้าว อาจท าให้เกิดความดันโลหิตสูง  ปวดศีรษะไมเกรนได้ 

3) ความเครียดเรื้อรัง  เป็นความเครียดที่ถูกกดดันอยู่เป็นเดือนหรือเป็นปี  เป็นความเครียดที่
ส่งผลต่อร่างกาย  จิตใจ  ความคิดและความเชื่อได้  เป็นความเครียดที่หาทางออกไม่ได้  
อาจท าให้เกิดความภาวะหมดหวัง  และมีปัญหาทางสุขภาพจิตตามมาได้ 

 

ความเครียดกับความเจ็บป่วย 

 ความเครียด  ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เกิดภายในจิตใจแต่ท าให้เกิดความเจ็บป่วยต่อร่างกายได้หลาย
ระบบ ซึ่งสรุปได้ตามระบบดังต่อไปนี้ คือ 

1. .โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด : Cardiovascular disease  ได้แก่ 

1.1 Catecholamine เพ่ิมท าให้ cholesterol สูง  เกิดภาวะ lipolysis 

1.2 เกิด Blood  coagulation   

1.3 ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจลดลง และ BP สูง 
2. ภาวะพร่องอิมมูนจากความเครียด : stress-induced immune deficiency  ได้แก่ 

Glucocorticoids กดการสร้าง T lymphocytes การตอบสนองต่อ cell- mediated 

immune response ลดลง B cell + WBC อ่ืนๆลดลง 
3. โรคระบบทางเดินอาหาร : Digestive diseases  ได้แก ่ การหลั่งกรดเพิ่มข้ึน เกิดแผลใน

กระเพาะอาหารได้ เกิดภาวะท้องผูก  ท้องเสีย  และส าไส้ใหญ่อักแสบ 

4. โรคมะเร็ง (Cancer)   

4.1 Stressor ซ่ึงความเครียดเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง  รวมทั้ง Stressorจ าพวกสารเคมี  
และเชื้อไวรัส 
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4.2 อารมณ์ซึมเศร้า  รู้สึกโดดเดี่ยว  สิ้นหวัง เครีดจากการสูญเสีย มีโอกาสเป็นมะเร็งได้มากกว่า
ปกติ  จากภูมิคุ้มกันลดลง 

5. อาการอ่ืนๆได้แก่   อาการปวดศีรษะ  ปวดเกร็งกล้ามเนื้อ  อาการและอาการแสดงที่เกี่ยวข้อง
กับ๓มิคุ้มกัน  เช่นอาการทางผิวหนัง  มีผื่น  ลมพิษ  หรือมีอาการหอบหืดก าเริบ ฯลฯ 

6. ความเครียดในผู้สูงอายุ  ส่วนใหญ่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย  การเปลี่ยนแปลงทางด้านลบ  
การสูญเสียคู่ครอง  เพ่ือนฝูง  สูญเสียสัมพันธภาพในครอบครัว เช่น ลูกๆแยกไปอยู่ห่างไกล 

 

การจัดการกับความเครียด 

การจัดการกับความเครียดสามารถท าได้หลายวิธี  ขึ้นอยู่กับความเชื่อ  ความเหมาะสมของแต่ละ
คน  หรืออาจใช้ร่วมกันได้หลายๆวิธี  ดังที่มีการศึกษาวิจัยมากมาย  มีการพัฒนาโปรแกรมต่างๆข้ึนเผื่อใช้
ในการจัดการหรือเผชิญความเครียด  เช่น ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง  การควบคุม
ตนเอง   การมองโลกในแง่ดี  การเทคนิคการผ่อนคลายต่างๆ   สรุปชนิดของ coping mechanisms  ดัง
ตัวอย่าง 

1. Adaptive Mechanism  โดยการเสริมพลังบวก   เช่น การมีเพ่ือนสนิท  หรือมีครอบครัวที่
เข้าใจเป็นที่พึงทางใจได้  สามารถพูดคุยระบายความไม่สบายใจได้ 

2. Behavioral Mechanism  เป็นเปลี่ยนพฤติกรรม  เปลี่ยนการกระท าของเราเอง  บางทีการ
ร้องไห้ก็สามารถลดความเครียดได้  บางคนอาจมีพฤติกรรมถดถอย  พฤติกรรมเหมือนเด็ก 

3. Cognitive Mechanism  คือการปรับเปลี่ยนความคิด  การฝึกคิดให้ยอมรับความเป็นจริง
แห่งชีวิต  มองโลกตามความเป็นจริง  เข้าใจหลักไตรลักษณ์  คือ  เข้าใจในเรื่องความไม่
เที่ยงความไม่แน่นอนคือความไม่แน่นอน  สอนตัวเสมอๆว่าไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลง  เข้า
ใจความทุกข์  และเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเป็นของเราเพียงชั่วคราว  เมื่อถึงเวลาก็ต้องจากสิ่งนั้นไป  

เป็นต้น 

4. Conversion  Mechanism  การเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่าง  การช่วยเหลือให้บุคคลสามารถ
ช่วยตัวเองได้   

5. Defense Mechanism  เป็นกลไกการป้องกันตนเองของมนุษย์   เป็นการหาทางออกให้กับ
จิตใจเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียดหรือความกดดัน  เพ่ือต่อต้านความ
เจ็บปวดของจิตใจ  เช่น 
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5.1 Repression  คือ  การเก็บกดระดับจิตใต้ส านึก  ท าให้ลืมเรื่องท่ีมากระทบกระเทือน
จิตใจ 

5.2 Suppression คือ  การเก็บกดระดับจิตส านึก  เป็นการลืมโดยเจตนา 

5.3 Rationalization  เป็นการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง 
5.4 Denial เป็นการปฏิเสธความเป็นจริง 
5.5 Compensation เป็นการทดแทนความไม่สมบูรณ์ในตนเองโดยการชดเชยด้วยสิ่งอ่ืน 

5.6 Regression คือ  การมีพฤติกรรมถดถอย  
5.7 Reaction formation เป็นการแสดงปฏิกิริยาตรงกันข้ามกับความปรารถนาที่แท้จริง
โดยเก็บกดไว้ไว้ในจิตส านึก 

 

สรุป 

 ความเครียดเป็นอาการทางจิตใจ   แต่มีผลกระทบทางร่างกายมากมายหลายอย่างด้วยกัน
โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยทางกายอยู่แล้วดังที่ประกายทิพย์ ศิริวงศ์และคณะ(2552) ได้ศึกษาพบว่า
ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมก่อนผ่าตัดส่วนใหญ่มีความเครียดระดับปานกลางขึ้นไป ร้อยละ75  ซึ่งความเครียดจะ
กระตุ้นให้ร่างกายมีการหลั่งสาร epinephrine และ norepinephrine ที่ส่งผลให้มีภาวะความดันโลหิต
สูง  หัวใจเต้นเร็วขึ้น  หายใจเร็วขึ้น  ท าให้มีการหลั่งกรดเพ่ิมข้ึน  immune response ลดลง B cell 

และ WBC อ่ืนๆลดลง  ซ่ึงการหลั่งกรดเพิ่มขึ้นเกิดจะท าให้แผลในกระเพาะ  นอกจากนี้ความเครียดยัง
ก่อให้เกิดอาการอีกหลายอย่าง  เช่น ปวดศีรษะ  ปวดเกร็งกล้ามเนื้อเป็นต้น 
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แผนการบริหารการสอน 

บทที่ 3 

พยาธิสรีรวิทยาของมะเร็ง 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยา  อาการ  กลไกการเกิดมะเร็งตลอดถึง
แนวทางการดูแลรักษามะเร็ง 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถบอกความหมายของมะเร็งได้ 
2.  นักศึกษาสามารถอธิบาความแตกต่างระหว่างเนื้องงอกธรรมดากับมะเร็งได้ 
3. บอกชนิดและความรุนแรงของมะเร็งได้ 
4. บอกปัจจัยเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของเซลล์มะเร็งได้ 
5. อธิบายกลไกการเกิดมะเร็งได้ 
6. นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะการแพร่กระจายของเชลล์มะเร็งได้ 
7.  นักศึกษาสามารถบอกอาการและอาการแสดงของมะเร็งได้ได้ 
8. นักศึกษาสามารถอธิบายความผิดปกติและหลักการรักษามะเร็งได้ 
9. บอกชนิดของมะเร็งที่สามารถรักษาให้หายได้ 

 

ขอบเขตของเนื้อหา 

1. ความหมายของมะเร็ง 
2. ความแตกต่างระหว่างเนื้องอกธรรมดากับมะเร็ง 
3. ชนิดและความรุนแรงของมะเร็ง 
4. ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง 
5. การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง 
6. กลไกการเกิดมะเร็ง 
7. การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อเซลล์มะเร็ง 
8. อาการและอาการแสดงของมะเร็ง 
9. การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง 
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10. หลักการรักษามะเร็ง 
11. ชนิดของมะเร็งที่สามารถรักษาให้หายได้ 
12. สรุป  

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ขั้นน า 
1. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 5-6 คน 

2. ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนรายชื่อโรคมะเร็งที่รู้จัก 

3. ให้แต่ละกลุ่มยกตัวอย่างโรคมะเร็งที่เคยรู้จักหรือมีประสบการณ์ 
ขั้นสอน 

1. แจกกรณีศึกษาโรคมะเร็งที่พบบ่อย 

2. ให้สมาชิกกลุ่มเขียนสรุปเนื้อหา  ได้แก่  ลักษณะของโรค  อาการ  การรักษา   

3. กลุ่มน าเสนอเนื้อหาที่ได้ศึกษา 

4.  อาจารย์อธิบายสรุปเพ่ิมเติมประกอบ power-point 

 ขั้นสรุป 

  ให้นักศึกษาสรุปความรู้เป็น mind mapping  ลงในสมุดของตนเองเป็นรายบุคคล 

 

สื่อการสอน 

1. Power- point 

2. กรณีศึกษา 
3. สมุด  ปากกา  กระดาษ 

4. เอกสารประกอบการสอน 

 

การประเมินผล 

 1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการอภิปราย 

 2. ประเมินการน าเสนอและการตอบค าถาม 

3. ตรวจผลงานนักศึกษา   
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บทที่ 3 

พยาธิสรีรวิทยาของมะเร็ง 

 

ขอบเขตของเนื้อหา 

ความหมายของมะเร็ง 

ความแตกต่างระหว่างเนื้องอกธรรมดากับมะเร็ง 

ชนิดและความรุนแรงของมะเร็ง 

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง 

การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง 

กลไกการเกิดมะเร็ง 

การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อเซลล์มะเร็ง 

อาการและอาการแสดงของมะเร็ง 

การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง 

หลักการรักษามะเร็ง 

ชนิดของมะเร็งที่สามารถรักษาให้หายได้ 

สรุป  
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ความหมายของมะเร็ง  

  มะเร็ง หมายถึง โรคท่ีเกิดจากเซลล์หรือเนื้อเยื่อในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง หรือการแบ่งตัว
แบบกระจายอย่างรวดเร็ว โดยอาจลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียง หรือแพร่กระจาย(metastasis)ไปตาม
อวัยวะที่ส าคัญต่าง ๆ ได้   ซ่ึงลักษณะเฉพาะของเชลล์มะเร็งมี 4 ลักษณะที่ส าคัญ  คือ 

1) Clonality  หมายถึง เซลล์ต้นก าเนิดเป็นเซลล์ปกติที่มีความผิดปกติท่ีสารพันธุกรรม 

2) Autonomy   หมายถึง  เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตได้ด้วยตัวเอง 
3) Anaplasta   หมายถึง เซลล์มะเร็งจะไม่พัฒนาเป็นเซลล์ที่เจริญเติบโตเต็มที่  ไม่มีการตาย

ของเซลล์ (เป็นเซลล์ตัวอ่อนเจริญเติบโตตลอดเวลา) 
4) Metastasis  หมายถึง  เซลล์มะเร็งสามารถกระจายไปตามส่วนต่างๆของร่างกายได้  ทาง

น้ าเหลือง  กระแสเลือดและผังตัวได้ทุกอวัยวะ 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ให้ความหมายของมะเร็งว่า  คือกลุ่มของโรคที่เกิดจากเซลล์ของร่างกาย
ที่เป็นสารพันธุกรรม (DNA) มีความผิดปกติ  ส่งผลให้เซลลม์ีการเจริญเติบโตและแบ่งตัวเพ่ิมจ านวนเซลล์
อย่างรวดเร็วและมากผิดปกติ    
 

ความแตกต่างระหว่างเนื้องอกธรรมดากับมะเร็ง 
 เนื้องอกธรรมกับมะเร็งมีความแตกต่างกันหลายอย่าง  รวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพของร่างกาย
ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง  โดยเนื้องอกธรรมดาจะไม่ลุกลามและไม่แพร่กระจายไปสู่อวัยวะอ่ืน  และส่วนใหญ่
ไม่เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต  ส่วนมะเร็ง  ก้อนมะเร็งจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  มีการแพร่กระจายไปสู่
อวัยวะใกล้เคียงและไกลออกไป   และท่ีมีผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายรวมทั้งมีอันตรายถึงแก่
ชีวิตได้   ซึ่งความแตกต่างระหว่างเนื้องอกธรรมกับมะเร็งสรุปได้ดังตาราง ที่ 1 
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ตาราง ท่ี 1 แสดงความแตกต่างระหว่างเนื้องอกธรรมดากับมะเร็ง 

ลักษณะ 

ความแตกต่าง 
เนื้องอกธรรมดา 

 Benign tumor 

มะเร็ง 
 Malignant tumor 

Differentiation 

ความแตกต่างกันของเซลล์ 
ค่อนข้างมาก  เซลล์มีลักษณะ
คล้ายเซลล์เนื้อเยื่อต้นก าเนิด 

มีน้อย  เซลล์มีลักษณะเหมือน
เซลล์ตัวอ่อน  โครงสร้างไม่มี
รูปแบบที่แน่นอน 

Rate of  growth 

อัตราการเจริญเติบโต 

ก้อนโตช้าๆ  ลดขนาดหรือหยุด
โตได้ ไม่ค่อยพบ mitosis 

โตเร็ว  mitosis มากและผิดปกติ 

Mode of  growth 

ลักษณะของการเจริญเติบโต 

ก้อนโตขยายจากจุดก าเนิด  ผิว
เรียบ  มี capsule หุ้ม 

ก้อนโตออกไม่เป็นระเบียบแทรก
ไปในเนื้อเยื่อรอบๆขอบขรุขระ  
มักไม่มี capsule หุ้ม 

Vascularity(เส้นเลือด) พบน้อย พบมาก 

Systemic effect 

ผลกระทบ 

มีผลน้อย   มีผลมาก 

Metastasis  

การแพร่กระจาย 

ไม่มี พบได้เสมอ 

 

ปรับปรุงมาจาก : สุดาพรรณ ธัญจิรา, 2545 

 

ชนิดและความรุนแรงของมะเร็ง 

 ชนิดของมะเร็ง (Classification of cancer)  แบ่งตามเซลล์ต้นก าเนิดได้เป็น 4 กลุ่มคือ 

1. Carcinoma  มีเซลล์ต้นก าเนิดจาก epithelium cell  เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุด 

2. Sarcoma เป็นมะเร็งที่เกิดจาก  connective  tissue  เชน่  กล้ามเนื้อ  กระดูก  ไขมัน 

3. Leukemia/lymphoma   เป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์เม็ดเลือด 

4. อ่ืนๆ  ได้แก่   มะเร็งสมอง  (brain  tumor) 
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ความรุนแรงของมะเร็ง (Stage of Cancer) 

  ความรุนแรงของมะเร็ง  อาจแบ่งตามระยะของโรค ซ่ึง เป็นตัวบ่งบอกการลุกลาม ความ 

รุนแรง ของโรคซึ่งการระยะของโรคแพทย์จะสามารถวางแผนการรักษาและพยากรณ์โรคได้  

ระยะที่ 1    มีโอกาสรักษาหายขาด  ประมาณร้อยละ 70-90 

ระยะที่ 2  มีโอกาสหายขาด  ประมาณร้อยละ 50-80 

ระยะที่ 3  มีโอกาสหายขาด  ประมาณร้อยละ 20-50 

ระยะที่ 4 ระยะที่ยังไม่แพร่กระจายเข้าสู่กระแสแสเลือด  มีโอกาสหายขาดร้อย
ละ  

20-30 

ระยะที่ 4 ระยะทีโ่รคแพร่กระจายเข้ากระแสแสเลือดแล้ว  มักไม่มีโอกาสหาย   

โดยทั่วไปผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ได้ 3 เดือนถึง 2 ปี  ขึ้นอยู่กับสุขภาพของ
ผู้ป่วย   

รวมทั้งชนิดของมะเร็งและการแพร่กระจายไปสู่อวัยวะอ่ืนๆ 

 

การแบ่งระยะความรุนแรงมะเร็งตามแบบ TNM  (TNM Classification)  เป็นการแบ่ง
ความรุนแรงตามขนาดของก้อนเนื้องอก  การแพร่กระจายไปต่อมน้ าเหลือง   และการ
แพร่กระจายไปอวัยวะอ่ืนๆ  ดังตารางที่ 2  

ค าย่อ 

T = Primary Tumor หมายถึง ขนาดของก้อนเนื้องอก   

N = Regional Lymph nodes  หมายถึง  ต่อมน้ าเหลือง   

M =Distant Metastasis  หมายถึง การแพร่กระจายไปอวัยวะอ่ืน  
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ตารางท่ี 2  แสดงการแบ่งความรุนแรงตาม TNM Classification   

T = Primary Tumor N = Regional Lymph nodes M =Distant Metastasis 

 

Tx  

ไม่สามารถประเมินก้อนได้ 
Nx 

ไม่สามารถประเมินต่อมน้ าเหลือง
ได้ 

 

T0 

 ไม่มีหลักฐานของก้อน 

N0  
ไม่พบมะเร็งในต่อมน้ าเหลือง 
 

M0  

ไม่พบการแพร่กระจายไปยัง
อวัยวะอ่ืน 

Tis  

มะเร็งระยะต้นๆ ที่อยู่บนชั้นของ
เซลล์ปกติยังไม่แทรกเข้าไปใน
เนื้อเยื่อปกติ 

  

T1, T2, T3, T4 

ขนาดต่างๆ กันของก้อนจากเล็ก
ไปใหญ่ 

N1, N2, N3 

 มะเร็งเข้าไปในต่อมน้ าเหลือง 
(จ านวนต่อมและต าแหน่งต่อมที่
แพร่ไป) 

M1, M2, M3  
แพร่กระจายไปยังอวัยวะอ่ืน 

 

ปรับปรุงมาจาก : สุดาพรรณ ธัญจิรา, 2545 

 

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง 
 ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง  สามารถสรุปได้เป็น 2 ปัจจัยหลัก คือ
สิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย  และความผิดปกติภายในร่างกายซึ่งมีรายละเอียดคือ 

1. สิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย  ซึ่งมะเร็งส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุนี้  ได้แก่ 

1.1 สารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่ม  ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็ง
ร้อยละ 30-50  ได้แก ่ เชื้อรา Aflatoxin  สารก่อมะเร็งที่เกิดการปิ้งย่าง  พวก 
Hydrocarbon  สารเคมีที่ใช้ถนอมอาหารพวก Nitrosamine  สีย้อมผ้าแล้วน ามา
ผสมอาหาร   ส าหรับอาหารที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งคือ  อาหารที่มีรา  
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โดยเฉพาะราสีเขียว   สีเหลือง  อาหารไขมันสูง  อาหารเค็มจัด  ส่วนที่ไหม้เกรียม
ของอาหารปิ้ง  ย่าง  รมควัน  และการถนอมอาหารที่ใส่ดินประสิว  เกลือไนเตรท-ไน
ไตร์ท  ส่วนอาหารประเภทพืชผัก  ผลไม้  และธัญพืช  เครื่องเทศต่างๆ  มีคุณสมบัติ
ป้องกันมะเร็งได้ 

1.2 รังสีเอ็กซเรย์  รังสีอุลตราไวโอเลตจากแสงแดด 

1.3 เชื้อไวรัสตับอักเสบบี  ไวรัส HIP 

1.4 พยาธิใบไม้ในตับ  จากการรับประทานอาหารดิบ  หรือสุกๆดิบๆที่มีไข่พยาธิใบไม้ใน
ตับ  ท าให้เกิดมะเร็งตับตามมาได้ 

1.5 การสูบบุหรี่  การดื่มแอลกอฮอล์ 
2. ความผิดปกติภายในร่างกาย  เช่น  เด็กที่เป็นมีความพิการแต่ก าเนิด  มีความผิดปกติทาง

พันธุกรรม  การมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง  ภาวะทุพโภชนาการ  เป็นต้น  แต่ปัจจัยด้านนี้พบ
เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งเพียงส่วนน้อยกว่าปัจจัยที่เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย   

 

การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง 
 ในภาวะปกติ  เซลล์จะมีควบคุมกันเองระหว่างเซลล์ที่อยู่ติดกันและจากสัญญาณท่ีได้จาก
สิ่งแวดล้อมในการแบ่งตัวและเจริญเติบโต     แต่เซลล์มะเร็งไม่หยุดการแบ่งตัว  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ
เซลล์มะเร็งมีดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงที่ผิวเซลล์   
การเปลี่ยนแปลงของผิวเซลล์มีความผิดปกติ  ส่งผลให้เซลล์มีการตอบสนองต่อ growth  

factor มากผิดปกติ  หรือเซลล์มะเร็งอาจสามารถสร้าง growth  factor  ไดเอง  ท าให้เซลล์มี
การแบ่งตัวและเจริญเติบโตจนเป็นเนื้องอก  นอกจากนี้ยังพบ fibronectin มีจ านวนลดลงใน
เซลล์มะเร็ง  ท าให้เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์มะเร็งสามารถขนถ่ายสารอาหารเข้าสู่เซลล์ได้มากข้ึน  
ร่างกายผู้ป่วยโรคมะเร็งจึงซูบผอม  แต่ก้อนมะเร็งกลับโตขึ้นอย่างรวดเร็ว    

การเปลี่ยนแปลงสารประกอบของผิวเซลล์มะเร็ง  ท าให้เซลล์มะเร็งกลายเป็นเซลล์
แปลกปลอม   มีสภาพเป็น Antigen  เรียกว่า tumor  specific  antigens  ไปกระตุ้นให้ระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายได้   
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2. การเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์ 

โครงสร้างของเซลล์ประกอบด้วยโปรตีนที่ส าคัญคือ  microtubules และ 
microfilaments  ในภาวะปกติใยโปรตีนทั้ง 2 ชนิดนี้จะเพ่ิมจ านวนในระยะเซลล์แบ่งตัว  ท าให้
เซลล์มีลักษณะกลมนูนและลดจ านวนลงอย่างรวดเร็วหลังจากนั้น  แต่ในเซลล์มะเร็งมีการเพิ่ม
เส้นใยโปรตีนทั้ง 2 ชนิดนี้อย่างมาก  เซลล์มะเร็งจึงมีลักษณะกลมนูนกว่าเซลล์ปกติ   สาร 
tumor  marker ที่ใช้ส าหรับการวินิจฉัยและการติดตมผลการรักษาโรคมะเร็ง  เรียกว่า
oncofetal  antigens  maker  ที่ส าคัญคือ 

2.1 Serum alpha-fetoprotein  เป็น antigen ที่พบในทารกในครรภ์มารดา  หรือ
ทารกแรกเกิด  ซึ่งจะหมดไปเมื่อเด็กเจริญเติบโตเต็มที่   แต่ในผู้ป่วยมะเร็งจะตรวจ
พบสารนี้ 

2.2 Carcinoembryonic antigen  (CEA)  เป็น antigen ที่พบในผู้ป่วยมะเร็งล าไส้  ตับ
อ่อน  กระเพาะอาหาร  ตับและปอด 

 

กลไกการเกิดมะเร็ง 
 การเกิดโรคมะเร็งเป็นกระบวนการที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในระดับยีน (Gene) ที่
เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต  การแบ่งตัว  และการตายของเซลล์   ซึ่งเปลี่ยนแปลงระดับ Gene 

โดยเฉพาะการผ่าเหล่า (mutation) เป็นหัวใจส าคัญของของกระบวนการก่อมะเร็ง  โดยท่ัวไป
กระบวนการก่อมะเร็งมี 3 ขั้นตอนคือ  ขั้นก่อตัว(initiation)  ขั้นส่งเสริม(promotion)  และข้ัน
ก้าวหน้า (progression)  สรุปเป็นกลไกการเกิดโรคมะเร็งดังรูปภาพที่ 4 
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รูปภาพที่ 4  กลไกการเกิดมะเร็ง 

ที่มา : พวงรัตน์  ยงวณิชย์ซึ่งดัดแปลงมาจากLoft & Poulsen,1996 :Ohshima et al.,2003 

นอกจากนีโ้รคมะเร็งที่เกิดจาการอักเสบเรื้อรังหรือการติดเชื้อ มีประมาณร้อยละ 18 ของ
โรคมะเร็งที่เกิดในประชากรโลก (พวงรัตน์  ยงวณิชย์และคณะ,2548)  ได้แก่มะเร็งกระเพาะอาหารที่เกิด
จากเชื้อแบคทีเรีย Helicobactor pylori   โรคมะเร็งตับที่เกิดจากไวรัสตับ Hepatitis B ,C  โรคมะเร็ง
ท่อน้ าดีที่เกิดจากพยาธิใบไม้ในตัว Opisthorchis viverni  เป็นต้น  ซึ่งกระบวนการอักเสบนี้เกิดจากการ
ที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายพยายามสร้างกลุ่มอนุมูลอิสระจ านวนเมื่อเพ่ือต่อต้านเชื้อโรครวมทั้งท าลาย DNA 

ของเซลล์ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อตัวของกระบวนการก่อมะเร็ง   นอกจากนี้ยังมีการหลั่งสารไซโตไคน์ออกมา
จ านวนมากที่จะเหนี่ยวน าเซลล์ที่มีการอักเสบและส่งเสรมการแสดงออกของยีน  ท าให้เซลล์ผิดปกติ  ซ่ึง
เมื่อเซลล์ได้รับบาดเจ็บหรือติดเชื้อเนื้อเยื่อจะเกิดกระบวนการอักเสบและซ่อมแซม  เพ่ือก าจัดสาเหตุของ
การอักเสบออกไป  และสุดท้ายเนื้อเยื่อจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ กระบวนการนี้เป็นล าดับขั้นตอนและมี
ระเบียบ   หากกระบวนการดังกล่าวเกิดข้ึนอย่างไม่เป็นระเบียบโดยเฉพาะในระหว่างกระบวนการอักเสบ
แบบเรื้อรัง กระบวนการอักเสบจะเกิดขึ้นอย่างไม่มีล าดับขั้นตอน  ไม่มีระเบียบและไม่สามารถก าจัด
สาเหตุของการอักเสบออกไปได้  สุดท้ายจึงไม่สามารถกลับเข้าสู่ภาวะธ ารงดุลปกติได้  ซึ่งจะน าไปสู่การ
พัฒนาไปเป็นเซลล์มะเร็งได้  หรือเรียกอีกอย่างว่า  “มะเร็งคือแผลที่รักษาไม่หาย-tumors  are 

wounds that never heal  ดังแสดงในรูปภาพที่ 5 
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รูปภาพที่ 5  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการอักเสบและกระบวนการก่อมะเร็ง 

ที่มา ; มาลินี  ธานีและคณะ,2555 

 

การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อเซลล์มะเร็ง 

1. Natural killer  cell (NK cell)  เป็น mononuclear cell ที่มี Fc receptor ที่สามารถท าลาย
สิ่งแปลกปลอมได้โดยไม่ต้องรู้จัก  หรือถูกกระตุ้นโดยสิ่งแปลกปลอมนั้นมาก่อน  จัดเป็นวิธีการ
ก าจัดเซลล์มะเร็งที่เกิดข้ึนเร็วที่สุด 

2. Sensitized T cell เป็น T lymphocyte ที่เคยถูกกระตุ้นด้วยเซลล์มะเร็งมาก่อนแล้ว  เมื่อ
สัมผัสกับเซลล์มะเร็งชนิดเดิม  จะกลายเป็น cytotoxic  cell จะท าลายเซลล์มะเร็งทันที   และ
มีการหลั่งสาร cytokines lymphokines ท าให้ macrophage มาชุมชุมและกระตุ้นให้มาจับ
กินเซลล์มะเร็ง 

3. Antibodies  ชนิดที่ท าลายเซลล์มะเร็งคือ  IgG และ IgM   ซึ่งสรุปได้ดังรูปภาพที่ 6 
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A Sensitized T cell  (B)  NK cell   (C)  Antibodies 

 

 Lymphokines     IgG   IgM 

 - lymphotoxin 

 - MAF, MIF     ADCC   Complement 

activation 

Tc 

Cytotoxic m ø   tumor  C3b   opsoniztion 

T cell       C9  (phagocytosis) 

(specific) Activated m ø  tumor   cytolysis 

 (non-specific) cell 

       Microthrombi Coagulation

         

        activation 

รูปภาพที่ 6   กลไกการท าลายเซลล์มะเร็งโดยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (สุดาพรรณ ธัญจิรา,2548) 

 ถึงแม้ว่าร่างกายจะมีระบบภูมิคุ้มกันต้านมะเร็ง  แต่ยังมีผู้ป่วยโรคมะเร็งจ านวนมาก  อาจ
เนื่องมาจากไม่มีแอนติเจนบนผิวเซลล์มะเร็งหรืออาจมีไม่มากพอท่ีร่างกายจะแยกแยะได้วาเป็นสิ่ง
แปลกปลอม   หรืออาจเกิดจากเซลล์มะเร็งสามารถปรับเปลี่ยนแอนติเจน  หรือเกิดจากภูมิคุ้มกันถูกกด
จากโรคของผู้ป่วยเอง 

 

