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 เอกสารประกอบการสอนวิชา วิชา PH03120 พยาธิวิทยาและอาการวิทยา (Pathology 

and Symptomatology) ฉบับนี้ผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และสรุปเนื้อหาเพ่ือ
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โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 บท และมีการฝึกปฏิบัติอยู่ ในบางบทตามระบบต่างๆ  เนื้อหา
ประกอบด้วยบทที่ 1 บทนําเป็นการอธิบายความหมายพยาธิวิทยาและอาการวิทยา ดุลยภาพของ
ร่างกาย กลไกการรักษาสมดุลของร่างกาย ดุลยภาพของร่างกายกับการเจ็บปุวย และการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายวัยสูงอายุ  บทที่ 2 อธิบายความเครียดกับความเจ็บปุวย บทที่ 3 พยาธิวิทยา
ของเซลล์ บทที่ 4 พยาธิสรีรวิทยาของมะเร็ง บทที่ 5 พยาธิสรีรวิทยาของหัวใจ บทที่ 6 ความผิดปกติ
ของระบบหายใจ บทที่ 7 ความผิดปกติของระบบปัสสาวะ บทที่ 8 ภาวะซ็อค บทที่ 9 พยาธิ
สรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร  และบทที่ 10 พยาธิสรีรวิทยาของระบบประสาท  
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ยินดีน้อมรับและจะได้ปรับปรุงเอกสารให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือผู้อ่านสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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แผนบริหารการสอนรายวิชา 

 

รหัสและชื่อวิชา PH03102 พยาธิวิทยาและอาการวิทยา  

      Pathology and Symptomatology 

จํานวนหน่วยกิต 2(1-2-3) 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ความหมายของพยาธิสภาพ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและกลไกการปรับตัวเมื่อเกิดพยาธิ
สภาพ อาการ อาการแสดง สาเหตุของอาการและอาการแสดง พยาธิสภาพในระบบต่างๆ และฝึก
ปฏิบัติทางพยาธิวิทยาและอาการวิทยา 
 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา   
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชานักศึกษาสามารถ 

1) บอกความหมายของพยาธิสภาพได้  
2) อธิบายการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้ 
3) อธิบายกลไกการปรับตัวเมื่อเกิดพยาธิสภาพได้  
4) อธิบายอาการ อาการแสดง สาเหตุของอาการและอาการแสดงได้  
5) อธิบายพยาธิสภาพในระบบต่างๆได้ 

6) ฝึกปฏิบัติทางพยาธิวิทยาและอาการวิทยาได้ 
ขอบเขตของเนื้อหา 

บทที่ 1  บทนํา        6 ชั่วโมง 
1.1 พยาธิวิทยาและอาการวิทยา 
1.2 ดุลยภาพของร่างกาย 

1.3 กลไกการรักษาสมดุลของร่างกาย 

1.4 ดุลยภาพของร่างกายกับการเจ็บปุวย 

1.5 การเปลี่ยนแปลงของร่างกายวัยสูงอายุ 
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  2.3 การตอบสนองของร่างกายต่อความเครียด 

  2.4 ความเครียดกับความเจ็บปุวย 

  2.5 การจัดการกับความเครียด 
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3.2 การบาดเจ็บของเซลล์ 
3.3 การอักเสบและการซ่อมแซม  
3.4 การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ 
3.5 ผลลัพธ์ของการอักเสบเฉียบพลัน 

3.6 กระบวนการในการซ่อมแซม 

3.7 การตายของเซลล์ (Cell death) 

บทที่ 4 พยาธิสรีรวิทยาของมะเร็ง      3 ชั่วโมง 
  4.1 ความหมายของมะเร็ง 

4.2 ความแตกต่างระหว่างเนื้องอกธรรมดากับมะเร็ง 
4.3 ชนิดและความรุนแรงของมะเร็ง 
4.4 ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง 
4.5 การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง 
4.6 กลไกการเกิดมะเร็ง 
4.7 การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อเซลล์มะเร็ง 
4.8 อาการและอาการแสดงของมะเร็ง 
4.9 การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง 
4.10 หลักการรักษามะเร็ง 
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บทที่ 5 พยาธิสรีรวิทยาของหัวใจ      6 ชั่วโมง 
5.1 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด  

5.2 การไหลเวียนเลือด        

5.3 คุณสมบัติของหัวใจ        

5.4 หัวใจขาดเลือด        

5.5  หัวใจล้มเหลว       

บทที่ 6  ความผิดปกติของระบบหายใจ     6 ชั่วโมง 
6.1 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบหายใจ 

6.2 หน้าที่ของระบบหายใจ 

6.3 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
6.4 หอบหืด 

6.5 การหายใจล้มเหลว  
บทที่ 7 ความผิดปกติของระบบปัสสาวะ     3 ชั่วโมง 
 7.1 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบปัสสาวะ 

  7.2 ไตและหน้าที่ของไต 

7.3 ไตวายเรื้อรัง 
7.4 โรคไตจากเบาหวาน 

7.5 โรคไตจากความดันโลหิตสูง 
บทที่ 8  ภาวะซ็อค       3  ชั่วโมง 
 8.1 ความหมายของช็อค 

8.2 พยาธิสรีรวิทยาของช็อค 

8.3 ระยะของช็อค 

8.4 ประเภทของช็อค 

8.5 หลักการรักษาภาวะช็อค 

บทที่ 9 พยาธิสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร    3 ชั่วโมง  
  9.1 อาหารไม่ย่อย         

  9.2 ภาวะกลืนลําบาก         

  9.3 ปวดท้อง          
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9.4 ปวดท้องโดยไม่มีโรคทางกาย        

 9.5 ลําไส้แปรปรวน  
บทที่ 10 พยาธิสรีรวิทยาของระบบประสาท     6 ชั่วโมง 

  10.1 อาการปวด        

10.2 ปวดศีรษะ         

  10.3 อาการชัก        

  10.4 ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง     

  

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. แนะนํารายวิชา  แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย  กลุ่มละประมาณ 5-6  คน 

2. อาจารย์แจกกรณีศึกษาให้นักศึกษาในกลุ่มวิเคราะห์เนื้อหาจากกรณีศึกษา 

3. นักศึกษาแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการอภิปรายกรณีศึกษา 

4. นักศึกษาฝึกปฏิบัติทางพยาธิวิทยาและอาการวิทยาตามระบบ 

5. อาจารย์สรุปเนื้อหาประกอบ power-point 

6. นักศึกษาสรุปเนื้อหาเป็น  mapping  ลงในสมุด 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. กรณีศึกษา 

2. กระดาษชาร์ต 

3. กระดาษดํา 

4. สมุด+ปากกา+ดินสอสี 
5. เครื่องมือประเมินอาการและอาการแสดงตามระบบ 

6. Power-point 

7. เอกสารประกอบการสอน 
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การวัดและประเมินผล 

1. การวัดผล 

สอบ      60 % 

คะแนนเก็บ      20 % 

รายงาน      15  % 

จิตพิสัย      5 % 

2. การประเมินผล 

คะแนน   ระดบัคะแนน      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 บทน า 
 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิวิทยา  อาการวิทยา  ดุลยภาพของร่างกายกับ
การเจ็บปุวย  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยสูงอายุ 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. บอกความหมายของพยาธิวิทยา  และอาการวิทยาได้ 
2. อธิบายดุลยภาพของร่างกายและการเจ็บปุวยได้ 
3. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของร่างกายวัยสูงอายุได้ 

 

ขอบเขตของเนื้อหา 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพยาธิวิทยาและอาการวิทยา 

2. ดุลยภาพของร่างกาย 

3. กลไกการรักษาสมดุลของร่างกาย 

4. ดุลยภาพของร่างกายกับการเจ็บปุวย 

5. การเปลี่ยนแปลงของร่างกายวัยสูงอายุ 
6. สรุป 

7. คําถามท้ายบท 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ขั้นนํา 

1. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย  ให้เลือกประธานกลุ่ม  เลขา  และหน้าที่อ่ืนๆ
ของสมาชิกกลุ่ม  และตั้งชื่อกลุ่ม 

2. นักศึกษาเขียนรายชื่อพร้อมตําแหน่งสมาชิกในให้อาจารย์   
3. ให้งานนักศึกษาทบทวนกายวิภาคศาสตร์และสรรีรวิทยาของมนุษย์ตามระบบ

เป็นกลุ่มย่อย 
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ขั้นสอน 

1. ให้นักศึกษาสรุปความรู้ของกลุ่มให้เพื่อนฟัง 
2. อาจารย์อธิบายประกอบ power-point 

3. ตั้งคําถามและถามนักศึกษาเป็นระยะๆ 

4. นักศึกษาอภิปรายและตอบคําถาม 

5. มอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษาผู้สูงอายุในชุมชน 

6. นักศึกษานําเสนอผลการศึกษา 

 ขั้นสรุป 

  ให้นักศึกษาสรุปความรู้ลงในสมุดของตนเองเป็นรายบุคคล 

 

สื่อการสอน 

1. Power-point  

2. เอกสารประกอบการสอน 

 

 

การประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมกิจกรรมกลุ่มย่อย 

 2. ประเมินจากการอภิปรายและการตอบคําถาม 

 3. ตรวจงานนักศึกษา 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

ขอบเขตของเนื้อหา 

1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพยาธิวิทยาและอาการวิทยา 

1.2 ดุลยภาพของร่างกาย 

1.3 กลไกการรักษาสมดุลของร่างกาย 

1.4 ดุลยภาพของร่างกายกับการเจ็บปุวย 

1.5 การเปลี่ยนแปลงของร่างกายวัยสูงอายุ 

1.6 สรุป 

1.7 คําถามท้ายบท 

 

1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพยาธิวิทยาและอาการวิทยา  
พยาธิวิทยาทั่วไป  (General pathology)  การศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและกลไกของการ

เกิดโรค การปรับตัวและการตายของเซลล์ การอักเสบ พยาธิวิทยาที่เกิดจากสิ่งแวดลอมและความ
ผิดปกติของเลือดความผิดปกติของการไหลเวียนเลือดและของเหลว (ละออ ชมพักตร,2560) 

พยาธิวิทยาตามระบบ (Systemic pathology) เปนการศึกษาความผิดปกตของโครงสร้าง
และหนาทีใ่นแตละระบบ (ละออ ชมพักตร,2560) 

พยาธิวิทยาแบงออกเปน 2 สาขาหลักคือ พยาธิวิทยากายวิภาค (Anatomic Pathology) 

และพยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology) โดยที่คือ พยาธิวิทยากายวิภาคเกี่ยวข้องกับการตรวจ
ชิ้นเนื้อ ซึ่งพยาธิแพทยจะตรวจชิ้นเนื้ออวัยวะที่ผิดปกติหรือเปนโรค  เพ่ือหาลักษณะผิดปกติที่แตก   
ตางไปจากเนื้อเยื่อปกติ  การตรวจเซลล์ต่างๆ งานตรวจศพซึ่งเป็นการตรวจพยาธิสภาพของรางกาย
ของผู้ที่เสียชีวิต 
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พยาธิวิทยาคลินิก หรือเวชศาสตรชันสูตร เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรค โดยการวิเคราะหทาง  
หองปฏิบัติการจากสิ่งสงตรวจ  ได้แก่ สารน้ําในรางกาย เลือด ปสสาวะ เป็นต้น เพ่ือชวยในการ
วินิจฉัยโรค ตรวจติดตามโรค รวมถึงประเมินผลการดูแลรักษาผูปวย 

พยาธิสรีรวิทยา (pathophysiology)  หมายถึง กระบวนการ  ขั้นตอน  หรือกลไกที่ทําให้
เกิดความผิดปกติของเซลล์ เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะต่างๆของร่างกาย  ตลอดถึงการเปลี่ยนหน้าที่ของ
เซลล์จากโรคหรืออุบัติเหตุและการทํางานที่ผิดปกตินี้จะส่งผลให้เกิดอาการ โรค หรือความผิดปกติ
ต่างๆได้     

อาการวิทยา (Symptomatology)  หมายถึง  การเรียนรู้เกี่ยวอาการและอาการแสดงของ
โรคหรือความผิดปกติของร่างกาย  

 อาการแสดง  (Signs)  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่สามารถตรวจพบได้โดยการ
ตรวจร่างกายทั่วไปคือ  การดู  คลํา  เคาะ  ฟัง  หรือตรวจสอบโดยอาศัยเครื่องมือทางการแพทย์      

อาการ (Symptoms)  หมายถึง  ความผิดปกติของร่างกายที่ผู้ปุวยเล่าให้ฟังหรือเป็น
ความรู้สึกผิดปกติของผู้ปุวย   ซึ่งเป็นความผิดปกติของร่างกายในระดับอวัยวะและระบบซึ่งสามารถ
สังเกตหรือมองเห็นได ้ เช่น  อาการปวด  อ่อนเพลีย  เบื่ออาหาร  
 

การศึกษาทางพยาธิวิทยา  เป็นการศึกษาลักษณะที่สําคัญหลายประการประกอบด้วย 

1) การศึกษาเกี่ยวสาเหตุ ของโรคและความเจ็บปุวย 

(1) สาเหตุจากความผิดปกติภายในร่างกาย 

(2) สาเหตุภายนอกร่างกาย 

(3) โรคที่ไม่ทราบสาเหตุ 
2) การศึกษาเกี่ยวกับกลไกการเกิดโรค (pathogenesis)  ได้แก่  ระยะเวลาและความรุนแรง

ของการสัมผัสกับสาเหตุของโรค   ปริมาณของสาเหตุ   และตําแหน่งที่เกิดโรค 

3) การศึกษาอาการและอาการแสดงของโรค 

(1) อาการ (symptoms) หมายถึง  สิ่งที่ปวุยรับรู้  และบอกเล่าให้ฟัง 
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(2) อาการแสดง (signs) หมายถึง ความผิดปกติที่ตรวจพบได้โดยการตรวจร่างกาย  เช่น  
การวัดสัญญาณชีพ  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  การถ่ายภาพรังสีเป็นต้น   

4) ภาวะแทรกซ้อนและผลของการเจ็บปุวย 

(1) รู้สึกไม่สุขสบาย 

(2) สมรรถภาพลดลง 
(3) ความพิการ 
(4) การตาย 

5) การพยากรณ์โรค (prognosis) 

เป็นการทํานายว่าโรคจะมีโอกาสหาย  หรือมีชีวิตยืนยาวเท่าใด  โดยอาศัยข้อมูลทาง
สถิติ  หรือจากประสบการณ์ของแพทย์   และต้องติดตามความก้าวหน้าในการรักษาด้วย 

6) ระบาดวิทยา 
เป็นการศึกษาการเจ็บปุวยของประชากรโดยดูจากการรายงานโรค  การวิเคราะห์ทาง

สถิติ  ความชุกของการเจ็บปุวย 

 

1.2 ดุลยภาพของร่างกาย ( Homeostasis) 

ดุลยภาพของร่างกาย  หรือเรียกว่าภาวะธํารงดุล  เป็นภาวะที่ร่างกายเชลล์ร่างกายของ
มนุษย์จะสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล  ซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมภายในร่างกายและสิ่งแวดล้อม
ภายนอก   ซึ่งสิ่งแวดล้อมภายในร่างกาย  ได้แก่  น้ําเลือด  น้ําเหลือง  ความเป็นกรดด่างของร่างกาย  
ค่าความเข้มข้นของออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด  อุณหภูมิ  ความดันออสโมติก  

ฮอร์โมนต่างๆเป็นต้น   ในภาวะปกติร่างกายจะมีกลไกการปรับตัว  ซึ่งหากปรับตัวได้ดีจะสามารถ
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในร่างกายให้คงที่  มีความสมดุล  ร่างกายก็จะดํารงอยู่ได้อย่างเป็นปกติ   และ
การปรับตัวนี้จะเปลี่ยนไปตามอายุของมนุษย์  วัยเด็กการปรับตัวของร่างกายยังไม่ดีเท่าวัยผู้ใหญ่ โดย
จะค่อยๆสมบูรณ์ข้ึนตามวัย  และจนเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุเกิดความเสื่อมของร่างกายการปรับตัวต่างๆก็
จะเสียไปด้วย (สุจินดา  ริมศรีทองและคณะ, 2545)   

ในภาวะปกติเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายจะพยายามรักษาสมดุลเพ่ือความอยู่รอดและสามารถ
ทําหน้าที่ได้อย่างปกติ   ทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยภายในเซลล์ซึ่งจะถูกควบคุม
โดยสารพันธุกรรม ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปริมาณของอาหารและสารที่จาเป็น สภาพแวดล้อม
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ภายนอกและเซลล์ข้างเคียง  การตอบสนองของเซลล์ที่เกิดขึ้นมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ ชนิดของเซลล์
ที่ถูกกระตุ้นหรือรบกวน ชนิดและความรุนแรงของสิ่งเร้า (stimuli) และระยะเวลาที่สัมผัสกับสิ่งเร้า    
โดยปกติเซลล์ในร่างกายต้องสัมผัสกับสิ่งเร้าต่างๆตลอดเวลา ถ้าสิ่งเร้ามีความรุนแรงน้อยและเกิดขึ้น
อย่างช้าๆ เซลล์บางชนิดสามารถปรับตัวเพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ณ สถานการณ์นั้นๆ เรียกภาวะ
นั้นว่า Cellular adaptation  ซ่ึงปัจจัยที่มีผล    ต่อ Homeostasis ของเซลล์  ในการรักษาดุลยภาพ
ของร่างกายขึ้นอยู่กับ  4 ปัจจัย คือเซลล์สามารถสร้างสารและพลังงานเพียงพอ   เซลล์สามารถรักษา
หรือควบคุมสมดุลชีวเคมีภายในอย่างได้เหมาะสม   เซลล์สามารถสร้างเซลล์เพ่ิมเพ่ือชดเชยหรือ
ซ่อมแซมเซลล์ได้   และเซลล์สามารถขับของเสียออกจากเซลล์ได้ (จุลินทร  สําราญ, 2556)  

 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กลไกปกติของการรักษาดุลยภาพของร่างกาย (จุลินทร สาราญ, 2556) 
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1.2.1 สมดุลน้ า 

น้ําภายในร่างกายเป็นส่วนประกอบของร่างกาย 2 ใน 3 ของร่างกายหรือประมาณ
ร้อยละ 60 ของน้ําหนักตัว  ซึ่งประกอบด้วยน้ําภายในเซลล์ (Intracellular  fluid) ประมาณ ร้อยละ 
40 และน้ําภายนอกเซลล์ (Extracellular  fluid) ประมาณร้อยละ 20 โดยที่น้ํานอกเซลล์
ประกอบด้วยน้ําในหลอดเลือด (intravascular fluid or plasma)  น้ําระหว่างเซลล์ (interstitial 

fluid) และน้ําที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกาย  น้ําในร่างกายทําหน้าที่ในการควบคุมอุณหภูมิของ
ร่างกาย  เป็นตัวทําละลาย  และตัวกลางในการนําสารต่างๆ ช่วยลดการเปลี่ยนแปลง  และปูองกัน
การกระแทก ซึ่งในภาวะปกติแต่ละวันร่างกายจะได้รับน้ําจากอาหารและเครื่องดื่ม  ซึ่งจะมีความ
สมดุลกับปริมาณน้ําที่ขับออกจากร่างกายได้หลายช่องทาง (คณะเทคนิคการแพทย์, ละออ  ชมพักตร์
,2558 )  คือ 

1) ทางไต  เป็นทางขับน้ําออกจากร่างกายมากที่สุด  และสําคัญที่สุดเพราะร่างกายมี
กลไกควบคุมการขับน้ําออกมากหรือน้อยตามปริมาณที่ได้รับ  โดยขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะ  
และทําให้ส่วนประกอบของเลือดอยู่ในภาวะสมดุล  และถ้าได้รับน้ําเข้าไปมาก  น้ําส่วนเกินจะขับออก
ทางปัสสาวะได้ทางเดียว   โดยในแต่ละวันร่างกายจะมีปัสสาวะประมาณ 600-1,500 ซีซี   (0.5 

cc/kg/hr.) 

2) ผิวหนัง  โดยการขับเหงื่อและเกลือแร่ออกมาด้วย ซึ่งร่างกายสูญเสียน้ําทางนี้
ประมาณ 400-1,000 ซีซี   กรณีมีไข้สูงหรืออากาศร้อนจัดจะทําให้เสียน้ําทางนี้ประมาณ 2,000 ซีซี 

3) ลําไส้  เป็นน้ําที่ขับอกมาทางอุจจาระ  ปกติจะเสียน้ําทางอุจจาระวันละ 200 ซีซี  
กรณีท่ีมีภาวะท้องเสียจะเสียน้ําทางอุจจาระเป็นจํานวนมากทําให้เกิดการขาดน้ํา (dehydration) ได้ 

4) ปอด  โดยการหายใจเอาอากาศที่มีไอน้ําออกมาด้วย  ผู้ที่หายใจเร็วจะเสียมากด้วย  
โดยทั่วไปร่างกายจะเสียน้ําทางนี้ประมาณวันละ 400 ซีซี 

 

ธรรมชาติร่างกายจะรักษาสมดุลน้ํา  โดยจํานวนน้ําเข้าและน้ําออกจากร่างกายใน 1 วัน
จะมีความสมดุลกัน   

ตัวอย่างเช่น  น้ําหนักตัว 60 กิโลกรัม   
จํานวนปัสสาวะใน 1 วัน = 0.5x60x24 = 720 cc /day 

ฉะนั้นในแต่ละวันจะเสียน้ําประมาณ  720+400+200+400 = 1,720 cc   
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ฉะนั้นจึงควรดื่มน้ําประมาณ  1,720/250 cc  = 6.88  ประมาณ  7   แก้ว/วัน 

 

การควบคุมสมดุลน้ําร่างกาย  มีกลไก 2 กลไกคือ  กลไกควบคุมน้ําเข้า  โดยศูนย์
กระหาย (thirst center) ของต่อมใต้สมอง  และกลไกควบคุมจํานวนน้ําออก  โดยฮอร์โมนแอนติไดยู
ริติก (antidiuretic hormone : ADH) จากต่อมใต้สมองส่วนหลัง   ซึ่งถ้าร่างกายมีการสูญเสียน้ําใน
ปริมาณมาก  จากการอาเจียน  ท้องเสีย  เสียเหงื่อมาก  หรือ  ปัสสาวะจํานวนมาก  ส่งผลให้น้ําใน
หลอดเลือดจะลดลง  ออสโมลาริตีเพ่ิมขึ้น  ทําให้มีการดึงน้ําระหว่างเซลล์และน้ําในเซลล์ตามมา   
การเสียน้ําในเซลล์ในช่วงแรกทําให้เกิดการกระหายน้ํา  ต่อมาเมื่อเซลล์สมองและประสาทขาดน้ํา  
รวมทั้งการเสียสมดุล K+ และ Na+  ที่เข้าไปแทนที่  ทําให้มีอาการอ่อนเพลีย  สับสน มีอาการแสดง
ของภาวะขาดน้ํา(dehydration)  คือ  ตาลึก  ผิวหนังเหี่ยวแห้ง  ริมฝีปากแห้ง  หัวใจทํางานลดลง  
เลือดไปเลี้ยงไตน้อย  ปัสสาวะลดลง  เกิดภาวะหัวใจและไตล้มเหลวได้  เสียชีวิตได้กรณีที่ร่างกาย
ได้รับน้ํามากเกินไป  ถ้าไตทํางานปกติไตจะสามารถขับน้ําออกทางปัสสาวะได้โดยจะทําให้ปริมาณ
ปัสสาวะจํานวนมาก  แต่ถ้าหากไตทํางานผิดปกติไม่สามารถขับปัสสาวะได้  ทําให้เกิดอาการบวม เกิด 
water intoxication เกิดอาการคลื่นไส้  อาเจียน  เป็นตะคริว  และชักได้ 

 

1.2.2 สมดุลอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte balance) 

อิเล็กโทรไลต์ประกอบด้วย แคตไอออน(ไอออนบวก)และแอนไอออน (ไอออนลบ) มี
อยู่หลายชนิดซึ่งกระจายแตกต่างกันอยู่ในเซลล์และนอกเซลล์  โดยมีอิเล็กโทรไลต์ทีส่ําคัญ   คือ 
โซเดียม(Na+)  โพแทสเซียม(K+)  คลอไรด์ (Cl-) ไบคาร์บอเนต (HCO3 