อาการและอาการแสดงของมะเร็ง 

1. อาการของระบบทางเดินอาหาร  ผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่  ร้อยละ 90 มีน้ าหนักลด  เบื่ออาหาร  
ขาดสารอาหารโปรตีนและไขมัน 

2. อาการของระบบต่อมไร้ท่อ  ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิด small cell  จะผลิตฮอร์โมน  ACTH  
จ านวนมาก  ส่งผลให้มีอาการ Cushing ‘s syndrome   มีอาการแสดงคือ  หน้ากลม  น้ าหนัก
ตัวมาก  มีไขมันสะสมบริเวณหลังส่วนบน  และเหนือกระดูกไหปลาร้า  เส้นเลือดใต้ผิวหนังแตก
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ง่าย  มีระดับน้ าตาลในเลือดสูง  ความดันโลหิตสูง  กล้ามเนื้อขาลีบ  กระดูกพรุนและหักง่าย  
เป็นต้น 

3. อาการของระบบประสาท  อาการท่ีพบบ่อยคือผู้ป่วยอาจมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง  ปวด  มี
อาการชาและอ่อนแรง  และอ่ืนๆ  เช่น Dementia ,  lower  motor  neuron  weakness  

ในผู้ป่วย lymphoma  

4. อาการของระบบเลือด  อาการที่พบบ่อยที่สุดคือ  อาการซีด (Anemia)  แต่อาจพบความ
ผิดปกติของเม็ดแดงท่ีเพ่ิมขึ้น (Erythrocytosis)  และผู้ป่วยมะเร็งที่ไตจะพบการสร้าง 
erythropoietin เพ่ิมข้ึนได้ 

5. อาการอ่ืนๆ  ที่พบได้บ่อยคือ  อาการไข้  บางครั้งพบว่าผู้ป่วยมีไข้เรื้อรัง  หรือเป็นๆหายๆมาเป็น
เดือน   นอกจากนี้อาจพบอาการปวดตามข้อ   อาการปวดกล้ามเอเป็นต้น 

 

การแพร่กระจายของมะเร็ง (metastasis) 

 มะเร็งเป็นพยาธิสภาพของเซลล์  ซึ่งมีความผิดปกติระดับยีนโดยลักษณะของเซลล์มะเร็งอีกอย่าง
คือการแพร่กระจายไปส่วนต่างๆของร่างกายได้  โดยสามารถกระจายไปยังเนื้อเยื่อรอบๆจุดต้นก าเนิดของ
เซลล์มะเร็ง  สามารถแพร่กระจายไปตามระบบไหลเวียนเลือด(blood metastasis) หรือทางหลอด
น้ าเหลือง(lymphatic metastasis)  ซึ่งการแพร่กระจายมีขั้นตอนคือ 

1. Invasion  เซลล์มะเร็งเจาะผ่านผ่านผนังหลอดเลือดและเนื้อเยื่อต่างๆ  เพิ่มการผลิต 
hydrolytic  enzymes ต่างๆที่ท าลายเนื้อเยื่อเพ่ือให้เกิดช่องทางที่เซลล์มะเร็งจะแทรกเข้าไปใน
อวัยวะต่างๆได้ 

2. Cell detachment   เซลล์มะเร็งลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียง  และแบ่งตัวเพ่ิมจ านวนเรื่อยๆ   
3. Dissemination  เซลล์มะเร็งกระจายไปอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายทางระบบไหลเวียนเลือดและ

น้ าเหลือง 
4. Establishment  เซลล์มะเร็งที่เข้าสู่ระบบไหลเวียนจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม  และแทรกตัวผ่าน

ระบบไหลเวียนเข้าสู่ช่องว่างระหว่างเซลล์ (interstitial  space)   เซลล์มะเร็งจะมี tumor-

angiogenesis  factor ท าให้เส้นเลือดแตกแขนงเป็นเส้นเลือดฝอย (capillaries)  ส าหรับน า
สารอาหารไปเลี้ยงเซลล์เนื้องอกให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  สรุปต าแหน่งในการแพร่กระจาย
ของเซลล์มะเร็ง  ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ต าแหน่งในการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง 

อวัยวะต้นก าเนิด
เซลล์มะเร็ง 
Primary  tumor 

เส้นทางการแพร่กระจาย 

Major anatomic pathways 

อวัยวะปลายทาง 
Frequent site of distant 

metastasis 

Lung (ปอด) 
 

Colorectal 

(ล าไส้ใหญ่) 
 

 

Testicular 

(อัณฑะ) 
 

Prostate 

(ต่อมลูกหมาก) 
Breast 

(เต้านม) 
Head and neck 

(ศีรษะและคอ) 
Ovarian 

(รังไข่) 
Sarcoma  

Pulmonary vein, left ventricle 

 

Mesenteric lymphatics, portal 

venous system 

Inferior vena cava, right ventricle, 

pulmonary artery 

Lymphatics to the periaortic area to 

the subclavian veins to the right 

ventricle 

Batson plexus o paravertebral veins 

; ilium, lumbar spine 

Batson plexus o paravertebral veins, 

lymph nodes, superior vena cava 

Direct extension, Batson plexus 

 

Direct extension  

Omentum and mesenteric veins 

Inferior vena cava, right ventricle, 

pulmonary artery 

Multiple organs ,including 

brain 

 

Live 

 

Lungs 

 

Lungs , liver 

 

 

Bones, lung, liver, endocrine 

glands, central nervous system 

Bony skeleton, lungs 

 

Lymphatics ,liver, bone 

Peritoneal surfaces, diaphragm 

Omentum, liver 

 

Lungs 

 

 

ปรับปรุงมาจาก : สุดาพรรณ ธัญจิรา, 2545 
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หลักการรักษามะเร็ง 

 การรักษามะเร็งจะรักษาวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างเดียวมักไม่ค่อยได้ผล  จึงมักจะใช้วิธีการักษาร่วมกัน
ขึ้นอยู่ชนิดและระยะของโรค  ซึ่งการรักษาโดยมั่วไปมี 3 วิธีคือ 

1. ศัลยกรรม : Surgery   เป็นการรักษาโดยการผ่าตัด  แต่วัตถุประสงค์ในการผ่าตัด  คือ 

5. การผ่าตัดเพื่อการวินิจฉัย (Biopsy) เป็นการตัดหรือขลิบชิ้นเนื้อจากก้อนเนื้องอก  หรือจาก
อวัยวะที่สงสัยว่าเป็นเร็ง   เพ่ือส่งตรวจทางพยาธิวิทยา  เพ่ือการพิสูจน์และวินิจฉัยโรค 

6. การผ่าตัดเพื่อการรักษา  มักใช้ในกรณีที่เป็นมะเร็งในระยะเริ่มแรก  หรือกรณีเนื้องอกมี
ขนาดใหญ่  เพื่อรักษาให้ผู้ป่วยหายจากโรคโยการผ่าตัด 

7. การผ่าตัดแบบรักษาแบบประคับประคอง  ใช้ในกรณีท่ีโรคลุกลามไปมาก  หรือต้องการลด
ขนาดของก้อนมะเร็ง  เพ่ือลดความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวด  หรือแผลเน่าเหม็นได้ 

2. รังสีรักษา : Radiation  

รังสีรักษาหรือการฉายแสง   เป็นการรักษาโดยการฉายรังสีด้วยเครื่องฉายรังสีซึ่งมีหลายประเภท   
ในบริเวณท่ีเป็นโรคหรือรอยโรค  โดยอาจฉายครอบคลุมไปถึงต่อมน้ าเหลืองที่โรคได้ลุกลามไป
ด้วย  ทั้งนี้การรักษาขึ้นกับระยะของโรค  ชนิดและสุขภาพของผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
 การรักษาโดยทั่วไป  จะฉายรังสีวันละ 1 ครั้ง 5 ครั้งต่อสัปดาห์  พัก 2 วัน  แล้วเวียนไป
จนครบได้ปริมาณรังสีตามที่แพทย์ได้ก าหนด   
 การดูแลตนเองในช่วงได้รับการฉายรังสี  คือ  ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ
ห้าหมู่  สามารถอาบน้ าสระผมได้แต่ไม่ควรขัดถูบริเวณที่ฉายรังสี  ไม่ควรใช้สบู่และเครื่องส าอาง  
ระวังไม่ให้เส้นที่ขีดไว้ลบ  กรณีท่ีฉายรังสีบริเวณศีรษะอาจมีผมร่วง  แต่ผมจะข้ึนใหม่หลังครบ
รังสีประมาณ 3-6 เดือน  ในระหว่างการฉายรังสีแพทย์มักตรวจดูเม็ดเลือดสัปดาห์ละครั้ง    

โดยมีข้อห้ามในระหว่างรับการฉายรังสี คือ ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามสูบบุหรี่  ห้าม
ตั้งครรภ์  ห้ามนอนดึก  ห้ามอดอาหาร  ห้ามใช้ยาหรือหยุดยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์รังสีรักษา 

การใส่แร่  เป็นวิธีการรักษาทางรังสีรักษา  เป็นการรักษาเฉพาะบริเวณเล็กๆตรง
ต าแหน่งที่เกิดโรค  รักษาโดยการสอดใส่เครื่องมือเข้าไปในก้อนมะเร็ง  แล้วสอดแร่เข้าทางช่อง
ของเครื่องมือ  และให้แร่คงอยู่ในก้อนมะเร็งเป็นระยะเวลาหนึ่ง  โดยทั่วไปประมาณ 10-20 นาที 
เมื่อได้ปริมาณรังสีครบตามที่ก าหนด  รังสีแพทย์จะน าแร่ออกจากตัวผู้ป่วย  และให้กลับบ้านโดย
ไม่มีรังสีหลงเหลืออยู่ในตัวผู้ป่วย 
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3. เคมีบ าบัด : Chemotherapy  

เคมีบ าบัด   เป็นยาหรือสารเคมีที่ใช้ในการรักษามะเร็ง  โดยเคมีบ าบัดจะเข้าไปขัดขวาง
ขบวนการเจริญเติบโตของวงจรชีวิตของเซลล์  ซึ่งยาแต่ละชนิดจะออกฤทธิ์แตกต่างกัน  และท า
ให้พิษหรืออาการข้างเคียงต่อเซลล์ปกติ  โดยเฉพาะเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  
อาการข้างเคียงที่พบบ่อยได้แก่ 
8. คลื่นไส้อาเจียน  มักพบหลังให้ยาภายใน 1-6 ชั่วโมง 
9. ผมร่วง  อาจเริ่มหลังให้ยา 2-3 สัปดาห์ แต่สามารถงอกใหม่ได้  บางครั้งดกด ากว่าเดิมอีก 

10. มีไข้  หนาวสั่น อาจเป็นทันทีถึง 6 ชั่วโมง  สิ้นสุดใน 24 ชั่วโมง 
11. ติดเชื้อ   จากเม็ดเลือดขาวต่ า    
12. ปริมาณเม็ดเลือดต่างๆน้อยลง  ค่าของเม็ดเลือดขาว  เม็ดเลือดแดง  เกล็ดเลือด 

13. มีอาการอ่อนเพลีย  ล้า  ไม่มีแรง  (Fatigue )   อาจเป็นนานเป็นสัปดาห์หรือมากกว่า 

14. ท้องเสีย  ท้องผูก 

15. พิษต่อหัวใจ  ปอด  ตับ  ระบบทางเดินอาหาร 

สถิติโรคมะเร็ง  สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้เก็บข้อมูลไว้อย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันมีรายงานเผยแพร่  สถิติปี 
2555  ซึ่งพิมพ์เผยแพร่เมื่อ  2557  ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4  แสดงมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทยปี 2555  แยกตามเพศและรวมทั้งหมด 

อับดับ 
ที ่

เพศชาย เพศหญิง รวมทั้งหมด 

1 Trachea, Bronchus & Lung Breast Beast 

2 Colon & Rectum Cervix uteri Colon & Rectum 

3 Liver & Intrahepatic bile 

ducts 

Colon % Rectum Trachea, Bronchus & Lung 

4 Lip & Oral cavity Trachea, Bronchus & Lung Cervix uteri 

5 Esophagus Liver & Intrahepatic bile 

ducts 

Liver & Intrahepatic bile 

ducts 

6 Prostate gland Ovary Lip & Oral cavity 

 

ที่มา : ทะเบียนสถิติมะเร็งระดับโรงพยาบาล พ.ศ. 2555 
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นอกจากนี้ข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาปี 2558  ยังพบสถิติผู้ป่วยที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยา  อันดับแรกเป็นมะเร็งเต้านม 630 คน  อันดับที่ 2 เป็นมะเร็งปอดจ านวน 264 คน 
อันดับ 3 เป็นมะเร็งปากมดลูกจ านวน 139 คน  อันดับ 4 เป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่ส่วนปลาย  อันดับ 5 เป็น
มะเร็งหลังโพรงจมูก จ านวน 120 คน และอันดับที่ 6 เป็นมะเร็งตับจ านวน 113 คน  ซึ่งส่วนใหญ่
สอดคล้องกันกับข้อมูลสถิติปี 2555   ส าหรับการดูแลรักษาโรคมะเร็งจะพิจารณาจากอัตราอยู่รอด  5 ปี 
(five  year survival)   ซึ่งหมายถึง หลังการรักษาครบและตรวจไม่พบเซลล์มะเร็งหรือก้อนมะเร็งแล้ว  
ผู้ป่วยมีโอกาสอยู่รอด 5 ปี  แต่มีโอกาสที่มะเร็งจะกลับเป็นซ้ าได้อีกร้อยละ 5-10  ขึ้นกับชนิดของมะเร็ง
และความรุนแรงของโรคมะเร็ง 
 

ชนิดชองมะเร็งที่สามารถรักษาให้หายได้ 
 เนื่องจากโรคมะเร็งเป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิต  รวมทั้งก่อเกิดความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวด  
และคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นแย่ลงอย่างชัดเจน  นักวิชาการจึงได้มีการศึกษาศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง
และต่อเนื่อง  ประกอบกับมีเครื่องมือที่ทันสมัยเพ่ิมมากข้ึน  ท าให้สามารถตรวจวินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ใน
ระยะเริ่มแรก จากการตรวจสุขภาพของบุคคล  ในปัจจุบันจึงมีมะเร็งหลายชนิดที่สามารถรักษาให้หายได้   

1) มะเร็งเม็ดเลือดขาว  ชนิด  ALL (Acute  lymphoblastic  Leukemia)    
2) มะเร็งต่อมน้ าเหลืองชนิด  Hodgkin’s  lymphoma    
3) มะเร็งไตในเด็ก  (Wilms’ tumor)   
4) มะเร็งถุงอัณฑะ   
5) มะเร็งกระดูกชนิด  osteogenic sarcoma   
6) มะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิว 

7)  มะเร็งเต้านม   
8) มะเร็งปอดชนิด small cell   
9) มะเร็งหลังโพรงจมูก   
10) มะเร็งชนิดเนื้อเยื่อ Germ cell   
11) มะเร็งผิวหนังชนิด Basal  cell carcinoma 
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สรุป 

 สภาพแวดล้อมทางสังคมในปัจจุบัน  การด ารงชีวิตมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งหลายอย่าง  
ซึ่งข้ึนอยู่กับพฤติกรรม  โดยเฉพาะอาหารการกิน  การสูบบุหรี่  การดื่มสุราเป็นต้น  ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
ได้  หากลดพฤติกรรมเสี่ยง  จะสามารถลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งได้  อย่างไรก็ตามในปัจจุบันโรคมะเร็ง
หลายชนิดก็สามารถรักษาให้หายขาดได้  หากได้รับการตรวจคัดกรอง  และได้รับการรักษาในระยะ
เริ่มแรก   โดยมี 9 เคล็ดลับ 9 สู่ความส าเร็จอาหารต้านมะเร็งของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ คือ   

“ กินผักหลากสีทุกวัน  ขยันหาผลไม้เป็นประจ า  ท าอาหารธัญพืชและเส้นใย   

ใส่เครื่องเทศเสริมรสอาหาร   เพ่ิมสารต้านอนุมูลอิสระ  ปรุงอาหารถูกวิธี   

หลีกหนีอาหารไขมัน  ลดบริโภคเนื้อแดง  เกลือแกงอาหารหมกดองต้องน้อยลง” 
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แผนการบริหารการสอน 

บทที่ 4  

ความผิดปกติของหัวใจและระบบเลือด   
วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิสภาพ  อาการ  อาการแสดงตลอดถึงการรักษา
ของหัวใจและระบบเลือด 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายการท างานของหัวใจและระบบการไหลเวียนเลือดได้ 
2. นักศึกษาสามารถบอกอาการและอาการแสดงของผู้ป่วยโรคหัวใจได้ 
3. นักศึกษาสามารถอธิบายพยาธิสภาพของโรคหัวใจได้ 
4. นักศึกษาสามารถบอกวิธีการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจได้ 

 

ขอบเขตของเนื้อหา 

1. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด 

2. การไหลเวียนเลือด 

3. คุณสมบัติของหัวใจ 

4. โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด 

5. โรคหัวใจ TOF 

6. หัวใจขาดเลือด 

7. หัวใจล้มเหลว 

8. สรุป 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ขั้นน า 

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มทบทวนกายวิภาคศาสตร์และสรรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอด
เลือด 

2. ให้นักศึกษาวาดรูปหัวใจ  ลิ้นหัวใจและการไหลเวียนเลือดในกระดานด าและแบ่งกลุ่ม
อธิบายให้เพ่ือนในชั้นฟัง  
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ขั้นสอน 

1. อาจารย์อธิบายสรุประบบการไหลเวียนเลือด 

2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาและน าเสนอ 

3. อาจารย์อธิบายสรุปเชื่อมโยงกรณีศึกษา 

4. อาจารย์อธิบายสรุปเนื้อหาประกอบ power-point 

 ขั้นสรุป 

  ให้นักศึกษาสรุปความรู้ลงสมุดของตนเองเป็นรายบุคคล 

 

สื่อการสอน 

1. Power-point 

2. กรณีศึกษา 
3. สมุด+ปากกา+ดินสอสี 
4. กระดานด า 

5. เอกสารประกอบการสอน 

 

การประเมินผล 

 1. สังเกตพฤติกรรมในกิจกรรมกลุ่มย่อย 

 2. ประเมินจากการอภิปรายและการน าเสนอ 

 3. ตรวจผลงานนักศึกษา 
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บทที่ 4 

หัวใจและระบบเลือด 

ขอบเขตของเนื้อหา 

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด 

การไหลเวียนเลือด 

คุณสมบัติของหัวใจ 

โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด 

โรคหัวใจ TOF 

หัวใจขาดเลือด 

หัวใจล้มเหลว 

สรุป 

 

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด 

 ระบบหัวใจและหลอดเลือดของมนุษย์  พัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา  เมื่ออายุครรภ์ได้ 3 

สัปดาห์  โดยเจริญจากเชลล์ต้นก าเนิดจากชั้น mesoderm  โดยเซลล์ชั้นในของ  Blood islands จะ
เจริญเป็นเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดเลือด (hematopoietic cell)  และเซลล์ชั้นนอกจะเจริญเป็นเซลล์เป็นเยื่อบุ
หลอดเลือด (endothelium)  ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ 3 ส่วน cardiogenic area เจริญเป็นกลุ่มของหลอด
เลือดและรวมตัวกันเป็น endocardial heart tubes  และจะมีการเจริญหนาตัวขึ้น  เซลล์ชั้นในสุดเจริญ
เป็น endocardium ชั้นถัดออกมาเจริญเป็น myocardium  และ mesothelial cell จากผิวด้านนอก
ของ sinus venosus จะเจริญเข้าไปคลุมส่วนนอกสุดของหัวใจเป็นชั้น epicardium ของหัวใจ 

หัวใจ เป็นอวัยวะที่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่   แบ่งเป็น 4 ห้อง  ได้แก่หัวใจห้องบน 2 

ขวา (Right  atrium)  ห้องล่างขวา( Right ventricle)  บนซ้าย(Left atrium)  และห้องล่าง (Left 

ventricle)  และมีลิ้นหัวใจกั้นไม่ให้เลือดไหลย้อยกลับ   ดังแสดงในรูปภาพที่ 7 
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รูปภาพที่ 7 ภายวิภาคของหัวใจ (ที่มา : http://www.urnurse.net/anatomy-heart.html) 

 

การไหลเวียนเลือด 

 การไหลเวียนเลือดอธิบายเป็นการไหลเวียนเลือดที่เก่ียวข้องกับโรคหัวจพิการแต่ก าเนิดและ
โรคหัวใจที่เกิดภายหลังที่เก่ียวข้องการการไหลเลือดเลือดของทารกในครรภ์  การไหลเวียนเลือดหลังเกิด
ซึ่งมีความแตกต่างกันทางกายวิภาค  หากเกิดความผิดปกติขึ้นจะส่งผลให้เกิดโรคหัวจพิการแต่ก าเนิดได้
หลายชนิด  มีรายละเอียดดังนี้ 

การไหลเวียนเลือดของทารกในครรภ์ 

การไหลเลือดเลือดของทารกในครรภ์มารดาแตกต่างจากหลังคลอดหลายอย่าง  เนื่องจากทารก
ในครรภ์ไม่ได้ใช้ปอดในการหายใจ  แต่มรีกเป็นอวัยวะที่ท าหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าชและน าอาหาร
จากแม่ไปสู่ทารกในครรภ์ผ่านสายสะดือ   เมื่อไข่ของแม่กับอสุจิของพ่อผสมกันจะมีการแบ่งตัวและ
เดินทางไปฝังตัวที่มดลูกของแม่   ซึ่งมดลูกของแม่จะสร้างเยื่อบุเพ่ือให้ไข่ที่ผสมแล้วมาฝังตัว  มีสายสะดือ
ซึ่งประกอบด้วยเส้นเลือดแดงจ านวน 1 เส้น  และเส้นเลือดด าจ านวน 2 เส้น ท าหน้าที่ในการน าเลือด  
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อาหาร  ออกซิเจนไปเลี้ยงทารก  และขับถ่ายของเสียจากทารกไปทางหลอดเลือดด า  ไปสู่รกของแม่และ
ให้แม่ก าจัดของเสียต่อไป  ดังแสดงตามรูปภาพที่ 8 

 

 

รูปภาพที่ 8 แสดงการไหลเวียนเลือดของทารกในครรภ์มารดา 
 

การเปลี่ยนแปลงระบบเลือดเม่ือแรกคลอด 

เมื่อสายสะดือถูกตัดขาดจากรกท าให้ไม่มีเลือดผ่าน ductus venosus   ส่งผลให้ ductus 

venosus ปิด   เลือดจึงไหลเข้า RA ลดลง   ส่งผลให้ RA pressure ลดลง   
เมื่อแรกเกิดการที่เด็กร้องเป็นการหายใจครั้งแรกของทารกแรกเกิด  ส่งผลให้อากาศเข้าไปแทนที่

น้ าในปอด  ท าให้ปอดมีการขยายตัว pulmonary vascular resistance ลดลง   เลือดจาก RV จึงไหล
ไปปอดมากขึ้น และกลับเข้าสู่ RA เพ่ิมขึ้น  และกลับเข้าสู่ LA เพ่ิมขึ้น (LA pressure เพ่ิมขึ้นสูงกว่า RA 

pressure) ท าให้ valve-like flap ของ Foramen ovale ปิด   
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เมื่อสายสะดือถูกตัด ท าให้ umbilical placental circulation สิ้นสุดลง  ท าให้ไม่มีเลือดผ่าน 
ductus venosus  ส่งผลให้ ductus venosus ปิด   

ขณะเดียวกัน Prostaglandin ที่ถูกสร้างจากรกและถูก metabolite ที่ปอดทารก  และจากการ
ทีเ่ลือดไปปอดมากขึ้นท าให้ prostaglandin มีระดับลดลงและ arterial PO เพ่ิมข้ึนหลังคลอด ท าให้ 
smooth muscle ของ ductal tissue ส่งผลให้ ductus arteriosus ค่อยๆหดเล็กลงและปิดภายใน 12 

hr.หลังคลอด(บางราย 2-3 วัน)  ภาวะ hypoxia ท าให้ ductus arteriosus ไม่ปิดเกิด PDA  ซึ่งเป็นโรค
หัวจพิการแต่ก าเนิดที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะในเด็กคลอดก่อนก าหนด 

 

การไหลเวียนเลือดหลังเกิด 

 เลือดจากส่วนบนของร่างกายผ่านเข้าสู่หลอดหลอดsuperior  vena cava) และเลือดจาก
ส่วนล่างของร่างกายผ่านเข้าสู่หลอดเลือด inferior vena cava เข้าสู่หัวใจห้องบนขวา(right atrium)  

ผ่านลิ้นหัวใจ  tricuspid valve  เข้าสู่ right ventricle  หวัใจบีบตัวให้เลือดไปหลอดเลือด pulmonary 

artery เปลี่ยนก๊าชที่ปอด  แล้วกลับ pulmonary vein เข้าสู่หัวใจห้องบนซ้าย(left atrium)  ผ่านลิ้น
หัวใจ bicuspid valve เข้าสู่หัวใจห้องล่างซ้าย  หัวใจบีบตัวสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ดัง
ภาพที่  9 

 

 

รูปภาพที่ 9 แสดงการบีบตัวและคลายตัวของหัวใจ 

ที่มา : http://www.cvphysiology.com/Heart%20Disease/HD002.htm 
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คุณสมบัติของหัวใจ 

หัวใจหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย  ทั้งนี้หัวใจท างานโดยการบีบตัวเป็น
จังหวะ  ระยะที่หัวใจบีบตัวเรียก systolic  และระยะที่หัวใจคลายตัวเรียก diastolic  ซึ่งหัวใจจะท างาน
สูบฉีดโลหิตให้ได้อย่างเพียงพอต้องอาศัยปัจจัย 4 ประการ คือ 

1. ปริมาณเลือดภายใน ventricle ก่อนการบีบตัว (preload)    เป็นความยาวเริ่มต้นของ
กล้ามเนื้อก่อนหัวใจบีบตัว  ซึ่งข้ึนอยู่กับปริมาตรเลือดภายในหัวใจ   ถ้าปริมาตรเลือดใน 
ventricle มีจ านวนมาก  เลือดจะดันให้กล้ามเนื้อผนังหัวใจยืดออกได้มาก  หัวใจจะบีบตัว
ได้แรงมากขึ้น  ส่งผลให้เลือดออกจากหัวใจได้มากข้ึนด้วยเช่นเดียวกัน  ปัจจัยที่มีผลต่อ 
preload  ได้แก่ 

1.1 venous  return  เป็นอัตราการไหลกลับเข้าสู่หัวใจของเลือดด า 

1.2 compliance  การยืดขยายของหัวใจ  ถ้า compliance ต่ า  ปริมาตรเลือดเพ่ิมข้ึน
เพียงเล็กน้อย   แต่ส่งผลให้ความดันเลือดสูงขึ้นมาก 

1.3 ระยะของ diastole  ถ้านานเลือดจะเข้าสู่หัวใจได้มาก 

1.4 ความต้านทานระหว่าง atrium และ ventricle  ในภาวะปกติเม่ือ A-V vale เปิด 
ความต้านทานระหว่าง atrium กับ ventricle  น้อยมาก   ถ้ามีภาวะลิ้นหัวใจไมตรัล
ตีบ (mitral  stenosis)  จะท าให้เลือดเข้าหัวใจได้น้อยลง 

2. Afterload  คือ  แรงต้านทานการไหลเวียนของเลือดขณะหัวใจบีบตัว   ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อ 
afterload  ได้แก่  ปริมาตรเลือดใน aorta   compliance และ  elasticity ของ aortic 

arch   รวมทั้ง total  peripheral  resistance   และแรงต้านที่ aortic  valve   

3. อัตราและจังหวะการเต้นของหัวใจ (heart  rate  and  rhythm)  เมื่ออัตราการเต้นของ
หัวใจเพ่ิมข้ึน  การหดตัวของหัวใจจะแรงขึ้นด้วย  นั่นคือหัวใจบีบตัวแรงขึ้นนั่นเอง    

4. การบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ (myocardial  contractility)   เมื่อ HR สูงขึ้นจะมี Ca เข้า
มาใน sarcoplasmic  reticulum (SR) เพ่ิมมากข้ึนหัวใจจึงบีบตัวได้แรงขึ้น   
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โรคหัวใจพิการแต่ก านิด 

Congenital  Heart  Disease : CHD 

 

โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด  เป็นโรคหัวใจที่เป็นมาตั้งแต่เกิดจากพัฒนาการที่ผิดปกติตั้งแต่ทารกอยู่
ในครรภ์  ความผิดปกติมีสาเหตุมากจากการพัฒนาของทารกในครรภ์   ระบบการไหลเวียนของโลหิตใน
ครรภ์   หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังคลอดก็ได้ 

การวินิจฉัยโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด  สามารถวินิจฉัยได้โดย 

1) การซักประวัติและการตรวจร่างกาย 

2) การตรวจร่างกายระบบหัวใจและหลอดเลือด 

3) การถ่ายภาพรังสีทรวงอก (CXR) 

4) การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (electrocardiography-ECG) 

5) การตรวจภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถ่ีสูง (echocardiography) 

6) อ่ืนๆ ได้แก่ CT , MRI , MRA (cardiovascular magnetic resonance imaging and 

angiography) 

ชนิดของโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด 

โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด  สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ 

1. ชนิดไม่เขียวเรียกว่า  Acyanotic  congenital  heart  disease  เป็นโรคหัวใจที่ไม่มีอาการ
แสดงของภาวะ cyanosis ให้เห็น   ได้แก่โรคหัว Atrial  septal  defect(ASD)  Ventricular 

Septal Defect (VSD)   Patient  ductus  arteriosus (PDA)    Pulmonary  stenosis (PS)  