– ) เป็นต้น โดยจะได้อธิบาย
โดยสรุป  

โซเดียม (Sodium : Na+) 

โซเดียมเป็นอิเล็กโทรไลต์สําคัญในกระแสเลือด  และมีอิทธิพลต่อค่า osmolality  

และการเปลี่ยนแปลงของโซเดียมอย่างรวดเร็วจะทําให้เกิดการ shift ของ free  water  เข้าและออก
จากหลอดเลือดจนเข้าสู่ภาวะสมดุล  นอกจากนี้ถ้าโซเดียมลดลงอย่างรวดเร็วจะทําให้ fee  water ใน
หลอดเลือด shift เข้า interstitial space  ทําให้เกิดภาวะสมองบวมได้ ซึ่งค่าปกติของระดับโซเดียม
ในกระเลือดคือ  135-145 mEq/L 

 



9 

 

โพแทสเซียม (Potassium : K+) 

มีบทบาทในการกําหนดค่าออสโมลาลิตีและปริมาตรของเซลล์  เพราะเป็นตัวที่
ละลายอยู่ในเซลล์จํานวนมากที่สุด  ช่วยควบคุมสมดุลกรด -ด่างในร่างกาย  ทําหน้าที่คล้ายโคแฟค
เตอร์ช่วยในการทําปฏิกิริยาของเอนโซม์ต่างๆภายในเซลล์  และกํากับศักดิ์ไฟฟูาของเยื่อหุ้มเซลล์   ซึ่ง
ระดับโพแทสเซียมในเลือดมีค่าปกติ  3.5-5.0  mEq/L  ความผิดปกติของโพแทสเซียมประกอบด้วย
ภาวะโพแทสเซียมสูงและต่ําคือ 

  คลอไรด์ (Chloride : Cl-)  

คลอไรด์เป็นอิออนลบมีค่าปกติในซีรัม 98-108 mmol/L  มีบทบาทในการควบคุม
ดุลของปะจุส่วนน้ํานอกเซลล์  ควบคุมสมดุลน้ําและแรงดันออสโมติคของน้ํานอกเซลล์  ควบคุมดุล
กรด-ด่างในร่างกาย  เป็นองค์ประกอบร่วมในปฏิกิริยาของเอ็นไซม์บางชนิด  และช่วยผลิตกรดเกลือ
ในกระเพาะอาหารโดยการช่วยเปลี่ยนเปปซิโนเจนเป็นเปปซิน 

ไบคาร์บอเนต (Bicarbonate : HCO3 )  

ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นเป็นก๊าซท่ีเกิดจากการเผาผลาญอาหาร โดยเลือดจะนํา
ก๊าซ CO2 ไปขับออกที่ปอด ส่วนที่เหลือจะละลายในน้ําเลือด ซึ่งร้อยละ 90 ของก๊าซ CO2 จะอยู่ใน
รูปของ Bicarbonate (HCO3) ไตและปอดทําให้หน้าที่ปรับสมดุลของก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ไบ
คาร์บอเนต  และกรดคาร์บอนิกในเลือดเพ่ือรักษาภาวะกรดด่างให้สมดุล ค่าปกติของไบคาร์บอเนตอยู่
ระหว่าง 23–30 mEq/L  ในภาวะเลือดเป็นกรดเรียก acidosis  และภาวะเลือดเป็นด่างเรียก 
Alkalosis  อาการที่พบได้เมื่อเกิดปัญหาเรื่องเกลือแร่เสียสมดุล หรือผิดปกติเกี่ยวกับความเป็นกรด
ด่าง  คือ อ่อนเพลีย  สับสน  อาเจียนซ้ําๆ  มีปัญหาเรื่องหายใจ 

 

1.2.3 สมดุลกรด-ด่าง (Acid-Base balance) 

ค่าความเป็นกรดด่างของร่างกาย  สามารถประเมินได้จากค่าpH ซึ่งค่าปกติใน
ร่างกาย pH = 7.25-7.45 

การหายใจเป็นการควบคุมดุลกรด-ด่าง มีความสําคัญในการรักษา pH ของร่างกาย  
โดยการควบคุมปริมาณกรดคาร์บอนิกที่สลายตัวเกิด CO2 ซึ่งร่างกายสามารถขับออกมาโดยการ
หายใจออก  ซึ่งถ้า CO2 เพ่ิมขึ้นในเลือดจะทําให้เลือดเป็นกรด  ค่าpH ต่ําลง  จะไปกระตุ้นศูนย์
ควบคุมการหายใจที่ medulla ให้มีอัตราการหายใจเพิ่มข้ึนและเร็วขึ้น 
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นอกจากนี้มีกลไกทางไตที่ช่วยควบคุมกรดด่างของร่างกาย  โดยธรรมชาติ pH ของ
ปัสสาวะจะเป็นกรดเล็กน้อย (pH=6) จํานวนกรดที่ขับออกทางปัสสาวะคือกรดที่เกิดขึ้นในร่างกาย  
และไตขับเหงื่อเพ่ือรักษา pH ของร่างกายให้คงท่ี 

คลอไรด์ (Chloride) เป็นอิออนลบมีค่าปกติในซีรัม 98-108 mmol/L  มีบทบาทใน
การควบคุมดุลย์ของปะจุส่วนน้ํานอกเซลล์  ควบคุมสมดุลน้ําและแรงดันออสโมติคของน้ํานอกเซลล์  
ควบคุมดุลกรด-ด่างในร่างกาย  เป็นองค์ประกอบร่วมในปฏิกิริยาของเอ็นไซม์บางชนิด  และช่วย
ผลิตกรดเกลือในกระเพาะอาหารโดยการช่วยเปลี่ยนเปปซิโนเจนเป็นเปปซิน (คณะเทคนิค
การแพทย์, ละออ  ชมพักตร์,2558) 

 

1.3 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 

การรักษาสมดุลของร่างกายมีอวัยวะของร่างกายหลายอย่างที่เป็นกลไกสําคัญ  ประกอบด้วย 

1) ไต  มีหน้าที่ในการควบคุมระดับน้ํา  และอิเล็กโทรไลต์ของร่างกายให้อยู่ในระดับปกติ  
โดยการควบคุมของฮอร์โมน aldosterone และ ADH (antidiuretic hormone) 

(1) รักษาความเข้มข้นและปริมาตรของน้ํานอกเซลล์โดยการเก็บกักรวมทั้งขับทิ้งน้ํา 
และ  อิเล็กโตรไลท์ผ่านระบบ renin-angiotensin สามารถควบคุมการหลั่ง
ฮอร์โมน aldosterone  

(2) รกัษาระดับอิเล็กโทรไลต์ในน้ํานอกเซลล์ เก็บกักและขับทิ้ง  
(3) รักษาระดับของกรด-ด่าง โดยการดูดกลับ HCO3 

- และขับทั้ง H+ ออกไปกับ
ปัสสาวะ 

(4)  ขับของเสีย และสารพิษออกจากร่างกาย  
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2) หัวใจ เมื่อหัวใจบีบตัวจะมีผลให้การไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงไต  ได้อย่างเพียงพอต่อการรักษา
สมดุลของน้ําและอิเล็กโทรไลต์   และการขับโซเดียมออกทางปัสสาวะ 

3) ปอด ควบคุมระดับ CO2 กับการหายใจ  ขับ H+ ออกมากับการหายใจ 

4) ต่อมใต้สมอง กระตุ้นการหลั่ง ADH มีผลที่ collecting duct และ distal tubule ของไตให้
ดูดน้ํากลับมากข้ึน 

5) ต่อมหมวกไต สร้างฮอร์โมน aldosterone ช่วยดูดกลับ Na + โดยการแลกเปลี่ยนกับการขับ 
K+ และ H+ 

6) ต่อมพาราไทรอยด์ สร้าง parathyroid hormone ควบคุมสมดุลของ Ca2+ และ 
phosphate 

 

1.4 ดุลยภาพของร่างกายกับการเจ็บป่วย 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจ็บปุวย  มีหลายปัจจัยและหลายปัจจัยเหล่านี้จะมิอิทธิพลซึ่งกันและกัน
ได้ด้วย  สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการเจ็บปุวย คือ 

1) ปัจจัยทางพันธุกรรมและโรคทางพันธุกรรม   ซึ่งปัจจัยนี้มีผลต่อสุขภาพของบุคคล
แตกต่างกันไป  ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางพันธุกรรมนั้น   เช่นบุคคลที่เป็นโรคทางพันธุกรรม  เช่น  
โรคธาลัสซีเมีย  จะมีความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง  ทําให้การปรับตัวของร่างกายได้ไม่ดีเท่าคนปกติ 

2) เพศ  เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนของร่างกาย ซึ่งส่งผลต่อการเกิดโรคแตกต่างกัน โรค
บางอย่างเกิดในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 

3) อายุ  มีความเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันของร่างกาย  เช่นเด็กและผู้สูงอายุระบบภูมิคุ้มกัน
จะไม่ดี  ทําให้มีภูมิต้านทานโรคต่ํากว่าวัยอื่น   จึงทําเจ็บปุวยได้ง่ายกว่า 

4) ปัจจัยทางสังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิต  เหล่านี้มีผลต่อการ
เจ็บปุวยทั้งสิ้น  เช่น  ลักษณะของงานที่ทํา  ฐานะทางเศรษฐกิจ  เมื่อมีการเจ็บปุวยเกิดขึ้นสามารถ
ได้รับการรักษาทันทีไหม  ได้รับการรักษาที่ถูกต้องไหม  หรือมีผู้ดูแลให้ได้รับการักษา  การได้พักผ่อน
อย่างเพียงพอ  อาหาร  ที่อยู่อาศัยล้วนมีอิทธิพลต่อสุขภาพ  และการเจ็บปุวยทั้งสิ้น 

5) ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อม  โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย  
สภาพแวดล้อมที่ทํางาน  มีมลพิษทางอากาศ  แสง  เสียงมากน้อยเพียงใด  หรือสภาพภูมิประเทศ  
บุคคลที่อาศัยอยู่ในที่สูง  ซึ่งในบรรยากาศจะมีปริมาณออกซิเจนน้อยกว่าที่ราบ  ดังนั้นร่างกายจะ
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ปรับตัวโดยธรรมชาติโดยการเพ่ิมปริมาณเม็ดเลือดแดงมากขึ้น  เพ่ือให้สามารถจับกับออกซิเจนซึ่งมี
ปริมาณน้อยได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย  เป็นต้น 

รูปแบบการตอบสนองของเซลล์ต่อสิ่งเร้า (stimuli)   โดยที่สิ่งเร้าอาจจะเป็นสิ่งเร้าที่ไม่
ก่อโรค  เรียกว่า Physiologic stimuli หรืออาจเป็น สิ่งเร้าที่ก่อโรค เรียกว่า Pathologic stimuli แต่
โดยส่วนใหญ่การปรับตัวของเซลล์เป็นผลจาก Physiologic stimuli หรือPathologic stimuli 

บางอย่างที่ไม่รุนแรง และเกิดข้ึนอย่างช้าๆ เซลล์จึงสามารถปรับตัวได้ และไม่เกิดการบาดเจ็บ  แต่ถ้า 
stimuli นั้นรุน ทําให้เกิดการบาดเจ็บของเซลล์ (Cell Injury)ได้    สรุปรูปแบบการตอบสนองของ
เซลล์ต่อสิ่งเร้าคือ  การสะสมของสารภายในเซลล์ (Intracellular accumulation)  การสะสมของ
แคลเซียมในเนื้อเยื่อ (Calcification)  และการแก่ของเซลล์ (Cellular Aging)   

 

1.5 การเปลี่ยนแปลงของร่างกายวัยสูงอายุ 
 วัยสูงอายุ เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายทุกระบบ  และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะ
มีผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุ  สรุปการเปลี่ยนแปลงตามระบบต่างๆของร่างกายในวัย
สูงอายุ  (วิไลวรรณ ทองเจริญ, จุลินทร์  สาราญ,2556) คือ 

1) ระบบประสาทและประสาทอัตโนมัติ  มีการเปลี่ยนแปลงคือ 

(1) เชลล์สมองและเชลล์ประสาทมีการลดจํานวนลง  ประสิทธิภาพการทํางาน
ของสมองและระบบประสาทลดลง  ปฏิกิริยาการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆลดลง  
การเคลื่อนไหวและความคิดช้าลง  ความกระตือรือร้นน้อยลง  ความจําเสื่อม
(Dementia / Alzheimer’ s disease)  ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะจําเรื่องราว
ใหม่ๆไมค่่อยได้แตจ่ะจําเรื่องเก่าๆได้ดี   

(2) Hypothalamus มีการตอบสนองลดลง  การสื่อสารระหว่างเชลล์ลดลง  มี
การสะสมของของเสียในสมองมากขึ้น (metabolic waste)  มีการ
เปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดสมอง  เลือดไปเลี้ยงสมองลดลง 

(3) การมองเห็นไม่ดี การตอบสนองของรูม่านตาต่อแสงลดลง แก้วตาขุ่น  ตาเป็น
ต้อกระจก  สานสายตาแคบ กล้ามเนื้อลูกตาเสื่อม ความไวในการมองภาพ
ลดลง สายตายาวขึ้น การผลิตน้ําตาลดลงส่งผลให้ตาแห้ง   
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(4) สายผู้สูงอายุ (Presbyopia)  พบในผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป  เกิดจากความเสื่อม
ตามอายุ  ทําให้เลนส์ตาขาดความยืดหยุ่น  การปรับสายตามีน้อยลงจึงมีความ
ลําบากในการมองเห็นวัตถุที่อยู่ใกล้  โดยมีอาการคือมองใกล้ได้ไม่ชัด ต้องถือ
หนังสือออกไปไกลกว่าระยะปกต ิ อาจมีอาการปวดเมื่อยตา และปวดศีรษะได้
ถ้าเพ่งมองนานๆเมื่อแสงสลัวหรือหนังสือตัวเล็กมากจะมีอาการมากขึ้น 

(5) การได้ยินลดลง หูตึงมากขึ้น  เนื่องจากความเสื่อมของอวัยวะในหูชั้นใน  เกิด
การสูญเสียการได้ยินโดยเฉพาะระดับเสียงสูง  หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหูชั้นใน
เกิดภาวะแข็งตัว มีผลทําให้เวียนศีรษะ และการเคลื่อนไหวช้า 

(6) กล้ามเนื้อกล่องเสียงและสายเสียงบางลง  มีผลต่อการพูดและการออกเสียง 
(7) การรับรสของลิ้นเสียไป  รวมทั้งต่อมรับรสทําหน้าที่ลดลง  เริ่มจากการรับรส

หวานทําหน้าที่ลดลง  ต่อมารสเปรี้ยว  รสขม  รสเค็มทําหน้าที่ลดลง  
(8) การดมกลิ่นไม่ดี  เนื่องจากความเสื่อมของเยื่อบุโพรงจมูก        

2) ระบบหัวใจและหลอดเลือด มีการเปลี่ยนของจํานวนเซลล์กล้ามเนื้อและหลอดเลือด  คือ 

(1) หัวใจ  พบว่าจํานวนเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจลดลง  แต่ขนาดของเซลล์โตขึ้น  ผนัง
หัวใจห้องล่างซ้ายหนาขึ้น  ประสิทธิภาพการทํางานของหัวใจลดลง  การหด
ตัวและอัตราการเต้นของหัวใจลดลง ปริมาณเลือดออกจากหัวใจใน 1 นาที
ลดลง  เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และเกิดหัวใจวายได้ง่าย 

(2) ลิ้นหัวใจแข็งและหนาขึ้น  มีแคลเซียมมาเกาะมากขึ้น  เกิดลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบ
ได้   

(3) หลอดเลือดเสื่อม ความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือดลดลง หลอดเลือดแข็งตัว
เนื่องจากมีการสะสมของแคเชี่ยมและไขมันที่ผนังหลอดเลือด  เกิดภาวะความ
ดันโลหิตสูง  หลอดเลือดฝอยเปราะและเกิดรอยฟกซ้ําได้ง่าย  ปริมาณเลือดไป
เลี้ยงอวัยวะต่างๆลดลง 

(4) จํานวนเม็ดเลือดแดงลดลง เกิดภาวะโลหิตจาง ระบบภูมิคุ้มกันทํางานลดลง  
ทําให้ผู้สูงอายุติดเชื้อได้ง่าย   
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3) ระบบหายใจ  มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกล้ามเนื้อช่วยหายใจ  จํานวนถุงลม  ความไว
ของฝาปิดกล่องเสียงคือ 

(1) กระดูกสันหลังบางลงและกระดูกซี่โครงยุบตัวทําให้การขยายของทรวงอกไม่ดี 
ผนังทรวงอกแข็ง   ทําให้การเคลื่อนไหวของผนังทรวงอกลดลงจากการ
เปลี่ยนแปลงของกระดูกอ่อน  จึงใช้กระบังลมและกล้ามเนื้อหน้าท้องช่วยใน
การหายใจ  

(2) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วยหายใจลดลง  ความยืดหยุ่นของเนื้อปอดลดลง 
และความยืดหยุ่นของถุงลมลดลงทําให้มีลมเหลือค้างในปอดมากขึ้น ปริ
มาตรการหายใจเข้า-ออกแต่ละครั้งลดลง   

(3) จํานวนถุงลมลดลงแต่มีขนาดใหญ่ขึ้น  ผนังถุงลมแตกง่าย  เกิดโรคถุงลมโปุง
พองได้ง่าย   

(4) การไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดฝอยที่ถุงลมไม่ดี  ทําให้การแลกเปลี่ยนก๊าช
ได้ไม่ดี  ส่งผลให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ 

(5) ฝาปิดกล่องเสียงมีความไวลดลง  ทําให้รีเฟล็กซ์การขย้อนและการไปลดลง  
เกิดการลําลักได้ง่าย  และทําให้เกิดการติดเชื้อที่ระบบหายใจตามมาได้ 

4) ระบบทางเดินอาหาร  ตั้งแต่ช่องปาก  ฟัน  น้ําลาย  การหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อ
ทางเดินอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงคือ 

(1) ช่องปาก : ฟันของผู้สูงอายุไม่ดี  เคลือบฟันบางลง หักง่าย เหงือกร่น  เซลล์
สร้างฟันลดลง  ฟันผุได้ง่าย  

(2) การผลิตน้ําลายและน้ําย่อยที่ช่วยย่อยอาหารลดลง  ลิ้นและปากแห้ง 
(3) กล้ามเนื้อบริเวณหลอดอาหารมีการหดตัวและคลายตัวลดลง เซลล์ประสาท

ควบคุมมีจํานวนลดลงทําให้การเคลื่อนไหวของหลอดอาหารลดลง   
(4) ลําไส้เคลื่อนไหวน้อยลง  ทําให้อาหารไม่ย่อย   ผู้สูงอายุจึงมีอาการเบื่ออาหาร  

และท้องอืดได้ง่าย 

(5) การไหลเวียนเลือดที่ทางเดินอาหารลดลง  เยื่อบุทางเดินอาหารฝุอลง  เยื่อ
เมือกผลิตลดลงทําให้การดูดซึมอาหารลดลง  เกิดภาวะขาดสารอาหาร   

(6) ตับและถุงน้ําดีเล็กลง  จํานวนเชลล์ตับลดลง  เลือดที่ไหลผ่านตับลดลง  ทําให้
การกําจัดยาได้ลดลงเกิดพิษจากยาได้ง่าย 

(7) กล้ามเนือ้หูรูดทวารหนักหย่อนตัว  ทําให้กลั้นอุจารระไม่ได้ 
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5) ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์  มีการเปลี่ยนแปลงคือ 

(1) ขนาดของไตลดลง การไหลเวียนของเลือดในไตลดลง ความสามารถในการ
กรองที่ไตลดลง   ส่งผลให้ความเข้มข้นของปัสสาวะลดลงด้วย    

(2) กล้ามเนื้อปัสสาวะอ่อนกําลัง  ทําให้มีปัสสาวะค้างในกระเพาะปัสสาวะ  และ 
ปัสสาวะบ่อยข้ึน 

(3) การควบคุมสมดุลกรด-ด่างลดลง 
(4) ระบบสืบพันธุ์สตรี : พบเต้านมหย่อนยาน  มดลูกเล็กลง  ช่องคลอดแห้งและ

เป็นด่างทําให้ติดเชื้อได้ง่าย  รังไข่ฝุอเล็กลง กล้ามเนื้อภายในอุ้งเชิงกราน
หย่อน  กะบังลมหย่อนและกลั้นปัสสาวะไม่ได้ 

(5) ระบบสืบพันธุ์เพศชาย : พบต่อมลูกหมากโต  ทําให้ปัสสาวะลําบาก การผลิต
อสุจิลดลง   

6) ระบบภูมิคุ้มกัน    
(1) ประสิทธิภาพการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันลดลง  ส่งผลให้ผู้สูงอายุติดเชื้อ

ต่างๆได้ง่าย 

(2) การตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมลดลง  จากความเสื่อมตามวัย 

7) ระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างของร่างกาย     
(1) ขนาดของกล้ามเนื้อลดลง การหดตัวของกล้ามเนื้อลดลง การเคลื่อนไหวลดลง   
(2) กระดูกมีน้ําหนักลดลง  แคลเซียมสลายออกจากกระดูกมากขึ้น  ทําให้กระดูก

เปราะ  หักง่าย  หมอนรองกระดูกบาง  หลังค่อมมากข้ึน  ความสูงลดลง    
(3) ข้อต่อต่างๆของร่างกายมีประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากกระดูกอ่อนบริเวณข้อ

เสื่อม  น้ําในข้อลดลง  มีแคลเชียมมาเกาะมากขึ้น  เกิดข้อเสื่อมโดยเฉพาะข้อ
เข่า ข้อสะโพก กระดูกสันหลัง การเคลื่อนไหวข้อต่างๆไม่สะดวก น้ําในไขข้อ
ลดลง และเกิดการอักเสบติดเชื้อได้ง่าย 

8) ผิวหนังผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลง  ดังนี้ 
(1) ผิวหนังบางลง เซลล์ผิวหนังลดลง 
(2) Elastin(ความยืดหยุ่น และไขมันลดลง  ทําให้ผิวหนังเหี่ยวย่น ผิวแห้งและแตก

ง่าย ทนต่อความเย็นได้น้อยลง   
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(3) มีรอยเขียวได้ง่าย   เนื่องจากเส้นเลือดเปราะ  
(4) การรับความรู้สึกลดลง  และการรับรู้ความเจ็บปวดที่ผิวหนังลดลง 
(5) มีการฝุอของต่อมเหงื่อ  ไม่สามารถขับเหงื่อได้เกิดอาการลมแดดได้ง่ายเมื่ออยู่

ในภาวะอากาศที่ร้อนจัด 

(6) เซลล์สร้างเม็ดสีลดลง  ผิวหนังจางลง ทําให้เห็นแป็นจุดสีน้ําตาล  
(7) ผมและขนทั่วไปสีจางลงหรือเป็นสีขาว  และจํานวนลดลง   
(8) เล็บแข็งและหนาขึ้น  เล็บสีเข้มขึ้น 
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1.6 สรุป 

 ในการศึกษาวิชาพยาธิสรีรวิทยาและอาการวิทยานี้ จําเป็นต้องรู้ความหมายของพยาธิ
สรีรวิทยาและอาการวิทยาก่อน  ซึ่งพยาธิสรีรวิทยา(pathophysiology)  หมายถึงกระบวนการ  
ขั้นตอน  หรือกลไกที่ทําให้เกิดความผิดปกติของเซลล์ เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะต่างๆของร่างกาย  ตลอด
ถึงการเปลี่ยนหน้าที่ของเซลล์จากโรคหรืออุบัติเหตุและการทํางานที่ผิดปกตินี้จะส่งผลให้เกิดอาการ 
โรค หรือความผิดปกติต่างๆได้ และอาการวิทยา (Symptomatology)  หมายถึง การเรียนรู้เกี่ยว
อาการและอาการแสดงของโรคหรือความผิดปกติของร่างกาย  

ดุลภาพของร่างกายมนุษย ์ หรือเรียกอีกอย่างว่าภาวะธํารงดุลเป็นภาวะที่ร่างกายสร้างความ
สมดุลให้กับร่างกายเพื่อให้ดํารงอยู่ได้อย่างปกติสุข  โดยธรรมชาติร่างกายจะมีการสร้างและการเสื่อม
อย่างสมดุลกัน  เกิดเป็นภาวะภาวะธํารงดุลขึ้น  ซึ่งมีการพัฒนาตั้งแต่ปฏิสนธิ  มีการพัฒนาของ
อวัยวะต่างๆและมีการเจริญเติบโตในครรภ์มารดา  จนคลอดเป็นวัยทารกแรกเกิด  เจริญเป็นวัยทารก  
วัยเด็ก  วัยรุ่น  จนเป็นวัยผู้ใหญ่ที่มีพัฒนาการด้านต่างๆของอวัยวะในร่างกายอย่างเต็มที่และมีความ
สมดุลกับภาวะเสื่อม  ที่เห็นได้ชัดเจน  คือ  ผิวหนังมีการสร้างเชลล์ผิวหนังใหม่ทดแทนผิวหนังเก่าที่
ตายไป  จากนั้นจะมีความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ   เข้าสู่วัยสูงอายุอวัยวะต่างๆจะทํางานได้ลดลง  
และประสิทธิภาพการทํางานจะลงเรื่อยๆเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก่ตัวของ
เซลล์ประกอบด้วย  พันธุกรรม อาหาร สภาวะสังคม สิ่งแวดล้อม การเกิดโรคที่สัมพันธ์กับอายุที่มาก
ขึ้น ดังนั้นการแก่ตัวของเซลล์ เปรียบเสมือนผลรวมจากการบาดเจ็บเล็กๆ น้อยๆ เนื่องจาก Stimuli 

อย่างเรื้อรังของเซลล์ตลอดอายุขัย   

 

1.7 คําถามท้ายบท 

1. พยาธิวิทยาและอาการวิทยา หมายถึงอะไร 

2. ดุลภาพของร่างกายมีความสําคัญอย่างไร 

3. ให้อธิบายกลไกการรักษาสมดุลของร่างกาย 

4. ดุลยภาพของร่างกายเกี่ยวข้องกับการเจ็บปุวยอย่างไร 

5. การเปลี่ยนแปลงร่างกายของผู้สูงวัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
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แผนการบริหารการสอน 

บทที่ 2  

ความเครียดกับความเจ็บป่วย 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะเครียดที่มีผลต่อความเจ็บปุวย 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. บอกแนวคิดและทฤษฎีความเครียดได้ 
2. อธิบายการตอบสนองของร่างกายต่อความเครียดได้ 
3. อธิบายกลไกของความเจ็บปุวยที่มีเหตุมาจากความเครียดได้ 

 

ขอบเขตของเนื้อหา 

1. ความเครียดและการเผชิญความเครียด 

2. สาเหตุของความเครียด 

3. การตอบสนองของร่างกายต่อความเครียด 

4. ความเครียดกับความเจ็บปุวย 

5. การจัดการกับความเครียด 

6. สรุป  

7. คําถามท้ายบท 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ขั้นนํา 

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มย่อยตามความสมัครใจกลุ่มละ 5-6  คน    และทบทวนหน้าที่
ของสมาชิกในกลุ่ม 

ขั้นสอน 
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1. อาจารย์แจกแผ่นใบงานกลไกของภาวะเครียดและกรณีศึกษาให้นักศึกษาตาม
กลุ่ม     

2. ให้กลุ่มเขียนวิเคราะห์อาการและอาการแสดงจากกรณีศึกษา 
3. ตัวแทนกลุ่มออกมาอธิบายเชื่อมโยงระหว่างอาการและอาการแสดงของ

กรณีศึกษากับกลไกของภาวะเครียด  และเขียนบนกระดานดํา 
4. อาจารย์อธิบายเพ่ิมเติม 

ขั้นสรุป 

  ให้นักศึกษาสรุปความรู้ลงสมุดของตนเองเป็นรายบุคคล 

 

สื่อการสอน 

1. Power-point 

2. กรณีศึกษา 

3. เอกสารประกอบการสอน 

4. สมุด+ปากกา 

5. กระดานดํา 

 

การประเมินผล 

 1.สังเกตพฤติกรรมกิจกรรมกลุ่มย่อย 

 2. ตรวจผลงานนักศึกษา 
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บทที่ 2 

ความเครียดกับความเจ็บป่วย 

ขอบเขตของเนื้อหา 

 2.1 ความเครียดและการเผชิญความเครียด 

 2.2 สาเหตุของความเครียด 

 2.3 การตอบสนองของร่างกายต่อความเครียด 

 2.4 ความเครียดกับความเจ็บปุวย 

 2.5 การจัดการกับความเครียด 

 2.6 สรุป  

 2.7 คําถามท้ายบท 

 

2.1 ความเครียดและการเผชิญความเครียด 

ความเครียด  หมายถึง  กลุ่มอาการที่ร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไม่เจาะจงต่อสิ่ง
คุกคาม  โดยสิ่งคุกคามนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค ์(Selye,1974)     

ความเครียดเป็น  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม  เหตุการณ์ที่เ กิดขึ้นจะเป็น
ความเครียดหรือไม่  ขึ้นกับการประเมินความสมดุลระหว่างความต้องการกับแหล่งประโยชน์ที่มีอยู่
ของบุคคล และบุคคลเป็นผู้ประเมินตัดสินว่า เหตุการณ์นั้นมีผลต่อความผาสุกของตนหรือไม่
(Lazarus&Folkman,1984)    

การเผชิญความเครียด (coping) เป็นกระบวนการที่บุคคลพยายาม  เพ่ือการจัดการกับ
ความเครียด ซึ่งความพยายามนี้จําเป็นต้องใช้แหล่งประโยชน์ที่มีอยู่มาใช้อย่างเต็มที่    และเป็น
กระบวนการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม  

2.2 สาเหตุของความเครียด 

ลาซารัส (Lazarus,1974)กล่าวไว้ว่า ความเครียดมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลักอยู่ 2 ปัจจัยคือ  
2.2.1 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Factor)  ได้แก่   

1) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  หรือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  เป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัว   
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     มนุษย์  ที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้  เช่น  อากาศร้อยเกินไป  หนาวเกินไป   เสียงดัง   
     กลิ่นอันไม่พึงประสงค์  กลิ่นควันต่างๆเป็นต้น 

2) สิ่งแวดล้อมทางสังคม  เป็นสิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในสังคม   
3) สิ่งแวดล้อมในการทํางาน  เหตุการณ์ในชีวิต  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  เป็นต้น 

2.2.2 ปัจจัยด้านองค์ประกอบของบุคคล (Individual Factor)  ได้แก่ 

1) ระดับพัฒนาการของบุคคล 

2) บุคลิกภาพส่วนบุคคล  เช่น  ความรีบเร่ง  คนที่มีการแข่งขันสูง  ทัศคติ  อารมณ์   
     ความรู้สึก    

3) ประสบการณ์ในอดีต 

4) โครงสร้างของร่างกาย   
5) ความเจ็บปวด 

2.3 การตอบสนองของร่างกายต่อความเครียด 

 ร่างกายจะตอบสนองความเครียดผ่านการทํางานของระบบประสาท  และต่อมไร้ท่อ        
ไฮโปธาลามัส (Hypothalamus)  จะส่งสัญญาณไปกระตุ้นการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติ  
Sympathetic nervous system  และAnterior pituitary gland  การตอบสนองต่อความเครียด
แบ่งเป็นการตอบสนองด้านร่างกายและด้านจิตใจ(สุจินดา  ริมศรีทองและคณะ,2545)   ดังนี้ 

1) การตอบสนองด้านร่างกาย  เซลเย (Selye) ได้สังเกตอาการของผู้ปุวยทุกคนมีอาการ
ร่วมกันคือ  เบื่ออาหาร  น้ําหนักลด  หน้าตาหมองคล้ํา  เขาเรียกอาการนี้ว่า  General  Adaptation 

syndrome  คือ อาการเบื่ออาหาร  น้ําหนักลด  หน้าตาเศร้าหมอง  Adrenal  cortex เพ่ิมขนาด  
หลั่งฮอร์โมนเพ่ิมข้ึน  ต่อมไทมัส  ม้าม  ต่อมน้ําเหลืองมีขนาดเล็กลง  พบแผลในกระเพาะอาหารและ
ลําไส้เล็ก  ซ่ึง General  Adaptation syndrome : GAS มี 3 ระยะคือ 

(1) ระยะตกใจ : alarm stage  เกิดขึ้นทันที  ระบบประสาทถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าและ
ร่างกายเตรียมการปูองกันว่าจะสู้หรือหนี 

(2) ระยะต่อต้าน : stage of resistance  ปรับตัวเพ่ือต่อสู้กับความเครียดเพ่ือให้
ร่างกายกลับสู่ภาวะปกติ  ระยะนี้ใช้พลังงานมาก 

(3) ระยะหมดแรง : stage of exhaustion  ความเครียดยังคงอยู่แต่พลังงานถูก
ใช้ไปมากจนหมดแรง 
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2) การตอบสนองด้านจิตใจ  เมื่อเกิดภาวะเครียดขึ้นจะมีกลไกทางจิตเกิดขึ้นเรียกว่า 
defense  mechanism  และ coping  mechanism  เกิดขึ้น   ซึ่งเป็นพฤติกรรมทางด้านจิตใจใน
การปรับสมดุลของอารมณ์  หรือเป็นกลวิธีทางจิตใจที่บุคคลนํามาใช้ในการเผชิญกับภาวะคุกคามทาง
จิตใจ  เพ่ือลดความกดดันทางด้านจิตใจ  ซึ่งโคดอฟ (Chodoff ;อ้างในนิตยา  ศรีจํานง)  ได้สรุปการ
ตอบสนองความเครียดด้านจิตใจไว้ดังนี้ 

(1) การถอยหนี  หรือการเลี่ยง(Flight)  เป็นการเลี่ยงความเครียดโดยการปฏิเสธ  
บางคนเลี่ยงโดยการนอนหลับ  บางคนใช้วิธีการดื่มสุรายาเสพติด 

(2) การยอมรับพร้อมเผชิญกับความเครียด 

(3) เรียนรู้ที่จะอยู่กับความเครียด 

ความเครียดก่อให้เกิดโรคทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ความเครียดเล็กน้อยอาจเป็นแรงผลักดัน
ให้มนุษย์ได้ต่อสู้แก้ปัญหา  และประสบความสําเร็จในชีวิตได้  แต่ความเครียดระดับสูงจะส่งผลเสียต่อ
มนุษย์ได้อย่างมากเช่นเดียวกัน  เพราะความเครียดในระดับสูงหรือเครียดเป็นเวลานานจะส่งผลต่อ
ความไม่สมดุลของฮอร์โมน   ทําให้ความดันโลหิตสูง  เสี่ยงต่อโรคหัวใจ  โรคมะเร็ง  รวมทั้งมีผลต่อ
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย  เป็นต้น การตอบสนองต่อความเครียดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย  
ได้แก่ 

1) ความรุนแรงของความเครียด  ได้แก่  สิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดความเครียด 

2) ระยะเวลาที่เกิดความเครียด  ถ้าเกิดเป็นเวลานานจะส่งผลกระทบต่อบุคคลมากขึ้นด้วย 

3) สาเหตุของความเครียด 

4) สภาพจิตใจของบุคคลนั้นว่าพร้อมที่จะรับเหตุการณ์นั้นได้มากน้อยเพียงใด 

 กลไกการตอบสนองของร่างกายเมื่อเผชิญกับความเครียดคือ  เมื่อเกิดความเครียดขึ้น
ร่างกายจะหลั่งสาร Catecholamine เพ่ิมขึ้น  และจะกระตุ้นให้มีการหลัง่สารEpinephrine หรือ
Adrenaline  และNorepinephrine เพ่ิมขึ้น  ส่งผลให้อัตราการเต้นของหัวใจเพ่ิมขึ้น  ปริมาตร
เลือดออกจากหัวใจเพ่ิมขึ้น  ความดันโลหิตเพ่ิมขึ้น  ระดับน้ําตาลในเลือดเพ่ิมขึ้น  และอัตราการ
หายใจเพิ่มข้ึนรวมทั้งรูม่านตาขยาย(Pupils dilate) นอกจากนี้กระตุ้นให้มีการหลั่งของฮอร์โมนหลาย
ชนิดรวมทั้ง corticosteroids ซึ่งส่งผลต่อร่างกายหลายอย่างดังกลไกการตอบสนองของร่างกายเมื่อ
เผชิญความเครียดในภาพที่ 1  
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ภาพที่ 2 กลไกการตอบสนองของร่างกายเม่ือเผชิญกับความเครียด    

(ปรับปรุงมาจากสุจินดา ริมศรีทองและคณะ,2545) 

Anterior pituitary gland Nervous system/ Sympathetic 

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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นอกจากนี้ยังมีความเครียดที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของคนเรา  ความเคียดจากความกดดัน
เกี่ยวกับครอบครัว  การทํางาน  และเรื่องส่วนตัวต่างๆที่ก่อให้เกิดความเครียดได้  ซึ่งเยาวนาฎ     
ผลิตนนท์เกียรติ ,2554 ได้สรุปไว้ดังนี้ คือ 

1) ความเครียดชั่วคราว   เป็นความเครียดที่เกิดข้ึนเมื่อมีสิ่งกดดันเข้ามา  ซึ่งเมื่อเกิดข้ึนจะ
ส่งผลต่อสุขภาพจิตเพียงชั่วคราว  อาจทําให้หงุดหงิด  รําคาญใจ  เบื่อเซ็ง  และอาจส่งผลให้ร่างกาย
เกิดภาวะเครียดได้เช่นกัน  เช่น  ปวดศีรษะ  ไมเกรนกําเริบ  ปวดท้อง  หัวใจเต้นแรง  เป็นต้น 

2) ความเครียดเป็นช่วงๆ  เป็นความเครียดที่เกิดข้ึนเป็นช่วงๆและเกิดอย่างต่อเนื่อง  ทําให้
เกิดอาการหงุดหงิด  ก้าวร้าว อาจทําให้เกิดความดันโลหิตสูง  ปวดศีรษะไมเกรนได้ 

3) ความเครียดเรื้อรัง  เป็นความเครียดที่ถูกกดดันอยู่เป็นเดือนหรือเป็นปี  เป็นความเครียด
ที่ส่งผลต่อร่างกาย  จิตใจ  ความคิดและความเชื่อได้  เป็นความเครียดที่หาทางออกไม่ได้  อาจทําให้
เกิดความภาวะหมดหวัง  และมีปัญหาทางสุขภาพจิตตามมาได้ 
 

2.4 ความเครียดกับความเจ็บป่วย 

 ความเครียด  ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เกิดภายในจิตใจแต่ทําให้เกิดความเจ็บปุวยต่อร่างกายได้
หลายระบบ ซึ่งสรุปได้ตามระบบดังต่อไปนี้ คือ 

1) โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด : Cardiovascular disease  ได้แก่ 
(1) Catecholamine เพ่ิมทําให้ cholesterol สูง  เกิดภาวะ lipolysis 

(2) เกิด Blood  coagulation   

(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  ได้แก่  การหลั่งกรดเพิ่มข้ึน เกิดแผลใน

กระเพาะอาหารได้ เกิดภาวะท้องผูก  ท้องเสีย  และสําไส้ใหญ่อักแสบ 

4) โรคมะเร็ง (Cancer)   
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(1) Stressor ซึ่งความเครียดเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง  รวมทั้ง Stressorจําพวกสารเคมี  
และเชื้อไวรัส 

(2) อารมณ์ซึมเศร้า  รู้สึกโดดเดี่ยว  สิ้นหวัง เครีดจากการสูญเสีย มีโอกาสเป็นมะเร็งได้
มากกว่าปกติ  จากภูมิคุ้มกันลดลง 

5) อาการอ่ืนๆได้แก่   อาการปวดศีรษะ  ปวดเกร็งกล้ามเนื้อ  อาการและอาการแสดงที่
เกี่ยวข้องกับ๓มิคุ้มกัน  เช่นอาการทางผิวหนัง  มีผื่น  ลมพิษ  หรือมีอาการหอบหืดกําเริบ ฯลฯ 

6) ความเครียดในผู้สูงอายุ  ส่วนใหญ่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย  การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านลบ  การสูญเสียคู่ครอง  เพ่ือนฝูง  สูญเสียสัมพันธภาพในครอบครัว เช่น ลูกๆแยกไปอยู่
ห่างไกล 

 

2.5 การจัดการกับความเครียด 

การจัดการกับความเครียดสามารถทําได้หลายวิธี  ขึ้นอยู่กับความเชื่อ  ความเหมาะสมของ
แต่ละคน  หรืออาจใช้ร่วมกันได้หลายๆวิธี  ดังที่มีการศึกษาวิจัยมากมาย  มีการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ
ขึน้เผื่อใช้ในการจัดการหรือเผชิญความเครียด  เช่น ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง  
การควบคุมตนเอง   การมองโลกในแง่ดี  การเทคนิคการผ่อนคลายต่างๆ   สรุปชนิดของ coping 

mechanisms  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) Adaptive Mechanism  โดยการเสริมพลังบวก   เช่น การมีเพ่ือนสนิท  หรือมี
ครอบครัวที่เข้าใจเป็นที่พึงทางใจได้  สามารถพูดคุยระบายความไม่สบายใจได้ 

2) Behavioral Mechanism  เป็นเปลี่ยนพฤติกรรม  เปลี่ยนการกระทําของเราเอง  บางที
การร้องไห้ก็สามารถลดความเครียดได้  บางคนอาจมีพฤติกรรมถดถอย  พฤติกรรมเหมือนเด็ก 

3) Cognitive Mechanism  คือการปรับเปลี่ยนความคิด  การฝึกคิดให้ยอมรับความเป็น
จริงแห่งชีวิต  มองโลกตามความเป็นจริง  เข้าใจหลักไตรลักษณ์  คือ  เข้าใจในเรื่องความไม่เที่ยง
ความไม่แน่นอนคือความไม่แน่นอน  สอนตัวเสมอๆว่าไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลง  เข้าใจความทุกข์  
และเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเป็นของเราเพียงชั่วคราว  เมื่อถึงเวลาก็ต้องจากสิ่งนั้นไป  เป็นต้น 

4) Conversion  Mechanism  การเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่าง  การช่วยเหลือให้บุคคล
สามารถช่วยตัวเองได้   
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5) Defense Mechanism  เป็นกลไกการปูองกันตนเองของมนุษย์   เป็นการหาทางออก
ให้กับจิตใจเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดหรือความกดดัน  เพ่ือต่อต้านความเจ็บปวด
ของจิตใจ  เช่น 

(1)  Repression  คือ  การเก็บกดระดับจิตใต้สํานึก  ทําให้ลืมเรื่องท่ีมา
กระทบกระเทือนจิตใจ 

(2) Suppression คือ  การเก็บกดระดับจิตสํานึก  เป็นการลืมโดยเจตนา 

(3)  Rationalization  เป็นการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง 
(4)  Denial เป็นการปฏิเสธความเป็นจริง 
(5)  Compensation เป็นการทดแทนความไม่สมบูรณ์ในตนเองโดยการชดเชยด้วยสิ่ง

อ่ืน 

(6)  Regression คือ  การมีพฤติกรรมถดถอย  
(7) Reaction formation เป็นการแสดงปฏิกิริยาตรงกันข้ามกับความปรารถนาที่แท้จริง

โดยเก็บกดไว้ไว้ในจิตสํานึก 
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2.6 สรุป 

 ความเครียด  เป็นกลุ่มอาการที่ร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไม่เจาะจงต่อสิ่งคุกคาม  
โดยสิ่งคุกคามนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ความเครียดเป็นอาการทางจิตใจ แต่มีผลกระทบทางร่างกาย
มากมายหลายอย่างด้วยกัน เมื่อเกิดความเครียดขึ้นร่างกายจะหลั่งสาร Catecholamine เพ่ิมขึ้น  
และจะกระตุ้นให้มีการหลั่งสารEpinephrine หรือAdrenaline  และNorepinephrine เพ่ิมขึ้น  
ส่งผลให้อัตราการเต้นของหัวใจเพ่ิมขึ้น  ปริมาตรเลือดออกจากหัวใจเพ่ิมขึ้น  ความดันโลหิตเพ่ิมขึ้น  
ระดับน้ําตาลในเลือดเพ่ิมขึ้น  และอัตราการหายใจเพ่ิมขึ้นรวมทั้งรูม่านตาขยาย(Pupils dilate) 

นอกจากนี้กระตุ้นให้มีการหลั่งของฮอร์โมนหลายชนิดรวมทั้ง corticosteroids โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะ
เจ็บปุวยทางกายอยู่แล้วดังที่ประกายทิพย์ ศิริวงศ์และคณะ (2552) ได้ศึกษาพบว่าผู้ปุวยมะเร็งเต้านม
ก่อนผ่าตัดส่วนใหญ่มีความเครียดระดับปานกลางขึ้นไป ร้อยละ75  ซึ่งความเครียดจะกระตุ้นให้
ร่างกายมีการหลั่งสาร epinephrine และ norepinephrine ที่ส่งผลให้มีภาวะความดันโลหิตสูง  หัว
ใจเต้นเร็วขึ้น  หายใจเร็วขึ้น  ทําให้มีการหลั่งกรดเพ่ิมขึ้น  immune response ลดลง B cell และ 

WBC อ่ืนๆลดลง ซึ่งการหลั่งกรดเพ่ิมขึ้นเกิดจะทําให้แผลในกระเพาะ  นอกจากนี้ความเครียดยัง
ก่อให้เกิดอาการอีกหลายอย่าง  เช่น ปวดศีรษะ  ปวดเกร็งกล้ามเนื้อเป็นต้น 
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2.7 ค าถามท้ายบท 

1. จงบอกความหมายความเครียดและการเผชิญความเครียด 

2. สาเหตุของความเครียดมีอะไรบ้าง 
3. จงอธิบายการตอบสนองของร่างกายต่อความเครียด 

4. ความเครียดส่งผลให้เกิดความเจ็บปุวยได้อย่างไร 

5. จงอธิบายวิธีการจัดการกับความเครียด 
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แผนการบริหารการสอน 

บทที่ 3  

พยาธิสรีรวิทยาของเซลล์ 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาของเชลล์ กระบวนการอักเสบและ
การซ่อมแซมได้ 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายพยาธิวิทยาของเซลล์ได้ 
2. อธิบายกลไกการปูองกันโรคได้ 
3. บอกความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันได้ 
4. อธิบายกระบวนการอักเสบได้ 
5. บอกอาการและอาการแสดงของการอักเสบได้ 
6. นับอกอาการและอาการแสดงของการติดเชื้อได้ 

 

ขอบเขตของเนื้อหา 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ 
2. การบาดเจ็บของเซลล์ 
3. การอักเสบและการซ่อมแซม  
4. การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ 
5. ผลลัพธ์ของการอักเสบเฉียบพลัน 

6. กระบวนการในการซ่อมแซม 

7. การตายของเซลล์  
8. สรุป 

9. คําถามท้ายบท 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
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 ขั้นนํา 

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มทบทวนกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของเซลล์ 
2. เปิด VDO การอักเสบ  

 

ขั้นสอน 

2. อาจารย์อธิบายสรุปกระบวนการอักเสบ 

3. เปิด VDO การอักเสบและให้นักศึกษาวิเคราะห์คําศัพท์ที่ได้จาก VDO 

4. ให้นักศึกษาดูสไลด์เซลล์ชนิดต่างๆ 

5. อาจารย์อธิบายสรุปเนื้อหาประกอบ power-point 

 ขั้นสรุป 

  ให้นักศึกษาสรุปความรู้ลงสมุดของตนเองเป็นรายบุคคล 

 

สื่อการสอน 

1. Power-point 

2. VDO การอักเสบ 

3. ไสลด์เซลล์ชนิดต่างๆ 

4. สมุด+ปากกา+ดินสอสี 
5. กระดาษ A4 

6. เอกสารประกอบการสอน 

 

การประเมินผล 

 1. สังเกตพฤติกรรมในกิจกรรมกลุ่มย่อย 

 2. ประเมินจากการอภิปรายและการนําเสนอ 

 3. ตรวจผลงานนักศึกษา 
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บทที่ 3 

พยาธิสรีรวิทยาของเซลล์ 
 

ขอบเขตของเนื้อหา 

3.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ 
3.2 การบาดเจ็บของเซลล์ 
3.3 การอักเสบและการซ่อมแซม  
3.4 การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ 
3.5 ผลลัพธ์ของการอักเสบเฉียบพลัน 