เป็นต้น 

2. ชนิดเขียวเรียกว่า  Cyanotic  congenital  heart  disease  เป็นชนิดเลือดไปปอดน้อย  ได้แก่ 
Tetralogy  of  fallot (TOF)   Pulmonary  atresia   Tricuspid  atresia   Transposition  

of  the  great  arteries(TGA)  with VSD and PS  เป็นต้น 

โดยในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้  จะได้ยกตัวอย่างโรคหัวใจเพียงเป็นบางชนิด  ที่พบได้
บ่อยและมีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพคือโรคหัวใจ TOF (Tetralogy of Fallot) 
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โรคหัวใจ TOF (Tetralogy of Fallot : TOF) 

เป็นโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิดเขียว  คือผู้ป่วยมีอาการเขียว(cyanosis) ให้เห็นได้ชัดเจน  
TOF มีพยาธิสภาพ 4 อย่างที่ส าคัญ คือ 

1. Ventricular  septal defect :VSD   การมีรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่างขวาและซ้าย (VSD) 

2. Subvalvular pulmonary stenosis : PS  คือมีทางออกของหัวใจห้องล่างขวาตีบ 
(Pulmonary stenosis) บริเวณท่ีเกิดการตีบที่พบได้มากที่สุดคือ ตีบเหนือ Pulmonic 

value 

3. Overriding aorta : เส้นเลือด aorta จะคร่อม VSD   จึงท าให้รับทั้งเลือดด าจากหัวใจห้อง
ล่างขวา และเลือดแดงจากหัวใจห้องล่างซ้าย(overriding of aorta)   ส่งผลให้การรับเลือด
ด าจากหัวใจห้องล่างขวา และเลือดแดงจากหัวใจห้องล่างซ้าย  มีขนาดใหญ่ขึ้น 

4. Right  ventricular hypertrophy  : ผนังหัวใจห้องล่างขวาหนาและหัวใจด้านขวาโต  จาก
การที่ความดันในหัวใจห้องล่างขวาสูงเป็นเวลานาน   เนื่องมาจากมีการตีบของทางออกของ
เลือดจากหัวใจห้องล่างขวา  ดังแสดงในรูปภาพที่ 10 

 

รูปภาพที่ 10 โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิดเขียว TOF 

 ที่มา : http://www.sw.org/HealthLibrary 
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อาการและอาการแสดง 

อาการและอาการแสดงของ TOF  จะแปรผันตามความรุนแรงของ pulmonary  stenosis (PS)  
โดยทั่วไปเด็กจะลักษณะตัวเล็ก  น้ าหนักน้อย  พัฒนาการช้า  ตรวจพบ clubbing of finger and toes 
เนื่องจากเลือดน าออกซิเจนและอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ไม่เพียงพอ  สรุปอาการที่พบใน
โรคหัว TOF   คือ   

1) Cyanosis  มักพบอาการเขียวเวลาร้องหลังอายุ 6 เดือน  มีหอบเหนื่อยโดยเฉพาะเวลา
ดูดนม  ร้องไห้  หรือวิ่งเล่น 

2)   ถ้า PS มากเขียวตั้งแต่แรกเกิด  อาจมี hypoxic Spells หรือ  Anoxic spells หรือ 

tetralogy spells  อาการ หายใจเร็ว  แรง  เหนื่อยหอบมากข้ึน  เขียวมากข้ึน  
กระสับกระส่าย  หมดสติ  ชัก  ซ่ึงมักเกิดหลังตื่นนอน  หรือหลังร้องไห้  หรือเบ่งถ่าย 

3) ตรวจได ้heart  murmur      
4) โตขึ้นอาการเหนื่อยเร็ว  เขียวเพิ่มข้ึน 

5) มีภาวะเลือดข้น  (polycythemia)  จะพบค่าความเข้มข้นของเลือดสูง (Hct.> 60% )  

6) หัวใจมีลักษณะเหมือนรองเท้าบู๊ต  (boot shaped) 

 

อาการทางคลินิก 

 เป็นอาการที่สามารถตรวจพบได้ทางคลินิกของ TOF   ในช่วงแรกเกิดมักจะยังจะไม่แสดงอาการ
อะไรชัดเจนเจนนัก  แต่แพทย์อาจฟังเสียงหัวใจได้เสียง murmur ต่อมาจะแสดงอาการเขียวจากหลอด
เลือดไปปอดตีบ  ซึ่งยิ่งตีบมากเด็กจะเขียวมากและจะมีอาการเหนื่อยมากตั้งแต่เล็ก ถ้าหลอดเลือดไป
ปอดตีบไม่มากเด็กจะเริ่มเขียวและเหนื่อยเมื่อโตมากข้ึน และจากการมีการอุดกั้นของทางออกของหัวใจ
ห้องล่างขวา จะท าให้เลือดจากหัวใจไปยังปอดได้น้อยลง  ท าให้เกิดภาวะเลือดข้น(polycythemia) เพ่ือ
เพ่ิมจ านวนเม็ดเลือดแดงในการพาออกซิเจน ให้ออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายได้มากข้ึน และภาวะเลือดข้นนี้
จะส่งผลท าให้สมองขาดออกซิเจน  รวมทั้งมีอาการหายใจแรง  ลึก เขียว และวูบหมดสติได้  ที่เรียก
อาการนี้ว่า anoxic spell หรือ hypoxic spell หรือ Tetralogy spells (tet-spells)   
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anoxic spell หรือ hypoxic spells 

เป็นอาการที่ส าคัญที่ท าให้ผู้ป่วยเด็ก TOF เสียชีวิตได้บ่อย   ซึ่งมักจะเกิดขณะที่เด็กร้องไห้ ถ่าย
อุจจาระ หรือออกก าลังกาย เมื่อโตขึ้นจะมีอาการเหนื่อยเร็ว   การนั่งยองๆ เวลาเหนื่อย (squatting) 

เป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มแรงต้านทานของหลอดเลือดท าให้แรงดันในหัวใจห้องล่างซ้ายเพ่ิมขึ้น ลดการไหลของ
เลือดจากห้องล่างขวาไปซ้าย ท าให้เลือดจากหัวใจห้องล่างขวาไปปอดได้มากขึ้น   การรักษา cyanotic 

spells / hypoxic  spells/Tetralogy spells (tet-spells)   เป็นการรักษาเมื่อมีอาการ cyanosis จาก 
hypoxic  spells  ซึ่งมีการรักษาที่เฉพาะคือ   

1. การจดัท่า knee-chest position โดยให้เด็กนอนหงายงอเข่า  หรือนอนคว่ าก้นโก่ง  ท่านี้
จะท าให้  เพ่ิม systemic vascular resistance & ลด systemic venous return  ที่กลับ 
Right ventricle ท าให้ลด  right to left shunt ได้   หรือถ้าในเด็กโตแนะน าให้นั่งยองๆ  
เรียกว่า Squatting  position  ดังรูปภาพที่ 11 

 

รูปภาพที่ 11 แสดงท่า  Squatting  position 

2. ให้ออกซิเจน  เป็นการรักษาแบบ  supportive  treatment  เพ่ือเพ่ิมออกซิเจนให้แก่
ร่างกาย 

3. ให้ NaHCO3 1-2 mEq/kg  กรณทีี่มีภาวะ  acidosis เมื่อมี cyanotic spells > 10-15 

min 
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4. ให้ morphine 0.1 mg/kg เพ่ือลดอาการหายใจหอบลึก และ systemic venous return  
ลดลง 

5. การ sedative ด้วย chloral hydrate , diazepam  เป็นยาที่ท าให้เด็กนอนหลับเพ่ือเด็ก
ได้พัก  เมื่อหยุดร้องอาการเขียวจะดีข้ึน 

6. ให้ยา propranolol  0.1 mg/kg  เป็นยาป้องกันการเกิดซ้ าได้ 
 

การวินิจฉัยโรค TOF   

การวินิจฉัยสามารถท าได้หลายวิธีหรืออาจท าร่วมกัน  คือ 

1. การตรวจร่างกาย  เป็นสิ่งส าคัญในการวินิจโรคหัวใจ  ซึ่งการตรวจร่างกายระบบหัวใจพบว่าหัว
ใจเต้นไม่แรง  คล าได้ heaving บริเวณventricleขวา   และคล าบริเวณทรวงอกได้ systolic  

thrill  

2. ภาพรังสีทรวงอก   การถ่ายภาพรังสีทรวงอก (chest  x-ray)  พบว่าหัวใจไม่โต  หลอดเลือดที่
ปอดลดลง  apexของหัวใจยกข้ึน จากventricleขวาโต  (รายที่เขียวมากๆหัวใจจะโต) 

3. Echocardiogram   พบว่ามี  pulmonary  arteryโต 

 

การรักษา TOF   

 TOF  ถ้าไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยมักเสียชีวิตก่อนอายุ 10 ปี จาก  hypoxic  spell และ brain  

abscess ซ่ึงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะอย่างติดฟันผุต้องรีบท าการรักษา   และวิธีการรักษา 
TOF  ที่ส าคัญคือการรักษาโดยการผ่าตัด  ซึ่งมีวิธีการรักษาคือ 

• ผ่าตัดชั่วคราว  ในเด็กเล็กหรือมีแขนง pulmonaryขนาดเล็ก และเขียวมาก  Hct สูงเกิน 60%  
ไม่ตอบสนองกับยา   โดยการท าBlalock-taussing  shunt  

• การผ่าตัดแก้ไขความพิการ total  correction โดยปิด VSD   และขยายทางออกของventricle

ขวานิยมท าในเด็กท่ีมีน้ าหนักมากกว่า 10 กิโลกรัม 
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หัวใจขาดเลือด 

Ischemic  Heart  Disease : IHD 

  

โรคหัวใจขาดเลือด  เป็นความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน  และรุนแรงที่คุกคามต่อชีวิตของ
ผู้ป่วย  บางครั้งเรียกโรคหลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary artery disease)  เป็นภาวะที่เลือดไปเลี้ยง
กล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอ  เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดออกซิเจน 

พยาธิสรีรวิทยา 

1. การบาดเจ็บหรือการท าลายผนังด้านในหลอดเลือดโคโรนารี่ 
2. ไขมันในเลือด  โดยเฉพาะ LDL สูงจะไปเกาะที่ผนังด้านในของหลอดเลือดโคโรนารี่ที่ฉีกขาด  

หรือบาดเจ็บจากความดันโลหิตสูง 
3. การเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือด (Platelets aggregation)  เมื่อมีหลอดเลือดโคโรนารี่แข็ง  การ

ไหลเวียนเลือดจะช้าลงจะท าให้มีการรวมตัวกันของเกล็ดเลือดจับด้านในของผนังลอดเลือด  และ
คราบไขมันสะสมจนหลอดเลือดโคโรนารี่ตีบตันได้ 

 

ปัจจัยเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด  มีหลายปัจจัยด้วยกัน  ซึ่งองค์กรอนามัยโลกได้ประกาศปัจจัยเสี่ยง

หลักท่ีมโีอกาสท าให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือด  คือ 

1. ความดันโลหิตสูง  BP > 140/90 mmHg  โดยเฉพาะ DBP .> 90 mmHg  

2. ภาวะไขมันในเลือดสูง  โดยเฉพาะ LDL-C ,VLDL, Triglyceride  ผู้ที่มีระดับ cholesterol > 

200 mg/dl หรือ LDL-C > 130 mg/dl เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด  แต่ HDL-C สูง
ช่วยป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งได้ 

3. การสูบบุหรี่  เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญมากของโรคหัวใจขาดเลือด 3 เท่าเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ไม่
สูบบุหรี่   

4. เพศ  ในช่วงอายุ 35-44 ปีเท่ากันพบว่าเพศชายมีอุบัติการณ์เกิดโรคหัวใจขาดเลือดมากกว่าเพศ
หญิง 5-6 เท่า  
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5. อายุ  เพศชายมักเกิดโรคหัวใจขาดเลือดก่อนอายุ 40 ปี  ส่วนเพศหญิงมักเกิดโรคเมื่ออายุ
มากกว่า 55 ปีหรือหลังหมดประจ าเดือน 

6. เบาหวาน  ผู้ป่วยเบาหวานจะมีภาวะหลอดเลือดแข็ง 
7. ความอ้วน  ซึ่งปัจจัยที่ท าให้อ้วนคือ  ไขมันในเลือดสูง  ความดันโลหิตสูง  พฤติกรรมการ

รับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ  ขาดการออกก าลังกาย  เครียดเรื้อรัง  เป็นต้น 

8. ขาดการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

9. พันธุกรรม  ผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากกว่าผู้
ที่ไม่มีประวัติทางพันธุกรรม 

10. ยาคุมก าเนิด  ชนิดรับประทานมีผลท าให้เกิดภาวะเลือดแข็งตัวได้ง่ายกว่าปกติ  และรบกวนการ
เผาผลาญของไขมัน  เพ่ิมความดันโลหิตและท าให้หลอดเลือดหัวใจแข็งได้  โดยเฉพาะผู้หญิงที่ใช้
ยาคุมก าเนิดชนิดรับประทานเป็นเวลานาน 

11. บุคลิกภาพที่มีลักษณะเอาจริงเอาจังเกินไป  เคร่งครัด  ตรงเวลา  ทะเยอทะยาน  มี
ความสัมพันธ์กับโรคหัวใจขาดเลือด 

  

ชนิดของ Angina pectoris 

1. Stable  angina  เป็นอาการเจ็บหน้าอกที่เกิดขึ้นเป็นพักๆ  โดยต้องมีปัจจัยเหนี่ยวน าให้เกิด
อาการเจ็บหน้าอก  เช่น  การออกแรง  อารมณ์โกรธ  และระดับความรุนแรงของการเจ็บ
หน้าอกจะคงที่  เมื่อได้นอนพักหรืออมยาขยายหลอดเลือด  อาการจะดีขึ้น 

2. Unstable angina  อาการเจ็บหน้าอกชนิดไม่คงที่  โดยเจ็บหน้าอกนานกว่า 20 นาที   และ
อาการเจ็บหน้าอกรุนแรงกว่า stable angina   เป็นนานและบ่อยขึ้นเรื่อยๆร่วมกับมีเหงื่อออก  
หน้ามืด  ใจหวิวๆเหมือนจะเป็นลม   ซึ่งอาการเกิดได้ในทุกอิริยาบถ  ไม่ว่าเป็นช่วงพัก  นอน
หลับ  หรือออกแรง  

3. Variant angina  เป็นอาการเจ็บหน้าอกที่มักเกิดข้ึนขณะพักหรือนอนหลับ  ซึ่งไม่สัมพันธ์กับ
การออกแรง  อาการปวดจะรุนแรงและนาน  และมีอาการร่วมได้แก่  ใจสั่น  หน้ามืด  ชีพจรเต้น
ช้า   

แนวทางการรักษาอาการเจ็บหน้าอกชนิดไม่คงที่(Unstable  angina) 

1. Anticoagulant  agent ซึ่งเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือด  ได้แก่ Heparin  โดยปรับยาให้ได้
ค่า PTT เป็น 1.5-2.0  เท่าของค่าปกติ  เพื่อลดการขยายขนาดของลิ่มเลือดและเพ่ิมกลไกการ
ละลายลิ่มเลือดในหลอดเลือดหัวใจ  ซึ่งช่วยไม่ให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้ 
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2. Nitrate ยาไนเตรท  ได้แก่ยา Nitroglycerine ขยายหลอดเลือด  ซึ่งช่วยลดการใช้ออกซิเจนของ
กล้ามเนื้อหัวใจ  โดยลด Preload  ท าให้บรรเทาอาการเจ็บหน้าอกได้ 

3. Antiplateletes  agent ยาต้านเกล็ดเลือด  ช่วยลดการเกาะลุ่มของเกล็ดเลือดและยังช่วยลด
การอุดตันซ้ า   ได้แก่ยา  Aspirin , oral  glycoprotein เป็นต้น 

4. Beta blocker  agents  ยาปิดกั้นเบต้า  ช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจ  และลดแรงบีบตัวของ
หัวใจ  รวมทั้งลด Preload 

5. ยาต้านแคลเซียม (Calcium  channel  blocker)  เป็นยาที่ช่วยให้หลอดเลือดหัวใจขยาย  ลด
แรงบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ  และลดอัตราการเต้นของหัวใจ  ช่วยลดและป้องกันการหดตัว
ของหลอดเลือดโคโรนารี่ 

6. การถ่างขยายหลอดเลือดโคโรนารี่  โดยการใส่สายสวนที่มีบอลลูนเข้าไปที่ต าแหน่งหลอดเลือดโค
โรนารี่ที่ตีบ  แล้วอัดแรงให้ลูกโป่งบอลลูนขยายออกอัดลิ่มเลือดและคราบไขมัน  เรียกว่าการท า 
PTCA (Percutaneous Translaminar Coronary Angioplasty)  หรือการฝังสะเต็นต์ขยาย
หลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary Stent) 

7. การผ่าตัดท าทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจใหม่ (Coronary Artery  Bypass Graft : CABG) 

 

การดูแลและค าแนะน าส าหรับผู้ป่วยหัวใจขาดเลือด 

1. ผู้ที่ได้รับยา Nitrate ซึ่งเป็นกลุ่มยาขยายหลอดเลือด  เพ่ือบรรเทาอาการเจ็บหน้าอก 

1.1 ควรอมยาใต้ลิ้นเมื่อรู้สึกเจ็บหน้าอก 

1.2 อมยาใต้ลิ้นก่อนท ากิจกรรมและออกแรงที่อาจเกิดอาการเจ็บหน้าอก  เช่น  ออกก าลังกาย  
ความเครียด 

1.3 ยาอมใต้ลิ้นควรบรรจุในขวดสีเข้ม  ปิดฝายาให้แน่น  เก็บไว้ในที่แห้ง  และไม่โดนแสงแดด
หรือที่ร้อน  ไม่ควรเก็บยาไว้ในตู้เย็น   

2. สังเกตอาการผิดปกติที่ต้องไปโรงพยาบาลทันที  คือ  อาการเจ็บหน้าอก  อาการไม่ดีข้ึนหลังจาก
อมยาใต้ลิ้นไปแล้ว 3 เม็ด  หรือเจ็บรุนแรงมากข้ึน  ร่วมกับมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อาการ  เช่น  คลื่นไส้  หน้ามืด  เหงื่อออก  เหนื่อย  นอนราบไม่ได้ 

3. การรับประทานยาอย่างสม่ าเสมอและไม่ขาดยา 

4. ลดและควบคุมปัจจัยเสี่ยง  เลิกสูบบุหรี่  ควบคุมน้ าหนักตัว  ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  ลด
ความเครียด  ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดและความดันโลหิตสูง 
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หัวใจล้มเหลว 

Hearth  Failure 

 

หัวใจล้มเหลว  หมายถึง  กลุ่มอาการทางคลินิกที่เกิดจากหัวใจไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการ cardiac output ได้จึงต้องมีกลไกชดเชย/การปรับตัวของร่างกาย (Compensatory  

mechanism) 

ภาวะหัวใจ ล้มเหลว (Heart failure) เป็นภาวะที่เกิดจากหัวใจท างานบกพร่อง (cardiac 

dysfunction)  ที่ไม่สามารถบีบตัวส่งเลือดออกจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้เพียงพอกับ
ความต้องการของร่างกาย  ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคของระบบอื่นที่มีผลต่อ
หัวใจ  สรุป 

 

สาเหตุ 
สาเหตุของ heart failure  ที่พบได้คือ 

1) Pump dysfunction : หัวใจบีบตัวหรือคลายตัวผิดปกติจากพยาธิสภาพ เช่น การอักเสบ
ของกล้ามเนื้อหัวใจ 

2) Volume overload : หัวใจต้องสูบฉีดเลือดปริมาณมากกว่าปกติ 
3) Pressure overload : หัวใจสูบฉีดเลือดด้วยแรงดันสูงกว่าปกติ 
4) Obstruction ต่อ Lt ventricular outflow tract 

5) Severe pulmonary hypertension 

6) Cardiac arrhythmia : Tachyarrhythmia ,bradyarrhythmia 

 

พยาธิสรีรวิทยา  
พยาธิสรีรวิทยาของหัวใจล้มเหลว  จากการปรับตัวต่อการลดลงของ cardiac output  มีพยาธิ

สภาพดังต่อไปนี้คือ 

1. Neurohormonal  activation ประกอบด้วย 5 ระบบคือ 

1.1 The Renin-Angiotensin-Aldosterone System (RAAS)  glomerular flow ลดลงส่งผล 
ให้ โซเดียม ผ่าน glomerular filtration ลดลง  กระตุ้นให้ juxtaglomerular (JG) cells มี
การหลั่ง renin 
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1.2  The Sympathetic Nervous System (SNS)  sympathetic outflow ที่เพ่ิมขึ้นใน  

ภาวะ heart failure สามารถกระตุ้น β1- adrenoceptors บนผิว JG cells ท าให้เซลล์
หลั่ง renin 

1.3  The Natriuretic Peptide System เช่น atrial natriuretic peptide (ANP) เป็น
ฮอร์โมนที่หลั่งจาก atria เมื่อผนังของ atria ยืดขยายออก ANP ออกฤทธิ์ในการขับน้ าและ
โซเดียมออกจากร่างกายเพ่ือลดภาวะน้าเกิน และทาให้หลอดเลือดขยายตัว (vasodilation) 

1.4 The Endothelin System 

1.5 The Arginine Vasopressin (AVP) System 

2. Hemodynamic derangements  

 

กลไกที่ท าให้หัวใจท างานผิดปกติ ( Mechanisms of Cardiac Dysfunction) 

กลไกที่ท าให้หัวใจท างานผิดปกติมี 5 กลไกหลักคือ 

1. Failure of the pump เป็นภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจไม่สามารถบีบเลือดออกจากหัวใจห้องล่าง
ซ้าย (systolic dysfunction)   หรือเกิดจากการที่กล้ามเนื้อหัวใจไม่สามารถคลายตัวได้อย่าง
ปกติ (diastolic dysfunction)  ท าให้รับเลือดเขา้สู่หัวใจห้องล่างซ้ายได้น้อยลง  ท าให้ปริมาณ
เลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้น้อยลง 

2. An obstruction to flow มักเกดิจากการตีบของลิ้นหัวใจ aortic (aortic valve stenosis)  
ท าให้หัวใจต้องท างานหนักข้ึนในการบีบตัวเพ่ือส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย 

3. Regurgitation flow เกิดจากการไหลย้อนกลับของเลือดเมื่อหัวใจบีบตัวแต่ละครั้งปริมาณเลือด
ทีเ่พ่ิมขึน้  หัวใจท างานหนักขึ้นในการบีบตัวครั้งต่อๆไป สาเหตุจากลิ้นหัวใจรั่ว  ที่พบบ่อยคือ 
mitral regurgitation และ aortic regurgitation 

4. Disorders of cardiac conduction ประสิทธิภาพในการทางานของหัวใจลดลง  จากความ
ผิดปกตขิองการน าไฟฟ้าหัวใจ เช่น ภาวะheart block การเต้นของหัวใจผิดจังหวะ
(arrhythmias)  

5. Disruption of the continuity of the circulatory system เป็นภาวะที่มีการรั่วไหลของ
เลือดออกจากระบบหมุนเวียนโลหิต เช่น อุบัติเหตุทีท่ าให้มีเลือดออกจ านวนมาก 
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กลไกชดเชย 

1. Frank-Starling mechanism  เป็นกลไกที่มีผลมากที่สุด  เมื่อหัวใจบีบตัวน้อยลง  เลือดที่ค่ังใน
หัวใจจะเพ่ิม end-diastolic volume แรงการบีบตัวของหัวใจจึงเพิ่มขึ้น 

2. Baroreceptor  reflex  เมื่อ cardiac  output ลดลง  และความดันเลือดแดงลดลง  สัญญาณ
จาก baroreceptor ที่ไปยัง cardiovascular center จะลดลงด้วย  sympathetic activity 

เพ่ิมข้ึน HR , cardiac contractility , TPR จะเพ่ิมขึ้น  ช่วยให้ CO และ BP สูงขึ้น  

3. RAAS (Renin-angiotensin-aldosterone  system)  เป็นการตอบสนองในระยะยาว  CO.  
ลดลงท าให้ renal  blood  flow  ลดลง  ท าให้ไตหลั่ง renin เพ่ิมข้ึน  angiotensin II เพ่ิมข้ึน  
มีการหลั่ง aldosterone ท าให้ไตขับ Na ลดลง 

4. Net capillary filtration  จากการที่ปริมาตรเลือดเพ่ิม venous  pressure  เพ่ิมและมี 
venoconstriction จะท าให้มี net filtration ที่ capillary  เกิด edema และ ascites 

 

รูปภาพที่ 12 กลไกการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว 
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ชนิดของภาวะหัวใจล้มเหลว 

หัวใจล้มเหลว  Heart  Failure บางครั้งเรียก Congestive Heart Failure  เนื่องจากภาวะ 
heart failure มักมีความสัมพันธ์กับภาวะน้ าเกิน (volume overload)  จึงมีอาการและอาการแสดงของ
การคั่งของน้ าในหลอดเลือดด า (congestive symptoms/signs) เช่น หายใจหอบเหนื่อยจากการคั่งของ
น้ าในหลอดเลือดที่ปอด  ตับโต ขาบวม จากการคั่งของน้าใน systemic veins เป็นต้น  แบ่งชนิดของ
ภาวะหัวใจล้มเหลว  ตามระบบตามระยะเวลาที่มีอาการได้ดังนี้ 

1. ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน (acute heart failure) 

เป็นภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีอาการและอาการแสดงแบบเฉียบพลัน  เนื่องจากการท างานของ
หัวใจ   แบ่งเป็น 2 กรณีคือ 

1.1 ผู้ป่วยที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อน เรียกว่า acute de novo heart failure พบได้
ใน 

ผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน  
1.2 ผู้ป่วยที่เคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะหัวใจล้มเหลวมาก่อนหน้านี้แต่มีอาการเลวลง 

(acute  

decompensated heart failure หรือ ADHF) ซึ่งสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด คือ โรคหลอด
เลือด 

หัวใจ (coronary heart disease)   

2. ภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง (chronic heart failure)  มีอาการและอาการแสดงแบบเรื้อ รัง
หรือต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการทางานผิดปกติของหัวใจ  ถ้าผู้ป่วยมีอาการของภาวะหัวใจ
ล้มเหลวมาระยะเวลาหนึ่ง กรณีท่ีมีอาการคงตัวจะจัดอยู่ในกลุ่มของ  stable chronic 

heart failure 

 

อาการแสดงภาวะล้มเหลว 

 ภาวะหัวใจล้มเหลว  ท าให้เกิดอาการและอาการแสดงที่เกิดจากเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของ
ร่างกายไม่เพียงพอ  มีอาการที่ส าคัญ  คือ  

1. หายใจเหนื่อย (dyspnea)   ได้แก่   
1.1. อาการเหนื่อยขณะออกแรง   
1.2 เหนื่อยหรือหายใจไม่สะดวกขณะนอนราบ  จากมีน้ าในช่องท้อง 
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1.3 หายใจไม่สะดวกขณะนอนหลับ   
2. อ่อนเพลีย (fatigue) เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายลดลง  ความสามารถในการ

ออกก าลังกายลดลง    
3. กลุ่มอาการที่มีภาวะคั่งน้ าและเกลือท าให้มีอาการบวม มีน้ าคั่งในปอดและอวัยวะภายใน  

ลักษณะบวมกดบุ๋ม  มักเป็นบริเวณ  เท้า  ขา 
4. แน่นท้อง  ท้องอืด  เนื่องจากตับโตจากเลือดค่ังในตับ(hepatic congestion)  มีน้ าในช่องท้อง

(ascites) 

นอกจากนี้สามารถแยกอาการและอาการแสดงตามต าแหน่งของภาวะหัวใจล้มเหลว  ซึ่งแบ่งเป็นการ
ล้มเหลวของหัวใจซีกซ้ายและซีกขวา  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

หัวใจซีกซ้ายล้มเหลว  (Left-sided heart failure) 

 เป็นความผิดปกติทั้งอาการ/อาการแสดงเกิดจาก  Congestion of pulmonary circulation  

และ Diminished peripheral blood pressure and flow  สาเหตุที่พบบ่อยของ Left-sided heart 

failure ได้แก่  Ischemic heart disease , Hypertension , Aortic and/or mitral valvular disease 

, มีผลต่ออวัยวะที่ส าคัญคือ 

1) ปอด(Lung)  ท าให้เกิด pulmonary edema ทาให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่เกิดข้ึน ผู้ป่วย
จะมีอาการหอบเหนื่อย (dyspnea) มักมีอาการเมื่อนอนราบ (orthopnea) แต่อาการจะดีขึ้น 
ในท่านั่ง  หรือ ไอมีเสมหะเป็นฟองๆสีชมพู 

2) ไต(Renal)  เมื่อหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวได้ไม่ดี ทาให้เลือดไปเลี้ยงไตลดลง เกิดการกระตุ้นการ
ทางานของ neurohormonesโดยเฉพาะ The Sympathetic Nervous System และRenin-

Angiotensin-Aldosterone System   
3) สมอง(Brain)  เสี่ยงต่อการเกิด embolic stroke ให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อยลง  อาจเกิดภาวะ

ที่เรียกว่า hypoxic encephalopathy ผู้ป่วยมีความจ าและสมาธิสั้นลง  ถ้าเป็นมากอาจมี
อาการซึม หมดสติและโคมาได้ 
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หัวใจซีกขวาล้มเหลว ( Right-sided heart failure)   

ปกติ right-sided heart failure เดี่ยวๆ พบได้ไม่บ่อย  แตม่ักพบตามหลัง left-sided heart 

failure  เนื่องมาจากความดันที่เพ่ิมขึ้นใน pulmonary circulation  ส่งผลให้ความดันใน right atrium 

และ right ventricle เพ่ิมตามมา 
1) Liver and Portal system: เมื่อหัวใจซีกขวาล้มเหลว เลือดจะไหลกลับเข้าหัวใจน้อยลง 