3.6 กระบวนการในการซ่อมแซม 

3.7 การตายของเซลล์ (Cell death) 

3.8 สรุป 

3.9 คําถามท้ายบท 

 

3.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ 
 เซลล์เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต ประกอบด้วย เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane) 

นิวเคลียส (Nucleus)  ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) ร่างแหเอนโดพลาซึม (Endoplasmic 

Reticulum, ER) ไรโบโซม (Ribosome) เซนทริโอล (Centrioles)  ไลโซโซม (Lysosome)  ไมโท
คอนเดรีย (Mitochondria) โดยเซลล์มีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนดังต่อไปนี้ 

1) เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane) ทําหน้าที่ช่วยให้เซลล์คงรูปร่างอยู่ได้ และปกปูอง
อันตรายแก่เซลล์ โดยเซลล์เมมเบรนจะมีลักษณะเป็น lipid bilayer มี molecule ของ protein 

ลอยแทรกกระจายอยู่ทั่วไป lipid bilayer นี้จะไม่ปะปนกับ extracellular fluid และ intracellular 

fluid ทําหน้าที่เป็น barrier ไม่ให้สารบางอย่างผ่านเข้าออกได้ แต่สารบางอย่างก็สามารถผ่านได้
โดยตรงในส่วนที่เป็น lipid ของ cell membrane สําหรับ protein molecule ที่แทรกอยู่ตาม 
lipid bilayer จะทําหน้าที่เป็น transport protein ช่วยให้สารบางอย่างผ่านได้  

2) นิวเคลียส (Nucleus) มีหน้าที่หลักในการแบ่งเซลล์และถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

3) องค์ประกอบใน cytoplasm แต่ละชนิดจะ specific กับ molecule ที่ protein พาผ่าน 
cell membrane (selective transport) 
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  (1) Endoplasmic reticulum (ER) มีลักษณะเป็นท่อที่พับกันไปมา ซ้อนกันอย่าง
ต่อเนื่องโดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ ชนิดเรียบ (smooth) ซึ่งมีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการสร้างไขมัน 
(lipids) และฮอร์โมนชนิดต่างๆ และชนิดขรุขระ (rough) ท าหน้าที่สร้างโปรตีนเพ่ือใช้ภายในและ
ภายนอกเซลล์ 

  (2) Golgi apparatus มีลักษณะเป็นถุงบางและแบนเพ่ือทําหน้าที่ลําเลียงโปรตีน
และสารอื่นๆท่ีสร้างจาก ER ให้อยู่ในรูปของ vesicle 

(3) Ribosomes เป็นอนุภาคของ RNA ที่ทําหน้าที่สร้างโปรตีน 

   (4) Mitochondria มีลักษณะเป็นถุง มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้นทําหน้าที่สร้าง ATP ให้กับ
ร่างกาย 

 (5) Lysosome มีลักษณะเป็นถุงภายในบรรจุเอนไซม์ต่างๆ เพ่ือย่อยสลายสิ่งที่ไม่
ต้องการแล้วแต่ถ้าสารที่ไม่สามารถย่อยได้จะส่งออกไปนอกเซลล์หรือถ้าย่อยสลายไม่ได้และไม่
สามารถส่งออกไปยังนอกเซลล์ได้เซลล์จะย่อยสลายตัวเองแทน 

   (6) Centrosome และ centioles เป็นองค์ประกอบที่อยู่ใกล้กับนิวเคลียสมี
ลักษณะเป็นทรงกระบอก มีหน้าที่ช่วยในการแบ่งเซลล์ 
 

3.2 การบาดเจ็บของเซลล์ 

สาเหตุที่ทําให้เซลล์บาดเจ็บ (Cause of cell injury) มีหลายสาเหตุ สรุปได้ดังนี้ 
1) การขาดออกซิเจน (Oxygen Deprivation) 

1.1 Hypoxemia เป็นภาวะรางกายขาดออกซิเจน เกิด จากความผิดปกติของระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ภาวะโลหิตจาง หรือ ภาวะ Carbon monoxide poisoning ทํา
ใหรางกายขาดออกซิเจน 

1.2 Ischemia เป็นภาวะรางกายขาดเลือดไปเลี้ยง ทําใหเซลลบาดเจ็บซ่ึงรุนแรงกวา 
Hypoxemia เนื่องจากรางกายจะขาดทั้งออกซิเจน และขาดสารอาหารสําคัญโดยเฉพาะGlucose ซ่ึง
มาพรอมกับกระแสเลือด นอกจากนั้นยังทําใหของเสียคั่งในรางกายสวนที่ขาดเลือดไปเลี้ยงอีกดวย 

2) สิ่งกระตุนทางกายภาพ (Physical Agents)  
เป็นสิ่งแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม เช่น ความร้อนจัด เย็นจัด การได้รับรังสีที่เป็นอันตรายต่อ

เซลล์ การได้รับอุบัติเหตุจากแรงกด แรงกระแทกต่างๆ หรือแม้กระทั่งสารเคมีที่เราสัมผัสเป็นประจํา
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เช่นการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุความรอน  ความเย็นจัด การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ รังสีและ
กระแสไฟฟา  

3) สารเคมีและยา (Chemical Chemical Agents and Drugs) 

ชนิดของสารเคมีที่ทําใหเซลลบาดเจ็บและตายไดนั้น มีมากมายหลายชนิด แมกระทั่ง 
Glucose เกลือ และออกซิเจน ถามีความเขมขนสูงๆก็ทําใหเซลลบาดเจ็บและตายได 

4) เชื้อกอโรค (Infectious Agents) 

เชื้อที่สามารถกอโรคไดมีมากมายหลายชนิด มีตั้งแตขนาดเล็กมากไมสามารถมองเห็นได
ด้วยตาเปลา เชน เชื้อไวรัส จนกระทั่งสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา เชน พยาธิตัวตืด หรือ Large 

tapeworm นอกจากนั้นยังมีเชื้อที่มีขนาดอยูระหวางเชื้อทั้งสอง คือ เชื้อ Rickettsiae เชื้อแบคทีเรีย
เชื้อรา และหนอนพยาธิ 

5) ปฏิกิริยาทางภูมิคุมกัน (Immunologic Reactions) 

ภูมิคุมกันของรางกายมีหนาที่ตอตานและทําลายสิ่งแปลกปลอมที่เขามาในรางกาย 
บางครั้งปฏิกิริยาภูมิคุมกันของรางกายนอกจากจะทําลายสิ่งแปลกปลอมแลว มีผลทําใหเกิดการ
บาดเจ็บและตายของเซลลได เชนกัน นอกจากนั้นปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันชนิด Anaphylactic reaction ต
อสิ่งแปลกปลอมหรือยารักษาโรค และ ภูมิคุ้มกันของรางกายที่ตอตานเซลลหรือเนื้อเยื่อรางกาย
ตนเอง (Autoimmune reaction) ทําใหเซลลบาดเจ็บและตายเชนกัน 

6) ความผิดปกติทางพันธุกรรม(Genetic Derangements) 

ถามีความผิดปกตทิางพันธุกรรมที่รุนแรงมาก ทําใหพิการตั้งแตกําเนิด เชน Congenital 

malformations associated with Down syndrome หรือ มีความผิดปกติทางพันธุกรรมบางสวน
หรือเฉพาะบางยีน ทําใหเกิดโรคบางอยาง เชน Hemoglobin S in sickle cell anemia และ 
Inborn errors of metabolism ทําใหรางกายขาดเอนไซมบางอยาง เปนผลใหมีเมตาบอลิซึมที่
ผิดปกติไป 

7) ความผิดปกติของสารอาหาร (NutritionalImbalances) 

ความผิดปกติของสารอาหาร มีทั้งการขาดสารอาหารบางอยางทําใหเซลลบาดเจ็บและ
ตาย เช่น การขาดโปรตีนและแคลอรี่ (Protein-calorie deficiencies) และ การขาดวิตามินเกลือแร
บางชนิด นอกจากนั้น ภาวะที่สารอาหารบางอยางเกินความจําเปนเปนสาเหตุที่สําคัญในปจจุบัน เชน 
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ภาวะคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง (Hypercholesterolemia) กับการเกิดโรคหลอดเลือดแข็ง 
(Arterosclerosis) และโรคอวน เปนตน 

 

3.3 การอักเสบและการซ่อมแซม (Inflammation and Repair) 

 การอักเสบ (inflammation) เปนกระบวนการที่รางกายตอบสนองตอสิ่งที่ทําใหเนื้อเยื่อของ
ร่างกายไดรับบาดเจ็บ เชน เชื้อโรค การตายของเซลลจากการขาดเลือดหรือขาดออกซิเจน โดยการ
ตอบสนองโดยกระบวนการอักเสบประกอบดวย การเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด การเขามาของเซลล
เม็ดเลือดขาว และผลกระทบที่เกิดกับรางกายทั้งระบบ (systemic effect) 

 

คําศัพท์ที่ควรทราบเกี่ยวกับการอักเสบ 

Exudation คือการรั่ว (leakage) ของส่วนประกอบของเลือด ได้แก่ ของเหลวและเซลล์ออก
จากหลอดเลือดเข้าสู่ภายในเนื้อเยื่อ หรือช่องลําตัว (body cavity) 

Exudate คือการที่ของเหลวภายนอกหลอดเลือดที่เกิดเนื่องจากกระบวนการอักเสบ 
ประกอบด้วย สารประกอบโปรตีนจาก serum เซลล์ก่อการอักเสบ (inflammatory cells) ซึ่งมักจะ
หมายถึงเซลล์เม็ดเลือดขาว และเศษเซลล์ตาย (cell debris) exudate มักจะมีความถ่วงจําเพาะ 
(specific gravity) สูงกว่า 1.015 หรือ 1.020  

Transudate คือการที่ของเหลวภายนอกหลอดเลือด มีสารประกอบโปรตีน (albumin) น้อย 
มีความถ่วงจําเพาะต่ํากว่า 1.012 หรือ 1.015 

Edema คือการสะสมของของเหลวภายในเนื้อเยื่อซึ่งอยู่นอกหลอดเลือด 

Effusion คือการสะสมของของเหลวภายในช่องต่างๆของร่างกาย หรือช่องลําตัว (body 

cavity) อาจเกิดได้ทั้งจากการอักเสบ หรือไม่ใช่การอักเสบ 

Pus หรือ purulent/suppurative exudate คือหนอง เป็น exudate ที่เกิดจากการอักเสบ
ประกอบด้วยเม็ดเลือดขาวจํานวนมาก (ส่วนใหญ่เป็นชนิด neutrophils) ปะปนกับเศษเซลล์ตาย 
และ fibrin 

ปฏิกิริยาที่สําคัญในการอักเสบ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด การเคลื่อนตัวของ
เซลล์เม็ดเลือดขาว (leukocyte) ออกจากหลอดเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อ ปฏิกิริยาเหล่านี้เกิดขึ้นในระบบ
หลอดเลือดฝอยภายในเนื้อเยื่อ (microcirculation) เป็นปฏิกิริยาที่ช่วยปกปูองเนื้อเยื่อและกําจัดสิ่งที่
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ก่อภยันตราย (โดยใช้วิธี กําจัดหรือ ทําให้เจือจางหรือจํากัดบริเวณ) รวมทั้งกําจัดเนื้อเยื่อที่เสียหาย
หรือตายลงด้วย นอกจากนี้การอักเสบยังมีบทบาทในการเริ่มต้นการซ่อมแซม (repair) 

 

ชนิดของการอักเสบ 

การอักเสบแบ่งตามลักษณะการเกิดโรคทางคลินิก และ ระยะเวลาที่เกิดปฏิกิริยาการอักเสบ 
โดยแบ่งออกเป็น 

1) การอักเสบเฉียบพลัน (acute inflammation) มีอาการของการอักเสบในช่วงเวลาเป็น
นาที/ชั่วโมง/วัน มีลักษณะเด่นคือ 

(1)  มีshort duration  exudation of fluid & plasma proteins และ 
emigration of neutrophils 

(2) transudate / exudate / edema / suppuration 

(3) การอักเสบเป็นหนอง (suppuration) หนองเป็น exudate ที่มี neutrophil อยู่
เป็นจํานวนมาก (neutrophil-rich) ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย (pyogenic bacteria) ใน
บางกรณี แม้ว่าการอักเสบจะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน แต่หากสาเหตุของโรคยังไม่ได้ถูกกําจัดไป จะ
ยังคงพบ neutrophils อยู่เป็นจํานวนมาก ร่วมกับเซลล์ก่อการอักเสบแบบเรื้อรังและการซ่อมแซม  

2) การอักเสบเรื้อรัง (chronic inflammation) มีอาการของการอักเสบในช่วงเวลาหลาย
สัปดาห์หรือหลายเดือน มีลักษณะเด่น คือ long duration  lymphocytes & macrophages 

fibrosis/repair 

 

3.3.1 กระบวนการอักเสบเฉียบพลัน 

 กระบวนการอักเสบเฉียบพลันประกอบดวยลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ 

1) การเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด ทําใหเกิดการไหลเวียนของเลือดมายังบริเวณที่ได
รับบาดเจ็บมากขึ้น 

2) การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของหลอดเลือดขนาดเล็ก ทําใหสารน้ํา โปรตีนและ
เซลลเม็ดเลือดขาว รั่วออกมาภายนอกหลอดเลือด 

3) การเคลื่อนที่ของเซลลเม็ดเลือดขาวมายังบริเวณที่ไดรับบาดเจ็บ และไดรับการ
กระตุนเพื่อใหสามารถกําจัดสิ่งแปลกปลอมตางๆ ได 
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ผลของอักเสบเฉียบพลัน 

หลังจากเกิดกระบวนการอักเสบเฉียบพลันอยางสมบูรณแลว ผลที่เกิดขึ้นในเนื้อเยื่อ
นั้นๆ สามารถแบงได 3 ชนิด คือ 

1) เนื้อเยื่อกลับมาเปนปกติ หลังจากไดกาจํ  ัดเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมนั้นออกไป
แลว (complete resolution) มักพบในกรณีที่มีการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อปริมาณนอย หรือเกิดการ
บาดเจ็บในชวงระยะเวลาสั้นๆ โดยหลังจากกําจัดสาเหตุออกไป permeability ของหลอดเลือดจะ
กลับมาเปน็ปกติเซลล์ neutrophils  จะเกิดการตายแบบ apoptosis สารน้ํา และโปรตีนที่รั่วออกมา
จะถูกดูดซึมกลับทางหลอดน้ําเหลือง เซลล macrophages ทําหนาที่เก็บกินสิ่งแปลกปลอมและเซลล
ตาย 

2) ถูกแทนที่ดวยเนื้อเยื่อพังผืด (healing by connective tissue replacement 

or fibrosis) เกิดในกรณีที่มีการบาดเจ็บรุนแรง มีการทําลายโครงสรางพ้ืนฐานของเนื้อเยื่อ ทําใหเกิด
หนองซึ่งมีไฟบริน (fibrin) อยูจํานวนมากรางกายจะไมสามารถกําจัดสารดังกลาวออกไปได เนื้อเยื่อ
เกี่ยวพันจึงเขาไปแทนที่ 

3) เกิดกระบวนการอักเสบเรื้อรัง (chronic inflammation) เกิดขึ้นในกรณีที่ราง
กายไมสามารถกําจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นใหออกไปจากรางกายไดหมด 

 

3.3.2 กระบวนการอักเสบเรื้อรัง  
การอักเสบเรื้อรัง หมายถึงการอักเสบที่เกิดขึ้นเปนเวลานานเปนสัปดาห หรือเปนเดือน 

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงในเนื้อเยื่อจะพบเซลลอักเสบหลายๆ ชนิด มีการทําลายเนื้อเยื่อบางสวน 
และจะเกิดกระบวนการซอมแซมเนื้อเยื่อควบคูกันไปการอักเสบแบบเรื้อรังจะพบในกรณีตอไปนี้ 

1) การติดเชื้อบางชนิดซึ่งเชื้อโรคสามารถคงอยู ในรางกายไดเปนเวลานาน เชน 
Mycobacterium, Treponema pallidum เชื้อไวรัส เชื้อรา และเชื้อปรสิตบางชนิด ซึ่งเชื้อโรคจะ
กระตุนใหรางกายตอบสนองแบบ delayed type hypersensitivity และเกิดการอักเสบชนิด 

granulomatous inflammation ขึ้น 

2) การสัมผัสกับสารแปลกปลอม ซึ่งเปนอันตรายตอรางกายเปนระยะเวลานาน ซึ่ง  
รางกายไมสามารถย่อยสลายไดทําใหเกิดโรคที่มีการอักเสบเรื้อรัง คือ silicosis นอกจากนี้อาจเกิดจาก
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สารที่มีอยู่ภายในรางกายเอง เชน สารไขมันที่ผิดปกติซึ่งสะสมอยูบริเวณผนังหลอดเลือด ทําใหเกิด
การอักเสบเรื้อรัง เรียก atherosclerosis 

3) การตอบสนองของระบบภูมิคุ มกันที่ผิดปกติต อเนื้อเยื่อของร างกาย 
(autoimmune reaction) ทําใหเกิดโรคกลุม autoimmune diseases ตัวอยางเชน rheumatoid 

arthritis และ systemic lupus erythematosus (SLE) เปนตน 

ลักษณะของการอักเสบเรื้อรังประกอบดวย 

1) พบการแทรกซึมของเซลล อักเสบชนิด mononuclear cells ไดแก
macrophages, lymphocytesและ plasma cells 

2) พบการทําลายเนื้อเยื่อ (tissue destruction) เนื่องจากมีการหลั่งสารกระตุ
นจากเซลลอักเสบชนิดตางๆ 

3) พบกระบวนการซอมแซมเนื้อเยื่อ มีการสรางเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเขามาแทนที่ 
(connective tissue replacement) 

 

3.3.3 อาการทางคลินิกของการอักเสบ (SYSTEMIC EFFECTS OF INFLAMMATION) 

อาการทางคลินิกซ่ึงพบในขณะที่มีการอักเสบ เชน ขณะที่เปนไขหวัด หรือมีฝหนองขึ้น
ในบริเวณตางๆทําใหเรารูสึกไม่สบาย การตอบสนองของรางกายระยะ acute phase responses 

หรือ systemic inflammatory response syndrome (SIRD) เปนมาผลจาก cytokine และสาร  
ตางๆ ซึ่งมีการหลั่งในระหวางที่มีการอักเสบเกิดขึ้น การตอบสนองของรางกายประกอบดวย 

1)  FEVER อาการไขหมายถึง ภาวะที่อุณหภูมิของรางกายมีคาสูงขึ้นกวาปกติ
ประมาณ 1 ถึง 4 องศาเซลเซียสเปนหนึ่งในอาการท่ีพบไดบอยที่สุดอาการหนึ่ง สารที่ทําใหเกิดอาการ
ไขคือ pyrogens ซ่ึงแบงออกเปน 2 ชนิด คือ exogenous pyrogens เชน lipopolysaccharide ใน
แบคทีเรีย ซึ่งจะไปกระตุนใหเซลลเม็ดเลือดขาวสราง endogenous pyrogens ไดแก interleukin-1 
และ tumor necrotic factor ซึ่งสามารถกระตุนเอนไซม cyclooxygenases ใหเปลี่ยนแปลง 
arachidonic acid เกิดเปน prostaglandins ขึ้น โดยเฉพาะ prostaglandin E2ซึ่งจะไปกระตุน 
hypothalamus ใหปรับอุณหภูมิของรางกายใหสูงขึ้น 

2) ACUTE-PHASE PROTEIN ในกระบวนการอักเสบ มีกลไกกระตุนใหอวัยวะ เช
น ตับ สรางโปรตีนบางชนิดมากกว่าปกติ เชน C-reactive protein (CRP) fibrinogen และ serum 
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amyloid A protein(SAA) การสรางโปรตีนในตับเหลานี้ เกิดจากเซลลตับไดรับการกระตุนจาก 
interleukin-6 ใหสราง C-reactive protein และfibrinogen สวน serum amyloid A protein ได
รับการกระตุนจาก interlukin-1 และ tumor necrotic factor  Acute-phase protein หลายชนิด 
เชน CRP การตรวจทางหองปฏิบัติการที่วัดอัตราการตกตะกอนของเลือด เรียก erythrocyte 

sedimentary rate (ESR) ซึ่งหากมีคาสูงขึ้นจะบงบอกวามีกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นในรางกาย
กระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นอาจทําใหมีการสรางสาร SAA จํานวนมากและรวมกลุมกันเกิดเปนภาวะ 

amyoidosis 

3)  LEUKOCYTOSIS ภาวะเม็ดเลือดขาวในเลือดสูง เปนภาวะที่มีเม็ดเลือดขาวใน
กระแสเลือดมากกวา 10,000 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร (คาปกติประมาณ 5,000 ถึง 10,000 เซลล
ต่อลูกบาศกมิลลิเมตร) พบไดบอยในกระบวนการอักเสบ เนื่องจากมีการหลั่ง cytokines หลายชนิด 
โดยเฉพาะ IL-1 และ TNF จะไปกระตุนเซลล์เมด็เลือดขาวในไขกระดูกใหออกสกระแสเลือด และกระ
ตุนใหมีการสรางเซลลเม็ดเลือดขาวในกระดูกมากขึ้น ในภาวะที่มีการอักเสบบางชนิดอาจกระตุนให
เซลลเม็ดเลือดขาวในกระแสเลือดเพ่ิมสูงขึ้นมากกวาปกติมาก คือ 40,000 ถึง100,000 เซลล์ต่อ
ลูกบาศกมิลลิเมตร เรียก leukemoid reaction 

(1) Neutrophilia เปนภาวะที่มีเซลลเม็ดเลือดขาวชนิด neutrophils สูง
ขึ้นกวาปกติสาเหตุสวนใหญเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย 

(2)  Lymphocytosis เปนภาวะที่มีเซลลเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocytes 

สูงมากข้ึนกวาปกติมกมั  ีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส 

(3)  Eosinophilia เปนภาวะที่มีเซลลเม็ดเลือดขาวชนิด eosinophils สูง
มากขึ้นกวาปกต   ิพบในการติดเชื้อปรสิต และผู ปวยที่มีภาวะภูมิแพเชน หอบหืด (bronchial 

asthma) 

4)  OTHER MANIFESTATIONS ลักษณะอ่ืนๆ ที่พบในการอักเสบ เชน ความดันโลหิต
สูงขึ้น ชีพจรเตนไวขึ้น เบื่ออาหาร (anorexia) งวงซึม (somnolence) มีอาการเมื่อยตามรางกาย 
(malaise) สาเหตุเชื่อวาเปนผลมาจาก cytokines ชนิดตางๆ ที่มีการหลั่งในระหว่างกระบวนการ
อักเสบ 
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เซลล์และเนื้อเยื่อที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการอักเสบ  คือ เซลล์เม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือด 
หลอดเลือด เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue) ทั้งในส่วนของเซลล์และส่วนของโครงร่าง
กระบวนการอักเสบมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดและดําเนินไปร่วมกับกระบวนการซ่อมแซม ( repair) 

ซ่ึงการอักเสบประกอบด้วย 

1) เซลล์เม็ดเลือด 

(1) neutrophils (polymorphonuclear leukocyte) เป็นเซลล์ที่สามารถ
จับกินสิ่งแปลกปลอม (phagocytic cell) มีบทบาทสําคัญมากในการต้านทานการติดเชื้อแบคทีเรีย 
ภายในไซโตพลาสม มี granule บรรจุเอนไซม์ต่างๆ ซึ่งสามารถสร้าง oxygen metabolites ที่เป็น
พิษ (radicals) 

(2) Monocyte & mononuclear phagocytes (macrophage หรือ 
histiocyte) มีหน้าที่เก่ียวกับ phagocytosis เป็นสําคัญ 

(3) Lymphocytes ซึ่งประกอบด้วยชนิดที่สําคัญ ได้แก่ B- และ T-

lymphocyte B-lymphocyte ที่อยู่ภายในเนื้อเยื่ออาจถูกกระตุ้นให้เปลี่ยนเป็น plasma cell 