เกิดการคั่งของเลือดในหลอดเลือดด าของตับและตับโต  เกิดการขาดออกซิเจนในตับท าให้
เซลล์ตายและเม่ือเวลาผ่านไปจะเกิดขบวนการซ่อมแซมเกิด fibrosis ขึ้นแทนบริเวณ 
central areas เกิดเป็น cirrhosis ซึ่งเรียกว่า cardiac cirrhosis  นอกจากนีอ้าจพบม้ามโต 
(congestive splenomegaly),   มีบวมของผนังส าไส้ซึ่งส่งผลให้การดูดซึมสารอาหารแย่ลง  
มีการรั่วของ transudate fluid เข้าสู่ช่องท้อง เกิดการสะสมของน้ าในช่องท้อง (ascites) 

ได้ 
2) Kidneys  พบ renal blood flow ลดลงเนื่องจากความดันในหลอดเลือดด าสูงขึ้น ท าให้

ความดันโดยรวมในไตมากขึ้น  ท าให้ glomerular filtration rate และอัตราการสร้าง 
ปัสสาวะน้อยลง 

3) Brain: พบการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนที่พบใน left-sided heart failure  
4) Pleural and Pericardial Spaces  พบมกีารสะสมของเหลว ในช่องเยื่อหุ้มปอดเกิด 

pleural effusion และช่องเยื่อหุ้มหัว ใจ(pericardial effusion)  เกิด pulmonary 

congestion and edema ท าให้มีอาการหายใจหอบเหนื่อยได้ 
5) Subcutaneous Tissues: อาการ/อาการแสดงที่พบได้บ่อยคือมีการบวม  โดยเฉพาะใน

ส่วนหลังเท้าและหน้าแข้ง (pedal and pretibial edema) ซึ่งเป็นบริเวณรับแรงโน้มถ่วง
มากที่สุดของร่างกาย ในผู้ป่วยที่นอนติดเตียงอาการบวมจะพบบริเวณก้นกบ (presacral 

edema)  

 

การวินิจฉัย 

 การวินิจฉัยภาวะหัวใจล้มเหลว  วินิจฉัยได้จากประวัติ  อาการ Cardinal sign  และการตรวจ
ร่างกาย  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประวัติ : จากการซักประวัติอาการเหนื่อยง่ายเวลาออกแรง  ถ้าเป็นเด็กเล็กดูดนมได้น้อย  หยุด
พักบ่อย  เหงื่อออกมากผิดปกติ 
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2. Cardinal sign คือ หัวใจเต้นเร็ว  หายใจเร็ว  หวัใจโตหรือหน้าอกโป่ง  ตับโตและแข็ง   ฟังปอด
ได้ยินเสียงwheezing   กรณีหัวใจซีกซ้ายวาย  จะพบอาการ ไอ  หอบกลางคืน  นอนราบไม่ได้   
ถ้าเป็นชนิดเรื้อรังพบน้ าหนักขึ้นช้าหรือไม่ขึ้น   

3. การตรวจร่างกาย   โดยเฉพาะระบบหัวใจและหลอดเลือด  การตรวจร่างกายจะพบสิ่งต่างๆดังนี้ 
1) tachycardia (หัวใจเต้นเร็ว) ,  tachypnea (หายใจเร็ว) 
2) ตรวจพบเส้นเลือดด าที่คอโป่งพอง (jugular vein distention) 

3) พบหัวใจโต พบ Point of Maximum Impulse(PMI) เลื่อนไปทางรักแร้ 
4) เสียงหัวใจผิดปกติ : พบเสียง cardiac  murmur  

5) ฟังปอดได้ยินเสียง  Crepitation  จากการมีเลือดคั่งที่ปอด  บางรายได้ยินเสียง 
wheezing  จาก bronchospasm  บางรายอาจมีเสียงหายใจเบาลงจาก pleural 

effusion (มีน้ าในเยื่อหุ้มปอด) 
6) Hepatomegaly , ascites 

7) Petting  edema (บวมกดบุ๋ม) 
8) การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ได้แก่ 

9) Chest  X-ray : CXR  พบ cardiomegaly 

10) Electrocardiography : ECG หรือ EKG  การตรวจลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

11) Echocardiography   สามารถวินิจฉัยความผิดปกติของหัวใจและการท างานของหัวใจ
ได้   เพื่อยืนยันการวินิจฉัย HF  บอกสาเหตุของ HF  และใช้ประเมินความรุนแรงของ 
HF ได้   

12) Complete blood count : CBC  เน้นการประเมินค่า Hct.  RBC  เพ่ือประเมินภาวะ
ซีดซึ่งท าให้ผู้ป่วยเหนื่อย  และอาจท าให้อาการแย่ลงได้ 

13) Renal function : ประเมินการท างานของไต 

14) Liver  function test : ประเมินการท างานของตับ 

 

ความรุนแรง 

 ความรุนแรงของโรคสามารแบ่งได้เป็น 5 ระดับจากอาการที่ไม่รุนแรง  จนถึงระดับที่ 5 คือ
รุนแรงมาก  ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการรักษาที่ถูกต้อง  คือ 

FC I : Functional class ไม่มีอาการผิดปกติ 



 

Heart and  circulation หนา้ 65 

FC II : หอบเหนื่อย(dyspnea) เมื่อออกก าลังตามปกติ 
FC III : มีอาการ dyspnea เมื่อออกก าลังเล็กน้อย 

FC IV : มีอาการ dyspnea ขณะพัก 

 

แนวทางการักษา 

 Heart failure เป็น progressive disorder   ซ่ึงหากไม่ได้รับการรักษาการด าเนินของโรคจะแย่
ลงเรื่อยๆ การรักษามักยึดหลักการใช้ยายับยั้งขบวนการ neurohormonal  activation การควบคุม 
fluid homeostasis  การควบคุม cardiovascular risk factors และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  สรุป
แนวทางการรักษาดังนี้ 

1. ลด physical activity และเพ่ิมออกซิเจนแก่เนื้อเยื่อร่างกาย  ได้แก่ 

1.1 ท่านอน semi-fowler เพ่ือลดปริมาณเลือดด าที่ไหลกลับเข้าสู่หัวใจ 

1.2 การให้ออกซิเจน 

1.3 ให้ยานอนหลับ(chloral hydrate)ในรายที่กระวนกระวาย 

1.4 ควบคุมอุณหภูมิให้ปกติ 
1.5  รักษา/ป้องกันการติดเชื้อ 

2. จ ากัดน้ าและเกลือ   โดยการจ ากัดน้ าเหลือร้อยละ 50-80 ของ maintenance   การลด
อาหารเค็ม ให้ Na ไม่เกิน 2 mEq/kg/day   และกรณีควบคุมอาการได้  หรือ HF ไม่มาก 
อาจไม่จ าเป็นจ ากัดน้ า  กรณีผู้ป่วยเด็กท่ีต้องการเพ่ิมน้ าหนักอาจเพ่ิม oil ได้ 

3. ยาควบคุมหัวใจวาย 

3.1  ยาขับปัสสาวะ จะบรรเทาอาการภาวะหัวใจล้มเหลวที่เกิดจากภาวะคั่งน้ าและเกลือ  
เพ่ือลดการค่ังของน้ าและเกลือ   ท าให้สามารถลดปริมาณเลือดและ ventricular 

filling pressure  ได้แก่  ยา Furosemide , Hydrochlorothiazide , Aldactone,  

Diamox 

3.2 ยากลุ่ม renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) blockers  เพ่ือรักษา
ระบบไหลเวียน (circulatory homeostasis) และคงความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ  

15)  angiotensin converting enzyme  inhibitor (ACE-I)  เช่น  Captopril ,Enalapril 

Ramipril, Lisinopril ,Trandolapril 

16) Aangiotensin receptor blocker (ARB)  ได้แก่ Candesartan, Valsartan, Losartan 
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17) Mineralocorticoid receptor antagonist (MRA )ได้แก่  Spironolactone 

3.3 ยากลุ่ม cardiac glycoside หรือ positive inotropic agents  เป็นยาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของหัวใจ  ได้แก่   

18) Digitalis : digoxin ซ่ึงเป็นยาหลักในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว 

19) ยาเพิ่มแรงบีบหัวใจอ่ืนๆ : Dopamine , Dobutamine , Adrenaline 

3.4  ยากลุ่ม beta-blocker  ยาขยายหลอดเลือด : Bisoprolol , Carvedilol , 

Metoprolol succinate , Nebivolol 

3.5 ยาอื่นๆในภาวะหัวใจล้มเหลว  เช่น  การใช้ antithrombotic agents  ได้แก่ 
antiplatelets เช่น aspirin clopidogrel และ oral anticoagulants เช่น 
warfarin  ควรใช้ aspirin ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีปัญหาโรคหลอดเลือดแดง
อุดตัน  

4. การผ่าตัด  และการสวนหัวใจ  กรณีท่ีมีสาเหตุมาจากโรคหัวใจที่จ าเป็นต้องได้รับการรักษา
โดยการผ่าตัด  หรือสวนหัวใจ   

20) การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ (heart transplantation)   
21) การผ่าตัดเพื่อช่วยรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวอ่ืนๆ 

5.  การแก้ไขความผิดปกติทาง metabolic  เช่น BS ต่ า ,Ca ต่ า , Mg ต่ า , ภาวะเลือดเป็น
กรด ซีดเป็นต้น 

  

การตอบสนองการรักษา 

 การประเมินการตอบสนองการรักษา  เป็นการบ่งบอกถึงอาการและอาการแสดงของผู้ป่วยที่มี
ภาวะหัวใจล้มเหลวที่ดีขึ้น  ซึ่งสามารถประเมินได้จากสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ คือ 

1. อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง  วัดจากการประเมิน sleeping pulse 

2. อัตราการหายใจช้าลง อาการหอบเหนื่อยลดลง 
3. ขนาดของตับเล็กลง  กดนุ่ม 

4. จ านวนปัสสาวะเพ่ิมข้ึน  (จ านวนปัสสาวะ > 1 ml/kg/hr) 
5. มือเท้าอุ่น   ลักษณะของ peripheral vasoconstriction หายไป 

6. น้ าหนักตัวลดลง จากยุบบวม ต่อมาน้ าหนักเพ่ิมขึ้นอย่างเหมาะสม 

7. ไม่หงุดหงิด อารมณ์ดีข้ึน 

8. รับประทานอาหารได้  
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สรุป 

 โดยธรรมชาติของมนุษย์ระบบไหลเวียนเลือด  ท าหน้าที่ร่วมกันกับระบบหายใจ  โดยหัวใจมี
หน้าที่ในการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย  โดยเมื่อหัวใจท าหน้าที่บีบตัวและคลายตัวเป็น
จังหวะ  เรียกอัตราการเต้นของหัวใจ   เมื่อหัวใจคลายตัวเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายเข้าสู่หัวใจห้อง
บนขวาไปสู่หัวใจห้องล่างขวาผ่านลิ้นหัวใจ  tricuspid value  แล้วออกจากหัวใจไปแลกเปลี่ยนก๊าชที่
ปอด  แล้วกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้าย  ผ่าน Mitral  value เข้าสู่หัวใจห้องล่างซ้าย  หัวใจบีบตัวให้
เลือดออกไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย  เพราะฉะนั้นหากเกิดความผิดปกติในการท าหน้าที่ของหัวใจ  
กล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติจากการขาดเลือด  ท าให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย  หรือแม้แต่ลิ้นหัวใจอาจเกิดลิ้น
หัวใจตีบ  หรือรั่ว  จะส่งผลต่อการท าหน้าที่ของัวใจทั้งสิ้น  เมื่อหัวใจท าหน้าที่ไม่ได้จะเกิดภาวะหัวใจ
ล้มเหลวตามมา  เรื่อหัวใจล้มเหลว  ท าหน้าที่ไม่ได้  มนุษย์ก็ไม่สามารถท่ีจะมีชีวิตอยู่ได้   ดังนั้นจึงต้องมี
การช่วยเหลือโดยการรักษาแบบประคับประคอง  และรักษาที่สาเหตุของความผิดปกตินั้น  เป็นต้น 
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แผนการบริหารการสอน 

บทที่ 5 

ความผิดปกติของระบบหายใจ  
วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิสภาพและความผิดปกติของระบบหายใจ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบหายใจได้ 
2. นักศึกษาสามารถอธิบายกลไกการหายใจปกติได้ 
3. นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบกลไกการหายใจปกติกับผู้ที่มีพยาธิสภาพที่ปอดได้ 
4. นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการตรวจสมรรถภาพปอดได้ 
5. นักศึกษาสามารถบอกอาการและอาการแสดงของโรคระบบหายใจได้ 
6. นักศึกษาสามารถบอกอาการและอาการแสดงของภาวการณ์หายใจล้มเหลวได้ 
7. นักศึกษาสามารถอธิบายการวินิจฉัย  ตลอดถึงการรักษาโรคระบบหายใจได้ 

 

ขอบเขตของเนื้อหา 

1. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบหายใจ 

2. หน้าที่ของระบบหายใจ 

3. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
4. หอบหืด 

5. การหายใจล้มเหลว  
6. สรุป 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ขั้นน า 

  เปิด VDO ทบทวนกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบหายใจ 
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 ขั้นสอน 

1. ให้นักศึกษาดู  VDO เกี่ยวกับโรค COPD และ Asthma 

2. อาจารย์อธิบายเพ่ิมเติม 

3. อาจารย์สอนวิธีการตรวจสมรรถภาพปอด 

4. อาจารย์อธิบายเนื้อหาประกอบ power-point  

 ขั้นสรุป 

  ให้นักศึกษาสรุปความรู้ลงสมุดของตนเองเป็นรายบุคคล 

 

สื่อการสอน 

1. VDO ทบทวนกายวิภาคระบบหายใจ 

2. VDO โรค  COPD และ Asthma 

3. VDO การตรวจสมรรถภาพปอด 

4. Power-point 

5. เอกสารประกอบการสอน 

 

การประเมินผล 

1. ประเมินความสนใจ 

2. ประเมินจากการตอบค าถาม 

3. ตรวจผลงานนักศึกษา 
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บทที่ 5 

ความผิดปกติของระบบหายใจ  
 

ขอบเขตของเนื้อหา 

 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบหายใจ 

 หน้าที่ของระบบหายใจ 

 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

 หอบหืด 

 การหายใจล้มเหลว  

 สรุป 

 

กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยาของระบบหายใจ 

 ระบบหายใจของมนุษย์มีการพัฒนาตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์มารดา   สัปดาห์ที่ 14 ทารกเริ่มมี
การฝึกจังหวะการหายใจ  จนถึงสัปดาห์ที่ 27 ระบบหายใจของทารกมีการพัฒนาสมบูรณ์ข้ึน คือมีถุงลม 
หลอดเลือดไปเลี้ยงถุงลม และสมองสามารถควบคุมการหายใจ ทารกทารกจะสะอึกเนื่องจากเด็กหายใจ
เอาน้ าคร่ าเข้าปอด และหายใจเอาน้ าคร่ าออกจากปอด นอกจากนี้ในถุงลมปอดยังมีสารชนิดหนึ่งเรียกว่า
สารลดแรงตึงผิว(surfactant) ช่วยการท างานของปอดป้องกันไม่ให้ปอดแฟบ ชึ่งจะเริ่มสร้างเมื่ออายุ
ครรภ์ 20 สัปดาห์เพียงพอเมื่ออายุครรภ์ ≥ 35 สัปดาห์ จนครบก าหนดคลอดอายุครรภ์ 40 สัปดาห์ ถ้า
คลอดปกติการเจ็บครรภ์จะเป็นการช่วยเร่งการสร้างสารลดแรงตึงผิว  และในระหว่างการคลอดตัวเด็กจะ
เคลื่อนผ่านช่องคลอด  ซึ่งจะท าให้ทรวงอกของเด็กถูกบีบรัดและเป็นการรีดเอาน้ าคร่ าที่อยู่ในปอดและใน
ระบบเดินหายใจออกมา เมื่อทรวงอกทารกขยายตัวอีกครั้ง อากาศภายนอกจะเข้าไปแทนที่น้ าในปริมาณ
เท่ากัน ภาวะการขาดออกซิเจน (asphyxia) เป็นสิ่งกระตุ้นการหายใจของทารกท่ีรุนแรงที่สุด นอกจากนี้ 
ความเย็น ความเจ็บปวด การกระตุ้นจากการสัมผัสและมองเห็น อีกท้ังการได้ยินต่างมีส่วนส าคัญในการ
ชักน าและควบคุมให้มีการหายใจ การกระตุ้นโดยสิ่งเร้าหลายหลากผ่านประสาทส่วนปลายส่งผลให้มีการ
กระตุ้นศูนย์การหายใจในประสาทส่วนกลาง 
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 ระบบหายใจของมนุษย์เริ่มต้นจากจมูกผ่านโพรงจมูก(nasal cavity)  หลอดลมคอ(pharynx)  
กล่องเสียง(larynx)   ท่อลม(trachea)   หลอดลมใหญ่ (main bronchus)  หลอดลมฝอย(bronchiole)   
และถุงลมปอด (alveoli) ตามล าดับ (ดังรูปที่ 13)  

 

รูปภาพที่ 13 แสดงลักษณะทางกายวิภาคของระบบหายใจ 

ที่มา : http://adrenalfatiguesolution.com/anatomy-of-the-respiratory-system/ 

 

 

หน้าที่ของระบบหายใจ 

 ระบบหายใจมีหน้าที่ส าคัญคือ  การแลกเปลี่ยนก๊าช(gas exchange)   ซึ่งในการแลกเปลี่ยนก๊าช
นี้จ าเป็นต้องมีการท างานร่วมกันของระบบหายใจ  กับหัวใจและหลอดเลือดโดยมี  3 กระบวนการที่
ส าคัญคือ 

http://adrenalfatiguesolution.com/anatomy-of-the-respiratory-system/
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1. Ventilation  คือ  อากาศที่หายใจเข้าและหายใจออก  ซึ่งจะต้องมีปริมาตร(volume) ที่
เพียงพอและกระจายไปสู่ถุงลมปอดอย่างสม่ าเสมอจึงจะท าให้การแลกเปลี่ยนก๊าชได้อย่าง
สมบูรณ์ 

2. Diffusion  คือการแพร่  เป็นการแลกเปลี่ยนก๊าชที่ปอด  โดยการแพร่ของออกซิเจนที่มีความ
เข้มข้นสูงในถุงลมปอด(จากการหายใจเข้า)ไปยังหลอดเลือดฝอยรอบถุงลมซึ่งมีออกซิเจนต่ ากว่า  
และการแพร่ของคาร์บอนไดออกไชด์ซึ่งมีความเข้มข้นสูงในเลือดฝอยเข้าสู่ถุงลม  และปล่อยออก
ภายนอกโดยการหายใจออก 

3. Perfusion or Circulation คือการไหลเวียนเลือดจากหัวใจห้องล่างขวาเข้าสู่หลอดเลือดฝอย
รอบๆถุงลมปอด ซึ่งการแลกเปลี่ยนก๊าชจะสมบูรณ์เมื่อเลือดที่มาปอดมีปริมาตรที่เพียงพอ
กระจายไปรอบๆถุงลมอย่างสม่ าเสมอ    

 

การควบคุมการหายใจ 

 ร่างกายของมนุษย์มีศูนย์หายใจมีกลไกควบคุมการหายใจ  3 กลไก  ประกอบด้วย 

1. การควบคุมโดยศูนย์ศูนย์ประสาท   ได้แก่  สมองส่วนเมดุลลา ( medulla respiratory center)  

ศูนย์หายใจในพอนส์   สมองส่วนสูง (Higher bran center)  ได้แก่ cerebral  cortex  

นอกจากนี้ยังมีส่วนของ  limbic system และ  hypothalamus   

2. ควบคุมโดยรีเฟล็กช์ (Reflex)    เช่น   รีเฟล็กช์จาก baroreceptor Inflation reflex   

รีเฟล็กช์การไอและจาม  และตัวรับอยู่ที่ปอด  ระบบไหลเวียน  กล้ามเนื้อ  เอ็น เป็นต้น   

3. การควบคุมโดยสารเคมี  ได้แก่ ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์  ออกซิเจน  และไฮโดรเจนอิออนใน
เลือด (H+ )  ในภาวะปกติคาร์บอนไอออกไซด์มีบทบาทในการควบคุมการหายใจมากส าคัญท่ีสุด    
คือเมื่อคาร์บอนไดออกไชด์เพ่ิมข้ึนจะเป็นตัวกระตุ้นให้มีการหายใจ  เพ่ือขับคาร์บอนไดออกไชด์
ออก 

 กล้ามเนื้อช่วยในการหายใจ  

 กล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจ   ประกอบด้วยกล้ามเนื้อหายใจ  2 กลุ่มคือ 

(1) กล้ามเนื้อหายใจเข้า(inspiratory muscle)  ประกอบด้วย  กระบังลม  (diaphragm)  และ
กล้ามเนื้อระหว่างชี่โครงด้านนอก( external  intercostal ) 

(2) กล้ามเนื้อหายใจออก (expiratory muscle)  ได้แก่  กล้ามเนื้อหน้าท้อง (abdominal  

muscle)  และกล้ามเนื้อระหว่างชี่โครงด้านใน (internal  intercostal) 
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โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง   
(Chronic obstructive lung disease : COPD) 

  

 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  เป็นโรคปอดชนิดเรื้อรังที่มีพยาธิสภาพของถุงลมโป่งพอง (Emphysema) 

และหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic bronchitis)   

สาเหตุของการจ ากัดของทางเดินหายใจในโรค COPD 

 สาเหตุที่เป็นพยาธิสภาพเกิดจากการท าลายเนื้อปอดจากกระบวนการอักเสบ ส่งผลให้ความ
ยืดหยุ่นของปอด (elastic recoil) ลดลง  ท าให้ความสามารถของทางเดินหายใจในช่วงหายใจออกลดลง 
 

พยาธิสภาพของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
 พยาธิสภาพของ COPD  ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงที่หลอดลมขนาดใหญ่ หลอดลมขนาดเล็ก และ
ที่เนื้อปอด  คือ   

1) หลอดลมขนาดใหญ่  พบต่อมขับเมือก (submucosal gland) จะมีขนาดโตขึ้น  goblet 

cell จะมีจ านวนมากข้ึน ท าให้มีการเพ่ิมข้ึนของต่อขับเมือกและ goblet cell ท าให้มีการ
สร้างเสมหะเพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็นลักษณะที่ส าคัญของภาวะหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (chronic 

bronchitis) 

2) หลอดลมขนาดเล็ก   พบเซลอักเสบ (inflammatory cells) โดยเฉพาะ mono nuclear 

cells มาชุมนุมกัน มีเสมหะอุดตันหลอดลม (mucus plug)  

3) เนื้อปอดจะมีกล้ามเนื้อผนังหลอดลมโตขึ้นส่วนที่ต่อจาก terminal bronchiole   ซึ่งเป็น
ส่วนที่เริ่มมีการแลกเปลี่ยนอากาศที่เรียกว่า respiratory bronchiole  อาจมีการโป่งพอง 
(emphysema) ของ respiratory bronchiole และมีการท าลายของ alveolar wall  

  

เมื่อผู้ป่วยสูดสารระคายเคือง  เช่น ควันบุหรี่เข้าไปในหลอดลม สารระคายเคืองเหล่านี้จะก่อให้เกิดการ
อักเสบขึ้นในหลอดลม เนื้อปอด และเส้นเลือด โดยพบว่ามีเซลล์ neutrophils, macrophages, T 

lymphocytes (CD8+)  เพ่ิมข้ึนซึ่งจะแตกต่างจากการอักเสบที่เกิดในหลอดลมของคนไข้โรคหืดที่จะ
พบว่ามีเซลล์ eosinophils, CD4+ T lymphocytes, mast cellsการอักเสบนี้จะท าให้มีการหลั่งเอน
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ไซน์เช่น protease ออกมา ท าให้มีการท าลายเนื้อเยื่อปอดและมีการซ่อมแซมเกิดขึ้นทั้งในหลอดลม เนื้อ
ปอด และเส้นเลือด ซึ่งท าให้เกิดพยาธิสภาพของโรค COPD 

พยาธิสรีรวิทยา (pathophysiology) 

 จากความผิดปกติของหลอดลมและถุงลมปอดผู้ป่วย COPD  ท าให้มีการอุดกั้นทางเดินหายใจ
โดย 

 1) ความผิดปกติของหลอดลมที่มีการอักเสบของหลอดลม เสมหะที่อุดตัน และกล้ามเนื้อ
หลอดลมหดตัว ท าให้รูของหลอดลมมีขนาดเล็กลง และมี airway resistance เพ่ิมข้ึน 

 2) ถุงลมปอดโป่งพองท าให้ความยืดหยุ่น (elasticity) ของปอดลดลง ท าให้เกิดการอุดกลั้น
ทางเดินหายใจได้  และแรงดึงถ่างหลอดลมลดลงเมื่อหายใจออกเต็มที่ ความดันในช่องอกจะเป็นบวกมาก
ท าให้หลอดลมแฟบลงได้มากกว่าปกติ (dynamic compression of airways) พบ elastic recoil ลดลง
ท าให้แรงดันลมออกจากปอดลดลง  และการที่มี alveolar attachment ลดลง จะท าให้เกิดแรงดึงรั้งไม่
ไห้หลอดลมตีบน้อยลงเวลาหายใจออกหลอดลมเลยจะตีบมากกว่าคนปกต ิ  
 

 

รูปภาพที่ 14  ลักษณะของถุงลมระหว่างภาวะปกติกับถุงลมผู้ป่วย COPD 

ที่มา : http://www.hollywoodhealthservices.com/copd/ 
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อาการและอาการแสดง 

 อาการในช่วงที่เป็นในระยะแรกอาจจะไม่มีอาการ   ต่อมาเมื่อปอดถูกท าลายมากข้ึนจะเริ่มแสดง
อาการ  ไอเรื้อรัง  หายใจหอบเหนื่อย    และหายใจมีเสียงวี๊ด (wheezing)   

 อาการหลักๆคือ  อาการไอชนิดมีเสมหะ หรืออาการหายใจหอบเหนื่อยซึ่งอาการจะค่อยๆเป็น
มากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมีการจ ากัดของทางเดินหายใจ (airway limitation) อย่างถาวร ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในปอด (structural changes) และท าให้ทางเดินหายใจเล็กลง  จะได้ยินเสีย   
ซึ่งการจ ากัดของทางเดินหายใจนี้จะเกิดมากข้ึนเรื่อยๆ สัมพันธ์กับการอักเสบเรื้อรังที่เกิดขึ้นในปอดเพ่ือ
ตอบสนองกับสารพิษท่ีเข้ามาในปอด 

 

ปัจจัยเสี่ยงของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
1) การสูบบุหรี่   เป็นสาเหตุที่ส าคัญและพบบ่อยสุดของโรคถุงลมโป่งพอง  ทั้งในผู้สูบและผู้ที่ได้รับ

ควันบุหรี่มือสอง  หรือแม้กระท้องเด็กท่ีอยู่ในครรภ์มารดาที่ได้รับควันบุหรี่ด้วย   และสัมพันธ์กับ
ปริมาณและระยะเวลาที่สูบบุหรี่  

2) การท างานบางประเภทที่มีการหายใจเอาละอองสารเคมีบางอย่างเป็นปริมาณมากและติดต่อกัน
เป็นเวลานานๆ  เช่น  การท างานในเหมืองถ่านหิน   งานอุตสาหกรรมสิ่งทอจากฝ้าย  งาน
อุตสาหกรรมพลาสติกที่เก่ียวกับสารเคมี   และงานเชื่อมโลหะเป็นต้น 

3) มลภาวะในอากาศ   ได้แก่ควัน  มลพิษทางอากาศอื่นๆ   อากาศที่มีปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(Sulfur dioxide)   การสูดดมควันที่เกิดจากการใช้ถ่านไม้ หรือมูลสัตว์เป็นเชื้อเพลิงท าอาหารใน
ครัวเรือนเป็นประจ า 

4) โรคทางพันธุกรรม  ได้แกโ่รคขาดเอนไซม์ (Enzyme) ชื่อ Alpha-one antitrypsin เป็นโรคทาง
พันธุกรรมชนิดที่ถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้ โดยความผิดปกติของสารพันธุกรรมพบได้หลายแบบ
แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และส่งผลให้บางคนมีโอกาสเป็นโรคถุงลมโป่งพองได้ด้วย ส่วน
ใหญ่จะพบในคนเชื้อชาติผิวขาว 
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การวินิจฉัย COPD 

 การวินิจฉัยสามารถท าได้โดย  การซักประวัติ  พบว่ามีไอเรื้อรัง  มีเสมหะ  เหนื่อยง่าย  และการ
ตรวจสมรรถภาพปอด  ซึ่งนิยมประเมินระดับความรุนแรงของ  COPD  สามารถประเมินได้จากการ
ประเมินสมรรถภาพปอดตามค่า FEV1  หลังจากให้ยาขยายหลอดลม  ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  แสดงระดับความรุนแรงของ  COPD  ตามค่า FEV1  

ระดับความรุนแรง FEV! 

ระดับ 0 ระดับเสี่ยง (at risk) สมรรถภาพปอดปกติ 
ระดับ 1 รุนแรงน้อย (mild) >80% 

ระดับ 2 รุนแรงปานกลาง (moderate) 50-80% 

ระดับ 3 รุนแรงมาก(severe) 30-50% 

ระดับ 4รุนแรงมากที่สุด (very severy) <30% 

 

การรักษา COPD 

 การรักษาที่ส าคัญคือการลดปัจจัยเสี่ยง  และการรักษาอย่างอ่ืนควบคู่กันไหมตามดุจพินิจของ
แพทย์ผู้รักษาโรค   แนวทางการรักษาประกอบด้วย 

1. เลิกสูบบุหรี่  จัดเป็นการรักษาที่ส าคัญมาก  เพราะเมื่อหยุดสูบบุหรี่อาการไอจะลดลง  เสมหะก็
จะลดน้อยลงด้วย  อาการท่ัวๆไปจะดีขึ้น 

2. การรักษาด้วยยา  ซึ่งยาที่ใช้ประกอบด้วยยา 2 กลุ่ม  ได้แก่ 

2.1 ยาขยายหลอดลม 

2.1 ยาสเตียรอยด์ชนิด  corticosteroid 

3. การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของปอด 

4. การักษาด้วยการให้ออกซิเจน 

5. การผ่าตัด 

6. การปลูกถ่ายปอด 
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หอบหืด  

(Asthma) 

 

 หอบหืดหรือโรคหืด  เป็นภาวะทีห่ลอดลมตีบแคบ (Bronchospasm)  มีการอักเสบเนื้อรังของ
ทางเดินหายใจ(airway inflammation)  และมีภาวะหลอดลมไวเกิน (airway hyper responsiveness)  
เมื่อมีสิ่งกระตุ้นหลอดลมจะหดตัวตีบลงท าให้ผู้ป่วยมีอาการไอ  หายใจหอบ  และหายใจมีเสียงวี๊ด 
(wheezing)  

ข้อบ่งชี้ในการตัดสินใจวินิจฉัยโรค asthma (GINA,2015) 

1. ประวัติของอาการของระบบหายใจ  ได้แก่  หายใจมีเสียง wheezing  อาการไอ  หายใจสั้น 
และอาการแน่นหน้าอก  

-  อาการมักถูกระต้นจากการออกก าลังกาย  การหัวเราะ  สารก่อภูมิแพ้  และอากาศเย็น 

- มักมีอาการช่วงกลางคืน  หรือตอนเช้า 

2. มีหลักฐานของลมหายใจออกที่มีความจ ากัด ได้แก่ค่า FEV1 ต่ า อัตราส่วนของ FEV1/FVC ต่ าลง   
(ค่า FEV1/FVC  ratio ปกติในผู้ใหญ่มากกว่า 0.75-0.80  ในเด็กมากว่า 0.90)   เมื่อทดสอบ
โดยใช้ยาขยายหลดลมแล้วอาการดีข้ึน 

 

กลไกการเกิดหอบหีด 

 ลักษณะที่ส าคัญของโรค คือการที่หลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นผิดปกติ/มากกว่าปกติ  (Airway 

Hyper responsiveness)  ซ่ึงหลอดลมของผู้ป่วยจะหดตัวง่ายเมื่อเจอสิ่งกระตุ้น  และเมื่อหลอดลมหด
ตัวกจ็ะหดตัวมากกว่าปกติ  ท าให้เกิดอาการหายใจล าบากและหายใจมีเสียงวี้ด  ซ่ึงหากการอักเสบของ
หลอดลมที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานอาจจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดลมอย่างถาวรทั้งรูปร่างและ
การท างานที ่ เรียกว่าภาวะ airway remodeling ซ่ึงจะท าให้สมรรถภาพปอดผู้ป่วยโรคหืดต่ ากว่าปกติ 
และมีหลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นอย่างถาวร 

 สิ่งกระตุ้นให้อาการหอบหืดก าเริบ  เมื่อมีสิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการหอบหืด  สิ่งกระตุ้นมีหลายชนิด
ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแพ้สิ่งกระตุ้นชนิดสิ่งใด   สิ่งกระตุ้นที่พบบ่อย ได้แก่ 

1. สารภูมิแพ้ ได้แก่ ไรฝุ่น เกสรดอกไม้ แมลงสาบ เชื้อรา รังแคของสุนัขและแมว สารภูมิแพ้เหล่านี้
ท าให้เกิดอาการหอบผ่านทาง type 1 hypersensitivityกล่าวคือเมื่อผู้ป่วยที่แพ้สารภูมิแพ้สูด
ดมเอาสารภูมิแพ้เข้าไป สารภูมิแพ้จะจับกับIgE บน mast cells ท าให้เกิดการหลั่ง mediators 
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เช่น histamine, bradykinin  leukotrienes, platelet-activating factor, prostaglandins 

และ thromboxaneA2 ซึ่งท าให้เกิด หลอดลมตีบ หลอดลมบวมและมีการค่ังของเลือด 
(vascular congestion) ที่เรียกว่า acute asthmatic response นอกจากนี้ leukotrienes ยัง
มีฤทธิ์ดึงเซลล์อักเสบ ที่ส าคัญคือ eosinophils มาชุมนุมในหลอดลมยังผลให้เกิดการอักเสบ
เพ่ิมข้ึน มีความไวของหลอดลมเพ่ิมขึ้นและเกิด late asthmatic response ดังนั้นการสัมผัสกับ
สารภูมิแพ้นอกจากจะท าให้ผู้ป่วยหอบแล้วยังท าให้โรคหืดเป็นมากข้ึนด้วย ในการรักษาโรคหืด
จึงจ าเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารภูมิแพ้ด้วย 

2. การออกก าลังกายท าให้ผู้ป่วยโรคหืดจ านวนหนึ่งหอบได้ กลไกท่ีการออกก าลังกายกระตุ้นให้
หอบจะเกี่ยวข้องกับสูญเสียความร้อน หรือสูญเสียน้ าในหลอดลม ดังนั้นการออกก าลังกายในที่
แห้ง อากาศเย็นจะท าให้หอบได้ง่ายกว่าการ ออกก าลังกายในที่อากาศอุ่น และความชื้นสูง แต่
การออกก าลังกายจะต่างกับการสัมผัสสารภูมิแพ้ที่การออกก าลังกายไม่ท าให้เกิดการอักเสบของ
หลอดลมเพิ่มข้ึนและไม่ท าให้ความไวของหลอดลมเพ่ิมข้ึน 

3. การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน การติดเชื้อทางเดินหายใจเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้โรคหืด
ก าเริบ ส่วนมากเกิดจากการติดเชื้อไวรัส   ซ่ึงการติดเชื้อไวรัสจะท าให้หลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้น
เพ่ิมข้ึนได้นานประมาณ  6 สปัดาห์ 

4. ยาที่ส าคัญที่กระตุ้นให้ผู้ป่วยหอบได้แก่ aspirin , beta-adrenergic antagonist เป็นต้น 

5. ความเครียด ท าให้โรคหืดมาการแย่ลงได้ 
 

เป้าหมายของการรักษาหอบหืด 

 โรคหอบหืดเป็นโรคที่ยังรักษาให้หายขาดยังไม่ได้ แต่สามารถควบคุมโรคได้  คือ ผู้ป่วยควรจะมี
อาการทั้งกลางวันและกลางคืนน้อยมากหรือไม่มีเลย ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพราะหอบรุนแรงเฉียบพลัน 
ไม่ต้องใช้ยาขยายหลอดลมหรือใช้ยาขยายหลอดลมน้อยมาก มีสมรรถภาพปอดที่ปกติ โดยที่ไม่มีอาการ
ช้างเคียงจากการรักษา จะเห็นว่าเป้าหมายในการรักษาในปัจจุบันจะสูงกว่าในอดีตเพราะเรามีความรู้
เกี่ยวกับโรคหืดมากข้ึน (วัชรา บุญสวัสดิ์, 2548) 

 

ยาที่ใช้ในการรักษาโรคหืด 

1. ยาขยายหลอดลม คือยาที่ท าให้กล้ามเนื้อหลอดลมคลายตัวและท าให้หลอดลมขยายตัว ไม่มีผล
ในการลดการอักเสบของหลอดลม ได้แก่ 
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1.1 Beta-adrenergic agonists เป็นยาขยายหลอดลมที่ดีที่สุด ยาในกลุ่มนี้ออกฤทธิ์โดยการจับ

กับ β2 receptor บนกล้ามเนื้อหลอดลมและท าให้ cAMP สูงขึ้น ส่งผลให้กล้ามเนื้อคลาย
ตัว และมีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งสารของ mast cells และท าให้mucocilliary clearance ดีขึ้น

ด้วย ยาที่ใช้แพร่หลายในปัจจุบันจะเป็น β2 specific agonistท าให้มีผลข้างเคียงจากการ

กระตุ้น β1 receptor น้อย ยาในกลุ่มนี้แบ่งเป็นสองกลุ่มตามระยะเวลาที่ออกฤทธิ์ 

1) short-acting β2-agonists (SABA) เป็นกลุ่มท่ีออกฤทธิ์เร็วและออกฤทธิ์ระยะสั้น 
โดยจะมีฤทธิ์ 4-6 ชั่วโมง เช่น salbutamol, terbutaline, procaterol และ 
fenoterol ยากลุ่มนี้เป็นยาที่นิยมใช้มากที่สุดเพื่อบรรเทาอาการหอบ เพราะออก
ฤทธิ์เร็วและขยายหลอดลมได้ดีที่สุด 

2) long-acting β2-agonists (LABA) ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์อยู่นานกว่า 12 ชั่วโมง 
ได้แก่ formoterol และ salmeterol  และเมื่อใช้ร่วมกับ inhaled 

corticosteroids จะได้ผลดีกว่าการใช้ การใช้ inhaled corticosteroids ขนาดสูง
เดี่ยวๆ  

1.2 Anticholinergic ยาในกลุ่มนี้ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการท างานของ cholinergic nervous 

system ที่ระดับ cholinergic receptor ท าให้หลอดลมขยายตัว ยาในกลุ่มนี้ที่มีใช้คือ 

Ipratropium bromide ยาในกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ช้าและฤทธิ์ในการขยายหลอดลมจะสู้ β-

agonistไม่ได้  แต่เมื่อใช้ร่วมกับ β-agonist ก็จะเพ่ิมประสิทธิภาพของ β-agonist 

1.3 Theophylline ยาในกลุ่มนี้มีใช้แพร่หลายมานาน แต่กลไกการออกฤทธิ์ขยายหลอดลมยัง
ไม่ทราบชัด ยาในกลุ่มนี้มี 2 ชนิดคือ ชนิดเม็ดธรรมดา (plain tablet) และชนิดออกฤทธิ์
นาน (sustained release) ปัจจุบันความนิยม theophylline ลดลงมาก  เพราะว่าฤทธิ์ใน

การขยายหลอดลมจะสู้กลุ่ม β-agonist ไม่ได้  และยุ่งยากในการเจาะวัดระดับยาในเลือด   
แต่ยังมีแพทย์ส่วนหนึ่งนิยมใช้ theophyllineอยู่และมีหลักฐานว่าการใช้ theophylline 

ร่วมกับ inhaled corticosteroids จะท าให้ลดขนาดของ inhaled corticosteroids ได้ 
2. ยาระงับการอักเสบ (Anti-inflammatory) ได้แก่ ยาที่มีฤทธิ์ในการระงับการอักเสบของ

หลอดลม ได้แก่ 
2.1 Corticosteroids เป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาการอักเสบของหลอดลมโดย

ออกฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบแทบทุกขั้นตอน เช่น ขัดขวางการหลั่งสารmediators โดยยับยั้ง 
arachidonic acid metabolism, ลดจ านวนเซลล์อักเสบ เช่นeosinophils, neutrophils 
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และ lymphocytes ไม่ให้มาชุมนุมกัน ลด vascular permeabilityและท่ีส าคัญคือลดการ
สร้าง cytokines เช่น IL-1, IL-2, IL-3, IL-5 ซึ่งสารเหล่านี้มีความส าคัญมากในการท าให้
เกิดหลอดลมอักเสบในโรคหอบหืด   ปัจจุบันมี inhaled corticosteroids  ประสิทธิภาพ
ของ inhaled corticosteroids ขึ้นอยู่ขนาดของยาที่ใช้ขนาดที่ใช้แบ่งเป็น ขนาดต่ า (< 500 

microgram /วัน ) ปานกลาง (500-1000 microgram /วัน )และขนาดสูง (> 1000 

microgram /วัน ) ซ่ึงยา inhaled corticosteroids  จัดเป็นยาหลักในการรักษาโรคหืด 

2.2  Cromolyn sodium ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการหลั่ง mediators ของ mast cells และ
อาจออกฤทธิ์โดยการ block sensory nerve ending ด้วย เป็นยาที่ค่อนข้างจะปราศจาก
ผลข้างเคียง แต่ประสิทธิภาพในการลดความไวของหลอดลมจะสู้ inhaled 

corticosteroidsไม่ได้ ยานี้มีใช้ในรูปยาพ่นขนาดที่คือ 20-80 mg/day 

2.3 Oral anti allergic compounds  เป็นกลุ่มยาแก้แพ้ และมีผลในการยับยั้งการหลั่ง 
Mediator จาก Mast cell ด้วย ยานี้เป็นที่นิยมใช้มากในประเทศไทยโดยกุมารแพทย์ 
ขนาดที่ใช้คือ 2 mg/วัน ในผู้ใหญ่ และ 1 mg/วัน ในเด็ก โดยพบว่าการใช้ยากลุ่มนี้จะ
สามารถลดอาการหอบ และการใช้ยาขยายหลอดลมได้   

2.4 Leukotriene modifiers เป็นสาร Mediators ที่หลั่งออกมาจาก mast cells, 

eosinophils และ basophils และมีฤทธิ์ท าให้กล้ามเนื้อหดตัว, เพ่ิมvascular 

permeability และชักน าเซลล์อักเสบมาชุมนุมในหลอดลม ดังนั้นการยับยั้งการท างานของ 
leukotriene จึงท าให้โรคหืดดีขึ้น 

2.5 Anti-IgE เป็นยาที่ออกมาใหม่ในท้องตลาด เนื่องจากว่าปฏิกิริยาระหว่าง IgE ที่อยู่บน mast 

cells กับ antigen ท าให้เกิดการหลั่งของ mediators ต่างๆ ซึ่งท าให้เกิด การหดตัวของ
หลอดลม การชักน าเซลอักเสบมาสู่หลอดลม อันจะท าให้โรคหืดเลวลง การให้ Anti-IgE จะ
จับกับIgE ในกระแสเลือดท าให้ มี IgE ที่อิสระลดลง ซึ่งยังผลให้ปฏิกิริยาระหว่าง antigen 

และ IgEลดลง ท าให้โรคหืดดีขึ้นได้ เนื่องจากยามีราคาแพงจึงใช้ในรายที่ให้ยาอ่ืนเต็มที่แล้ว
ยังควบคุมโรคหืดไม่ได้ 
 

ขั้นตอนในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืด 

1. ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับโรคหืดและยาที่ใช้รักษาเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการรักษา 
สอนผู้ป่วยเข้าใจว่าโรคหืดเป็นโรคที่มีการอักเสบของหลอดลม ท าให้หลอดลมไว เมื่อเจอสิ่ง
กระตุ้นหลอดลมจึงตีบ ดังนั้นการรักษาโรคหืดไม่ใช่การรักษาหลอดลมตีบแต่เป็นการรักษา
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หลอดลมอักเสบซึ่งต้องใช้เวลาในการรักษานานแม้ว่าอาการอาจจะไม่มีแล้วก็ตาม ซึ่งการที่ผู้ป่วย
เข้าใจเรื่องโรคได้ดีก็จะช่วยให้ผู้ป่วยร่วมมือในการรักษาดีขึ้น 

2. หลีกเลี่ยงจากสิ่งกระตุ้นที่ท าให้เกิดอาการหอบ  สิ่งกระตุ้นให้เกิดหลอดลมตีบเฉยๆ (inciter)  
ได้แก่ การออกก าลังกาย, การเจอความเย็น, การหัวเราะ เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดหลอดลมหดตัวกับ
สิ่งกระตุ้นให้เกิดหลอดลมตีบ ร่วมกับการอักเสบในหลอดลม (Inducer) เช่น สารภูมิแพ้, ฝุ่นบ้าน
, ไรบ้าน   แนะน าให้ผู้ป่วยต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นให้เกิดการอักเสบในหลอดลม  

3. จ าแนกความรุนแรงของโรคหืดเพ่ือจัดยารักษาตามความรุนแรง ซึ่งความรุนแรงของโรคหืด
สามารถแบง่ได้เป็น  4 ขัน้ โดยอาศัยความถี่ของอาการหอบ สมรรถภาพปอด(FEV1 หรือ PEFR)  

4. การจัดยารักษาตามความรุนแรงของโรค หลักการของการให้ยารักษาโรคหืด คือ การใช้ยาให้
น้อยที่สุดที่พอจะควบคุมโรคได้   แตถ่้าโรครุนแรงมากก็จ าเป็นต้องใช้ยามาก การให้ยารักษาจะ
เป็นแบบค่อยๆให้ยาจากขั้นต่ าแล้วค่อยๆเพ่ิมเป็นขั้นสู เมื่อไม่ได้ผล (step up approach)  หรอื
จะเริ่มท่ียาขั้นที่สูงแล้วค่อยๆลดยามาเป็นขั้นที่ต่ าลงเมื่ออาการดีข้ึนและควบคุมอาการได้ (step 

down approach) ก็ได้ การให้ยาอาจแบ่งเป็นขั้นการรักษาได้เป็น 4 ขั้นได้แก่ 
 

  ขั้นที่ 1 ส าหรับคนไข้ท่ีมีอาการนานนานครั้ง (Intermittent) จะให้ b2- agonist ที ่
 มีฤทธิ์สั้น ชนิดรับประทาน หรือชนิดสูด ก็ได้ 

 ขั้นที่ 2 ส าหรับคนไข้ท่ีมีอาการน้อย (mild persistent) จะให้Inhaled 

corticosteroids ขนาดต่ า (beclomethasone หรือ budesonide200-800 μg/d หรือ  

 fluticasone 100-400 μg/d) ร่วมกับb2- agonist ที่มีฤทธิ์สั้นเมื่อมีอาการ 

  ขั้นที่ 3 ส าหรับคนไข้ท่ีมีอาการปานกลาง(Moderate persistent) มีทางเลือก 4  
 ทางคือ  

1) ให้Inhaled corticosteroids ขนาดต่ าร่วมกับให้ยาlong acting b2-agonists 

เช่น  
salmeterolหรือ formoterol   ซ่ึงให้ผลดีมากที่สุด 

2) ให้Inhaledcorticosteroids ขนาดต่ าร่วมกับให้ sustained release 

theophylline ซึ่งมีราคาถูกที่สุด  
3) ให้Inhaled corticosteroids ขนาดสูง(beclomethasoneหรือ budesonide 

800-1600 µg/d และ fluticasone 400-800 μg/d)  
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4) ให้ inhaled corticosteroids ร่วมกับ leukotriene modifiers   
  ขั้นที่ 4 ส าหรับคนไข้ท่ีมีอาการหนัก (severe persistent) ให้ Inhaled  

 corticosteroids ขนาดสูง (beclomethasone หรือ budesonide1600-2000 μg/d และ  

 fluticasone  800-1000 μg/d ) ร่วมกับยาตัวอ่ืนๆเช่น long acting b2-agonists, 

sustained  

 release  theophylline, ipratropium, และถ้ายังคุมอาการไม่ได้ก็ให้ prednisolone ชนิด 

 รับประทานถ้ายังไม่สามารถควบคุมโรคหืดได้ก็อาจพิจารณาให้ anti-IgE เมื่อควบคุมโรคหืด 

 ได้ดีแล้วก็สามารถปรับลดขนาดของการรักษาลงอย่างช้าๆ ทุก 3 เดือนโดยการลดยาที่ให้ 
 ร่วมกับ inhaled corticosteroids ออกก่อน แล้วค่อยลดขนาดของ inhaled corticosteroids 

5. จัดแผนการรักษาเผื่อเวลาโรคก าเริบ เนื่องจากลักษณะของโรคหืดเป็นๆ หายๆ ดังนั้นเราจึง
จ าเป็นต้องวางแผนให้ผู้ป่วยดูแลตัวเองได้เมื่อโรคก าเริบขึ้นโดยการให้ผู้ป่วยวัดค่า PEFR ที่บ้าน 
เมื่อค่า PEFR ลดลงพร้อมกับมีอาการเพ่ิมข้ึน ผู้ป่วยควรรู้จักเพ่ิมการรักษาได้เอง หรือติดต่อ
แพทย์ทันที ซึ่งวิธีนี้จะช่วยป้องกัน acute severe asthma ได้ ท าให้ผู้ป่วยไม่ต้องมาท่ีห้อง
ฉุกเฉิน 

 

การรักษาภาวะรุนแรงเฉียบพลัน 

 ภาวะหอบรุนแรงเฉียบพลัน (severe exacerbations of asthma) เป็นภาวะที่พบได้บ่อยที่ห้อง
ฉุกเฉิน และเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องการการวินิจฉัย และการรักษาท่ีถูกต้องรวดเร็ว มิฉะนั้นอาจจะท าให้
ผู้ป่วยเสียชีวิตได้  ความรู้และยาที่มีในปัจจุบันผู้ป่วยโรคหืดส่วนมากควรจะควบคุมโรคได้การเกิดภาวะ
หอบรุนแรงเฉียบพลันอาจจะเกิดข้ึนได้ ใน 2 รูปแบบคือ 

 Type 1 : slow onset-late arrival  เกิดข้ึนอย่างช้าๆโดยที่ผู้ป่วยอาการค่อยๆเลวลง  หลายวัน
กว่าผู้ป่วยจะมาพบแพทย์ ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะมีสมรรถภาพปอดต่ า ได้รับการรักษาไม่เพียงพอ มีปัญหา
ทางจิตเวช  
 Type 2 : sudden onset  เกิดข้ึนรวดเร็วภายในเวลา 1ชั่วโมง  อาจจะเกิดจากแพ้ยากลุ่ม 
NSAID แพ้อาหาร แพ้สารภูมิแพ้เมื่อเกิด airway obstruction การหายใจเข้าออกก็ล าบากข้ึน เพราะ 
airway resistanceเพ่ิมข้ึน ท าให้ต้องใช้พลังงานในการหายใจมากขึ้น (increase work of breathing) 

airway obstruction ยังท าให้เกิดลมคั่งค้างอยู่ในปอดมากขึ้น (hyperinflation of the lung)  
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 การหายใจในสภาวะที่มีลมค้างในปอดมากนั้นจะต้องใช้พลังงานในการหายใจมากกว่าปกติด้วย 
นอกจากนี้ airway obstruction ที่เกิดขึ้นจะไม่สม่ าเสมอกันในทุกหลอดลมท าให้ระบายอากาศไม่
สม่ าเสมอ ท าให้เกิดภาวะ ventilation perfusion mismatching และมี dead spaceเพ่ิมข้ึน เมื่อการ
หายใจต้องใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นก็ท าให้ร่างกายมีการเผาผลาญพลังงานเพ่ิมขึ้น แต่ในขณะเดียวกันภาวะ 
V/Q mismatching ก็ท าให้เกิดภาวะ hypoxemia และภาวะที่มีการระบายอากาศที่เสียเปล่า (wasted 

ventilation) ก็ท าให้การขับ CO2 ออกไปไม่ดีผลคือ ท าให้ระดับออกซิเจนในเลือดลดลงและมีการคั่งของ 
CO2 เกิดข้ึน เมื่อความต้องการออกซิเจนมากกว่าจ านวนออกซิเจนที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อหายใจ ก็จะเกิด
การเผาผลาญพลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจน(anaerobic metabolism) ท าให้เกิด lactic acidosis ในที่สุด  
 

ตารางท่ี 6 ระดับของการควบคุมโรคหืดตามแนวทาง GINA พ.ศ. 2549 

ลักษณะของโรค ควบคุมได้(ทุกข้อ) ควบคุมได้บางส่วน ควบคุมไม่ได้ 
อาการกลางวัน ไม่มี(<2ครั้ง/สัปดาห์) > 2 ครั้ง/สัปดาห์ มีมากว่า 3 ข้อของการ

ควบคุมอาการได้
บางส่วนในแต่ละ

สัปดาห์ 

ขีดจ ากัดในกิจกรรม ไม่มี มีบ้าง 
อาการกลางคืน ไม่มี มีบ้าง 
การใช้ยาบรรเทา ไม่มี > 2 ครั้ง/wk 

สมรรถภาพปอด ปกติ < 80% 

อาการจับหืดเฉียบพลัน ไม่มี อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี อย่างน้อย 1 ครั้ง/
สัปดาห์ 

 

คลินิกหอบหืดอย่างง่าย : Easy  Asthma  Clinic 

 คลินิกหอบหืดอย่างง่ายเป็นนโยบายของ สปสช.  โดยในปพี.ศ.  2551 -2552   มีการจัดตั้ง 
Easy asthma clinic  มีการน าร่องในเขตพ้ืนทีจ่งหวัดขอนแก่น  ต่อมาปีพ.ศ.  2553 ขยายเพิ่มเป็น 500 
แห่งทั่วประเทศ  และปีพ.ศ.  2554 คลอบคลุมหน่วยบริการประจ าทุกแห่ง  โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งคลินิกหอบหืดอย่างง่าย  คือ 

 1. เพ่ิมศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ / ประจ า ในการดูแล รักษาผู้ป่วยโรคหืดตามแนวทางเวช
ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคหืด 

 2.ป่วยสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดการเกิด exacerbation , ลดการ 
admission 
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 3. มีฐานข้อมูลการดูแลผู้ป่วยโรคหืด ที่สามารถเชื่อมโยงการดูแลแบบเครือข่าย และใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพการดูแลอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

 

ความคาดหวังของคลินิกหอบหืดอย่างง่าย 

1. ผู้ให้บริการสามารถให้การดูแล รักษา ตามแนวทางที่เป็นมาตรฐาน 

1.1 ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
1.2 ผู้ป่วยได้รับการประเมินสมรรถภาพปอด 

1.3 ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาสูดสเตียรอยด์ ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหืด 

2. อัตราการเกิด อาการก าเริบลดลง 
2.1 อัตราการมารับบริการที่ห้องฉุกเฉินลดลง 
2.2 อัตราการมานอนรพ.ด้วยอาการก าเริบลดลง 
2.3 ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตเช่นคนปกติ 

3. มีข้อมูลสนับสนุนการพัฒนา ติดตาม คุณภาพบริการ 

3.1 Routine to Research ในหน่วยบริการ 

 

ออกซิเจน (oxygen therapy) 

 ออกซิเจนเป็นยาหลักที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยหอบหืด  เนื่องจากผู้ป่วยส่วนมากจะมีภาวะ
บกพร่องออกซิเจน การบาบัดด้วยออกซิเจน นั้นสามารถให้ทางสาย cannula หรือ mask หรือ mask 

with bag เพ่ือให้ระดับ oxygen saturation ได้ระดับประมาณ 90-92%   และควรให้ออกซิเจนที่มี
ความชื้นด้วยเสมอ (humidification)  โดยมีข้อบ่งชี้ในการให้อกซิเจนคือ มีหลักฐานของการขาด
ออกซิเจน ได้แก่ค่า PaO2 < 60 mmHg หรือค่า SaO2 < 90% เมื่อหายใจในบรรยากาศปกติ  หรือค่าต่ า
กว่าค่าท่ีต้องการในภาวะผิดปกติ  เช่น COPD  การเกิดภาวะ Hypoxemia   

 อาการทางคลินิกของภาวะขาดออกซิเจนได้แก่  หายใจเร็ว  หายใจล าบาก  ซีดหรือเขียว
(cyanosis)  หัวใจเต้นเร็ว  หวัใจเต้นผิดจังหวะ  และต่อมาหัวใจจะเต้นช้า  ความดันเลือดสูงขึ้นและต่ าใน
ที่สุด  หลอดเลือดส่วนปลายหดตัว  กระสับกระส่าย  สับสน  ปวดศีรษะ  ต่อมาง่วงซึม  การตัดสินใจ  
บกพรอง  และโคม่าตามมา 
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ตารางท่ี 7 แนวทางในการเลือกอุปกรณ์ให้ออกซิเจนชนิด Low-flow 

100% O2 Flow Rate (LPM) FiO2 

Nasal  cannula 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

0.24 

0.28 

0.32 

0.36 

0.40 

0.44 

Simple  mask 

5-6 

6-7 

7-8 

 

0.4 

0.5 

0.6 

Mask with reservoir bag 

6 

7 

8 

9 

10 

 

0.6 

0.7 

0.8+ 

0.8+ 

0.8+ 

 

ที่มา : สุนิสา ฉัตรมงคลชาติ. บรรณาธิการ,2552 

 

การพ่นฝอยละออง (Aerosol  Therapy) 

 การพ่นฝอยละลอง  เป็นการพ่นให้เป็นฝอยละอองขนาดเล็กเข้าสู่หลอดลมฝอย  และถุงลม  การ
พ่นฝอยละอองที่ได้ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย  ได้แก่   

1) ขนาดอนุภาคฝอยละอองมีขนาดพอเหมาะที่เข้าถึง หลอดลมฝอยและถุงลมคือขนาด 1-5 µm    
2) ความชื้นของอากาศสูงอนุภาคยาจะใหญ่ขึ้น 

3) อุณหภูมิ  ถ้าอากาศเย็นหลอดลมจะหดเกร็ง& เพ่ิม airway resistance    
4) ลักษณะการหายใจและอัตราการหายใจ    ถ้าหายใจเร็ว(กรณีเด็กร้อง) ยาไปเกาะที่ large 

airway  การหายใจช้าๆลึกๆยาลงไปทั่วถึงปอด 

5) การหายใจทางปาก :  อนุภาคยาลงไปปอดดีกว่า 
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6) ทางเดินหายใจโล่งและไม่แคบ 

7) Flow  rate : ประมาณ 6-8 ลิตรจะได้อนุภาคยา 1-5 µm  

8)  ความหนืด   กรณีท่ียาหนืดอาจเพิ่ม flow rate มากขึ้น 

9) Fill volume : ขนาด 4 ml จะได้ฝอยละอองมากสุด  แต่ใช้เวลานาน> 10 นาท ี ในเด็กเล็กจึง
ให้ใช้ขนาน 3 ml 

10) Dead  volume คือจ านวนยาที่เหลือค้างใน SVN ซึ่งมีประมาณ 1 ml  ท าให้น้อยลงโดย : 
กระเปาะยารูปโค้งและเคาะข้างๆกระเปาะบ่อยๆขณะพ่นยา 