(4) Eosinophils เป็นเซลล์ก่อการอักเสบชนิดสําคัญที่พบในภาวะภูมิแพ้ 
(allergy) และ การติดเชื้อจําพวกปรสิต หรือ เชื้อรา ภายใน granule ของ eosinophil มี major 

basic protein ซึ่งมีคุณสมบัติทําลายแบคทีเรียและปรสิต 

(5) Basophils and mast cells เป็นเซลล์สําคัญในปฏิกิริยาภูมิแพ้ สามารถ
สร้างและหลั่ง histamine 

(6) เกร็ดเลือด (platelet) มีบทบาทในการทําให้เลือดหยุดไหล และสร้างสาร
สื่อกลาง (mediator) เกี่ยวกับการอักเสบแทบทุกขั้นตอน 

2) เซลล์และส่วนประกอบของ stroma (stromal elements) 

(1) Endothelial cell มีบทบาทสําคัญมากใน vascular change ของ
กระบวนการอักเสบ 

(2) Fibroblast 

(3) เซลล์กล้ามเนื้อเรียบ (smooth muscle cell) 

(4) Extracellular matrix proteins ได้แก่ collagen, elastic fiber, 

hyaluronic acid, proteoglycans, glycoproteins เป็นต้น 
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การอักเสบเกิดขึ้นได้จากสาเหตุต่างๆ มากมาย แบ่งได้เป็น การติดเชื้อ (infection) และ
สาเหตุที่ไม่ใช่การติดเชื้อ ซึ่งมีหลากหลาย เช่น สารเคมี สิ่งแปลกปลอมจากภายนอกร่างกาย ปฏิกิริยา
ทางภูมิคุ้มกัน การตายของเนื้อเยื่อ ภยันตรายจากการบาดเจ็บ (trauma) เป็นต้น 

 

3.4 การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ 

เซลล์จะอยู่รอดได้ต้องได้รับสารอาหารและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ในภาวะที่มีอันตราย
เซลล์ต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้จนบางครั้งอาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง
โครงสร้างและหน้าที่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอันตรายที่เซลล์ได้รับ และ
ความสามารถในการปรับตัวของเซลล์ ซึ่งการปรับตัวจะเป็นไปตามตัวกระตุ้นที่เป็นสาเหตุเพ่ือให้
เหมาะสมกับการท างานของเซลล์ ดังแสดงในรูปที่ 3 แต่ในบางครั้งการปรับตัวของเซลล์บางชนิดก็
อาจเป็นโทษต่อร่างกายได้ซึ่งการปรับตัวของเซลล์ที่พบได้บ่อยคือ Hyperplasia, Hypertrophy  

Atrophy  และMetaplasia โดยมีรายละเอียดคือ 

1) Hyperplasia 

เป็นความผิดปกติของเซลล์ที่มีปริมาณหรือจํานวนเซลล์ที่เพ่ิมมากขึ้นจนส่งผลให้อวัยวะนั้นๆ 
หรือเนื้อเยื่อเกิดการขยายตัวตามไปด้วย โดยสาเหตุมักเกิดจากการได้รับสารกระตุ้นจากภายนอก
ร่างกาย  

2) Hypertrophy 

เป็นความผิดปกติของเซลล์โดยเซลล์จะมีขนาดใหญ่ขึ้น ส่งผลให้อวัยวะนั้นๆ มีขนาดใหญ่ขึ้น
ตามไปด้วยเช่นเดียวกับ hyperplasia แต่ hypertrophy นั้นจํานวนเซลล์จะยังเท่าเดิม ทั้งนี้เกิดจาก
ความผิดปกติในกระบวนการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติไป จากการตรวจเซลล์ที่เกิด hyperplasia จะพบว่ามี
ส่วนประกอบของเซลล์หรือ DNA มากกว่าเซลล์ปกติสาเหตุที่ทําให้มีองค์ประกอบมากกว่าเซลล์ปกติ
เนื่องจากมีความผิดปกติในการแบ่งเซลล์ขั้นตอน mitosis 

3) Atrophy 

เป็นความผิดปกติของเซลล์ที่มีลักษณะของการฝุอและการเหี่ยวของเซลล์ส่งผลให้อวัยวะนั้นๆ 
มีขนาดลดลง โดย atrophy สามารถพบได้ทั้งในภาวะปกติและการเกิดโรค ในภาวะปกติร่างกายจะ
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เกิดการฝุอหรือเหี่ยวโดยธรรมชาติอยู่แล้ว เช่นการหดหรือฝุอของกล้ามเนื้อหรือเซลล์สมอง เมื่อมีอายุ
เพ่ิมมากข้ึน 

4) Metaplasia 

คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์ชนิดหนึ่งไปเป็นเซลล์อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นการปรับตัวของ
เซลล์เมื่อได้รับอันตรายจากสิ่งที่มากระทบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถทนต่อสภาวะนั้นๆ ได้ และ
เซลล์จะปรับเปลี่ยนเป็นเซลล์ชนิดเดิมได้เมื่อสิ่งกระตุ้นหมดไป เช่นเซลล์เยื่อบุหลอดลมของคนสูบบุหรี่
จะเปลี่ยนจาก ciliated columnar epithelial cell เป็น stratified squamous epithelium ได้ 

การอักเสบเป็นการทําลายและการกําจัดสิ่งที่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อ และก่อให้เกิดการ
ซ่อมแซมและการงอกใหม่ (regeneration) ในบริเวณที่เนื้อเยื่อเสียหายไป ทําให้เนื้อเยื่อหรืออวัยวะ
สามารถทําหน้าที่ตามปกติหรือใกล้เคียงกับภาวะปกติ ในกรณีที่เนื้อเยื่อนั้นไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพ
เดิมได้ ก็จะเกิดแผลเป็น (scar) ขึ้นแทนที่ ตามปกติ การอักเสบจะดําเนินไปเป็นลําดับ ได้แก่ การ
เริ่มต้น (initiation)  การขยายผล (amplification) และการสิ้นสุด (termination) 

 

การเปลี่ยนแปลงของการอักเสบเฉียบพลัน ได้แก่ 

1) การขยายตัวของหลอดเลือด (vasodilatation) ทําให้มีเลือดมาเลี้ยงเพ่ิมข้ึน 

เกิดจากฤทธิ์ของสารสื่อกลาง (mediator) หลายชนิด ซึ่งออกฤทธิ์ที่ endothelial cell และ 
เซลล์กล้ามเนื้อเรียบ ในทันทีหลังจากเนื้อเยื่อได้รับภยันตราย จะเกิดการตีบแคบของหลอดเลือด 
(vasoconstriction) ขึ้นชั่วคราวเพียง 2-3 วินาทีหรือนาที เป็นปฏิกิริยา reflex จากนั้นจึงเกิด 
vasodilatation ของ precapillary arteriole ตามมา ทําให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นมีสีแดง มีอุณหภูมิ
สูงขึ้น และมีเลือดมาเลี้ยงมาก (hyperemia) 

2) การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของหลอดเลือด ทําให้เซลล์และสารประกอบโปรตีนรั่วไหล
ออกนอกหลอดเลือดได้ 

การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของหลอดเลือดเกิดจากฤทธิ์ของ mediator ต่าง ๆ ทําให้เพ่ิม
การซึมผ่านผนังหลอดเลือด (increased vascular permeability) เมื่อมีการรั่วไหลของของเหลว
ออกภายนอกหลอดเลือด เลือดจะข้นหนืดมากขึ้นและไหลช้าลง (stasis) ทําให้เม็ดเลือดขาวสามารถ
ไหลเวียนเข้ามาใกล้บริเวณผนังหลอดเลือด (margination) จนสามารถยึดเกาะ (adhesion) ติด 
endothelial cell โดยทั่วไป กลไกที่สําคัญที่ทําให้เกิดการเพิ่มของ vascular permeability ได้แก่ 



44 

 

(1) Endothelial cell contraction เป็นกลไกที่พบมากที่สุด เป็น reversible 

change มักจะเกิดขึ้นกับ หลอดเลือดชนิด venule ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20-60 
ไมครอนเท่านั้น โดยอาศัยสารสื่อกลาง (mediator) หลายชนิด เช่น histamine bradykinin 

leukotrienes เป็นต้น เมื่อ endothelial cell หดตัวจะทําให้ช่องว่างระหว่าง endothelial cell 

(intercellular gap) กว้างมากขึ้น การหดตัวของ endothelial cell เกิดข้ึนได้เร็วเกือบจะทันทีหลังมี
ภยันตรายต่อเนื้อเยื่อ แต่คงอยู่ เป็นระยะเวลาสั้นเพียงประมาณ 15-30 นาที อาจเรียกเป็น 
immediate transient response 

(2) Cytoskeletal and junctional reorganization (endothelial retraction) 

เป็น reversible change ของช่องว่างระหว่างเซลล์ (intercellular gap) เกิดขึ้นได้ที่ venule และ 
capillary เนื่องจากการจัดเรียงตัวใหม่ของโดรงสร้าง (cytoskeleton) ของ endothelial cell โดย 
mediator จําพวก cytokines เช่น interleukin-1 (IL-1) tumor necrosis factor (TNF) 

interferon-y (IFN-Y) เป็นต้น endothelial retraction เกิดขึ้นได้ช้ากว่า endothelial 

contraction เกิดเม่ือระยะเวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมง แต่คงอยู่นานกว่า 24 ชั่วโมง 
(3) Direct endothelial injury ในกรณีที่ภยันตรายนั้นทําลาย endothelial cell 

โดยตรง เช่น การบาดเจ็บจากความร้อน (burn injury) หรือ การติดเชื้อที่รุนแรง เป็นต้น จะเกิด การ
ตายและการหลุดลอก (detachment) ของ endothelial cell เกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถ
กลับคืนได้ (irreversible) ซึ่งเกิดขึ้นเร็วและคงอยู่เป็นเวลานานหลายชั่วโมง จึงอาจเรียกว่า 
immediate sustained response การเปลี่ยนแปลงนี้จะสามารถเกิดกับหลอดเลือดทั้งชนิด venule 

capillary และ arteriole ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ microcirculation 

(4) Delayed prolonged leakage เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ทราบกลไกที่
ชัดเจน แต่ทําให้หลอดเลือดมีการซึมผ่านเพ่ิมขึ้นภายหลังจากได้รับ injury เป็นเวลา 2-12 ชั่วโมง 
และคงอยู่หลายชั่วโมง เกิดข้ึนได้ท่ี venule และ capillary 

(5) Leukocyte-mediated endothelial injury ในการอักเสบจะมีการเกาะยึด
ของเม็ดเลือดขาวบน endothelial cell สารที่เป็นพิษและเอนไซม์ของเม็ดเลือดขาวมีส่วนทําลาย 
endothelial cell เกิดเป็น irreversible change 
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(6) Leakage from regenerating capillaries ในกระบวนการซ่อมแซม จะมีการ
สร้างหลอดเลือดใหม่ (angiogenesis) หลอดเลือดเหล่านี้ยังไม่มี intercellular junction ที่สมบูรณ์ 
ทําให้มีการรั่วไหลของสารต่างๆออกจากหลอดเลือด 

3) การเคลื่อนตัวของเม็ดเลือดขาวออกจากหลอดเลือด เข้าสู่เนื้อเยื่อที่เกิดภยันตราย 

ลําดับขั้นตอนของเม็ดเลือดขาวที่จะเคลื่อนตัวออกนอกหลอดเลือด (extravasation) ได้แก่ 

(1) การเคลื่อนตัวของเม็ดเลือดขาวภายในหลอดเลือด ได้แก่ การเคลื่อนเข้าใกล้ผนัง
หลอดเลือด (margination) การหมุนไปบนผนังหลอดเลือด (rolling) เพ่ือให้ได้ตําแหน่งที่เหมาะสม
ของการยึดเกาะ และการยึดเกาะ (adhesion) 

(2) การเคลื่อนตัวผ่านผนังหลอดเลือด (transmigration หรือ diapedesis) 

 

3.5 ผลลัพธ์ของการอักเสบเฉียบพลัน 

1) การคืนสภาพปกติอย่างสมบูรณ์ (complete resolution) เมื่อปฏิกิริยาการอักเสบ
สามารถกําจัดสิ่งที่เป็นสาเหตุของภยันตรายต่อเนื้อเยื่อ โดยที่เนื้อเยื่อไม่ได้ถูกทําลายไปมากนัก เม็ด
เลือดขาวมาเก็บกินเซลล์ตายและสิ่งแปลกปลอมได้หมด การสร้าง mediator ก็จะหยุดลง หลอด
เลือดกลับคืนสู่สภาพปกติ ของเหลวที่รั่วออกมาในเนื้อเยื่อที่บวมถูกดูดซึมกลับคืน เมื่อการอักเสบ
สิ้นสุดลง เนื้อเยื่อสามารถกลับคืนสู่สภาพปกติ 

2) การสร้างพังผืด (fibrosis) เป็นการสมาน (healing) ด้วย connective tissue หรือ
เนื้อเยื่อพังผืด (fibrous tissue) เกิดขึ้นเมื่อเนื้อเยื่อถูกทําลายเป็นอย่างมาก หรือ เซลล์เนื้อเยื่อนั้นไม่
สามารถงอกใหม่ได้ จึงเกิด fibrous tissue ขึ้นแทนที่ หรือ ในกรณีที่ exudate ที่เกิดขึ้น
ประกอบด้วย fibrin จํานวนมากจนร่างกายไม่สามารถทําลายหรือดูดซึมได้หมด จะเกิด fibrous 

tissue ขึ้นแทนที่เรียกว่า organization (คํา “organization” อาจมีการใช้ในความหมายอ่ืนเกี่ยวกับ 
fibrosis/repair ได้ด้วย) 

3) การเป็นฝี (abscess formation) 

4) การอักเสบดําเนินต่อไปเป็นการอักเสบเรื้อรัง 
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การสมานของแผล  
อาจจําแนกออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ 

1) การสมานของแผล โดย first intention เกิดขึ้นในแผลที่มีการทําลายเนื้อเยื่อน้อยมาก 
เช่น แผลมีดบาด ซึ่งได้รับการเย็บแผลทันที หรือ แผลผ่าตัด แผลไม่มีการติดเชื้อแทรกซ้อน แผลเป็นที่
เกิดข้ึนมีขนาดเล็ก การสมานแผลเป็นไปตามข้ันตอนใกล้เคียงกับทฤษฎี 
 เมื่อเกิดแผลขึ้นจะมีเลือดออก เกิดเป็นลิ่มเลือด (clotted blood) ปิดที่ปากแผล fibrin ใน
ลิ่มเลือดจะช่วยยึดประสานเนื้อเยื่อไว้ด้วยกัน 

 

ตารางที่ 1 ขั้นตอนที่สําคัญในการสมานแผลโดย first intention ของผิวหนัง (เวลาโดยประมาณ) 

เวลา  การเปลี่ยนแปลง  
ภายใน 1 วัน  มีการแทรกซึมของ neutrophil เข้าไปในลิ่มเลือด  

1-2 วัน  เซลล์เยื่อบุเพ่ิมจํานวนและงอกออกไปจากขอบแผลเพ่ือเชื่อมต่อกัน  

3 วัน  macrophage เริ่มเข้าแทนที่ neutrophil เริ่มมี vascular proliferation 

เด่นชัด และ มี migration ของ fibroblast และ myofibroblast เข้ามา และ
มีการเพิ่มจํานวนขึ้น  

5 วัน  granulation tissue เข้าแทนที่ clotted blood ทั้งหมด 

(neovascularization)  

เริ่มมีการสะสม extracellular matrix และ collagen (type III)ใน 

granulation tissue  

เซลล์เยื่อบุของ epidermis ที่เกิดใหม่มีพัฒนาการ (maturation)  

7 วัน  มีการสะสมของ collagen type I เด่นชัด ความแข็งแรงของบาดแผล 

(wound tensile strength) คิดเป็นร้อยละ 10 ของความแข็งแรงผิวหนังปกติ  
1 เดือน  connective tissue แทนที่บริเวณแผล กลายเป็นแผลเป็น (scar) ในขณะที่

การแทรกซึมของเซลล์ก่อการอักเสบลดลง  
3 เดือน  แผลมีความแข็งแรงประมาณร้อยละ 70-80 ของผิวหนังปกติและคงอยู่ใน

ระดับนี้ค่อนข้างคงที่หรือ เพ่ิมข้ึนตามปริมาณ collagen ที่สะสม จํานวนหลอด
เลือดลดลง skin appendages ที่ถูกทําลายจะไม่สามารถงอกใหม่กลับคืนได้  

 

2) การสมานของแผล โดย second intention ในกรณีแผลที่มีการทําลายของเนื้อเยื่อมาก
ขึ้น จะมีปฏิกิริยาการอักเสบรุนแรง และมีการซ่อมแซมได้ยากกว่าแบบแรก เนื้อเยื่ออาจเสียลักษณะ
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โครงสร้างเดิมไปโดยถาวร ความแตกต่างการสมานของแผล โดย second intention จาก การสมาน
ของแผล โดย first intention ได้แก่ 

(1) เกิดปฏิกิริยาการอักเสบรุนแรงกว่า เกิด exudate เนื้อตาย และ fibrin มากกว่า 

(2) เกิด granulation tissue มากกว่า 

(3) มีการหดตัวของบาดแผลเป็นกลไกที่สําคัญของการสมานแผล 

 

3.6 กระบวนการในการซ่อมแซม 

กระบวนการในการซ่อมมีปัจจัยหลักต่อไปนี้ ได้แก่ 

1) growth factor 

 การเจริญของเนื้อเยื่อตามปกตินั้นควบคุมโดยการออกฤทธิ์ที่คานกันระหว่าง growth factor 

และ growth inhibitor growth factor ที่สําคัญ ได้แก่ epidermal growth factor, transforming 

growth factor, IL-1, TNF เป็นต้น 

2) ปฏิกิริยา (interaction) ระหว่างเซลล์ต่อเซลล์และ ระหว่างเซลล์ต่อ matrix 

 ในภาวะปกติมีการควบคุมการเพ่ิมจํานวนของเซลล์  โดยกลไกที่ เรียกว่า density-

dependent regulation ซึ่งเป็นการควบคุมไม่ให้มีการเพ่ิมจํานวนเซลล์มากจนเกินไปโดยผ่านปัจจัย
เกี่ยวกับภาวะแวดล้อมในระดับเซลล์ (microenvironment) หรือ จํานวนของ receptor สําหรับ 
growth factor หรือ ปริมาณของ growth inhibitor ดังจะเห็นได้ว่า การเพ่ิมจํานวนของเซลล์อย่าง
มากในระหว่างการซ่อมแซมจะหยุดลงได้เองเมื่อซ่อมแซมส่วนที่เสียหายสําเร็จ เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น
ผ่านกลไกที่เป็นปฏิกิริยาระหว่างเซลล์ กับ extracellular matrix ซึ่งมีส่วนประกอบที่สําคัญ ได้แก่ 
collagen laminin proteoglycans ชนิดและปริมาณขององค์ประกอบใน extracellular matrix 

จะมีผลต่อการเจริญของเซลล์และเนื้อเยื่อ โดยเซลล์จะมี surface receptor ต่อสารโปรตีนชนิดต่างๆ
ใน extracellular matrix 

3) การสร้างและการสะสมของ extracellular matrix 

 การสร้างและการสะสมของ matrix โดยเฉพาะ collagen รวมถึงความแข้งแรงของ
บาดแผล (wound strength) เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกิดขึ้นใหม่ในบริเวณบาดแผลจะมีความแข็งแรงได้
ต้องอาศัยส่วนประกอบใน extracellular matrix ที่สําคัญ ได้แก่ collagen เป็นสารโปรตีนที่เป็น
โครงสร้างนอกเซลล์ที่สําคัญที่สุดในสัตว์ collagen เป็นองค์ประกอบสําคัญของ fibrous tissue, 

basement membrane, กระดูก, กระดูกอ่อน, กระจกตา, หรือ ลิ้นหัวใจ สร้างขึ้นโดย fibroblast มี
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อยู่เป็นจํานวนมากมายหลายชนิด (type) คือชนิดที่เป็นเส้นใย (fibrillar) ที่สําคัญ ได้แก่ Type I, II 

and III และชนิดที่ไม่มีรูปร่างแน่นอน (amorphous) ได้แก่ Type IV, V and VI พบที่ basement 

membrane และเนื้อเยื่อ interstitial 

 (1) collagen เป็นสารที่ค่อนข้างต้านทานต่อการย่อยสลาย แต่สามารถย่อยได้โดยเอนไซม์ 
collagenase ซึ่งมีอยู่ในเซลล์หลายชนิด ได้แก่ fibroblast, macrophage, polymorphonuclear 

leukocytes เป็นต้น โดยเก็บอยู่ในรูปของ procollagenase ที่ยังไม่ออกฤทธิ์ collagenase มี
บทบาทสําคัญในการย่อยสลายและกําจัดเนื้อเยื่อที่เสียหายไปเนื่องจากภยันตราย นับเป็นส่วนสําคัญ
สําหรับการซ่อมแซมต่อไป และยังมีบทบาทสําคํญใน remodeling ของเนื้อเยื่ออีกด้วย อย่างไรก็ตาม 
ในโรคที่มีพยาธิสภาพเกี่ยวกับการอักเสบบางชนิด collagenase ก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดการ
ทําลายของเนื้อเยื่ออย่างต่อเนื่องจนเกิดความพิการได้ เช่น rheumatoid arthritis เป็นต้น 

 (2) fibroblast และ myofibroblast เป็นเซลล์ชนิดสําคัญที่สร้าง collagen และ 
extracellular matrix ชนิดอ่ืนที่สําคัญ ได้แก่ elastic fiber laminin proteoglycans และ 
fibronectin ปัจจัยที่กระตุ้นการสร้าง collagen ได้แก่ growth factor และ cytokine ที่หลั่งจาก
เม็ดเลือดขาวและ fibroblast นอกจากนี้ในกระบวนการสร้าง collagen ยังจําเป็นต้องอาศัย วิตามิน
และแร่ธาตุบางชนิด เช่น วิตามิน ซี บาดแผลที่กําลังสมานนั้นเป็นบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ปัจจัยใดๆที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในบาดแผล (เช่น ปริมาณ
ออกซิเจน ภาวะความเป็นกรด-ด่าง chemical mediator เป็นต้น) ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน จะมี
ผลกระทบต่อการสะสมของเซลล์และ extracellular matrix ภายในบาดแผล ความแข็งแรงของ
บาดแผลจะข้ึนอยู่กับ ระยะเวลาหรืออายุของบาดแผล ปริมาณและชนิดของ collagen ที่สะสมอยู่ ซึ่ง
มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสมดุลระหว่างการสร้างและการสลาย collagen 

ภาวะแทรกซ้อน (complication) ของการซ่อมแซม 

1) การสร้างแผลเป็นไม่แข็งแรงเพียงพอ เช่น ภาวะแผลแยก  
2) การสร้างแผลเป็นมากเกินไป เช่น hypertrophic scar keloid หรือ การสร้าง 

granulation tissue มากเกินไปจนขัดขวางไม่ให้เยื่อบุงอกมาปกคลุมแผลได้ เป็นต้น keloid เป็นรอย
โรคที่มีการสร้างและสะสม collagen ในแผลเป็นอย่างมากและผิดปกติ เส้นใยของ collagen ที่พบ 
ติดสีชมพูเข้มและมีขนาดใหญ่ผิดปกติ การเกิด keloid พบเป็นกับบางบุคคล และมีแนวโน้มจะเกิดขึ้น
ได้อีกในแผลเป็นแห่งอื่น มักพบในชาวผิวดําได้บ่อยกว่าชนชาติอ่ืน 

3) การรบกวนหรือขัดขวางการทําหน้าที่ของอวัยวะ เช่น เกิดพังผืดอย่างมากทําให้มีการดึง
รั้งเนื้อเยื่อหรืออวัยวะจนพิการหรือทําหน้าที่ไม่ได้ (excessive contraction) 
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4)  การเกิดเนื้องอก การอักเสบและการซ่อมแซมอย่างมาก เป็นเวลานานในผู้ปุวยบางราย 
อาจเป็นปัจจัยเสริมให้มีการเจริญของเนื้อเยื่ออย่างผิดปกติที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเกิดมะเร็ง
ผิวหนังในแผลเรื้อรัง เป็นต้น 

 

3.7 การตายของเซลล์ (Cell death) 

การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่ได้รับอันตรายอาจจะสามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้หรืออาจจะ
เกิดการตายของเซลล์ก็ได้ แล้วแต่ความรุนแรงของอันตรายที่ได้รับและความสามารถในการปรับตัว
ของเซลล์นั้นๆ รูปแบบของการเกิดการตายของเซลล์มีอยู่ 2 รูปแบบหลักๆ คือ necrosis และ
apoptosis โดยมีรายละเอียดคือ 

Necrosis หรือเนื้อตายเป็นการตายของเซลล์ที่มีสาเหตุมาจากการขาดเลือดมาเลี้ยงเซลล์เป็น
หลักหรือการได้รับสารเคมีท่ีทําให้เซลล์ขาดเลือดไปเลี้ยงจนเกิดพยาธิสภาพขึ้น 

 Apoptosis มีสาเหตุเกิดจากภายในเซลล์ที่เหนี่ยวนําให้เกิดการตายของเซลล์ขึ้น (suicide 

program) ซึ่งกระบวนการเกิด apoptosis นี้สามารถพบได้ในภาวะปกติของร่างกายด้วยทั้งนี้เพ่ือ
กําจัดเซลล์ที่ไม่ต้องการ 
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3.8 สรุป 

 เซลล์เป็นหน่วยที่ เล็กที่สุดของสิ่ งมีชีวิตมีองค์ประกอบหลัก คือ เยื่อหุ้มเซลล์  ( Cell 

membrane) ซึ่งทําหน้าที่ช่วยให้เซลล์คงรูปร่างอยู่ได้ และปกปูองอันตรายแก่เซลล์  นิวเคลียส 
(Nucleus) มีหน้าที่หลักในการแบ่งเซลล์และถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และองค์ประกอบใน 
cytoplasm  สาเหตุที่ทําให้เซลล์บาดเจ็บ ได้แก่ การขาดออกซิเจน ภาวะที่รางกายขาดเลือดไปเลี้ยง 
สิ่งกระตุนทางกายภาพ สารเคมีและยา รวมทั้งเชื้อกอโรค 

ปฏิกิริยาที่สําคัญในการอักเสบ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด การเคลื่อนตัวของ
เซลล์เม็ดเลือดขาว (leukocyte) ออกจากหลอดเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อ ปฏิกิริยาเหล่านี้เกิดขึ้นในระบบ
หลอดเลือดฝอยภายในเนื้อเยื่อ (microcirculation) เป็นปฏิกิริยาที่ช่วยปกปูองเนื้อเยื่อและกําจัดสิ่งที่
ก่อภยันตราย (โดยใช้วิธี กําจัดหรือ ทําให้เจือจางหรือจํากัดบริเวณ) รวมทั้งกําจัดเนื้อเยื่อที่เสียหาย
หรือตายลงด้วย นอกจากนี้การอักเสบยังมีบทบาทในการเริ่มต้นการซ่อมแซม (repair) 
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3.9 คําถามท้ายบท 

1) สาเหตุที่ทําให้เซลล์บาดเจ็บมีอะไรบ้าง 
2) การอักเสบมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร 

3) อธิบายกลไกการอักเสบ 

4) ผลลัพธ์ของการอักเสบเฉียบพลันมีอะไรบ้าง 
5) กระบวนการในการซ่อมมีปัจจัยอะไรบ้าง 
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แผนการบริหารการสอน 

บทที่ 4 

พยาธิสรีรวิทยาของมะเร็ง 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยา  อาการ  กลไกการเกิดมะเร็ง
ตลอดถึงแนวทางการดูแลรักษามะเร็ง 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. บอกความหมายของมะเร็งได้ 
2.  อธิบาความแตกต่างระหว่างเนื้องอกธรรมดากับมะเร็งได้ 
3. บอกชนิดและความรุนแรงของมะเร็งได้ 
4. บอกปัจจัยเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของเซลล์มะเร็งได้ 
5. อธิบายกลไกการเกิดมะเร็งได้ 
6. อธิบายลักษณะการแพร่กระจายของเชลล์มะเร็งได้ 
7.  บอกอาการและอาการแสดงของมะเร็งได้ 
8. อธิบายความผิดปกติและหลักการรักษามะเร็งได้ 
9. บอกชนิดของมะเร็งที่สามารถรักษาให้หายได้ 

 

ขอบเขตของเนื้อหา 

1. ความหมายของมะเร็ง 
2. ความแตกต่างระหว่างเนื้องอกธรรมดากับมะเร็ง 
3. ชนิดและความรุนแรงของมะเร็ง 
4. ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง 
5. การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง 
6. กลไกการเกิดมะเร็ง 
7. การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อเซลล์มะเร็ง 



54 

 

8. อาการและอาการแสดงของมะเร็ง 
9. การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง 
10. หลักการรักษามะเร็ง 
11. สรุป  

 12.  คําถามท้ายบท 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ขั้นนํา 
1. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 5-6 คน 

2. ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนรายชื่อโรคมะเร็งที่รู้จัก 

3. ให้แต่ละกลุ่มยกตัวอย่างโรคมะเร็งที่เคยรู้จักหรือมีประสบการณ์ 
ขั้นสอน 

1. แจกกรณีศึกษาโรคมะเร็งที่พบบ่อย 

2. ให้สมาชิกกลุ่มเขียนสรุปเนื้อหา  ได้แก่  ลักษณะของโรค  อาการ  การรักษา   

3. กลุ่มนําเสนอเนื้อหาที่ได้ศึกษา 

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. ประเมินการนําเสนอและการตอบคําถาม 

3. ตรวจผลงานนักศึกษา   
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บทที่ 4 

พยาธิสรีรวิทยาของมะเร็ง 

 

ขอบเขตของเนื้อหา 

4.1 ความหมายของมะเร็ง 

4.2 ความแตกต่างระหว่างเนื้องอกธรรมดากับมะเร็ง 

4.3 ชนิดและความรุนแรงของมะเร็ง 

4.4 ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง 

4.5 การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง 

4.6 กลไกการเกิดมะเร็ง 

4.7 การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อเซลล์มะเร็ง 

4.8 อาการและอาการแสดงของมะเร็ง 

4.9 การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง 

4.10 หลักการรักษามะเร็ง 

4.11  สรุป 

4.12 คําถามท้ายบท  
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4.1 ความหมายของมะเร็ง  

  มะเร็ง หมายถึง โรคท่ีเกิดจากเซลล์หรือเนื้อเยื่อในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง หรือการ
แบ่งตัวแบบกระจายอย่างรวดเร็ว โดยอาจลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียง หรือแพร่กระจาย
(metastasis)ไปตามอวัยวะที่สําคัญต่าง ๆ ได้   ซึ่งลักษณะเฉพาะของเชลล์มะเร็งมี 4 ลักษณะที่
สําคัญ  คือ 

1) Clonality  หมายถึง เซลล์ต้นกําเนิดเป็นเซลล์ปกติที่มีความผิดปกติท่ีสารพันธุกรรม 

2) Autonomy   หมายถึง  เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตได้ด้วยตัวเอง 
3) Anaplasta   หมายถึง เซลล์มะเร็งจะไม่พัฒนาเป็นเซลล์ที่เจริญเติบโตเต็มที่  ไม่มีการ

ตายของเซลล์ (เป็นเซลล์ตัวอ่อนเจริญเติบโตตลอดเวลา) 
4) Metastasis  หมายถึง  เซลล์มะเร็งสามารถกระจายไปตามส่วนต่างๆของร่างกายได้  

ทางน้ําเหลือง  กระแสเลือดและผังตัวได้ทุกอวัยวะ 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ให้ความหมายของมะเร็งว่า  คือกลุ่มของโรคที่เกิดจากเซลล์ของ
ร่างกายที่เป็นสารพันธุกรรม (DNA) มีความผิดปกติ  ส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโตและแบ่งตัวเพิ่ม
จํานวนเซลล์อย่างรวดเร็วและมากผิดปกติ    
 

4.2 ความแตกต่างระหว่างเนื้องอกธรรมดากับมะเร็ง 
 เนื้องอกธรรมกับมะเร็งมีความแตกต่างกันหลายอย่าง  รวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ร่างกาย  โดยเนื้องอกธรรมดาจะไม่ลุกลามและไม่แพร่กระจายไปสู่อวัยวะอ่ืน  และส่วนใหญ่ไม่เกิด
อันตรายถึงแก่ชีวิต  ส่วนมะเร็งพบว่าก้อนมะเร็งจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  มีการแพร่กระจายไปสู่
อวัยวะใกล้เคียงและไกลออกไป   และที่มีผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายรวมทั้งมีอันตรายถึง
แก่ชีวิตได้   ซึ่งความแตกต่างระหว่างเนื้องอกธรรมกับมะเร็งสรุปได้ดังตาราง ที่ 2 
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ตาราง ท่ี 2 แสดงความแตกต่างระหว่างเนื้องอกธรรมดากับมะเร็ง 

ลักษณะ 

ความแตกต่าง 
เนื้องอกธรรมดา 

 Benign tumor 

มะเร็ง 
 Malignant tumor 

Differentiation 

ความแตกต่างกันของเซลล์ 

ค่อนข้างมาก  เซลล์มีลักษณะ
คล้ายเซลล์เนื้อเยื่อต้นกําเนิด 

มีน้อย  เซลล์มีลักษณะเหมือน
เซลล์ตัวอ่อน  โครงสร้างไม่มี
รูปแบบที่แน่นอน 

Rate of  growth 

อัตราการเจริญเติบโต 

ก้อนโตช้าๆ  ลดขนาดหรือหยุด
โตได้ ไม่ค่อยพบ mitosis 

โตเร็ว  mitosis มากและ
ผิดปกติ 

Mode of  growth 

ลักษณะของการเจริญเติบโต 

ก้อนโตขยายจากจุดกําเนิด  ผิว
เรียบ  มี capsule หุ้ม 

ก้อนโตออกไม่เป็นระเบียบ
แทรกไปในเนื้อเยื่อรอบๆขอบ
ขรุขระ  มักไม่มี capsule หุ้ม 

Vascularity(เส้นเลือด) พบน้อย พบมาก 

Systemic effect 

ผลกระทบ 

มีผลน้อย   มีผลมาก 

Metastasis  

การแพร่กระจาย 

ไม่มี พบได้เสมอ 

ปรับปรุงมาจาก : สุดาพรรณ ธัญจิรา, 2545  (ในสุจินดา  ริมศรีทองและคณะ,2545) 

 

4.3 ชนิดและความรุนแรงของมะเร็ง 
 ชนิดของมะเร็ง (Classification of cancer)  แบ่งตามเซลล์ต้นกําเนิดได้เป็น 4 กลุ่มคือ 

1) Carcinoma  มีเซลล์ต้นกําเนิดจาก epithelium cell  เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุด 

2) Sarcoma เป็นมะเร็งที่เกิดจาก  connective  tissue  เชน่  กล้ามเนื้อ  กระดูก  ไขมัน 

3) Leukemia/lymphoma   เป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์เม็ดเลือด 

4) อ่ืนๆ  ได้แก่   มะเร็งสมอง  (brain  tumor) 

ความรุนแรงของมะเร็ง (Stage of Cancer) 

  ความรุนแรงของมะเร็ง  อาจแบ่งตามระยะของโรค ซึ่ง เป็นตัวบ่งบอกการลุกลาม 
ความรุนแรง ของโรคซ่ึงการระยะของโรคแพทย์จะสามารถวางแผนการรักษาและพยากรณ์โรคได้  

ระยะที่ 1    มีโอกาสรักษาหายขาด  ประมาณร้อยละ 70-90 
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ระยะที่ 2  มีโอกาสหายขาด  ประมาณร้อยละ 50-80 

ระยะที่ 3  มีโอกาสหายขาด  ประมาณร้อยละ 20-50 

ระยะที่ 4 ระยะที่ยังไม่แพร่กระจายเข้าสู่กระแสแสเลือด  มีโอกาส หายขาด  
ร้อยละ 20-30 

ระยะที่ 5 ระยะทีโ่รคแพร่กระจายเข้ากระแสแสเลือดแล้ว  มักไม่มีโอกาส
หาย  โดยทั่วไปผู้ปุวยมีชีวิตอยู่ได้ 3 เดือนถึง 2 ปี  ขึ้นอยู่กับ
สุขภาพของผู้ปุวย  รวมทั้งชนิดของมะเร็งและการแพร่กระจาย
ไปสู่อวัยวะอ่ืนๆ 

การแบ่งระยะความรุนแรงมะเร็งตามแบบ TNM  (TNM Classification)  เป็นการ
แบ่งความรุนแรงตามขนาดของก้อนเนื้องอก  การแพร่กระจายไปต่อมน้ําเหลือง   และการแพร่  
กระจายไปอวัยวะอ่ืนๆ  ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3  แสดงการแบ่งความรุนแรงตาม TNM Classification   

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

Metastasis 

Tx  

ไม่สามารถประเมินก้อนได้ 
Nx 

ไม่สามารถประเมินต่อมน้ําเหลืองได้ 
 

T0 

 ไม่มีหลักฐานของก้อน 

N0  
ไม่พบมะเร็งในต่อมน้ําเหลือง 
 

M0  

ไม่พบการแพร่กระจาย
ไปยังอวัยวะอ่ืน 

Tis  

มะเร็งระยะต้นๆ ที่อยู่บนชั้นของเซลล์
ปกติยังไม่แทรกเข้าไปในเนื้อเยื่อปกติ 

  

T1, T2, T3, T4 

ขนาดต่างๆ กันของก้อนจากเล็กไป
ใหญ่ 

N1, N2, N3 

มะเร็งเข้าไปในต่อมน้ําเหลือง 
(จํานวนต่อมและตําแหน่งต่อมที่แพร่
ไป) 

M1, M2, M3  
แพร่กระจายไปยัง
อวัยวะอ่ืน 

คําย่อ  T = Primary Tumor หมายถึง ขนาดของก้อนเนื้องอก   

N = Regional Lymph nodes  หมายถึง  ต่อมน้ําเหลือง   
M =Distant Metastasis  หมายถึง การแพร่กระจายไปอวัยวะอ่ืน  
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4.4 ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง 
 ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง  สามารถสรุปได้เป็น 2 ปัจจัยหลัก 
คือสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย  และความผิดปกติภายในร่างกาย (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ,2555) ซ่ึง
มีรายละเอียดคือ 

1) สิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย  ซึ่งมะเร็งส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุนี้  ได้แก่ 

(1) สารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่ม  ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเกิด
มะเร็งร้อยละ 30-50  ได้แก่  เชื้อรา Aflatoxin  สารก่อมะเร็งที่เกิดการปิ้งย่าง  
พวก Hydrocarbon  สารเคมีที่ใช้ถนอมอาหารพวก Nitrosamine  สีย้อมผ้าแล้ว
นํามาผสมอาหาร   สําหรับอาหารที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งคือ  อาหารที่
มีรา  โดยเฉพาะราสีเขียว   สีเหลือง  อาหารไขมันสูง  อาหารเค็มจัด  ส่วนที่ไหม้
เกรียมของอาหารปิ้ง  ย่าง  รมควัน  และการถนอมอาหารที่ใส่ดินประสิว  เกลือ
ไนเตรท-ไนไตร์ท  ส่วนอาหารประเภทพืชผัก  ผลไม้  และธัญพืช  เครื่องเทศ
ต่างๆ  มีคุณสมบัติปูองกันมะเร็งได้ 

(2) รังสีเอ็กซเรย์  รังสีอุลตราไวโอเลตจากแสงแดด 

(3) เชื้อไวรัสตับอักเสบบี  ไวรัส HIP 

(4) พยาธิใบไม้ในตับ  จากการรับประทานอาหารดิบ  หรือสุกๆดิบๆที่มีไข่พยาธิใบไม้
ในตับ  ทําให้เกิดมะเร็งตับตามมาได้ 

(5) การสูบบุหรี่  การดื่มแอลกอฮอล์ 
2) ความผิดปกติภายในร่างกาย  เช่น  เด็กที่เป็นมีความพิการแต่กําเนิด  มีความผิดปกติ

ทางพันธุกรรม  การมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง  ภาวะทุพโภชนาการ  เป็นต้น  ปัจจัยด้านนี้พบเป็น
สาเหตุของโรคมะเร็งน้อยกว่าปัจจัยที่เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย   
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4.5 การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง 
 ในภาวะปกติ  เซลล์จะมีควบคุมกันเองระหว่างเซลล์ที่อยู่ติดกันและจากสัญญาณท่ีได้จาก
สิ่งแวดล้อมในการแบ่งตัวและเจริญเติบโต     แต่เซลล์มะเร็งไม่หยุดการแบ่งตัว  ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ของเซลล์มะเร็งมีดังนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงที่ผิวเซลล์   
การเปลี่ยนแปลงของผิวเซลล์มีความผิดปกติ  ส่งผลให้เซลล์มีการตอบสนองต่อ growth  

factor มากผิดปกติ  หรือเซลล์มะเร็งอาจสามารถสร้าง growth  factor  ไดเอง  ทําให้เซลล์มีการ
แบ่งตัวและเจริญเติบโตจนเป็นเนื้องอก  นอกจากนี้ยังพบ fibronectin มีจํานวนลดลงในเซลล์มะเร็ง  
ทําให้เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์มะเร็งสามารถขนถ่ายสารอาหารเข้าสู่เซลล์ได้มากข้ึน  ร่างกายผู้ปุวย
โรคมะเร็งจึงซูบผอม  แต่ก้อนมะเร็งกลับโตขึ้นอย่างรวดเร็ว    

การเปลี่ยนแปลงสารประกอบของผิวเซลล์มะเร็ง  ทําให้เซลล์มะเร็งกลายเป็นเซลล์
แปลกปลอม   มีสภาพเป็น Antigen  เรียกว่า tumor  specific  antigens  ไปกระตุ้นให้ระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายได้   

2) การเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์ 

โครงสร้างของเซลล์ประกอบด้วยโปรตีนที่สําคัญคือ  microtubules และ 
microfilaments  ในภาวะปกติใยโปรตีนทั้ง 2 ชนิดนี้จะเพ่ิมจํานวนในระยะเซลล์แบ่งตัว  ทําให้เซลล์
มีลักษณะกลมนูนและลดจํานวนลงอย่างรวดเร็วหลังจากนั้น  แต่ในเซลล์มะเร็งมีการเพ่ิมเส้นใยโปรตีน
ทั้ง 2 ชนิดนี้อย่างมาก  เซลล์มะเร็งจึงมีลักษณะกลมนูนกว่าเซลล์ปกติ   สาร tumor  marker ที่ใช้
สําหรับการวินิจฉัยและการติดตมผลการรักษาโรคมะเร็ง  เรียกว่าoncofetal  antigens  maker  ที่
สําคัญคือ 

(1) Serum alpha-fetoprotein  เป็น antigen ที่พบในทารกในครรภ์มารดา  หรือ
ทารกแรกเกิด  ซึ่งจะหมดไปเมื่อเด็กเจริญเติบโตเต็มที่   แต่ในผู้ปุวยมะเร็งจะ
ตรวจพบสารนี้ 

(2) Carcinoembryonic antigen  (CEA)  เป็น antigen ที่พบในผู้ปุวยมะเร็งลําไส้  
ตับอ่อน  กระเพาะอาหาร  ตับและปอด 
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4.6 กลไกการเกิดมะเร็ง 
 การเกิดโรคมะเร็งเป็นกระบวนการที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในระดับยีน (Gene) ที่
เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต  การแบ่งตัว  และการตายของเซลล์   ซึ่งเปลี่ยนแปลงระดับ Gene 

โดยเฉพาะการผ่าเหล่า (mutation) เป็นหัวใจสําคัญของของกระบวนการก่อมะเร็ง  โดยทั่วไป
กระบวนการก่อมะเร็งมี 3 ขั้นตอนคือ  ขั้นก่อตัว(initiation)  ขั้นส่งเสริม(promotion)  และขั้น
ก้าวหน้า (progression)  สรุปเป็นกลไกการเกิดโรคมะเร็ง (พวงรัตน์  ยงวณิชย์และคณะ, 2548)  

ดังภาพที่ 3 

 

ภาพที่ 3 กลไกการเกิดมะเร็ง 

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

นอกจากนี้โรคมะเร็งที่เกิดจาการอักเสบเรื้อรังหรือการติดเชื้อ มีประมาณร้อยละ 18 ของ
โรคมะเร็งที่เกิดในประชากรโลก (พวงรัตน์  ยงวณิชย์และคณะ,2548)  ได้แก่มะเร็งกระเพาะอาหารที่
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Helicobactor pylori   โรคมะเร็งตับที่เกิดจากไวรัสตับ Hepatitis B ,C  

โรคมะเร็งท่อน้ําดีที่เกิดจากพยาธิใบไม้ในตัว Opisthorchis viverni  เป็นต้น  ซึ่งกระบวนการอักเสบ
นี้เกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายพยายามสร้างกลุ่มอนุมูลอิสระจํานวนเมื่อเพ่ือต่อต้านเชื้อโรค
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รวมทั้งทําลาย DNA ของเซลล์ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อตัวของกระบวนการก่อมะเร็ง   นอกจากนี้ยังมีการ
หลั่งสารไซโตไคน์ออกมาจํานวนมากที่จะเหนี่ยวนําเซลล์ที่มีการอักเสบและส่งเสรมการแสดงออกของ
ยีน  ทําให้เซลล์ผิดปกติ  ซึ่งเมื่อเซลล์ได้รับบาดเจ็บหรือติดเชื้อเนื้อเยื่อจะเกิดกระบวนการอักเสบและ
ซ่อมแซม  เพ่ือกําจัดสาเหตุของการอักเสบออกไป  และสุดท้ายเนื้อเยื่อจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 
กระบวนการนี้เป็นลําดับขั้นตอนและมีระเบียบ   หากกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างไม่เป็น
ระเบียบโดยเฉพาะในระหว่างกระบวนการอักเสบแบบเรื้อรัง กระบวนการอักเสบจะเกิดขึ้นอย่างไม่มี
ลําดับขั้นตอน  ไม่มีระเบียบและไม่สามารถกําจัดสาเหตุของการอักเสบออกไปได้   สุดท้ายจึงไม่
สามารถกลับเข้าสู่ภาวะธํารงดุลปกติได้  ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาไปเป็นเซลล์มะเร็งได้  หรือเรียกอีก
อย่างว่า  “มะเร็งคือแผลที่รักษาไม่หาย-tumors  are wounds that never heal  ดังแสดงในภาพ
ที่ 4 

 

ภาพที่ 4  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการอักเสบและกระบวนการก่อมะเร็ง 
ที่มา ; มาลินี  ธานีและคณะ,2555 
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4.7 การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อเซลล์มะเร็ง 
1) Natural killer  cell (NK cell)  เป็น mononuclear cell ที่มี Fc receptor ที่สามารถ

ทําลายสิ่งแปลกปลอมได้โดยไม่ต้องรู้จัก  หรือถูกกระตุ้นโดยสิ่งแปลกปลอมนั้นมาก่อน  จัดเป็นวิธีการ
กําจัดเซลล์มะเร็งที่เกิดข้ึนเร็วที่สุด 

2) Sensitized T cell เป็น T lymphocyte ที่เคยถูกกระตุ้นด้วยเซลล์มะเร็งมาก่อนแล้ว  เมื่อ
สัมผัสกับเซลล์มะเร็งชนิดเดิม  จะกลายเป็น cytotoxic  cell จะทําลายเซลล์มะเร็งทันที   และมีการ
หลั่งสาร cytokines lymphokines ทําให้ macrophage มาชุมชุมและกระตุ้นให้มาจับกิน
เซลล์มะเร็ง 

3) Antibodies  ชนิดที่ทําลายเซลล์มะเร็งคือ  IgG และ IgM    

 

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 

ภาพที่ 5   กลไกการทําลายเซลล์มะเร็งโดยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย 
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 ถึงแม้ว่าร่างกายจะมีระบบภูมิคุ้มกันต้านมะเร็ง  แต่ยังมีผู้ปุวยโรคมะเร็งจํานวนมาก  อาจ
เนื่องมาจากไม่มีแอนติเจนบนผิวเซลล์มะเร็งหรืออาจมีไม่มากพอท่ีร่างกายจะแยกแยะได้วาเป็นสิ่ง
แปลกปลอม   หรืออาจเกิดจากเซลล์มะเร็งสามารถปรับเปลี่ยนแอนติเจน  หรือเกิดจากภูมิคุ้มกันถูก
กดจากโรคของผู้ปุวยเอง 

 