11) การพ่นยา Nebulization time  เวลาที่ใช้ไม่ควรเกิน 10 นาที 
 

 
 

ภาพที่ 15 การพ่นฝอยละออง (Aerosol  Therapy) 

ที่มาของภาพ :  http://www.wessex-medical.com/product-category/oxygen-delivery/ 

 และ http://www.realme.fr/503-generateur-daerosol-nebuliseur-atomisor-box.html 

 

 

 

http://www.wessex-medical.com/product-category/oxygen-delivery/


Respiratory system disorder หนา้ 88 

 

การพ่นยาแบบ MDI (Metered dose inhaler) 

 เป็นการพ่นยาแบบฝอยละอองที่นิยมใช้มากท่ีสุด  ซึ่งในแต่ละกระบอกยาจะมีอนุภาคยาที่มี
ขนาดเล็กประมาณ 2-3 µm  แขวนลอยอยู่ใน propellant ซึ่งเทคนิคการพ่นยาเป็นเทคนิคท่ีส าคัญที่มี
ผลต่ออาการของผู้ป่วย  หากพ่นยาได้ถูกวิธีผู้ป่วยจะได้ยาตามก าหนด  แต่ถ้าพ่นยาไม่ถูกยามักจะค้างอยู่
ในปากหรือทางเดินหายใจส่วนบนอาการหลอดลมตีบก็จะไม่ดีข้ึน  เทคนิคการพ่นยา MDI มีล าดับ
ขั้นตอนดังนี้ 

1. เปิดฝาครอบกระบอกยา 

2. เขยา่แรงๆในแนวดิ่งหลายๆครั้ง 
3. ให้ผู้ป่วยหายใจออก 

4. จับกระบอกยาตั้งตรงในแนวดิ่ง  ให้ mouthpiece ห่างจากปาก 2 นิ้วดังรูปภาพที่ 15  (รูป 
A : Open mouth) หรือใช้ริมฝีปากอม mouthpiece (รูป C )  หรืออาจต่อ spacer  ใน
เด็กเล็กหรือเด็กท่ีเหนื่อยหอบ (รูป B ) 

5. กดกระบอกยาพร้อมกับหายใจเข้าช้าๆประมาณ 3-5 วินาที(นับ 1,2,3,4,5 ในใจ) 
6. กลั้นหายใจนาน 10 วินาที (นับ1-10 ในใจ)  เอากระบอกยาออก  หายใจออก   

7. ถ้าต้องการกดยาครั้งต่อไป  (puff ต่อไป) ควรห่างจากครั้งแรกประมาณ 20-30 วินาที  โดย
เริ่มต้นจากข้อ 1-6 ตามล าดับเช่นเดียวกัน 

 

รูปภาพที่ 16 แสดงการพ่นยา MDI A. Open mouth , B.  Use spacer , C. In the mouth 
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การหายใจล้มเหลว   

(Respiratory  Failure) 

  

 การหายใจล้มเหลว  เป็นภาวะที่ระบบหายใจไม่สามารถท าหน้าที่ระบายอากาศและแลกเปลี่ยน
ก๊าชให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย   เกิดภาวะ hypoxemia  ซ่ึงเป็นภาวะพร่องออกซิเจนใน
เลือด PaO2 <60 mmHg  และ/หรือ hypercapnia  เป็นภาวะคาร์บอนไดออกไชด์คั่งในเลือด โดยมีค่า
PaCO2 > 50 mmHg และอาจมีภาวะเลือดเป็นกรดด้วย (Acidosis) 

 

ชนิดของระบบหายใจล้มเหลว 

 ระบบหายใจล้มเหลวสามารถแบ่งตามระยะเวลาของการเกิด  และการปรับตัวของร่างกายได้
เป็น 2 ชนิด คือ 

1. Acute  respiratory  failure  เป็นการหายใจล้มเหลวชนิดเฉียบพลัน   มีลักษณะคือ  มีภาวะ
พร่องออกซิเจนในเลือด   ตรวจพบค่า  PaO2 <60 mmHg   มีภาวะคาร์บอนไดออกไชด์คั่ง   
ในเลือด   ตรวจพบค่า PaCO2 > 50 mmHg  ร่วมกับภาวะเลือดเปน็กรด 

2. Chronic  respiratory  failure การหายใจล้มเหลวชนิดเรื้อรัง  ผู้ป่วยจะมีภาวะ hypoxemia  

และ  hypercapnia  ซึ่งเกิดอย่างเรื้อรัง   เป็นเวลานานเป็นเดือนหรือปี  

 

พยาธิสรีรวิทยา 
 พยาธิสรีรวิทยาของระบบหายใจล้มเหลว  ประกอบด้วยกระบวนการต่อไปนี้  คือ 

1) การระบายอากาศน้อย (alveolar hypoventilation) 

2) การระบายอากาศกับการไหลเวียนเลือดไม่สมดุลกัน ( VA/Q mismatch) 

3) การไหลลัดของเลือดจากขวาไปซ้าย ( shunt : right to left shunt) 

4) การสูญเสียการซึมซ่านของก๊าช (diffusion impairment) 
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อาการและอาการแสดง 
 อาการและอาการแสดงของการปรับชดเชยต่อภาวะ hypoxemia  ประกอบด้วยอาการต่างๆ 
ดังต่อไปนี้  คือ 

1) ระบบหายใจ  (Respiratory system )  ที่พบได้  คือ อาการหายใจเร็ว  หายใจล าบาก ต่อมา
หายใจเบาตื้น ช้าลง  หยุดหายใจ 

2) ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular system)  ได้แก่  ชีพจรเบาเร็ว  ความดันโลหิต
สูง   ต่อมาในระยะท้ายมี  hypotension 

3) ระบบประสาทส่วนกลาง (Central nervous system)  สบัสน เอะอะ กระสับกระส่าย อาการ 
hypercapnia : ปวดศีรษะ ผิวหนังแดงอุ่น  ซึมลง  ชัก ไม่รู้สึกตัว 

4) Hematologic effects อาจพบภาวะ   polycythemia  

5) Acid-base balance  พบภาวะเป็นกรด (acidosis)  เมื่อมี  hypoxemia รุนแรง 
 

การรักษาผู้ป่วยที่มีการหายใจล้มเหลว 

 การรักษาเป็นการรักษาตามอาการ  คือการ ใส่ Endotracheal  tube ต่อด้วยเครื่องช่วยหายใจ
(ventilator)   เพ่ือช่วยในการ การระบายอากาศNeed to ventilate   เพื่อให้มี ventilation 

เพียงพอ 

เพื่อลด Work of breathing  ท าให้มี effective  alveolar  ventilation  และเพ่ือให้มีระดับ
ออกซิเจนในเลือดที่เพียงพอกับความต้องการของเนื้อเยื่อ  สรุปแนวทางการรักษาคือ 

1. Specific  treatment  ได้แก่  การค้นหาสาเหตุและแก้ไขตามสาเหตุที่จะแก้ไขได้  ซึ่งการ
ประเมินจากอาการและอาการแสดงอาจท าให้หาสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาได้  คือ  
1.1 อาการและอาการแสดงของภาวะ hypercapnia  ได้แก่  อาการปวดศีรษะ  หัวใจเต้นเร็ว  

ความดันโลหิตสูง  หลอดเลือดขยาย(peripheral vasodilatation)  หายใจเร็วตื้น  ต้องใช้
แรงในการหายใจมากขึ้น 

1.2 อาการและอาการแสดงของภาวะ hypoxemia  ได้แก่  สับสน  กระสับกระส่าย  Cyanosis 

, tachypnea , tachycardia ,  hypertension , peripheral  vasoconstriction 

2. Supportive  treatment  ได้แก่  การประคับประคองให้ค่า PaO2 และ PaCo2 ใกล้เคียงปกติ
หรือผิดปกติน้อยลง  และการประคับประคองภาวะ tissue hypoxia  

3. Respiratory  care  ของระบบหายใจ  ได้แก่ airway  care , bronchial  hygiene therapy , 

oxygen therapy และairway pressure  therapy  
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4. Respiratory care ระดับเซลล์  ประกอบด้วย  การรักษาให้มีการแลกเปลี่ยนก๊าซได้เป็น
ปกติ  การให้เลือดไปเลี้ยงอย่างเพียงพอ  และการลดความต้องการใช้พลังงานของเซลล์  
โดยลดการท างานของเซลล์ 
 

สรุป 

 ระบบหายใจเป็นระบบที่ส าคัญที่เก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยนก๊าชของร่างกาย  ซึ่งในภาวะปกติ
ระบบหายใจจะท างานประสานกันกับระบบหัวใจและหลอดเลือด  เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าชอย่าง
สมบูรณ์และเพียงกับความต้องการองร่างกาย  เมื่อเกิดพยาธิสภาพที่ปอด  เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  
โรคหอบหืด  หรือเกิดระบบหายใจล้มเหลว   
 การประเมินภาวะ  Oxygenation   เป็นการประเมินว่าผู้ป่วยได้รับออกซิเจนเพียงพอหรือไม่  
สามารถประเมินได้จากค่าแก๊สในเลือด (Blood  gas)    และการประเมินค่า Oxygen saturation (O2 

Sat) โดยใช้ pulsatile signal ของหลอดเลือด  และการดูดซึมแสง  ค่าคลาดเคลื่อนกรณี  hemoglobin 

ผิดปกติ , ภาวะซีด   ซึ่งค่าO2 Sat ที่ได้ต่ ากว่าความเป็นจริงมีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุ  คือ สารเคมี
ได้แก่น้ ายาทาเล็บ สีฟ้า ด า เขียว  และภาวะ low perfusion  เกี่ยวข้องกับ cardiac output , 

vasoconstriction  และภาวะhypothermia 
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แผนการบริหารการสอน 

บทที่ 6 

ความผิดปกตขิองระบบปัสสาวะ  

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในความผิดปกติของระบบปัสสาวะและไต 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาบอกโครงสร้างและหน้าที่ของระบบปัสสาวะ 

2. นักศึกษาสามารถอธิบายกลไกการหน้าที่ของไตได้ 
3. อธิบายกลไกการเกิดภาวะไตวายได้ 
4. อธิบายการเกิดความผิดปกติของไตจากโรคเชื้อรังได้ 
5. สามารถให้การดูแลผู้ไตวายเรื้อรังได้ 

 

ขอบเขตของเนื้อหา 

1. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบปัสสาวะ 

2. ไตและหน้าที่ของไต 

3. ไตวายเรื้อรัง 
4. โรคไตจากเบาหวาน 

5. โรคไตจากความดันโลหิตสูง 
6. สรุป 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ขั้นน า 
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มย่อยตามความสมัครใจกลุ่มละ 5-6  คน     
ก าหนดให้นักศึกษาทบทวนกายวิภาคและสรรีรวิทยาของระบบปัสสาวะและไต 

ขั้นสอน 

1. ให้นักศึกษาอภิปรายกายวิภาคและสรีรวิทยาองไต  ซึ่งนักศึกษาได้เรียนในวิชากายวิภาค
ศาสตร์มาแล้ว 

2. ให้นักศึกษาอภิปรายผลกระทบต่อร่างกายจากกรณีศึกษา 
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3. อาจารย์อธิบายสรุปประกอบ power- point 

 ขั้นสรุป 

  ให้นักศึกษาสรุปความรู้ลงสมุดของตนเองเป็นรายบุคคล 

 

สื่อการสอน 

1. Power-point 

2. กรณีศึกษา 
3. เอกสารประกอบการสอน 

 

การประเมินผล 

 1. สังเกตพฤติกรรมกิจกรรมกลุ่มย่อย 

 2. ประเมินเนื้อหาการอภิปรายจากกรณีศึกษา 

 3. ตรวจสมุดนักศึกษา 
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บทที่ 6 

ความผิดปกติของระบบปสัสาวะ  
 

 

ขอบเขตของเนื้อหา 

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบปัสสาวะ 

 ไตและหน้าที่ของไต 

ไตวายเรื้อรัง 
โรคไตจากเบาหวาน 

โรคไตจากความดันโลหิตสูง 
สรุป 

 

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบปัสสาวะ 

 ระบบปัสสาวะประกอบด้วยไต 2 ข้าง (Kidney ,renal, nepho-)  ท่อไต (ureter) ต่อลงมาจาก
ไตทั้งสองข้าง กระเพาะปัสสาวะ (urinary bladder)  ท่อปัสสาวะ(urethra)  ต่อจากกระเพาะปัสสาวะ

ดังภาพ  

รูปภาพท่ี 17 กายวิภาคของระบบปัสสาวะ 
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รูปภาพที่ 18 แสดงกายวิภาคของไต 

ที่มา : http://abesthdwallpapers.blogspot.com/2015/10/kidney-anatomy.html 

 

หน้าที่ของไต 

ไตท าหน้าที่ในการสร้างปัสสาวะ  รักษาสมดุลของสารต่างๆในร่างกาย  ขับถ่ายของเสีย  และ
สร้างสารหลายชนิดที่ท าหน้าที่เป็นเป็นฮอร์โมน (สุพรพิมพ์ เจียสกุล และคณะ,2545)  

1. หน้าที่เกี่ยวกับการขับถ่าย (Excretory  function ) ได้แก่  การปรับปริมาณน้ าในร่างกาย
แล้วขับออกเป็นน้ าปัสสาวะ   ปรับปริมาณอิเล็คโตรไลท์ (Electrolyte)  ขับถ่ายของเสียที่
เกิดจากเมตะบอลิสมของร่างกาย  ได้แก่  ยูเรีย(urea)  กรดยูริก(uric acid)  ครีเอตินิน
(creatinine)  แล้วขับออกทางปัสสาวะ การขับสิ่งแปลกปลอมที่ร่างกายรับเข้ามาใน
ร่างกาย  เช่น  ยาบางชนิด  สารเคมีในอาหาร  รวมทั้งการรักษาสมดุลกรดด่างในร่างกาย 

2. หน้าที่ไม่เกี่ยวกับการขับถ่าย  ได้แก่ 

2.1 ท าหน้าที่เป็นฮอร์โมน (Endocrine function)  ไตท าหน้าทีเ่ป็นฮอร์โมนหลายตัว  ได้แก่ 

2.1.1 Erythropoietin ท าหน้าที่กระตุ้นให้ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดง  โดยส่วนใหญ่
สร้างจาก interstitial cell  และไต  ส่วนตับสร้างได้เล็กน้อย  ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
และผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย  ไตไม่สามารถสร้าง erythropoietin  ท าให้เกิด
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ภาวะเลือดจาง(anemia)  ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังจึงจ าเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการ
ฉีด erythropoietin สังเคราะห์ 

2.1.2 Renin  เป็นฮอร์โมนที่มีบทบาทในการรักษาความดันโลหิต  สมดุลโซเดียมและน้ า
ในร่างกาย  และท าหน้าเป็นเอ็นไซม์สลาย angiotensinogen  ให้เป็น  
angiotensin I , angiotensin II ,angiotensin III   
Angiotensin II เป็นสาระส าคัญในเลือดและเนื้อไต  ซึ่งออกฤทธิ์ต่อหลอดเลือด
และหัวใจ  ท าให้เลือดเลือดหดตัว รวมทั้งหลอดเลือดไต  เพ่ิมการดูดกลับของ Na+  
และ HCO3 

– กระตุ้นการสร้างและการหลั่ง prostaglandin และ kalikrein ใน
เนื้อไต ฤทธิ์ต่อต่อมหมวกไต กระตุ้นการสังเคราะห์และการหลั่ง aldosterone 

เพ่ิมการดูดกลับ Na+ พร้อมกับขับ K+ และ H+ ที่หลอดไต ฤทธิ์ต่อระบบประสาท  
AII เพ่ิมการท างานของประสาทซิมพาเธติก กระตุ้นการศูนย์กระหายน้ า กระตุ้น
การหลั่ง ADH   

2.1.3 prostaglandin  มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไต  และช่วยลดการดูดกลับของ
เกลือ NaCl 

2.2 ท าหน้าที่ในการเผาผลาญ (Metabolic function)  ไตท าหน้าที่เกี่ยวกับการสลายเปปไทด์
และฮอร์โมน  ได้แก่  Insulin  ช่วยในการสลายน้ าตาล   Parathyroid hormone  ,ADH , 

Calcitonin  ออกฤทธิ์ยับยั้งการสลายของกระดูก   รวมทั้งฮอร์โมน TSH, LH, FSH , HCG 

2.3 Gluconeogenesis  ช่วยสร้างน้ าตาลเข้าสู่กระแสเลือด  ขณะอดอาหาร  

 

ประสิทธิภาพการท างานของไต 

 การประสิทธิภาพการท างานของไต  ประเมินจากค่าอัตราการกรองที่โกลเมอรุลัส (Glomerular 

filtration rate : GFR) เป็นค่าอัตราการกรองหรือ ปริมาณพลาสมาท่ีกรองผ่านโกลเมอรุลัส
(Glomerulus) มีค่าประมาณ 120 มล./นาที/1.73 ม.2  โดยทั่วไปจะใช้ค่าของ serum creatinine  เป็น
ตัววัดค่า GFR  ค่าปกตขิอง creatinine คือ  0.5-1.5 mg/dl  ส่วนค่า GFR จะมีค่าลดลงเมื่อเกิดภาวะ
ดังนี้ (สุพรพิมพ์ เจียสกุลและคณะ,2545) 

1) จ านวนเนฟรอนลดลง หรือglomerular capillary ถูกท าลายท าให้มีพ้ืนที่ในการกรองที่ไต
ลดลง 

2) Glomerular capillary permeabillty ลดลง 
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3) ความดันในเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงไต (renal artery) ลดต่ า  เส้นเลือดฝอยตีบหรือขยาย 
(afferent arteriole ตีบ หรือ efferent arteriole ขยาย) 

4) มีการอุดตันในหลอดไต หรือทางเดินปัสสาวะ 

5) ปริมาณพลาสมาท่ีเข้าสู่ไต (Renal  plasma flow : RPF) ลดลง 
 ผู้ใหญ่ที่มีปัสสาวะน้อยกว่า 400 ml/day  หรือน้อยกว่า 20 ml/hr.  เรียกว่า oliguria  
หมายถึงปัสสาวะน้อยกว่าปกติ  เกิดของเสียคั่งในเลือดเรียกว่า uremia 

 

ตารางท่ี 8 สูตรค านวณการวัดระดับ creatinine ในเลือดให้ได้มาตรฐาน เพ่ือประเมินค่าการ
ท างาน 

ของไตด้วยค่า eGFR (estimated  glomerular filtration rate ) จากสูตรข้างล่างนี้  
 

เพศ Serum creatinine 

(mg/dl) 

สมการ 

หญิง ≤ 0.7 GFR = 144x(Scr/0.7) -0.329  (0.993) Age 

> 0.7 GFR = 144x(Scr/0.7)  -1.209 (0.993) Age 

ชาย 

 
≤ 0.9 GFR = 141x(Scr/0.7) )  -0.411  (0.993) Age 

> 0.9 GFR = 141x(Scr/0.7) )  -1.209   (0.993) Age 

ที่มา : สมาคมโรคไตหางประเทศไทย,2558 

สูตร Schwartz Equation   

GFR (ml/min/1.73 m 2 ) = (0.14 x height in  cm) / Creatinine in mg/dl 
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ไตวายเร้ือรัง  
Chronic Renal  Failure 

 

 ไตวายเรื้อรัง   หมายถึง  การที่ไตมีความเสียหายหรือมี GFR น้อยกว่า 60 มล./นาที/1.73 
ตารางเมตรติดต่อกันเกิน 3เดือน เป็นโรคที่ท าให้เกิดความผิดปกติของโครงสร้างหรือการท างานของไต ที่
ไตไม่สามารถขับของเสียออกมาทางปัสสาวะได้  ท าให้ของเสียมีการคั่งค้างอยู่ในกระแสเลือด   ซึ่งจากขอ
มูลสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย  พ.ศ.2556  พบว่าสาเหตุของโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย(end-

stage renal disease : ESRGD)  เกิดจากโรคเบาหวานร้อยละ 37.6   รองลงมาคือโรคความดันโลหิตสูง
ร้อยละ 26.8  ทีไ่ด้รับการรักษาไม่ถูกต้องคือ โรคเบาหวาน ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้  
ท าให้มีระดับน้ าตาลในเลือดสูง   และโรคความดันโลหิตสูง  ที่ไม่สามารถควบคุมค่าความดันโลหิตให้อยู่
ในเกณฑ์ได้  ซึ่งจะส่งผลท าให้เกิดภาวะไตวายเรื้อรังตามมาได้  นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอ่ืนที่ส่งผลให้เกิดไต
วายเรื้อรัง  ได้แก่  โรคไตอักเสบเรื้อรัง โรคนิ่วในไต หรือการใช้ยาทีม่ีพิษต่อไตโดยเฉพาะยาที่ขับออกทาง
ไตเป็นต้น (สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย,2555 และบัญชา สถิระพจน์และคณะ,2555)   

ไตวายเรื้อรังสามารถแบ่งได้เป็น 5 ระยะ (สุรศักดิ์  กันตชูเวสศิริ,2555 ) 
ระยะที่ 1 GFR ≥ 90 ml/min/1.73 m3 เป็นภาวะที่ไตผิดปกติหรือไตถูกท าลาย   

อาจพบโปรตีนหรือเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ  หรือพบไตผิดปกติจากการตรวจ
ทาง 

รังสีหรือพยาธิสภาพ  และ GFR ปกติหรือเพ่ิมขึ้น 

ระยะที่ 2 GFR =60-89 ml/min/1.73 m3  ไตผิดปกติและ GFR ลดลงเล็กน้อย 

ระยะที่ 3 GFR = 30-59 ml/min/1.73 m3  GFR ลดลงปานกลาง 
ระยะที่ 4 GFR = 15-29 ml/min/1.73 m3   GFR ลดลงมาก 

ระยะที่ 5 GFR < 15  ml/min/1.73 m3     ไตวายระยะสุดท้ายต้องได้รับการบ าบัด 

    ทดแทนไต 

 

อาการของไตวายเรื้อรัง 

  ในระยะแรกของเสียในเลือดอาจจะไม่อยู่ในระดับที่สูง ดังนั้นอาจจะไม่มีอาการ  หรืออาจจะ
ตรวจพบจากการตรวจสุขภาพประจ าปี หรือเจาะเลือดพบว่าของเสียในเลือดขึ้นสูง บางรายอาจจะมี
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อาการผิดปกติ เช่น บวมบริเวณใบหน้า บริเวณหน้าตาหรือบริเวณขา ปัสสาวะผิดปกติ เช่น ลุกมา
ปัสสาวะบ่อย ๆ ตอนกลางคืน เมื่ออาการไตวายเรื้อรังเป็นมากข้ึนจะท าให้มีอาการที่เด่นชัดเจนขึ้น  ถ้า
หากผู้ป่วยทราบว่าเป็นโรคไตวายเรื้อรังแล้ว การตรวจพบในระยะแรกและให้การรักษาอย่างถูกต้องนั้น 
จะท าให้สามารถชะลอการเสื่อมของไตได้ ข้อควรปฏิบัติ คือ ผู้ป่วยต้องมาพบแพทย์และปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของแพทย์อย่างเคร่งครัด ที่พบบ่อย ๆ คือ คนไข้มักจะซื้อยารับประทานเอง หรือไปรักษาด้วย
ยาจีน ยาสมุนไพร ซึ่งปัจจัยอย่างนี้ ยาบางชนิดพบว่าส่วนผสมบางอย่างท าให้ไตนั้นเสื่อมสมรรถภาพอย่าง
รวดเร็ว เพราะฉะนั้นการพบแพทย์ ปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์อย่างเคร่งครัด ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญ
ของการดูแลโรคไตวายเรื้อรัง 
 

การรักษาไตวายเรื้อรัง 
เป้าหมายในการรักษา การรักษาโรคไตวายเรื้อรัง มี  2 ประการ คือ   
1,เพ่ือชะลอความเสื่อมของไต มีหลักอยู่สองประการ คือ การควบคุมการบริโภคอาหารและน้ า 

และการบ าบัดด้วยยา   
2. การบ าบัดทดแทนภาวะไตวาย (Renal Replacement Therapy)มี 3 วิธี ได้แก่ การล้างไต

ทางหน้าท้อง (Peritoneal Dialysis) การล้างไตทางเลือด (Hemodialysis) และการปลูกถ่ายไต (Renal 

Transplantation)   

 การรักษาโรคไตวายเรื้อรังแบ่งการรักษาออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเบื้องต้น เป็นการรักษาใน
ระยะแรก ซ่ึงการรักษาส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาด้วยยา จุดประสงค์ของการรักษาด้วยยาไม่ใช่การรักษา
ให้เนื้อไตที่เสียไปแล้วกลับสภาพท างานได้ ยาที่อายุรแพทย์โรคไตให้กับผู้ป่วยนั้น เพื่อรักษาปัจจัยต่าง ๆ 
ที่จะท าให้ไตนั้นเสื่อมสภาพลง เช่น  ควบคุมความดันโลหิตซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญมาก ถ้าผู้ป่วยมีความดัน
โลหิตสูง การควบคุมความดันให้อยู่ในระดับปกติ จะสามารถชะลอไม่ให้ไตเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว อาหารที่
ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือ อาหารเค็ม อาหารโปรตีนมาก ๆ ก็จะท าให้ของเสียในเลือดเพ่ิมข้ึนเร็ว ปัจจุบันเรามี
การรักษาหลายชนิด ที่มักจะนิยมเรียกกันว่า การล้างไต  

2.1 ล้างไตทางช่องท้อง(Peritoneal dialysis)  เป็นการขจัดของเสียในเลือดออก โดยใช้น้ ายาใส่
ลงไปในช่องท้องมีหลักการคือ การใส่น้ ายาล้างไตไปในช่องท้องของผู้ป่วย และค้างน้ ายาไว้
ในช่องท้องประมาณ 4-6 ชั่วโมง   ของเสียที่อยู่ในกระแสเลือดจะซึมผ่านผนังหลอดเลือด
ฝอย บริเวณเยื่อบุช่องท้องออกมาในน้ ายา  แล้วจะเปลี่ยนน้ ายาที่มีของเสียนั้นออกและใส่ถุง
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ใหม่กลับเข้าไป โดยจะท า 4-5  ครั้งตอวัน ของเสียก็จะสามารถขจัดออกไปได้ การรักษาวิธี
นี้ดีผู้ป่วยอาจไม่ต้องอยู่ในโรงพยาบาล   

เมื่อตกลงที่จะล้างไตทางช่องท้อง  ผู้ป่วยจะได้รับการวางสาย Tenckhoff Catheter 

ซึ่งเป็นสายยางที่ท าจากซิลิโคน  เพื่อเป็นช่องทางส าหรับเปลี่ยนถ่ายน้ ายาล้างไตเข้า-ออกทาง
ช่องท้อง  การเตรียมการล้างไตทางช่องท้องที่บ้านผู้ป่วยและ/หรือผู้ดูแลจะต้องได้รับการสอน
และฝึกปฏิบัติการล้างไตทางช่องท้องจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคไต  เพ่ือให้สามารถเปลี่ยน
ถ่ายน้ ายา  และฝึกฝนจนเมื่อได้รับการประเมินว่าสามารถปฏิบัติเองได้เพ่ือลดความผิดพลาดและ
ลดอัตราการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นได้  และทางโรงพยาบาลจะประสานงานกับหน่วยบริการ
สุขภาพชุมชน  ให้การประเมินสภาพบ้าน  ห้องล้างไตที่บ้านว่ามีการปรับปรุงให้เหมาะสมตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  ผู้ป่วยจะกลับไปล้างไตเองที่บ้านได้  การล้างไตโดยวิธีนี้ต้องใช้ความสะอาด
อย่างมาก เพราะหากมีเชื้อโรค หรือล้างมือไม่สะอาด  เกิดการติดเชื้อในช่องท้องได้เป็นอันตราย
ถึงชีวิตได้    การล้างไตทางช่องท้องมี 3 แบบคือ 

2.1.1 Continuous Peritoneal Dialysis : CAPD เป็นการล้างไตทางช่องท้อง
แบบต่อเนื่อง  โดยเปลี่ยนถ่ายน้ ายาล้างไตด้วยตนเองทุก 4-6 ชั่วโมง  เริมจาก
รอบเช้า  เที่ยง  เย็น และก่อนนอน ( 7-12-17-22 น.) 

2.1.2 Automated Peritoneal Dialysis : APD หมายถึง การล้างไตทางช่องท้อง
แบบต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องล้างไตอัตโนมัติ  เมื่อต่อสายส่งน้ ายาเข้ากับเครื่อง
ควบคุมน้ ายาแล้ว  เครื่องจะท าการใส่น้ ายาเข้าและปล่อยออกน้ ายาออกในช่วง
นอนหลับประมาณ 8-10 ชั่วโมง  และใส่น้ ายา 1 หลังตื่นนอน  ปลดสายออก
จากเครื่องและค้างน้ ายาไว้ในช่องตลอดตลอดวัน 

2.1.3 PD Plus เป็นการผสมผสานข้อดีของ CAPD และ APD  โดยเพิ่มรอบเปลี่ยน
น้ ายาอีก 1 ครั้งในระหว่างวัน  เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพาในการก าจัดของเสีย
และน้ าส่วนเกินออกจากร่างกาย 

น้ ายาล้างไตทางช่องท้องที่ใช้กันโดยทั่วไปมีขนาด 2,000 ซีซี และ
ขนาด 2,500 ซีซี   และมีความเข้มข้น (%) ของน้ ายาตามปริมาณน้ าตาลที่ใช้
ต่อถุง  คือ 

1.5 % Glucose  ความเข้มข้นต่ าสุด 

2.3 % Glucose  ความเข้มข้นปานกลาง 
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4.25 % Glucose ความเข้มข้นสูงสุด 

  ระดับความเข้มข้นของน้ ายาที่เลือกใช้  ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ า
น้ าส่วนเกินที่ต้องการก าจัดออกตามค าแนะน าของแพทย์  ควรเก็บน้ ายาล้างไต
ไว้ในสถานที่สะอาด ไม่อับชื้นและควรเก็บไห้อยู่สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 5 

เซนติเมตร 

 

2.2 การฟอกเลือดโดยใช้เครื่องไตเทียม การฟอกเลือดโดยใช้เครื่องไตเทียม ต้องมาฟอกท่ี
โรงพยาบาล หลักการก็จะคล้าย ๆ กัน ก็คือ จะน าของเสียซึ่งออกจากเลือด โดยผ่านตัว
กรองของเครื่องไตเทียม ตัวกรองจะมีหน้าที่กรองเอาของเสียในเลือดออก การฟอกเลือด
จะต้องมาฟอกสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง โดยใช้เวลาครั้งละประมาณ 4-5 ชั่วโมง ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ทั้งสองวิธีมีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันไป ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอายุรแพทย์โรคไตที่จะ
แนะน าผู้ป่วยว่า ผู้ป่วยรายนั้นเหมาะกับการรักษาวิธีใด( อรรถพงศ์  วงศ์วิวัฒน์,2553) 

2.3 การเปลี่ยนไต  โดยมีผู้บริจาคไตที่มีการตรวจแล้วสามารถเข้ากันได้  ซึ่งผู้ที่ได้รับการเปลี่ยน
ไตยังต้องดูแลตนเองด้านอาหารและยา  โดยเฉพาะยากดภูมิคุ้มกัน  ซึ่งจะต้องกินตลอดชีวิต
เพ่ือป้องกันการปฏิเสธไต 
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โรคไตจากเบาหวาน  

(Diabetic  Kidney  Disease : DKD) 

 โรคไตจากเบาหวาน (Diabetic  Kidney  Disease : DKD)  เป็นโรคไตที่เกิดภายหลังจากผู้ป่วย
เป็นโรคเบาหวานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง   

  DKD ส่วนใหญ่มักเกิดในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่พ่ึงอินซูลิน  มีสาเหตุหลายอย่าง  คือ บทบาท
ทาง พันธุกรรม  ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ไม่ดี  การที่มีระดับน้ าตาลในเลือดสูง
อย่างต่อเนื่อง  โรคอ้วน  ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่ค่อยได้ออกก าลังกาย  มีระดับไขมันในเลือดสูง   การสูบ
บุหรี่  รวมถึงการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนและไขมันสูง   เพ่ือให้มีความเข้าใจมากข้ึนในบทนี้จึงสรุป
เรื่องโรคเบาหวานดังต่อไปนี้ 

โรคเบาหวาน (Diabetic  Mellitus)   

เป็นโรคของต่อมไร้ท่อที่มีความผิดปกติในการผลิตฮอร์โมนอินซูลิน  ซึ่งผลิตที่ตับอ่อนของ
ร่างกาย  เบาหวานแบ่งเป็น 4 ชนิด (สมาคมโรคไต, 2557) คือ   

1. เบาหวานชนิดที่ 1 (Type 1 diabetes mellitus : T1DM) เกิดจาก beta cell ของตับ
อ่อนถูกท าลายจากภูมิคุ้มกันของร่างกาย  และมักน าไปสู่การขาดอินซูลิน   มักพบในผู้ป่วย
เด็กหรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี  รูปร่างไม่อ้วน  มีอาการปัสสาวะมาก  กระหายน้ า  ดื่มน้ า
มาก  อ่อนเพลีย  น้ าหนักลด  อาจพบสารคีโตน (Ketoacidosis)   

2.  เบาหวานชนิดที่ 2 (Type 1 diabetes mellitus : T1DM)  เกิดจากการดื้ออินซูลินและ
ขาดอินซูลิน  ซึ่งผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่เป็นชนิดนี้ ซึ่งพบประมาณ  90-95 % ของผู้ป่วย
เบาหวานทั้งหมด  ส่วนใหญ่มักพบในอายุมากกว่า 30 ปี  มักมีรูปร่างท้วมหรืออ้วน  มัก
พบว่ามีประวัติญาติสายตรงเป็นเบาหวานชนิดนี้ด้วย  โดยมีเกณฑ์การวินิจฉัยคือ  ค่า FPG 

≥ 126 mg/dl  (FPG = Fasting venous plasma glucose) 
3. เบาหวานที่มีสาเหตุจ าเพาะ (Other specific type)  เป็นโรคเบาหวานที่มีสาเหตุชัดเจน  

ได้แก่ 

3.1 โรคเบาหวานที่เกิดจากความปกติบนสายพันธุกรรมเดี่ยวที่ควบคุมการท างานของเบต้า
เชลล์ของตับอ่อน  เรียกว่า Maturity-onset diabetes in the young (MODY)    

3.2 โรคเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติบนสายพันธุกรรมที่ควบคุมการท างานของอินซูลิน 

3.3 โรคเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติจากโรคของตับอ่อน  เช่นตับอ่อนอักเสบ 

3.4 โรคเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ  เช่น Cushing’s symdrome, 
Hyperthyroidism 
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3.5 โรคเบาหวานที่เกิดจากยาหรือสารเคมีบางชนิด เช่น glucocorticoids, Dilantin, ∝- 

interferon 

3.6 โรคเบาหวานที่เกิดจากการติดเชื้อ 

3.7 โรคเบาหวานที่เกิดจากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกัน เช่น Anti-insulin receptor antibodies  

3.8 โรคเบาหวานที่พบร่วมกับกลุ่มอาการต่างๆ  เช่น Down syndrome, Turner 

syndrome, Prader-Willi syndrome 

4. เบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational diabetes mellitus : GDM) 

 

สรุปอาการทั่วไปของโรคเบาหวาน คือระยะแรกอาจไม่มีอาการ  อาจมีภาวะอ้วนหรือผอม
ผิดปกติ  เหนื่อยง่าย  อ่อนเพลีย  ปัสสาวะบ่อย  ครั้งละมากๆ  กระหายน้ ามาก  ตาพร่า  เห็นภาพซ้อน  
เป็นต้น 

 

แนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานในผู้ใหญ่ 
 ส่วนใหญ่จะคัดกรองในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงโดยใช้เกณฑ์ความเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่งใน 8 ข้อควรส่งคัด
กรองโรคเบาหวาน  ถ้าตรวจแล้วปกติให้ตรวจซ้ าทุกปี  โดยมีเกณฑ์ความเสี่ยงคือ 

1) อายุมากกว่า 35 ปี 
2) อ้วน (BMI มากกว่า 25 กก./ม.2) หรือรอบเอวเกินมาตรฐาน และมีพ่อ แม่ พ่ี หรือน้องเป็น

โรคเบาหวาน 

3) เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือรับประทานยาควบคุมความดันโลหิตอยู่ 
4) มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติหรือรับประทานยาลดไขมันในเลือดอยู่ 
5) มีประวัติเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือเคยคลอดบุตรที่น้ าหนักตัวเกิน 4 กิโลกรัม 

6) เคยได้รับการตรวจว่าเป็น impaired glucose tolerance (IGT) หรือ Impaired fasting 

glucose (IFG) 

7) เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease) 

8) มีกลุ่มอาการถุงน้ าในรังไข (polycystic ovarian syndrome) 

 

พยาธิสรีรวิทยาของเบาหวาน 

 เมื่อเกิดการขาดอินซูลิน  มีผลต่อการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต  โปตีน  และไขมัน  ซึ่งการที่
ร่างกายไม่สามารถใช้กลูโคสให้เป็นหลังงานได้ตามปกติจึงมีการเผาผลาญไขมันท าให้เกิดสารคีโตน การ
สลายโปรตีนในกล้ามเนื้อมาใช้ในรูปของกรดอะมิโน   ท าให้เกิดกรดในกระแสเลือดเพ่ิมมากขึ้น   สรุปได้
ดังแผนภาพที่ 19 
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DM : การขาดอินซูลิน 

 

คาร์โบไฮเดรต   โปรตีน   ไขมัน 

 

น้ าตาลในเลือดสูง    ตับสลายไกลโคเจน  เพ่ิมการสลายไขมัน 

 

ดึงน้ าออกทางปัสสาวะ  สลายโปรตีนมากข้ึน ไขมันในเลือดสูง 

    (ปัสสาวะบ่อย)     เพ่ิมคีโตนในเลือด 

         และปัสสาวะ 

     ขาดน้ า   เพ่ิมกรดอะมิโนอิสระในเลือด  

       

เลือดไปเลี้ยงไตลดลง       ปริมาตรเลือดลดลง 

 ความเข้มข้นเลือดสูง  สูญเสียไนโตรเจน     สูญเสียโซเดียม 

 

   ไตผิดปกติ      ความดันเลือดต่ า   สูญเสียโปรแตสเซีย , ยูเรีย 

(Renal failure) 

                 Hypoxia   กรดในร่างกาย 

 

                 Lactic  acid      หมดสติ  เสียชีวิต 

รูปภาพที่ 19  แสดงผลของการขาดอินซูลิน 
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ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน 

ภาวะแทรกซ้อนที่ส าคัญและพบบ่อยของโรคเบาหวาน คือ  ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า
(Hypoglycemia) และภาวะน้ าตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia)  ภาวะแทรกซ้อนที่ไต (Diabetes 

nephropathy)  ภาวะแทรกซ้อนที่ตาท าให้จอประสาทตาเสื่อมเกิด Diabetes  retinopathy  โรคแทรก
ซ้อนที่เท้าท าให้เกิดอาการชาเท้าและเสี่ยงต่อการเกิดแผลหายช้า  ภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอด
เลือดสมอง  (cardioroscular diseases)  ท าให้หลอดเลือดแดงแข็งและตีบ  เกิด CVA ได้ ดังตาราง 

ตารางท่ี 9 การประเมินผู้ป่วยเพ่ือหาความเสี่ยง/ระยะของโรคแทรกซ้อนละการส่งต่อ 

รายการ ความเสี่ยงต่ า/ 
ไม่มีโรคแทรกซ้อน 

ความเสี่ยงปาน
กลาง/โรคแทรก
ซ้อนระยะต้น 

ความเสี่ยงสูง/ โรค
แทรกซ้อนระยะปาน
กลาง 

มีโรคแทรกซ้อนรุ่น
แรง 

การควบคุม
ระดับน้ าตาล
ในเลือด 

HbA1c  < 7% HbA1c 7.0-

7.9% 

HbA1c >8% 

หรือมี hypoglycemia 

>3 ครั้งต่อสัปดาห์ 

 

โรคแทรก
ซ้อนที่ไต 

ไม่มีproteinuria,  

Urine 

albumin/creatinine 

ratio<30 µg/mg 

มีproteinuria,  

Urine 

albumin/creati

nine ratio30-

300 µg/mg 

มีproteinuria,  

Urine albumin 

/creatinine ratio>300 

µg/mg หรือ eGFR 30-

59 ml/min/1.73 m2 

/yr. และมีอัตราลดลง 
<7 ml/min /1.73 m2 

/yr. 

eGFR 30-59 

ml/min/1.73 m2 

/yr. และมีอัตรา
ลดลง < 30 ml/min 

/1.73 m2 /yr. 

โรคแทรก
ซ้อนที่ตา 

ไม่มี retinopathy Mind NPDR Moderate NPDR 

หรือ VA ผิดปกติ 
Severe NPDR, PDR 

macular edema 

โรคแทรก
ซ้อนที่เท้า 

Protective 

sensation ปกต ิ

Peripheral pulse 

ปกติ 

Peripheral 

neuropathy, 

Peripheral 

pulse ลดลง 

มีประวัติแผลที่เท้า 

Previous ambulation 

มี intermittent 

claudication 

มี rest pain 

พบ gangrene 

โรคหัวใจและ
หลอดเลือด 

ไม่มีHypertension 

ไม่มี dyslipidemia 

ไม่มีอาการของระบบ
หัวใจและหลอดเลือด 

มี hypertension 

มี dyslipidemia 

และควบคุมได้ 

ควบคุม hypertension 

และ/หรือdyslipidemia 

ไม่ได้ตามเป้าหมาย 

มี angina pectoris/ 
CAD/ myocardial 

infraction/ ท า 
CABG มีCVA/HF 
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 ในบทนี้จะสรุปเฉพาะภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดได้บ่อยที่สุดคือภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าและภาวะน้ าตาล
ในเลือดสูง  โดยจะเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนที่ไตหรือโรคไตจากเบาหวาน 

ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า (Hypoglycemia)  

ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าคือ  การที่มีระดับน้ าตาลในเลือดน้อยกว่า 70 mg/dl (BS < 70 mg/dl)   
สาเหตุที่ท าให้เกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า  เกิดภาวะ hypoglycemia คือ   การรับประทานอาหารน้อย
เกินไป  โดยเฉพาะอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต   งดอาหารมื้อหลักหรืออาหารว่าง  การออกก าลังกายหัก
โหมหรือนานกว่าปกติ  ได้รับยาอินซูลินมากเกินไป   หรือเจ็บป่วย   หรือการดื่มแอลกอฮอล์ในขณะท้อง
ว่าง  เป็นต้น   ซึ่งมีอาการและอาการแสดงของน้ าตาลในเลือดต่ าคือ 

1. อาการออโตโนมิก (Autonomic symptom) จะเริ่มแสดงอาการเมื่อระดับน้ าตาลในเลือด 59-

65 mg/dl  อาการท่ีพบ ได้แก่  อาการใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง (SBP)  มือสั่น
กระสับกระส่าย คลื่นไส้ เหงื่อออก ชา  

2. อาการสมองขาดกลูโคส (Neuroglycopenic symptom)  เริ่มแสดงอาการเมื่อระดับน้ าตาลใน
เลือด 47-54 mg/dl  อาการที่พบ ได้แก่  อาการอ่อนเพลีย ผิวหนังเย็นและชื้น อุณหภูมิร่างกาย
ต่ า มึนงง ปวดศีรษะ ความจ าลดลง สับสน ปฏิกิริยาตอบสนองลดลง ตาพร่า พูดช้า ง่วงซึม 
หลงลืม พฤติกรรมเปลี่ยน  อาจมีอาการอ่อนแรงครึ่งซีก  หากเป็นมากอาจชักและหมดสติได้ 

ภาวะน้ าตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia) 

 ผู้ป่วยที่มีระดับน้ าตาลในเลือดมากกว่าค่าปกติ (ค่าปกติ BS = 70-120 mg/dl)  หรือกรณี
น้ าตาลสูงมากเรียกว่าภาวะ diabetic ketoacidosis (DKA)  คือการที่ผู้ป่วยมีระดับน้ าตาลในเลือด  > 

300 mg/dl ร่วมกับมีภาวะ ketoacidosis   สาเหตุของภาวะน้ าตาลในเลือดสูง  ได้แก่  การรับประทาน
อาหารมากเกินไป  ได้รับยาอินซูลินในปริมาณน้อยเกินไป   งดการออกก าลังกายที่เคยท าตามปกติ  
ภาวะเครียด  โดยมีอาการคือ  หิวน้ ามาก ดื่มน้ าบ่อย ปัสสาวะบ่อยมากโดยเฉพาะเวลากลางคืน  
อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย น้ าหนักลด  ตามัว  ซึม  ชักกระตุก  และหมดสติได้ 
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โรคไตจากเบาหวาน (diabetic nephropathyหรือ diabetic kidney disease : DKD) 

ในช่วงแรกของโรคเบาหวานที่มีระดับน้ าตาลในเลือดสูง   จะท าให้อัตราการกรองของไต 
(glomerular  filtration rate)  สูงกว่าปกติด้วย  และจะลดลงเมื่อผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือดให้อยู่ในระดับปกติได้ (70-120 mg/dl)   ส่วนใหญ่เมือ่เป็นเบาหวานมากกว่า 5-10 ปี  จะท าให้เกิด
พยาธิสภาพที่ไตได้  โดยสิ่งที่ผิดปกติอันดับแรกคือการตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ(albumin)  เมื่อเวลา
ผ่านไปปริมาณ albumin ในปัสสาวะจะค่อยๆเพ่ิมมากข้ึน  เริ่มมีอาการบวม  มีความดันโลหิตสูง  และ
การกรองที่ไตเริ่มลดลง  จนเข้าสู่ภาวะไตวายระยะสุดท้าย(ESRD : End  Stage Renal Disease)   ซ่ึง
แบ่งระยะของโรคแบ่งได้เป็น 5 ระยะคือ 

 ระยะที่ 1  เป็นระยะที่มี glomerular  hyper filtration  คือมีค่า GFR สูงกว่าปกติ  ไตมีขนาด
โตขึ้น 

 ระยะที่ 2  เป็นระยะที่ GFR ลดลงอยู่ในระดับปกติ  albumin ในปัสสาวะปกติ 
 ระยะที่ 3  เรียกว่าระยะ incipient diabetic nephropathy เป็นระยะที่ตรวจพบ 
microalbuminuria  คือการที่มี albumin ในปัสสาวะ 30-300 mg/day    หรือ albumin ต่อ 

creatinine ในปัสสาวะ 30-300 mg/day 

 ระยะที่ 4  เรียกว่า overt diabetic nephropathy  เป็นระยะที่พบ macro albuminuria คือ  
การที่มี albumin ในปัสสาวะมากว่า 300 mg/day    หรือ albumin ต่อ creatinine ในปัสสาวะ
มากกว่า 300 mg/day 

 ระยะที่ 5  ESRD (End-stage renal disease) คือระยะที่ GFR น้อยกว่า 15 ml/min/1.73 m2

และผู้ป่วยมักจะจ าเป็นต้อรักษาด้วย renal  replacement  therapy 

 

พยาธิสภาพของ DKD 

 DKD เกิดจากการอักเสบเรื้อรังในร่างกายของผู้ป่วยเบาหวาน  มี endothelial  dysfunction  

และ oxidative  stress  ท าให้มีการลดลงของ nitric  oxide  มีผลยับยั้งการขยายตัวของหลอดเลือด  
และส่งเสริมให้เกิด endothelial injury มากขึ้น  ท าให้มี macrophage มาสะสมในชั้น sub 

endothelial  fat เกิดการสร้าง cytokines ช่วยส่งเสริมให้มีการอักเสบมากขึ้น  มีผลท าให้การแข็งตัว
ของเส้นเลือด  เกิดวงจร endothelial  dysfunction  และ oxidative  stress มากขึ้นเรื่อยๆ  มีผลให้
เกิดพยาธิสภาพที่ไต  รวมถึง 
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หลอดเลือดหัวใจ  หลอดเลือดสมอง   และDKD ยังเพ่ิม intrarenal angiotensin II ท าให้เกิดการหดตัว
ของหลอดเลือด efferent arteriole มากกว่า afferent arteriole ท าให้ glomerular capillary มีความ
ดันสูงขึ้น  ส่งผลให้เกิด fibrosis และเกิดการอักเสบที่ glomerulus มากขึ้น  

 การคัดกรองโรคไตในผู้ป่วยเบาหวาน  ท าโดยการตรวจ microalbuminuria  และ macro 

albuminuria โดยที่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ท าเม่ือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานมาแล้ว 5 ปี  ส่วน
เบาหวานชนิดที่ 2 ตรวจตั้งแต่วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นเบาหวาน   จากนั้นควรตรวจทุกปี  ควรประเมิน
ค่าประมาณอัตราการกรองของไต (eGFR)  

การรักษา DKD   

1. ควบคุมระดับน้ าตาล  ให้ HbA1c ให้อยู่ระหว่าง 6.5 7.0%  จะช่วยป้องกันการเกิด 
microalbuminuria ชะลอการเสื่อมของไตได้   
2. ควบคุมความดันโลหิตให้ต่ ากว่า 130/80 mmHg  ยาอันดับแรกท่ีใช้คือ ยา ACE 

inhibitors or angiotensin receptor blockers (ARBs) 

3. ควบคุมไขมันในเลือด  โดยลดอาหารที่มี cholesterol และไขมันชนิดอ่ิมตัว 

4. ควบคุมอาหารโปรตีน 0.8 g/kg/day 

5. หยุดสูบบุหรี่ 
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โรคไตจากความดันโลหิตสูง  
 (Hypertensive  nephrosclerosis) 

 

ความดันโลหิตสูงเป็นได้ทั้งสาเหตุของโรคไตวายเรื้อรัง(Chronic kidney disease : CKD)  และ
เป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคไตวายเรื้อรังด้วย โดยพบว่า  

1) ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงปฐมภูมิ (Essential hypertension) SBP >140 mmHg  และ 
DBP > 90 mmHg มีโอกาสเป็นโรคไตวายเรื้อรังเพ่ิมขึ้น    

2) ผู้ที่เป็นโรคไตอยู่ก่อน   ถ้ามีความดันโลหิตสูงมากกว่า จะท าให้อัตราการเสื่อมของไตเร็ว
กว่ากลุ่มโรคไตที่มีความดันโลหิตต่ ากว่า 

3) กลุ่มท่ีเป็นเบาหวาน  สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดี   ช่วยลดการรั่วของโปรตีนใน
ปัสสาวะและชะลอการเสื่อมของไตได้ 

ระบาดวิทยา 

 ความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคไตวายเรื้อรังมากเป็นอันดับ 2 รองจากโรคเบาหวาน  
ซึ่งพบประมาณ 15 : 100,000 คน/ปี   ซึ่งผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงชนิดไม่รุนแรง (Benign 

hypertension)  จะส่งผลให้หน่วยการกรองของไตขาดเลือด (Glomerular  ischemia)  เกิดความดันสูง
ในหน่วยการกรองของไต  มีการท าลายเส้นเลือดที่เข้าสู่ไต  เกิดภาวะไตขาดเลือด  มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะ  
และจ านวนหน่วยกรองของไตลดลง   ผลสุดท้ายคือท าให้เกิดการเสียหน้าที่ของหน่วยกรองของไต 

ตารางท่ี 10 เกณฑ์การวินิจฉัยความดันโลหิตสูงที่แนะน าให้เริ่มรักษา  และระดับความดันโลหิตเป้าหมาย
ในการรักษาตามข้อแนะน าของ KDIGO,2012 

UAER(mg/24/h) Start treatment Goal 

Non DM DM Non DM DM 

<30 >140/90 >140/90 ≤140/90 ≤140/90 

30-300 >130/80 >130/80 ≤130/80 ≤130/80 

>300 >130/80 >130/80 ≤130/80 ≤130/80 

 

หมายเหตุ UAER = urinary  albumin excretion rate 
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โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) 

โรคความดันโลหิตสูง (hypertension) หมายถึง ภาวะที่ระดับความดันโลหิตซิสโตลิก (systolic 

blood pressure : SBP) > 140 mmHgและ/หรือ ความดันโลหิตไดแอสโตลิก (diastolic blood 

pressure : DBP) > 90 mmHg 

Isolated systolic hypertension (ISH)  หมายถึง ระดับ SBP > 140 mmHg แต่ระดับ DBP 

< 

90 mmHg 

ความดันโลหิตสูง  มักไม่ทราบสาเหตุ  ซ่ึงมีมากกว่าร้อยละ 95 (WHO-ISH, 2003) แต่มีกลไก
การเกิดภาวะความดันโลหิตสูง  ได้แก่  หลอดเลือดตีบแคบลง  มีการตะกอนจากไขมันและโคเลสเตอรอล
สะสมในผนังหลอดเลือด  หรือเกิดจากการที่มีหลอดเลือดที่หนาขึ้นตามอายุที่มากขึ้น 

 

ตารางท่ี 11  ระดับความดันโลหิตสูง  จ าแนกตามความรุนแรงในผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต ่18 ปี ขึ้นไป 

Category SBP (mmHg) ร่วมกับ DBP (mmHg) 

Optimal < 120 และ < 80 

Normal 120-129 และ/หรือ 80-84 

High  normal 130-139 และ/หรือ 85-89 

Grad 1  hypertension  (mild) 140-159 และ/หรือ 90-99 

Grad 2 hypertension (moderate) 160-179 และ/หรือ 100-109 

Grad 3  hypertension  (severe) ≥ 180 และ/หรือ ≥ 110 

Isolated systolic  HT (ISH) ≥ 140 และ < 90 

 

ที่มา : แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป, 2558 

 

ภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง   
 ความดันโลหิตสูง  เป็นโรคที่จัดเป็นภัยเงียบของชีวิตที่หลายๆคนโดยเฉพาะวัยท างานที่ไม่ได้
ตรวจร่างกายเป็นประจ า  เมื่อรู้อีกทีก็เกิดภาวะแทรกซ้อนแล้ว  ภาวะแทรกซ้อนมีหลายอย่าง  
ประกอบด้วย  
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1. โรคหลอดเลือดสมอง  (Stroke) จะเกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดแดงในสมองเกิดการอุดตัน เกิดภาวะ
สมองขาดเลือดเมื่อขาดเลือดท าให้ขาดทั้งออกซิเจนและสารอาหาร  เนื้อเยื่อสมองจะตาย  ผู้ที่มี
ภาวะ stroke จะมีอาการสูญเสียการท างานของอวัยวะ ที่ถูกควบคุมด้วยสมองส่วนนั้น  ภาวะ
สมองขาดเลือดยังอาจเกิดจากการที่ความดันเลือดสูงมากจนท าให้หลอดเลือดในสมองแตก  
อาการที่พบได้แก่  ปากเบี้ยว (facial palsy), อาการอ่อนแรงครึ่งซีก 
(hemiparesis/hemiplegia), อาการชาครึ่งซีก (hemihypoesthesia/hemianesthesia),  
ภาวะสมองเสื่อม (dementia) 

2. ตาบอด (Retinopathy)  เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จอประสาทตา ได้แก่ การตรวจพบปุยขาว 
(exudates), มีเลือดออก (hemorrhage), ขั้วประสาทตาบวม (papilledema) และหลอดเลือด
แดง ที่จอตาเล็กลง จากผนังหลอดเลือดแดงที่หนาตัวขึ้น  ท าให้การมองเห็นลดลงกว่าปกติจะ
เกิดข้ึน เมื่อหลอดเลือดเล็กๆในส่วนหลังของลูกตาเกิดตีบแคบ แตก หรืออุดตันท าให้เกิดความ
เสียหายต่อเนื้อเยื่อของตาที่อยู่รอบๆ 

3. โรคหัวใจและหลอดเลือด  ได้แก่ Atrial fibrillation  หัวใจล้มเหลว   จากหลอดเลือดแดงของ
กล้ามเนื้อหัวใจเกิดการอุดตัน ท า  ส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานของหัวใจลดลง   เกิดหัวใจ
ล้มเหลวจากการที่หัวใจท างานหนักมากเกินไปเป็นเวลานาน เพื่อที่จะพยายามสูบฉีดเลือด ไป
เลี้ยงร่างกายให้เพียงพอ  หัวใจจะมีขนาดโตขึ้น 

4. ไตวายเรื้อรัง   เกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดเล็กๆ ในไตเกิดอุดตัน ท าให้ไตหดตัวเล็กลงและรูปร่าง
เปลี่ยนไป ไตจะไม่สามารถทาหน้าที่ขจัดของเสียออกจากร่างกายได้   เมื่อความรุนแรงของภาวะ
ไตวายเพิ่มขึ้น ของเสียที่เป็นพิษต่อร่างกายจะสะสมเพ่ิมขึ้น   หลอดเลือดแดงของไตมีการตีบ
แคบ ท าให้เลือดไหลผ่านได้ลดลง 

 

หลักการรักษาความดันโลหิตสูง 

1. การควบคุมน้ าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือใกล้เคียงปกติ โดยให้มีค่า BMI ตั้งแต่18.5-22.9 
กก./ม. และ มาตรฐานรอบเอว(waist circumference:WC ) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สาหรับคน
ไทยโดยที่ผู้ชายน้อยกว่า 90 ซม. และผู้หญิงน้อยกว่า 80 ซม.  

2. การรับประทานอาหารตามแนวทาง DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension)  
โดยเน้นอาหารประเภทผัก 5 ส่วนต่อวัน ( ผัก 1 ส่วน มีปริมาณเท่ากับ ผักดิบประมาณ 2 ทัพพี [1 
ถ้วยตวง] หรือผักสุก 1 ทัพพี [1/2 ถ้วยตวง]) ผลไม้ 4 ส่วนต่อวัน (ผลไม้ 1 ส่วน มีปริมาณเท่ากับ
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ผลไม้หั่นพอดีค า ประมาณ 6-8 ชิ้น หรือผลไม้เป็นผลขนาดกลาง 1 ผล หรือผลไม้เป็นผลขนาดเล็ก 
2-4 ผล หรือ ปริมาณผลไม้ที่วางเรียงชั้นเดียวบนจานรองกาแฟได้พอดี 1 จาน) นมไขมันต่ า และ
ผลิตภัณฑ์ นมไขมันต่ า 2-3 ส่วนต่อวัน ธัญพืช ถั่วเปลือกแข็ง 7 ส่วนต่อวัน  ซึ่งรูปแบบอาหาร
ดังกล่าวจะท า ให้ร่างกายได้รับโพแทสเซียม, แมกนีเซียม, แคลเซียมและใยอาหารในปริมาณสูงซึ่ง
จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของการลดความดันโลหิตจากการลดโซเดียมในอาหารได้ด้วย 

3. การจ ากัดโซเดียมในอาหารน้อยกว่า 2,300 มก. ต่อวัน  ซ่ึงเกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์) 1 ช้อนชา 
(5 กรัม) มีโซเดียม 2,000 มก. น้ าปลา 1 ช้อนชา มีโซเดียมประมาณ 350-500 มก. ซีอิ๊ว 1 ช้อน
ชา มีโซเดียมประมาณ 320-455 มก. และผงชูรส 1 ช้อนชามีโซเดียม 492 มก. 