4.8 อาการและอาการแสดงของมะเร็ง 
1) อาการของระบบทางเดินอาหาร  ผู้ปุวยมะเร็งส่วนใหญ่  ร้อยละ 90 มีน้ําหนักลด  เบื่อ

อาหาร  ขาดสารอาหารโปรตีนและไขมัน 

2) อาการของระบบต่อมไร้ท่อ  ในผู้ปุวยมะเร็งปอดชนิด small cell  จะผลิตฮอร์โมน  ACTH  
จํานวนมาก ส่งผลให้มีอาการ Cushing ‘s syndrome   มีอาการแสดงคือ  หน้ากลม น้ําหนักตัวมาก  
มีไขมันสะสมบริเวณหลังส่วนบน  และเหนือกระดูกไหปลาร้า  เส้นเลือดใต้ผิวหนังแตกง่าย  มีระดับ
น้ําตาลในเลือดสูง  ความดันโลหิตสูง  กล้ามเนื้อขาลีบ  กระดูกพรุนและหักง่าย  เป็นต้น 

3) อาการของระบบประสาท  อาการท่ีพบบ่อยคือผู้ปุวยอาจมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง  ปวด  
มีอาการชาและอ่อนแรง  และอ่ืนๆ  เช่น Dementia ,  lower  motor  neuron  weakness  ใน
ผู้ปุวย lymphoma  

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

5) อาการอ่ืนๆ  ที่พบได้บ่อยคือ  อาการไข้  บางครั้งพบว่าผู้ปุวยมีไข้เรื้อรัง  หรือเป็นๆหายๆมา
เป็นเดือน   นอกจากนี้อาจพบอาการปวดตามข้อ   อาการปวดกล้ามเอเป็นต้น 

 

4.9 การแพร่กระจายของมะเร็ง (metastasis) 

 มะเร็งเป็นพยาธิสภาพของเซลล์  ซึ่งมีความผิดปกติระดับยีนโดยลักษณะของเซลล์มะเร็งอีก
อย่างคือการแพร่กระจายไปส่วนต่างๆของร่างกายได้  โดยสามารถกระจายไปยังเนื้อเยื่อรอบๆจุดต้น
กําเนิดของเซลล์มะเร็ง  สามารถแพร่กระจายไปตามระบบไหลเวียนเลือด(blood metastasis) หรือ
ทางหลอดน้ําเหลือง(lymphatic metastasis)  ซึ่งการแพร่กระจายมีขั้นตอนคือ 
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1) Invasion  เซลล์มะเร็งเจาะผ่านผ่านผนังหลอดเลือดและเนื้อเยื่อต่างๆ  เพิ่มการผลิต 
hydrolytic  enzymes ต่างๆที่ทําลายเนื้อเยื่อเพ่ือให้เกิดช่องทางที่เซลล์มะเร็งจะแทรกเข้าไปใน
อวัยวะต่างๆได้ 

2) Cell detachment   เซลล์มะเร็งลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียง  และแบ่งตัวเพ่ิมจํานวนเรื่อยๆ   
3) Dissemination  เซลล์มะเร็งกระจายไปอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายทางระบบไหลเวียนเลือดและ

น้ําเหลือง 
4)  Establishment  เซลล์มะเร็งที่เข้าสู่ระบบไหลเวียนจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม  และแทรกตัวผ่าน

ระบบไหลเวียนเข้าสู่ช่องว่างระหว่างเซลล์ (interstitial  space)   เซลล์มะเร็งจะมี tumor-

angiogenesis  factor ทําให้เส้นเลือดแตกแขนงเป็นเส้นเลือดฝอย (capillaries)  สําหรับนํา
สารอาหารไปเลี้ยงเซลล์เนื้องอกให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  สรุปตําแหน่งในการแพร่กระจายของ
เซลล์มะเร็ง  ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ต าแหน่งในการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง 

อวัยวะต้นก าเนิด
เซลล์มะเร็ง 

Primary  tumor 

เส้นทางการแพร่กระจาย 

Major anatomic pathways 

อวัยวะปลายทาง 

Frequent site of distant 

metastasis 

Lung (ปอด) 
 

Pulmonary vein, left ventricle 

 

Multiple organs ,including 

brain 

Colorectal 

(ล าไส้ใหญ่) 
 

Mesenteric lymphatics, portal 

venous system 

Inferior vena cava, right 

ventricle, pulmonary artery 

Liver 

 

Lung 

 

Testicular 

(อัณฑะ) 
 

Lymphatics to the periaortic area 

to the subclavian veins to the 

right ventricle 

Lung , liver 

 

Prostate 

(ต่อมลูกหมาก) 
 

Batson plexus o paravertebral 

veins ; ilium, lumbar spine 

 

Bones, lung, liver, 

endocrine glands, central 

nervous system 
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อวัยวะต้นก าเนิด
เซลล์มะเร็ง 

Primary  tumor 

เส้นทางการแพร่กระจาย 

Major anatomic pathways 

อวัยวะปลายทาง 

Frequent site of distant 

metastasis 

Breast 

(เต้านม) 
 

Batson plexus o paravertebral 

veins, lymph nodes, superior 

vena cava 

Bony skeleton, lungs 

 

Head and neck 

(ศีรษะและคอ) 
Direct extension, Batson plexus 

 

Lymphatics ,liver, bone 

 

Ovarian 

(รังไข่) 
 

Direct extension  

Omentum and mesenteric veins 

 

Peritoneal surfaces, 

diaphragm 

Omentum, liver 

Sarcoma  Inferior vena cava, right 

ventricle, pulmonary artery 

Lung 

ปรับปรุงมาจาก : สุดาพรรณ ธัญจิรา (ในสุจินดา  ริมศรีทองและคณะ,2545) 

4.10 หลักการรักษามะเร็ง 
 การรักษามะเร็งจะรักษาวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างเดียวมักไม่ค่อยได้ผล  จึงมักจะใช้วิธีการักษา
ร่วมกันขึ้นอยู่ชนิดและระยะของโรค  ซึ่งการรักษาโดยมั่วไปมี 3 วิธีคือ 

1) ศัลยกรรม : Surgery   เป็นการรักษาโดยการผ่าตัด  แต่วัตถุประสงค์ในการผ่าตัด  คือ 

(1) การผ่าตัดเพ่ือการวินิจฉัย (Biopsy) เป็นการตัดหรือขลิบชิ้นเนื้อจากก้อนเนื้องอก  
หรือจากอวัยวะที่สงสัยว่าเป็นเร็ง   เพ่ือส่งตรวจทางพยาธิวิทยา  เพ่ือการพิสูจน์และ
วินิจฉัยโรค 

(2) การผ่าตัดเพ่ือการรักษา  มักใช้ในกรณีที่เป็นมะเร็งในระยะเริ่มแรก  หรือกรณีเนื้อ
งอกมีขนาดใหญ่  เพื่อรักษาให้ผู้ปุวยหายจากโรคโยการผ่าตัด 

(3) การผ่าตัดแบบรักษาแบบประคับประคอง  ใช้ในกรณีที่โรคลุกลามไปมาก  หรือ
ต้องการลดขนาดของก้อนมะเร็ง  เพ่ือลดความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวด  หรือ
แผลเน่าเหม็นได้ 
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2) รังสีรักษา : Radiation  

รังสีรักษาหรือการฉายแสง   เป็นการรักษาโดยการฉายรังสีด้วยเครื่องฉายรังสีซึ่งมีหลาย
ประเภท   ในบริเวณที่เป็นโรคหรือรอยโรค  โดยอาจฉายครอบคลุมไปถึงต่อมน้ําเหลืองที่โรคได้
ลุกลามไปด้วย  ทั้งนี้การรักษาขึ้นกับระยะของโรค  ชนิดและสุขภาพของผู้ปุวยโรคมะเร็ง 

การรักษาโดยทั่วไป  จะฉายรังสีวันละ 1 ครั้ง 5 ครั้งต่อสัปดาห์  พัก 2 วัน  แล้วเวียนไปจน
ครบได้ปริมาณรังสีตามที่แพทย์ได้กําหนด   

 การดูแลตนเองในช่วงได้รับการฉายรังสี  คือ  ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบห้าหมู่  
สามารถอาบน้ําสระผมได้แต่ไม่ควรขัดถูบริเวณที่ฉายรังสี  ไม่ควรใช้สบู่และเครื่องสําอาง  ระวังไม่ให้
เส้นที่ขีดไว้ลบ  กรณีท่ีฉายรังสีบริเวณศีรษะอาจมีผมร่วง  แต่ผมจะขึ้นใหม่หลังครบรังสีประมาณ 3-6 

เดือน  ในระหว่างการฉายรังสีแพทย์มักตรวจดูเม็ดเลือดสัปดาห์ละครั้ง    
โดยมีข้อห้ามในระหว่างรับการฉายรังสี คือ ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามสูบบุหรี่  ห้ามตั้งครรภ์  

ห้ามนอนดึก  ห้ามอดอาหาร  ห้ามใช้ยาหรือหยุดยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์รังสีรักษา 

การใส่แร่  เป็นวิธีการรักษาทางรังสีรักษา  เป็นการรักษาเฉพาะบริเวณเล็กๆตรงตําแหน่งที่
เกิดโรค  รักษาโดยการสอดใส่เครื่องมือเข้าไปในก้อนมะเร็ง  แล้วสอดแร่เข้าทางช่องของเครื่องมือ  
และให้แร่คงอยู่ในก้อนมะเร็งเป็นระยะเวลาหนึ่ง  โดยทั่วไปประมาณ 10-20 นาที เมื่อได้ปริมาณรังสี
ครบตามท่ีกําหนด  รังสีแพทย์จะนําแร่ออกจากตัวผู้ปุวย  และให้กลับบ้านโดยไม่มีรังสีหลงเหลืออยู่ใน
ตัวผู้ปุวย 

3) เคมีบําบัด : Chemotherapy  

เคมีบําบัด   เป็นยาหรือสารเคมีที่ใช้ในการรักษามะเร็ง  โดยเคมีบําบัดจะเข้าไปขัดขวาง
ขบวนการเจริญเติบโตของวงจรชีวิตของเซลล์  ซึ่งยาแต่ละชนิดจะออกฤทธิ์แตกต่างกัน  และทําให้พิษ
หรืออาการข้างเคียงต่อเซลล์ปกติ  โดยเฉพาะเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  อาการข้างเคียง
ที่พบบ่อยได้แก่ 

1) คลื่นไส้อาเจียน  มักพบหลังให้ยาภายใน 1-6 ชั่วโมง 
2) ผมร่วง  อาจเริ่มหลังให้ยา 2-3 สัปดาห์ แต่สามารถงอกใหม่ได้  บางครั้งดกดํากว่าเดิมอีก 

3) มีไข้  หนาวสั่น อาจเป็นทันทีถึง 6 ชั่วโมง  สิ้นสุดใน 24 ชั่วโมง 
4) ติดเชื้อ   จากเม็ดเลือดขาวต่ํา    
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5) ปริมาณเม็ดเลือดต่างๆน้อยลง  ค่าของเม็ดเลือดขาว  เม็ดเลือดแดง  เกล็ดเลือด 

6) มีอาการอ่อนเพลีย  ล้า  ไม่มีแรง  (Fatigue )   อาจเป็นนานเป็นสัปดาห์หรือมากกว่า 

7) ท้องเสีย  ท้องผูก 

8) พิษต่อหัวใจ  ปอด  ตับ  ระบบทางเดินอาหาร 

สถิติโรคมะเร็ง  สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้เก็บข้อมูลไว้อย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันมีรายงานเผยแพร่  สถิติ
ปี 2555  ซึ่งพิมพ์เผยแพร่เมื่อ  2557  ดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5  แสดงโรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทยปี 2555   

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 

 

นอกจากนี้ข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาปี 2558  ยังพบสถิติผู้ปุวยที่มารับบริการที่สาขารังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา  อันดับแรกเป็นมะเร็งเต้านม 630 คน  อันดับที่ 2 เป็นมะเร็งปอดจํานวน 264 

คน อันดับ 3 เป็นมะเร็งปากมดลูกจํานวน 139 คน  อันดับ 4 เป็นมะเร็งลําไส้ใหญ่ส่วนปลาย  อันดับ 
5 เป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก จํานวน 120 คน และอันดับที่ 6 เป็นมะเร็งตับจํานวน 113 คน  ซึ่งส่วน
ใหญ่สอดคล้องกันกับข้อมูลสถิติปี 2555   สําหรับการดูแลรักษาโรคมะเร็งจะพิจารณาจากอัตราอยู่
รอด  5 ปี (five  year survival)   ซึ่งหมายถึง หลังการรักษาครบและตรวจไม่พบเซลล์มะเร็งหรือ
ก้อนมะเร็งแล้ว  ผู้ปุวยมีโอกาสอยู่รอด 5 ปี  แต่มีโอกาสที่มะเร็งจะกลับเป็นซ้ําได้อีกร้อยละ 5-10  

ขึ้นกับชนิดของมะเร็งและความรุนแรงของโรคมะเร็ง 
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ชนิดชองมะเร็งที่สามารถรักษาให้หายได้ 
 เนื่องจากโรคมะเร็งเป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิต  รวมทั้งก่อเกิดความทุกข์ทรมานจากความ
เจ็บปวด  และคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นแย่ลงอย่างชัดเจน  นักวิชาการจึงได้มีการศึกษาศึกษาค้นคว้า
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง  ประกอบกับมีเครื่องมือที่ทันสมัยเพ่ิมมากขึ้น  ทําให้สามารถตรวจ
วินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก จากการตรวจสุขภาพของบุคคล  ในปัจจุบันจึงมีมะเร็งหลายชนิด
ทีส่ามารถรักษาให้หายได้   

1) มะเร็งเม็ดเลือดขาว  ชนิด  ALL (Acute  lymphoblastic  Leukemia)    
2) มะเร็งต่อมน้ําเหลืองชนิด  Hodgkin’s  lymphoma    
3) มะเร็งไตในเด็ก  (Wilms’ tumor)   
4) มะเร็งถุงอัณฑะ  (Testicular carcinoma) 

5) มะเร็งกระดูกชนิด  Osteogenic sarcoma   
6) มะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิว  (Ovarian cancer : Epithelium cell) 

7)  มะเร็งเต้านม  : Breast  cancer 

8) มะเร็งปอดชนิด small cell  (Lung cancer : small cell) 

9) มะเร็งหลังโพรงจมูก  : Nasopharyngeal cancer  

10) มะเร็งชนิดเนื้อเยื่อ Germ cell   
11) มะเร็งผิวหนังชนิด Basal  cell carcinoma 
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4.11 สรุป 

 สภาพแวดล้อมทางสังคมในปัจจุบัน  การดํารงชีวิตมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งหลาย
อย่าง  ซึ่งข้ึนอยู่กับพฤติกรรม  โดยเฉพาะอาหารการกิน  การสูบบุหรี่  การดื่มสุราเป็นต้น  ที่
ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้  หากลดพฤติกรรมเสี่ยง  จะสามารถลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งได้  อย่างไรก็
ตามในปัจจุบันโรคมะเร็งหลายชนิดก็สามารถรักษาให้หายขาดได้  หากได้รับการตรวจคัดกรอง  และ
ได้รับการรักษาในระยะเริ่มแรก   โดยมี 9 เคล็ดลับ 9 สู่ความสําเร็จอาหารต้านมะเร็งของสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ คือ   

“ กินผักหลากสีทุกวัน  ขยันหาผลไม้เป็นประจํา  ทําอาหารธัญพืชและเส้นใย   

ใส่เครื่องเทศเสริมรสอาหาร   เพ่ิมสารต้านอนุมูลอิสระ  ปรุงอาหารถูกวิธี   

หลีกหนีอาหารไขมัน  ลดบริโภคเนื้อแดง  เกลือแกงอาหารหมักดองต้องน้อยลง” 
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4.12 ค าถามท้ายบท 

1. จงบอกความหมายของมะเร็ง 
2.  จงอธิบาความแตกต่างระหว่างเนื้องงอกธรรมดากับมะเร็ง 
3. จงบอกชนิดและระดับความรุนแรงของมะเร็ง 
4. จงบอกปัจจัยเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง 
5. จงอธิบายกลไกการเกิดมะเร็ง 
6. จงอธิบายลักษณะการแพร่กระจายของเชลล์มะเร็ง 
7.  จงบอกอาการและอาการแสดงของมะเร็ง 
8. จงอธิบายความผิดปกติและหลักการรักษามะเร็ง 
9. จงบอกชนิดของมะเร็งที่สามารถรักษาให้หาย 
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แผนการบริหารการสอน 

บทที่ 5 

ความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด   
วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิสภาพ  อาการ  อาการแสดงตลอดถึงการ
รักษาของหัวใจและหลอดเลือดเลือด 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

7. อธิบายการทํางานของหัวใจและระบบการไหลเวียนเลือดได้ 
8. บอกอาการและอาการแสดงของผู้ปุวยโรคหัวใจได้ 
9. อธิบายพยาธิสภาพของโรคหัวใจได้ 
10. บอกวิธีการดูแลผู้ปุวยโรคหัวใจได้ 

 

ขอบเขตของเนื้อหา 

1. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด 

2. การไหลเวียนเลือด 

3. คุณสมบัติของหัวใจ 

4. หัวใจขาดเลือด 

5. หัวใจล้มเหลว 

6. สรุป 

7. คําถามท้ายบท 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ขั้นนํา 

3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มทบทวนกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบหัวใจและ
หลอดเลือด 
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4. ให้นักศึกษาวาดรูปหัวใจ  ลิ้นหัวใจและการไหลเวียนเลือดในกระดาษ A4 และ
แบ่งกลุ่มอธิบายให้เพ่ือนในชั้นฟัง  

ขั้นสอน 

6. อาจารย์อธิบายสรุประบบการไหลเวียนเลือด 

7. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาและนําเสนอ 

8. อาจารย์อธิบายสรุปเชื่อมโยงกรณีศึกษา 

9. อาจารย์อธิบายสรุปเนื้อหาประกอบ power-point 

 ขั้นสรุป 

  ให้นักศึกษาสรุปความรู้ลงสมุดของตนเองเป็นรายบุคคล 

 

สื่อการสอน 

7. Power-point 

8. กรณีศึกษา 

9. สมุด+ปากกา+ดินสอสี 
10. กระดาษ A4 

11. เอกสารประกอบการสอน 

 

การประเมินผล 

 1. สังเกตพฤติกรรมในกิจกรรมกลุ่มย่อย 

 2. ประเมินจากการอภิปรายและการนําเสนอ 

 3. ตรวจผลงานนักศึกษา 
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บทที่ 5 

ความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด   

ขอบเขตของเนื้อหา 

5.1 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด 

5.2 การไหลเวียนเลือด 

5.3 คุณสมบัติของหัวใจ 

5.4 หัวใจขาดเลือด 

5.5 หัวใจล้มเหลว 

5.6 สรุป 

5.7 คําถามท้ายบท 

 

5.1 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด 

 ระบบหัวใจและหลอดเลือดของมนุษย์  พัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา  เมื่ออายุครรภ์ได้ 3 

สัปดาห์  โดยเจริญจากเชลล์ต้นกําเนิดจากชั้น mesoderm  โดยเซลล์ชั้นในของ  Blood islands จะ
เจริญเป็นเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือด (hematopoietic cell)  และเซลล์ชั้นนอกจะเจริญเป็นเซลล์เป็น
เยื่อบุหลอดเลือด (endothelium)  ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ 3 ส่วน cardiogenic area เจริญเป็นกลุ่ม
ของหลอดเลือดและรวมตัวกันเป็น endocardial heart tubes  และจะมีการเจริญหนาตัวขึ้น  เซลล์
ชั้นในสุดเจริญเป็น endocardium ชั้นถัดออกมาเจริญเป็น myocardium  และ mesothelial cell 

จากผิวด้านนอกของ sinus venosus จะเจริญเข้าไปคลุมส่วนนอกสุดของหัวใจเป็นชั้น epicardium 

ของหัวใจ 

หัวใจ เป็นอวัยวะที่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่   แบ่งเป็น 4 ห้อง  ได้แก่หัวใจห้อง
บน 2 ขวา (Right  atrium)  ห้องล่างขวา( Right ventricle)  บนซ้าย(Left atrium)  และห้องล่าง 
(Left ventricle)  และมีลิ้นหัวใจกั้นไม่ให้เลือดไหลย้อยกลับ   ดังแสดงในภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 ภายวิภาคศาสตร์ของหัวใจ 

 (ท่ีมา : http://www.urnurse.net/anatomy-heart.html) 

5.2 การไหลเวียนเลือด 

การไหลเวียนจะอธิบายการไหลเวียนเลือดเฉพาะหลังเกิด เนื่องจากการไหลเวียนเลือด
ขณะทารกอยู่ในครรภ์มารดาและหลังเกิดมีความแตกต่างกันในหลายส่วน การไหลเวียนเลือดหลัง
เกิดปกติเลือดจากส่วนบนของร่างกายผ่านเข้าสู่หลอดหลอดsuperior  vena cava) และเลือดจาก
ส่วนล่างของร่างกายผ่านเข้าสู่หลอดเลือด inferior vena cava เข้าสู่หัวใจห้องบนขวา(right atrium)  

ผ่านลิ้นหัวใจ  tricuspid valve เข้าสู่หัวใจห้องล่างขวา (right ventricle) หัวใจบีบตัวให้เลือดไปที่
หลอดเลือด pulmonary artery เพ่ือไปแลกเปลี่ยนก๊าชที่ถุงลมปอด  แล้วกลับเข้าสู่ pulmonary 

vein เข้าสู่หัวใจห้องบนซ้าย (left atrium)  ผ่านลิ้นหัวใจ bicuspid valve เข้าสู่หัวใจห้องล่างซ้าย  
(left ventricle) หัวใจบีบตัวสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ดังภาพที่  7 
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ภาพที่ 7 แสดงการบีบตัวและคลายตัวของหัวใจ 

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

 

5.3 คุณสมบัติของหัวใจ 

หัวใจหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย  ทั้งนี้หัวใจทํางานโดยการบีบตัวเป็น
จังหวะ  ระยะที่หัวใจบีบตัวเรียก systolic  และระยะที่หัวใจคลายตัวเรียก diastolic  ซึ่งหัวใจจะ
ทํางานสูบฉีดโลหิตให้ได้อย่างเพียงพอต้องอาศัยปัจจัย 4 ประการ คือ 

1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปริมาณเลือดภายใน ventricle ก่อนการบีบตัว (preload)    เป็น
ความยาวเริ่มต้นของกล้ามเนื้อก่อนหัวใจบีบตัว  ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาตรเลือดภายในหัวใจ   ถ้าปริมาตร
เลือดใน ventricle มีจํานวนมาก  เลือดจะดันให้กล้ามเนื้อผนังหัวใจยืดออกได้มาก  หัวใจจะบีบตัวได้
แรงมากขึ้น  ส่งผลให้เลือดออกจากหัวใจได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน  ปัจจัยที่มีผลต่อ preload  ได้แก่ 

(1) venous  return  เป็นอัตราการไหลกลับเข้าสู่หัวใจของเลือดดํา 

(2) compliance  การยืดขยายของหัวใจ  ถ้า compliance ต่ํา  ปริมาตรเลือดเพ่ิมข้ึน
เพียงเล็กน้อย   แต่ส่งผลให้ความดันเลือดสูงขึ้นมาก 

(3) ระยะของ diastole  ถ้านานเลือดจะเข้าสู่หัวใจได้มาก 
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(4) ความต้านทานระหว่าง atrium และ ventricle  ในภาวะปกติเม่ือ A-V vale เปิด 
ความต้านทานระหว่าง atrium กับ ventricle  น้อยมาก   ถ้ามีภาวะลิ้นหัวใจ
ไมตรัลตีบ (mitral  stenosis)  จะทําให้เลือดเข้าหัวใจได้น้อยลง 

2) Afterload  คือ  แรงต้านทานการไหลเวียนของเลือดขณะหัวใจบีบตัว   ซึ่งปัจจัยที่มีผล
ต่อ 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)   เมื่ออัตราการเต้นของ
หัวใจ (heart rate) สูงขึ้นจะมีแคลเซียมเข้ามาใน sarcoplasmic  reticulum (SR) เพ่ิมมากขึ้น 
หัวใจจึงบีบตัวได้แรงขึ้น   
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5.4 หัวใจขาดเลือด (Ischemic  Heart  Disease : IHD ) 