4. ออกก าลังกายชนิด aerobic  เช่น เดินเร็ว  หรือออกกาลังกายความหนักระดับปานกลางอย่าง
น้อยวันละ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน  โดยไม่ควรงดออกก าลังกายติดต่อกันเกิน 2 วัน 

5. การจ ากัดหรืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   
6. หยุดสูบบุหรี่  การเลิกบุหรี่อาจไม่ได้มีผลต่อการลดความดันโลหิตโดยตรง แต่สามารถลดความ

เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ 
7. การให้ยา  ยาลดความดันโลหิตมียาหลัก 4 กลุ่ม ซึ่งในการรักษาโดยทั่วไปแพทย์มักจะให้ยาลด

ความดันโลหิต 2 ชนิดร่วมกันเสมอ  กลุ่มยาลดความดันโลหิต ได้แก่  กลุ่มยาขับปัสสาวะ 

Diuretic, Calcium  channel  blocker, Angiotensin  converting enzyme inhibitors 

(ACE-inhibitors) ,Angiotensin  receptor  blockers (ARBs) และกลุ่มที่ 5 คือกลุ่ม Beta-

Blockers ( β-blockers ) 

 

การรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 

ความดันโลหิตสูงท าให้ไตเสื่อมหน้าที่และยังก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของระบบหัวใจและหลอด
เลือด   ซึ่งการเสื่อมหน้าที่ของไตโดยมีกลไกคือ  autoregulation ในการควบคุม glomerular  

pressure  มีความบกพร่องในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง   ดังนั้นความดันโลหิตสูงจึงส่งผลต่อ glomerular  

capillary ท าให้เกิดภาวะ glomerular hypertension  เพ่ิมแรงดันใน glomeruli  ท าให้มีโปรตีนรั่ว  
เกิดภยันตรายต่อ endothelial cell เพ่ิมขึ้น  มีการหลั่ง cytokines และ soluble mediator  อ่ืนๆ   
ส่งผลให้เกิด fibrosis ในเนื้อไต   การรักษาภาวะความดันโลหิตสูงท าโดย 

1. รักษาความดันโลหิตสูงเพื่อชะลอการเสื่อมหน้าที่ของไตให้ได้ผลดี  ควรเริ่มรักษาให้เร็วที่สุด  
โดยให้เริ่มควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคไตเมื่อ  BP > 130/80 mmHg 
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2. ความดันโลหิตเป้าหมาย < 140/90 mmHg 

3. การบริหารยาลดความดันโลหิตที่เหมาะสม 

3.1  Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor and angiotensin receptor 

blocker (ARB)    ยากลุ่มนี้จะลดความดันโลหิต และ intraglomerular pressure ซ่ึง
เป็นกลไกส าคัญท่ีช่วยชะลอการเสื่อมหน้าที่ของไต  และยงัลดระดับ proteinuria ซ่ึง
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ไตเสื่อมหน้าที่เร็วขึ้นด้วย 

3.2 Calcium  channel  blocker (CCB) ออกฤทธิ์ยับยั้งการเข้าเซลล์ของแคเชี่ยม  มีผล
ลดความดันโลหิตได้ 

3.3 จ ากัดเกลือ  โดยจ ากัดเกลือโซดียมคลอไรด์ให้ต่ ากว่า 5 กรัมต่อวัน 

3.4 ให้ยา diuretic จะช่วยเสริมฤทธิ์ยา ACE inhibitor หรือ ARB ให้ได้ผลดีมากขึ้น  เพ่ือ
รักษาระดับความดันโลหิตให้ได้ตามเป้าหมาย 

3.5 ควรเลือกยาท่ีออกฤทธิ์นาน  เพื่อให้สามารถควบคุมความดันโลหิตในช่วงกลางคืนได้ดี  
ซึ่งผู้ป่วยไตวายเรื้อรังมักเกิดภาวะความดันโลหิตสูงในเวลากลางคืนได้  เรียกว่า 
nocturnal hypertension 

 

สรุป 

 ระบบปัสสาวะ  โดยเฉพาะไตเป็นอวัยวะที่ส าคัญมีหน้าทีห่ลายอย่าง  เช่นควบคุมภาวะสมดุล
ของร่างกาย  ขับถ่ายของเสีย  และผลิตฮอร์โมนหลายชนิด  ซึ่งหากไตไม่สามารถท างานได้ตามปกติแล้ว
จะเกิดปัญหาต่อร่างกายได้หลายอย่างตามมา  โดยเฉพาะภาวะ ไตวายเรื้อรังทีท่ าให้เกิดการคั่งของ  ของ
เสียต่างๆเนื่องจากไตไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้  นอกจากนี้สาเหตุที่ส าคัญของความ
ผิดปกติของไตมาจากโรคเชื้อรังหลายชนิด  รวมทั้งยาต่างๆซึ่งขับออกทางไต  โดยโรคที่เป็นสาเหตุของ
โรคไตเรื้อรังอันดับแรกคือ โรคเบาหวาน   รองลงมาเป็นโรคความดันโลหิตสูง  ซึ่งทั้งโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่ก าลังเป็นปัญหาระดับประเทศ  เนื่องจากคนไทยเป็นกันมาก  ระบบ
สุขภาพไทยจึงมีนโยบาลให้หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิคัดกรองโรคไตเรื้อรังในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่า
แนวโน้มประเทศไทยจะมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพ่ิมขึ้นอีกจ านวนมาก  นอกจากนี้ยังมีโรคอ่ืนๆที่มีผลต่อไต  
เช่น SLE (Systemic Lupus Erythematosus) เป็นกลุ่มโรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือโรคลูปัส หรือที่รู้จักกันคือ
โรคพุ่มพวง  ส าหรับการรักษาโรคไตวายเรื้อรังมีวิธีการรักษาได้หลายวิธีที่ส าคญั  ได้แก่  การล้างไตทาง
ช่องท้อง  การฟอกเลือด  และการเปลี่ยนไต   
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แผนการบริหารการสอน 

บทที่ 7 

ภาวะช็อค (Shock) 

 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 นักศึกษามีวามรู้และความเข้าเกี่ยวกับภาวะช็อค   และสามารถให้การดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะช็อคได้ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. สามารถอธิบายความหมายและพยาธิสรีรวิทยาของช็อคได้ 
2. บอกระยะของช็อคได้ 
3. อธิบายลักษณะของช็อคประเภทต่างๆได้ 
4. บอกแนวทางการดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะช็อคได้ 
5. บอกภาวะแทรกซ้อนของช็อคได้ 

ขอบเขตของเนื้อหา 

1. ความหมายของช็อค 

2. พยาธิสรีรวิทยาของช็อค 

3. ระยะของช็อค 

4. ประเภทของช็อค 

5. หลักการรักษาภาวะช็อค 

6. สรุป 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ขั้นน า 

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มย่อยตามความสมัครใจกลุ่มละ 5-6  คน   แจก case กรณีศึกษาที่
มีภาวะช็อค  ให้กลุ่มศึกษาข้อมูลการเจ็บป่วยแล้วเขียนอาการแสดง  แล้วอภิปรายกลุ่มย่อย 

ขั้นสอน 

1. อาจารย์แจกกลไกของภาวะช็อคระยะต่างๆให้นักศึกษาตามกลุ่ม     
2. ให้ตัวแทนกลุ่มเขียนอาการและอาการแสดงของช็อค 

3. ให้นักศึกษาอภิปรายการเชื่อมโยงระหว่างอาการแสดงของกรณีศึกษากับทฤษฎี 
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4. อาจารย์อธิบายสรุปประกอบ power-point  

 ขั้นสรุป 

  ให้นักศึกษาสรุปความรู้ลงสมุดของตนเองเป็นรายบุคคล 

สื่อการสอน 

1. power-point 

2. กรณีศึกษา 
3. กระดานด า 

4. เอกสารประกอบการสอน 

การประเมินผล 

 1.สังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่มย่อย 

 2. ประเมินผลการอภิปรายของนักศึกษา 

 3. ตรวจสมุดนักศึกษาเป็นรายบุคคล  
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บทที่ 7 

ภาวะช็อค (Shock) 

 

ขอบเขตของเนื้อหา 

ความหมายของช็อค 

พยาธิสรีรวิทยาของช็อค 

ระยะของช็อค 

ประเภทของช็อค 

หลักการรักษาภาวะช็อค 

บทสรุป 

 

ความหมายของช็อค 

 ภาวะช็อค (Shock)  หมายถึง  ภาวะที่เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่เพียงพอ  
ส่งผลเชลล์ของร่างกายขาดออกซิเจน (Hypoxia)  และยังส่งผลให้สารต่างๆที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของ
เชลล์ในร่างกายไม่เพียงพอ  รวมทั้งการก าจัดของเสียออกจากเซลล์ ได้ไม่ดี   ในที่สุดเชลล์ถูกท าลายและ
ตายไป   ซ่ึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะช็อคได้แก่  Heart (หัวใจ)  Vascular tone (ความยืดหยุ่นของเส้น
เลือด)  และ Blood  volume (ปริมาตรเลือด)   

 

พยาธิสรีรวิทยาของช็อค (pathophysiology of shock)   

 เมื่อเกิดภาวะช็อค  ส่งผลให้ภาวะ circulatory insufficiency, microcirculatory failure หรือ 

cellular metabolic impairment ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกาย ไปกระตุ้นให้
ร่างกายรับรู้ว่าต้องการ perfusion มากขึ้น ร่างกายจะตอบสนองโดยเพ่ิม sympathetic tone ท าให้ 
Cardiac Output เพ่ิมขึ้น และมี vasoconstricton เพ่ือเพ่ิม perfusion pressure และเป็นกลไกที่ท า
ให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะส าคัญของร่างกาย คือหัวใจและสมองมากข้ึน  ส่วนระบบหายใจจะพยายามเพ่ิม 

ventiilation เพ่ือรับ O
2 

และขับ CO
2 

เพ่ิมมากขึ้น รวมเรียกกระบวนการนี้ว่า compensatory 

mechanism ซึ่งหากกระบวนการ compensatory mechanism เหล่านี้ไม่เพียงพอจะมีอาการของ 
shock เกิดจากการขาดภาวะออกซิเจน(cellular hypoxia)  เกิดการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ (function) 
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และโครงสร้าง (structure) ของเซล มีการลดลงของ transmembrane potential ท าให้ Na และน้ า
เข้าเซล และ K+ ออกจากเซล ท าให้เซลล์บวม   
(cell swelling) เมื่อขาดออกซิเจนนานๆจะท าให้มีการใช้พลังงานจาก anaerobic pathway ซึ่งจะได้
พลังงานน้อย เกิดการหลั่งสารหลายชนิด (inflammatory mediator) เช่น histamine, serotonin, 

kinin, catecholamine lactate, nitric oxide, cytokines, platelet activating factor เป็นต้น ฤทธิ์
ของสารเหล่านี้รวมทั้งของเสียที่เซลไม่สามารถก าจัดได้ ท าให้ cell เสื่อมหน้าที่และตาย เมื่อ cell ตาย
มากขึ้นก็จะน าผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะ shock ที่ไม่สามารถกลับมาปกติได้ (irreversible shock) และอวัยวะ
ต่าง ๆ ก็จะล้มเหลว (multiple organ failure) เช่น ไต  ปอด  ระบบย่อยอาหาร  สุดท้ายจะเสียชีวิต
จากหัวใจและระบบหายใจล้มเหลว  สรุปพยาธิสภาพของช็อคดังรูปภาพที่ 20 

 

รูปภาพที่ 20 พยาธิสภาพของช็อค 

ที่มา : http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/shock  
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ระยะของช็อค 

ภาวะช็อคสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะคือ 

1. ระยะปรับชดเชย(Compensatory stage)  

ระยะปรับชดเชย  เป็นระยะที่ Cardiac Output เริ่มลดลง  ร่างกายจะมีการปรับชดเชยโดยการ
กระตุ้นกลไกต่างๆ  เพื่อรักษาปริมาณเลือดให้คงไว้ซึ่ง cardiac output และความดันโลหิต  ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับการตอบสนองของ 3 ระบบคือ  

1) การตอบสนองทางระบบประสาท ( Neural  responses)  ท าให้มีการหลั่ง 
catecholamine  โดยมีการกระตุ้น 

1)  𝛽1 receptors  ในหัวใจให้เพ่ิมอัตราการเต้นของหัวใจและแรงบีบตัวของหัวใจ  และ
เพ่ิม Cardiac output   

2) 𝛽2 receptors ในหัวใจและปอด  ท าให้เลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจขยายตัว  หลอดลม
ขยายตัว  เพิ่มอัตราและความลึกของการหายใจ   

3) α receptor ท าให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงผิวหนัง  ไต ระบบทางเดินอาหารหดตัว ลด 
capillary blood flow  

1.2 การตอบสนองทางฮอร์โมน (Hormonal responses) 

เมื่อ CO ลดลง  ไตได้รับเลือดน้อยลงจะมีการหลั่งฮอร์โมน  renin ซึ่งจะเปลี่ยน 

angiotensin I เป็นangiotensin II  ท าให้หลอดเลือดส่วนปลายหดตัว  เพ่ือเพ่ิมความดันโลหิต  
และปริมาณเลือดกลับเข้าสู่หัวใจ  รวมทั้งมีการดูดกลับของน้ าและโซเดียมที่ไต  เพ่ือให้เลือดกลับ
เข้าสู่หัวใจเพ่ิมขึ้นอีกทางด้วย   

กระตุ้นต่อมพิทูอิทารีส่วนหน้า  ให้หลั่ง ACTH (adrenocorticotropic hormone)  ให้
ไปกระตุ้น adrenal cortex สร้าง glucocorticoids ท าให้เกิดการสลาย glycogen จากดับ  
ท าให้ระดับน้ าตาลในเลือดสูงขึ้น 

2) การตอบสนองทางเคมี (Chemical responses)  

การลดลงของ CO ส่งผลให้ระบบไหลเวียนที่ปอดลดลง  ส่งผลให้การแลกเปลี่ยนก๊าซ
ระหว่างถุงลมปอดกับหลอดเลือดฝอยลดลงด้วย  เกิดภาวะไม่สมดุลของ ventilation กับ 
perfusion  เมื่อระดับออกซิเจนลดลงจะไปกระตุ้น chemoreceptor และศูนย์ควบคุมการ
หายใจที่สมอง ท าให้อัตราการหายใจเพ่ิมขึ้น  เพ่ิมความแรงและความลึกของการหายใจ  ดัง
สรุปในรูปภาพที่ 21 
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รูปภาพที่ 21 แสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในวงจรทีท่ าให้ shock ด าเนินเข้าสู่ระยะ progressive stage 

ที่มา : ชนธีร ์ชิณเครือ 

 

อาการที่พบในระยะปรับชดเชยคือ 

1) ความดันโลหิตปกติ  แต่ความดันชีพจร( Pulse pressure) แคบ 

2) อัตราการเต้นของหัวใจเร็ว (HR > 100 ครั้ง/นาที) 
3) การหายใจเร็วและลึก 

4) ปัสสาวะลดลง 
5) ความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะสูงขึ้น 

6) ผิวหนังเย็นชื้น 

7) รูม่านตา(Pupil) ขยาย 
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8) น้ าตาลในเลือดสูง(BS สูง) 
9) เกิดภาวะเนื้อเยื่อขาดออกซิเจน (Hypoxia + Respiratory alkalosis) 

10) ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง(Conscious  change) 
 

2. ระยะก้าวหน้า(Progressive stage)   

เป็นระยะที่กลไกปรับชดเชยของร่างกายไม่สามารถต้านการลดลงของ Cardiac output ได้  
ท าให้เนื้อเยื่อของร่างกายขาดเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยง เกิดการเผาผลาญแบบไม่ใช้ออกซิเจน 
(anaerobic metabolism) เกิดภาวะ lactic acidosis  ท าให้ venous return ลดลง และ
ออกซิเจนในระบบไหลเวียนลดลง  ซึ่งมีอาการและอาการแสดงดังนี้  

1) ความดันโลหิตลดลง และPulse pressure แคบ   

2) Heart Rate เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง   
3) Urine ลดลงจากไตขาดเลือด   
4) ความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะและ creatinine clearance ลดลง   Blood  uria  

nitrogen (BUN)  , Creatinine (Cr) เพ่ิมจาก acute renal  failure (BUN  10-20 mg/dl 

,Cr. 0.5-1.5  mg/dl) 

5) เลือดไปเลี้ยงสมองลดลง  ความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง    
6) อัตราการหายใจเพ่ิมข้ึน 

7) ปอดมี interstitial pulmonary edema  

8)  มีอาการบวม (Edema )  โดยเฉพาะบริเวณปลายมือปลายเท้า ซึ่งอาการบวมสามารถแบ่ง
ได้เป็น 4 ระดับคือ 

กดบุ๋ม 2 mm or less = 1 + 

กดบุ๋ม 2-4mm = 2 + 

กดบุ๋ม 4-6mm = 3 + 

กดบุ๋ม 6-8mm = 4 + 

9) มีภาวะ metabolic และ respiratory acidosis และภาวะเนื้อเยื่อขาดออกซิเจน 

(Hypoxemia) 
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3. ระยะไม่สามารถฟ้ืนคืน (Irreversible stage) 

ระยะไม่สามารถฟ้ืนคืน  เป็นระยะสุดท้ายของภาวะช็อคที่ไม่ได้รับการแก้ไข  มีภาวะความ
เป็นกรดเพ่ิมข้ึนจากเซลล์ขาดออกซิเจนเป็นเวลานาน ท าให้เซลล์ตายและปล่อยสาโปแตสเซี่ยม  
lysosomal enzyme และสารอื่นๆออกมาในกระแสเลือด  โดยจะมีอาการและอาการแสดง คือ 

1) Cell ขาดออกซิเจน  เกิด cell ตาย  ซึ่งจะปล่อยโปตัสเซียม  lysosomal enzyme  และ
สารอ่ืนเข้ากระแสเลือด  

2) ตับอ่อนขาดเลือด ปล่อย myocardial depressant factor กดการท างานของกล้ามเนื้อ
หัวใจ 

3) การค่ังของเลือด  เกิด microemboli 

4) ภาวะ DIC : disseminated intravascular coagulation 

5) Multi-organ  failure 

6) Death 

 

ประเภทของช็อค   

ช็อคแบ่งได้ตามสาเหตุที่ท าให้เกิดภาวะช็อคที่ส าคัญ  4 ประเภท  ได้แก่ Hypovolemic shock , 

Cardiogenic shock , Septic shock และ Anaphylactic shock  โดยมีรายละเอียดของช็อคแตล่ะ
ประเภทดังนี้  

1. Hypovolemic shock : ช็อคจากการเสียเลือดหรือสารน้ า  เมื่อปริมาณเลือดในระบบไหลเวียน
ลดลง  จากการเสียเลือดหรือน้ า  จะท าให้ปริมาณเลือดกลับเข้าสู่หัวใจลดลง(venous return)  
ปริมาณเลือดที่หัวใจบีบออกแต่ละครั้ง(Stroke volume)) ก็ลดลงด้วย  ส่งผลให้ cardiac 

output ลดลงเช่นเดียวกัน  ท าให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่เพียงพอ    พบพยาธิ
สภาพที่ปอด  50.3% ใน hypovolemic shock  ดังแสดงในรูปที่ 22 และ 23 
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รูปภาพที่ 22-23 พยาธิสภาพของ hypovolemic shock  

ที่มา http://ocw.tufts.edu/Content/50/lecturenotes/634463/634534 
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2. Cardiogenic  shock : ช็อคที่เกิดจากความผิดปกติของหัวใจ  จากแรงบีบของหัวใจไม่เพียงพอ  
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจตาย (myocardial infarction : MI)  ท าให้
ความสามารถในการบีบตัวของหัวใจลดลง  stroke  volume ลดลง  CO ลดลง  ท าให้ความดัน
โลหิตต่ าลง  ท าให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆขงร่างกายไม่เพียงพอ  เนื้อเยื่อขาดออกซิเจน  เกิด
ภาวะ metabolic acidosis กดการท างานของหัวใจ  และจะกระตุ้นให้ความดันในหัวใจห้องบน
ซ้ายสูงขึ้น  และความดันเลือดด าในปอดสูงขึ้นด้วย  ท าให้เกิดภาวะเลือดคั่งในปอด  เกิด 
pulmonary edema และหัวใจซีกซ้ายล้มเหลว  การแลกเปลี่ยนก๊าซเสียไป  สาเหตุมักจะเกิด
จากกล้ามเนื้อหัวใจท างานได้ลดลง   อาการที่ส าคัญคือเจ็บหน้าอก (angina pain)  ดังแสดงใน
รูปภาพที่  24 

 

รูปภาพที่ 24 พยาธิสภาพของ Cardiogenic  shock  

ที่มา : https://circ.ahajournals.org/content/117/5/686/F3.expansion.html 
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3. Septic  shock : ช็อคจากการติดเชื้อ  เกิดจากผู้ป่วยมีการติดเชื้อมาก่อน  พบพยาธิสภาพที่
ปอด 65%  ซึ่งเชื้อแบ็คทีเรีย Bscherichia coli และแกรมลบอ่ืนๆท าให้เกิดภาวะ septic 

shock  บริเวณท่ีติดเชื้อและท าให้ช็อคบ่อยคือ  การติดเชื้อที่ปอด  ช่องท้องและระบบทางเดิน
ปัสสาวะ  มีอาการติดเชื้อคือ  มีไข้  อุณหภูมิ > 380 C   อัตราการเต้นของหัวใจเพ่ิมข้ึน   (HR > 

90 ครั้ง/นาที)  อัตราการหายใจเพ่ิมขึ้น (RR > 20 ครั้ง/นาที)  WBC > 12,000 เซลล์/ลบ.มม. 
หรือ < 4000 เซลล์/ลบ.มม.  และอาการแสดงของภาวะช็อค  คือ  ความดันโลหิตต่ า  ชพีจรเบา  
มี capillary  filling defect  หรือ tissue perfusion  ไม่เพียงพอ  มี pleural effusion ท าให้
หายใจเร็ว  ต่อมาอาจเกิดภาวะการหายใจล้มเหลว  และอวัยวะต่างๆล้มเหลวตามมา  ดังแสดง
ในรูปภาพที่ 25 

 
รูปภาพที่ 25 พยาธิสภาพของ Septic  shock 

 ที่มา : http://annals.org/article.aspx?articleid=707350 

http://annals.org/article.aspx?articleid=707350
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ระยะของ septic shock  แบ่งเป็น 2 ระยะคือ 

3.1 ระยะเริ่มแรก  ในระยะนี้ความดันโลหิตจ าลดลง  จากแรงต้านภายในหลอดเลือด  และ
ปริมาณเลือดไหลกลับสู่หัวใจลดลง  การเต้นของหัวใจจะเร็วขึ้นเพ่ือรักษา cardiac output  

และปรับชดเชยความดันโลหิตจะลดลง  หายใจเร็วลึก  เกิดภาวะ respiratory  alkalosis  

ผู้ป่วยมักมีไข้สูง  หนาวสั่น   หลอดเลือดส่วนปลายขยายตัวท าให้ผิวหนังอุ่นและแดง  ระดับ
ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงจากสมองขาดเลือด    

3.2 ระยะหลัง  cardiac output ลดลง  หลอดเลือดหดตัว  ความดันโลหิตต่ า  ผิวหนังเย็น   
หายใจเร็วตื้น  ปัสสาวะออกน้อยลง  มีภาวะ lactic  acidosis ระดับความรู้สึกตัวผิดปกติ  
ซึมลง  ไม่รู้สึกตัว 

 

4. Anaphylactic shock : ช็อคจากการแพ้  ท าให้เกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกิน (hypersensitivity 

reaction)  เมื่อร่างกายได้รับสารกระตุ้น(antigen)  ท าให้มีการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสาร 
antibody  และ IgEขึ้น   ท าให้มีการหลั่งสาร mediators  ออกมาหลายตัว  เช่น histamine, 

serotonin, prostaglandins เป็นต้น  ท าให้หลอดเลือดขยายตัว(peripheral  

vasodilatation)   ท าให้ ปริมาตรเลือดในระบบไหลเวียนลดลง  Cardiac output ลดลง  ท า
ให้เซลล์ขาดออกซิเจน   

อาการแสดงทางคลินิกมีดังนี้  ผิวหนังมีผื่นแดงเป็นลมพิษ  คัน  เกิด angioedema  

บริเวณตา  ริมฝีปาก  หลอดลมหดเกร็ง  หายใจล าบาก  มีเสียง wheezing  และ cyanosis  

ความดันโลหิตต่ าจากหลอดเลือดขยายตัว  และสารน้ ารั่วซึมจากหลอดเลือด  กระสับกระส่าย  
หวัใจเต้นเร็ว  และหายใจเร็วขึ้น   สรุปได้ตามรูปภาพที่ 26 
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รูปภาพที่ 26 พยาธิสภาพของ Anaphylactic shock 

ที่มา : http://www.medscape.com/viewarticle/497498_8 
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ลักษณะทั่วไปทางคลินิกของภาวะช็อค 

1. ระดับความรู้สึกตัว   

ผู้ป่วยจะมีระดับความรู้สึกตัวลดลง  ซึ่งสามารถแบ่งระดับความรู้สึกตัว (level of conscious : 

LOC)  ได้ดังนี้ 
Alert  หมายถึง ตื่น  รู้ตัวรู้เรื่อง  เป็นการรู้ตัวของคนปกติ 
Drowsiness หมายถึง ง่วงซึมเล็กน้อย  ดูง่วงตลอดเวลา  มีการสับสนบ้าง (confused)  

Stuporous หมายถึง ซึมลึกต้องปลุกแรงๆ  หลับตลอดเวลา  ไม่ตอบสนองต่อการพูคุย 

     รับรู้ความรู้สึกเจ็บปวด 

Coma  หมายถึง ไม่รู้สึกตัว  ไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นใดๆ 

2. ผิวหนัง 
เมื่อเกิดภาวะช็อค  ผิวหนังจะเย็น  ซีด 

3. ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

- Pulse  จะพบชีพจรเบา  เร็ว 

- BP ต่ า 
- Pulse  pressure < 20 mmHg 

4. ระบบหายใจ  พบภาวะMetabolic acidosis ,respiratory acidosis 

5. ระบบไต  ปัสสาวะ 0.5 ml/kg/hr 

 

หลักการรักษาภาวะช็อค 

 การรักษาภาวะช็อคมีหลักการรักษาโดยสรุปมี  5 หลักการที่ส าคัญ คือ 

1. Replacing and evaluating fluid volume 

เป็นการทดแทนสารน้ าและการประเมินสารน้ า  เป็นการให้สารน้ าซึ่งจะให้สารน้ าชนิดใดและ
ปริมาณเท่าใดข้ึนกับประเภทของช็อค   
2. Maintain adequate perfusion 

เป็นการรักษาให้เลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อของร่างกายอย่างเพียงพอ  โดยการให้ยาที่มีผลต่อหลอด
เลือด  แก่  Epinephrine (Adrenaline) , Norepinephrine , Isoproterenol , Dopamine , 

Dobutamine (Dobutrex) , Nitropusside , Nitroglycerrine  เป็นต้น    
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3. Improving oxygenation 

การส่งเสริมให้เนื้อเยื่อได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ  โดยการให้ออกซิเจน  ซึ่งสามารถให้ได้
หลายทางข้ึนอยู่กับสภาพและความเจ็บของผู้ป่วย  เพ่ือแก้ไขภาวการณ์หายใจล้มเหลวและรักษา
ระดับออกซิเจนในเลือดให้ PaO2 > 60 mmHg และ SaO2 > 90 % 

4. Assisting circulation 

เป็นการช่วยให้การไหลเวียนเลือดเพียงอย่างพอ  ช่วยเพิ่ม cardiac  output  ได้แก่ 
Intra-aortic Ballon Pump(IABP)  ในผู้ป่วย cardiac shock หรือผู้ป่วยหลังเปิดผ่าตัดหัวใจ   

5. Providing pharmacologic management 

เป็นการให้ยาเพ่ือรักษาภาวะ shock  เช่น ยา antibiotic  ในผู้ป่วย septic  shock  การ
ให้ Heparin เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อน DIC (Disseminated  Intravascular Coagulation) , การให้
ยา steroids , Epinephrine , Cardiotonic  medications, Digialisb กรณีผู้ป่วยมีภาวะหัวใจ
ล้มเหลว , Lidocaine ,Atropine   

ภาวะ DIC ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้มีการแข็งตัวของเลือดอย่างต่อเนื่องทั่วรางกาย  ท าให้มีการ
สร้างไพบรินเพ่ิมมากขึ้นในหลอดเลือด และยังท าให้เกิดปัจจัยที่ใช้ในการแข็งตัวของเลือดถูกใช้มาก
ขึ้น  คือ coagulation factor และ platelet   ส่งผลให้ผู้ปว่ยมีภาวะเลือดออกผิดปกติได้ 

 

สรุป   

ภาวะช็อค  เป็นภาวะที่เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่เพียงพอ  ส่งผลเกิดเชลล์
ขาดออกซิเจน  ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับภาวะช็อคได้แก่  Heart (หัวใจ)  Vascular tone (ความยืดหยุ่นของ
เส้นเลือด)  และ Blood  volume (ปริมาตรเลือด)  เมื่อเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว  หรือการที่มีหลอดเลือด
ขยายตัว  จะส่งผลให้เซลล์ขาดออกซิเจน  เกิดภาวะช็อคขึ้นซึ่งจะส่งผลต่ออวัยวะส าคัญๆ เช่น ไต  ปอด  
ระบบย่อยอาหาร  สุดท้ายหากไม่ได้แก้ไขจะเสียชีวิตจากหัวใจและระบบหายใจล้มเหลว   

ในระยะแรกของช็อคหรือระยะปรับชดเชย  เป็นระยะที่ร่างกายพยายามปรับชดเชยเพื่อรักษา
ภาวะสมดุล  หากไม่สามารถปรับชดเชยจะเข้าสู่ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 และเสียชีวิต  ซึ่งหากทีมสุขภาพ
มีความความเข้าใจสามารถช่วยเหลือแก้ไขท่ีสาเหตุได้ทัน  จะท าให้สามารถรักษาชีวิตของผู้ป่วยเอาไว้ได้ 
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