โรคหัวใจขาดเลือด  เป็นความเจ็บปุวยที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน  และรุนแรงที่คุกคามต่อชีวิต
ของผู้ปุวย  บางครั้งเรียกโรคหลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary artery disease)  เป็นภาวะที่เลือดไป
เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอ  เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดออกซิเจน 

พยาธิสรีรวิทยา 

1) การบาดเจ็บหรือการทําลายผนังด้านในหลอดเลือดโคโรนารี่ 
2) ไขมันในเลือด  โดยเฉพาะ LDL สูงจะไปเกาะที่ผนังด้านในของหลอดเลือดโคโรนารี่ที่ฉีกขาด  

หรือบาดเจ็บจากความดันโลหิตสูง 
3) การเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด (Platelets aggregation)  เมื่อมีหลอดเลือดโคโรนารี่แข็ง  การ

ไหลเวียนเลือดจะช้าลงจะทําให้มีการรวมตัวกันของเกล็ดเลือดจับด้านในของผนังลอดเลือด  และ
คราบไขมันสะสมจนหลอดเลือดโคโรนารี่ตีบตันได้ 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด มีหลายปัจจัยด้วยกัน  ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศปัจจัย

เสี่ยงหลักท่ีมีโอกาสทําให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือด  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 สูงช่วย
ปูองกันการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งได้ 

3) การสูบบุหรี่  เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญมากของโรคหัวใจขาดเลือด 3 เท่าเม่ือเปรียบเทียบกับผู้
ไม่สูบบุหรี่   

4) เพศ  ในช่วงอายุ 35-44 ปีเท่ากันพบว่าเพศชายมีอุบัติการณ์เกิดโรคหัวใจขาดเลือดมากกว่า
เพศหญิง 5-6 เท่า  

5) อายุ  เพศชายมักเกิดโรคหัวใจขาดเลือดก่อนอายุ 40 ปี  ส่วนเพศหญิงมักเกิดโรคเมื่ออายุ
มากกว่า 55 ปีหรือหลังหมดประจําเดือน 

6) เบาหวาน  ผู้ปุวยเบาหวานจะมีภาวะหลอดเลือดแข็ง 
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7) ความอ้วน  ซึ่งปัจจัยที่ทําให้อ้วนคือ  ไขมันในเลือดสูง  ความดันโลหิตสูง  พฤติกรรมการ
รับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ  ขาดการออกกําลังกาย  เครียดเรื้อรัง  เป็นต้น 

8) ขาดการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ 

9) พันธุกรรม  ผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเสี่ยงต่อการเกิดโรค
มากกว่าผู้ที่ไม่มีประวัติทางพันธุกรรม 

10) ยาคุมกําเนิด  ชนิดรับประทานมีผลทําให้เกิดภาวะเลือดแข็งตัวได้ง่ายกว่าปกติ  และรบกวน
การเผาผลาญของไขมัน  เพิ่มความดันโลหิตและทําให้หลอดเลือดหัวใจแข็งได้  โดยเฉพาะผู้หญิงที่ใช้
ยาคุมกําเนิดชนิดรับประทานเป็นเวลานาน 

11) บุคลิกภาพที่มีลักษณะเอาจริงเอาจังเกินไป  เคร่งครัด  ตรงเวลา  ทะเยอทะยาน  มี
ความสัมพันธ์กับโรคหัวใจขาดเลือด 

  

ชนิดของ Angina pectoris 

1) Stable  angina  เป็นอาการเจ็บหน้าอกที่เกิดขึ้นเป็นพักๆ  โดยต้องมีปัจจัยเหนี่ยวนําให้เกิด
อาการเจ็บหน้าอก  เช่น  การออกแรง  อารมณ์โกรธ  และระดับความรุนแรงของการเจ็บหน้าอกจะ
คงท่ี  เมื่อได้นอนพักหรืออมยาขยายหลอดเลือด  อาการจะดีขึ้น 

2) Unstable angina  อาการเจ็บหน้าอกชนิดไม่คงที่  โดยเจ็บหน้าอกนานกว่า 20 นาที   และ
อาการเจ็บหน้าอกรุนแรงกว่า stable angina   เป็นนานและบ่อยขึ้นเรื่อยๆร่วมกับมีเหงื่อออก  หน้า
มืด  ใจหวิวๆเหมือนจะเป็นลม   ซึ่งอาการเกิดได้ในทุกอิริยาบถ  ไม่ว่าเป็นช่วงพัก  ช่วงนอนหลับ  
หรือออกแรง  

3) Variant angina  เป็นอาการเจ็บหน้าอกที่มักเกิดข้ึนขณะพักหรือนอนหลับ  ซึ่งไม่สัมพันธ์กับ
การออกแรง  อาการปวดจะรุนแรงและนาน  และมีอาการร่วมได้แก่  ใจสั่น  หน้ามืด  ชีพจรเต้นช้า   
 

แนวทางการรักษาอาการเจ็บหน้าอกชนิดไม่คงที่ (Unstable  angina) 

1) Anticoagulant  agent ซึ่งเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือด  ได้แก่ Heparin  โดยปรับยาให้
ได้ค่า PTT เป็น 1.5-2.0  เท่าของค่าปกติ  เพ่ือลดการขยายขนาดของลิ่มเลือดและเพ่ิมกลไกการ
ละลายลิ่มเลือดในหลอดเลือดหัวใจ  ซึ่งช่วยไม่ให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้ 
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2) Nitrate ยาไนเตรท  ได้แก่ยา Nitroglycerine ขยายหลอดเลือด  ซึ่งช่วยลดการใช้ออกซิเจน
ของกล้ามเนื้อหัวใจ  โดยลด Preload  ทําให้บรรเทาอาการเจ็บหน้าอกได้ 

3) Antiplateletes  agent ยาต้านเกล็ดเลือด  ช่วยลดการเกาะลุ่มของเกล็ดเลือดและยังช่วย
ลดการอุดตันซ้ํา   ได้แก่ยา  Aspirin , oral  glycoprotein เป็นต้น 

4) Beta blocker  agents  ยาปิดกั้นเบต้า  ช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจ  และลดแรงบีบตัว
ของหัวใจ  รวมทั้งลด Preload 

5) ยาต้านแคลเซียม (Calcium  channel  blocker)  เป็นยาที่ช่วยให้หลอดเลือดหัวใจขยาย  
ลดแรงบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ  และลดอัตราการเต้นของหัวใจ  ช่วยลดและปูองกันการหดตัวของ
หลอดเลือดโคโรนารี่ 

6) การถ่างขยายหลอดเลือดโคโรนารี่  โดยการใส่สายสวนที่มีบอลลูนเข้าไปที่ตําแหน่งหลอด
เลือดโคโรนารี่ที่ตีบ  แล้วอัดแรงให้ลูกโปุงบอลลูนขยายออกอัดลิ่มเลือดและคราบไขมัน  เรียกว่าการ
ทํา PTCA (Percutaneous Translaminar Coronary Angioplasty)  หรือการฝังสะเต็นต์ขยาย
หลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary Stent) 

7) การผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจใหม่ (Coronary Artery  Bypass Graft : CABG) 

 

การดูแลและค าแนะน าส าหรบัผู้ป่วยหัวใจขาดเลือด 

1) ผู้ที่ได้รับยา Nitrate ซึ่งเป็นกลุ่มยาขยายหลอดเลือด  เพ่ือบรรเทาอาการเจ็บหน้าอก 

(1) ควรอมยาใต้ลิ้นเมื่อรู้สึกเจ็บหน้าอก 

(2) อมยาใต้ลิ้นก่อนทํากิจกรรมและออกแรงที่อาจเกิดอาการเจ็บหน้าอก  เช่น  ออกกําลัง
กาย  ความเครียด 

(3) ยาอมใต้ลิ้นควรบรรจุในขวดสีเข้ม  ปิดฝายาให้แน่น  เก็บไว้ในที่แห้ง  และไม่โดน
แสงแดดหรือที่ร้อน  ไม่ควรเก็บยาไว้ในตู้เย็น   

2) สังเกตอาการผิดปกติที่ต้องไปโรงพยาบาลทันที  คือ  อาการเจ็บหน้าอก  อาการไม่ดีข้ึน
หลังจากอมยาใต้ลิ้นไปแล้ว 3 เม็ด  หรือเจ็บรุนแรงมากข้ึน  ร่วมกับมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอาการ  เช่น  คลื่นไส้  หน้ามืด  เหงื่อออก  เหนื่อย  นอนราบไม่ได้ 

3) การรับประทานยาอย่างสม่ําเสมอและไม่ขาดยา 
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4) ลดและควบคุมปัจจัยเสี่ยง  เลิกสูบบุหรี่  ควบคุมน้ําหนักตัว  ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ  
ลดความเครียด  ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและความดันโลหิตสูง 

 

5.5  หัวใจล้มเหลว (Hearth  Failure) 

หัวใจล้มเหลว  หมายถึง  กลุ่มอาการทางคลินิกที่เกิดจากหัวใจไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการ cardiac output ได้จึงต้องมีกลไกชดเชย/การปรับตัวของร่างกาย (Compensatory  

mechanism) 

ภาวะหัวใจ ล้มเหลว (Heart failure) เป็นภาวะที่เกิดจากหัวใจทํางานบกพร่อง (cardiac 

dysfunction)  ที่ไม่สามารถบีบตัวส่งเลือดออกจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้เพียงพอกับ
ความต้องการของร่างกาย  ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคของระบบอื่นที่มีผล
ต่อหัวใจ  สรุปสาเหตุของ heart failure  ที่พบได้คือ 

1) Pump dysfunction : หัวใจบีบตัวหรือคลายตัวผิดปกติจากพยาธิสภาพ เช่น การ
อักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ 

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  มี

พยาธิสภาพดังต่อไปนี้คือ 

1) Neurohormonal  activation ประกอบด้วย 5 ระบบคือ 

(1) The Renin-Angiotensin-Aldosterone System (RAAS)  glomerular flow ลดลง
ส่งผล ให้ โซเดียม ผ่าน glomerular filtration ลดลง  กระตุ้นให้ juxtaglomerular 

(JG) cells มีการหลั่ง renin 
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(2)  The Sympathetic Nervous System (SNS)  sympathetic outflow ที่เพ่ิมขึ้นใน  

ภาวะ heart failure สามารถกระตุ้น β1- adrenoceptors บนผิว JG cells ทําให้
เซลล์หลั่ง renin 

(3)  The Natriuretic Peptide System เช่น atrial natriuretic peptide (ANP) เป็น
ฮอร์โมนที่หลั่งจาก atria เมื่อผนังของ atria ยืดขยายออก ANP ออกฤทธิ์ในการขับน้ํา
และโซเดียมออกจากร่างกายเพ่ือลดภาวะน้าเกิน และทาให้หลอดเลือดขยายตัว 
(vasodilation) 

(4) The Endothelin System 

(5) The Arginine Vasopressin (AVP) System 

2) Hemodynamic derangements  

 

กลไกที่ท าให้หัวใจท างานผิดปกติ ( Mechanisms of Cardiac Dysfunction) 

กลไกที่ทําให้หัวใจทํางานผิดปกติมี 5 กลไกหลักคือ 

1) Failure of the pump เป็นภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจไม่สามารถบีบเลือดออกจากหัวใจ
ห้องล่างซ้าย (systolic dysfunction)   หรือเกิดจากการที่กล้ามเนื้อหัวใจไม่สามารถคลายตัวได้อย่าง
ปกติ (diastolic dysfunction)  ทําให้รับเลือดเขา้สู่หัวใจห้องล่างซ้ายได้น้อยลง  ทําให้ปริมาณเลือด
ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้น้อยลง 

2) An obstruction to flow มักเกดิจากการตีบของลิ้นหัวใจ aortic (aortic valve 

stenosis)  ทําให้หัวใจต้องทํางานหนักขึ้นในการบีบตัวเพ่ือส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย 

3) Regurgitation flow เกิดจากการไหลย้อนกลับของเลือดเมื่อหัวใจบีบตัวแต่ละครั้ง
ปริมาณเลือดที่เพ่ิมข้ึน  หัวใจทํางานหนักขึน้ในการบีบตัวครั้งต่อๆไป สาเหตุจากลิ้นหัวใจรั่ว  ที่พบ
บ่อยคือ mitral regurgitation และ aortic regurgitation 

4) Disorders of cardiac conduction ประสิทธิภาพในการทางานของหัวใจลดลง  จาก
ความผิดปกติของการนําไฟฟูาหัวใจ เช่น ภาวะheart block การเต้นของหัวใจผิดจังหวะ
(arrhythmias)  

5) Disruption of the continuity of the circulatory system เป็นภาวะที่มีการรั่วไหล
ของเลือดออกจากระบบหมุนเวียนโลหิต เช่น อุบัติเหตุที่ทําให้มีเลือดออกจํานวนมาก 
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กลไกชดเชย 

1) Frank-Starling mechanism  เป็นกลไกที่มีผลมากที่สุด  เมื่อหัวใจบีบตัวน้อยลง  เลือดที่ค่ัง
ในหัวใจจะเพ่ิม end-diastolic volume แรงการบีบตัวของหัวใจจึงเพิ่มขึ้น 

2) Baroreceptor  reflex  เมื่อ cardiac  output ลดลง  และความดันเลือดแดงลดลง  
สัญญาณจาก baroreceptor ที่ไปยัง cardiovascular center จะลดลงด้วย  sympathetic 

activity เพ่ิมข้ึน HR , cardiac contractility , TPR จะเพ่ิมข้ึน  ช่วยให้ CO และ BP สงูขึ้น  

3) RAAS (Renin-angiotensin-aldosterone  system)  เป็นการตอบสนองในระยะยาว  CO.  
ลดลงทําให้ renal  blood  flow  ลดลง  ทําให้ไตหลั่ง renin เพ่ิมข้ึน  angiotensin II เพ่ิมข้ึน  มี
การหลั่ง aldosterone ทําให้ไตขับ Na ลดลง 

4) Net capillary filtration  จากการที่ปริมาตรเลือดเพ่ิม venous  pressure  เพ่ิมและมี 
venoconstriction จะทําให้มี net filtration ที่ capillary  เกิด edema และ ascites 

 

ภาพที่ 8 กลไกการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว 



85 

 

ชนิดของภาวะหัวใจล้มเหลว 

หวัใจล้มเหลว  Heart  Failure บางครั้งเรียก Congestive Heart Failure  เนื่องจากภาวะ 
heart failure มักมีความสัมพันธ์กับภาวะน้ําเกิน (volume overload)  จึงมีอาการและอาการแสดง
ของการคั่งของน้ําในหลอดเลือดดํา (congestive symptoms/signs) เช่น หายใจหอบเหนื่อยจาก
การค่ังของน้ําในหลอดเลือดที่ปอด  ตับโต ขาบวม จากการคั่งของน้าใน systemic veins เป็นต้น  
แบ่งชนิดของภาวะหัวใจล้มเหลว  ตามระบบตามระยะเวลาที่มีอาการได้ดังนี้ 

1) ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน (acute heart failure) 

เป็นภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีอาการและอาการแสดงแบบเฉียบพลัน  เนื่องจากการทํางาน
ของหัวใจ   แบ่งเป็น 2 กรณีคือ 

(1) ผู้ปุวยที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อน เรียกว่า acute de novo heart failure 

พบได้ใน 

ผู้ปุวยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน  
(2) ผู้ปุวยที่เคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะหัวใจล้มเหลวมาก่อนหน้านี้แต่มีอาการเลวลง 

(acute decompensated heart failure หรือ ADHF) ซึ่งสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด 
คือ โรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary heart disease)   

2) ภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง (chronic heart failure)  มีอาการและอาการแสดงแบบเรื้อ 
รังหรือต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการทางานผิดปกติของหัวใจ  ถ้าผู้ปุวยมีอาการของภาวะหัวใจล้มเหลว
มาระยะเวลาหนึ่ง กรณีที่มีอาการคงตัวจะจัดอยู่ในกลุ่มของ  stable chronic heart failure 

 

อาการแสดงภาวะล้มเหลว 

 ภาวะหัวใจล้มเหลว  ทําให้เกิดอาการและอาการแสดงที่เกิดจากเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของ
ร่างกายไม่เพียงพอ  มีอาการที่สําคัญ  คือ  

1) หายใจเหนื่อย (dyspnea)   ได้แก่   
(1) อาการเหนื่อยขณะออกแรง   
(2) เหนื่อยหรือหายใจไม่สะดวกขณะนอนราบ  จากมีน้ําในช่องท้อง 
(3) หายใจไม่สะดวกขณะนอนหลับ   
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2) อ่อนเพลีย (fatigue) เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายลดลง  ความสามารถใน
การออกกําลังกายลดลง    

3) กลุ่มอาการที่มีภาวะคั่งน้ําและเกลือทําให้มีอาการบวม มีน้ําคั่งในปอดและอวัยวะภายใน  
ลักษณะบวมกดบุ๋ม  มักเป็นบริเวณ  เท้า  ขา 

4) แน่นท้อง  ท้องอืด  เนื่องจากตับโตจากเลือดค่ังในตับ(hepatic congestion)  มีน้ําในช่อง
ท้อง(ascites) 

นอกจากนี้สามารถแยกอาการและอาการแสดงตามตําแหน่งของภาวะหัวใจล้มเหลว  ซึ่งแบ่งเป็น
การล้มเหลวของหัวใจซีกซ้ายและซีกขวา  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 , มีผลต่ออวัยวะที่สําคัญคือ 

1) ปอด(Lung)  ทําให้เกิด pulmonary edema ทาให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่เกิดข้ึน 
ผู้ปุวยจะมีอาการหอบเหนื่อย (dyspnea) มักมีอาการเมื่อนอนราบ (orthopnea) แต่อาการจะดีขึ้น 
ในท่านั่ง  หรือ ไอมีเสมหะเป็นฟองๆสีชมพู 

2) ไต(Renal)  เมื่อหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวได้ไม่ดี ทาให้เลือดไปเลี้ยงไตลดลง เกิดการกระตุ้น
การทางานของ neurohormonesโดยเฉพาะ The Sympathetic Nervous System และRenin-

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

ภาวะที่เรียกว่า hypoxic encephalopathy ผู้ปุวยมีความจําและสมาธิสั้นลง  ถ้าเป็นมากอาจมี
อาการซึม หมดสติและโคมาได้ 
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หัวใจซีกขวาล้มเหลว ( Right-sided heart failure)   

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

heart failure  เนื่องมาจากความดันที่เพ่ิมข้ึนใน pulmonary circulation  ส่งผลให้ความดันใน 
right atrium และ right ventricle เพ่ิมตามมา 

1) Liver and Portal system: เมื่อหัวใจซีกขวาล้มเหลว เลือดจะไหลกลับเข้าหัวใจน้อยลง 
เกิดการคั่งของเลือดในหลอดเลือดดําของตับและตับโต  เกิดการขาดออกซิเจนในตับทําให้เซลล์ตาย
และเม่ือเวลาผ่านไปจะเกิดขบวนการซ่อมแซมเกิด fibrosis ขึ้นแทนบริเวณ central areas เกิดเป็น 
cirrhosis ซึ่งเรียกว่า cardiac cirrhosis  นอกจากนี้อาจพบม้ามโต (congestive splenomegaly),   
มีบวมของผนังสําไส้ซึ่งส่งผลให้การดูดซึมสารอาหารแย่ลง  มีการรั่วของ transudate fluid เข้าสู่ช่อง
ท้อง เกิดการสะสมของน้ําในช่องท้อง (ascites) ได้ 

2) Kidneys  พบ renal blood flow ลดลงเนื่องจากความดันในหลอดเลือดดําสูงขึ้น ทํา
ให้ความดันโดยรวมในไตมากขึ้น  ทําให้ glomerular filtration rate และอัตราการสร้าง ปัสสาวะ
น้อยลง 

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

pleural effusion และช่องเยื่อหุ้มหัว ใจ(pericardial effusion)  เกิด pulmonary congestion 

and edema ทําให้มีอาการหายใจหอบเหนื่อยได้ 
5) Subcutaneous Tissues: อาการ/อาการแสดงที่พบได้บ่อยคือมีการบวม  โดยเฉพาะ

ในส่วนหลังเท้าและหน้าแข้ง (pedal and pretibial edema) ซึ่งเป็นบริเวณรับแรงโน้มถ่วงมากท่ีสุด
ของร่างกาย ในผู้ปุวยที่นอนติดเตียงอาการบวมจะพบบริเวณก้นกบ (presacral edema)  

 

การวินิจฉัย 

 การวินิจฉัยภาวะหัวใจล้มเหลว  วินิจฉัยได้จากประวัติ  อาการ Cardinal sign  และการ
ตรวจร่างกาย  มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ประวัติ : จากการซักประวัติอาการเหนื่อยง่ายเวลาออกแรง  ถ้าเป็นเด็กเล็กดูดนมได้น้อย  
หยุดพักบ่อย  เหงื่อออกมากผิดปกติ 
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2) Cardinal sign คือ หัวใจเต้นเร็ว  หายใจเร็ว  หวัใจโตหรือหน้าอกโปุง  ตับโตและแข็ง   
ฟังปอดได้ยินเสียงwheezing   กรณีหัวใจซีกซ้ายวาย  จะพบอาการ ไอ  หอบกลางคืน  นอนราบ
ไม่ได้   ถ้าเป็นชนิดเรื้อรังพบน้ําหนักข้ึนช้าหรือไม่ขึ้น   

3) การตรวจร่างกาย   โดยเฉพาะระบบหัวใจและหลอดเลือด  การตรวจร่างกายจะพบสิ่ง
ต่างๆดังนี้ 

(1) หัวใจเต้นเร็ว (tachycardia ) , หายใจเร็ว (tachypnea) 
(2) ตรวจพบเส้นเลือดดําที่คอโปุงพอง (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 (มีน้ําในเยื่อหุ้มปอด) 
(6) ตับโต ท้องมาน (Hepatomegaly , ascites) 

(7) บวมกดบุ๋ม (Petting  edema) 
(8) การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ได้แก่ 

(9) Chest  X-ray : CXR  พบหัวใจโต (cardiomegaly) 

(10) การตรวจคลื่นไฟฟูาหัวใจ (Electrocardiography : ECG หรือ EKG) 

(11) การตรวจคลื่นเสียงสะท้อน ( Echocardiography)   สามารถวินิจฉัยความผิดปกติ
ของหัวใจและการทํางานของหัวใจได้   เพื่อยืนยันการวินิจฉัย HF  บอกสาเหตุของ 
HF  และใช้ประเมินความรุนแรงของ HF ได้   

(12) การตรวจนับเม็ดเลือด Complete blood count : CBC  เน้นการประเมินค่า Hct.  

RBC  เพ่ือประเมินภาวะซีดซึ่งทําให้ผู้ปุวยเหนื่อย  และอาจทําให้อาการแย่ลงได้ 
(13) ประเมินการทํางานของไต Renal function  

(14) ประเมินการทํางานของตับ Liver  function test  
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ความรุนแรง 

 ความรุนแรงของโรคสามารแบ่งได้เป็น 5 ระดับจากอาการที่ไม่รุนแรง  จนถึงระดับที่ 5 คือ
รุนแรงมาก  ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการรักษาที่ถูกต้อง  คือ 

FC I : Functional class ไม่มีอาการผิดปกติ 
FC II : หอบเหนื่อย(dyspnea) เมื่อออกกําลังตามปกติ 
FC III : มีอาการ dyspnea เมื่อออกกําลังเล็กน้อย 

FC IV : มีอาการ dyspnea ขณะพัก 

 

แนวทางการักษา 

 Heart failure เป็น progressive disorder   ซ่ึงหากไมไ่ด้รับการรักษาการดําเนินของโรคจะ
แย่ลงเรื่อยๆ การรักษามักยึดหลักการใช้ยายับยั้งขบวนการ neurohormonal  activation การ
ควบคุม fluid homeostasis  การควบคุม cardiovascular risk factors และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  สรุปแนวทางการรักษาดังนี้ 

1) ลด physical activity และเพ่ิมออกซิเจนแก่เนื้อเยื่อร่างกาย  ได้แก่ 

(1) ท่านอน semi-fowler เพ่ือลดปริมาณเลือดดําที่ไหลกลับเข้าสู่หัวใจ 

(2) การให้ออกซิเจน 

(3) ให้ยานอนหลับ(chloral hydrate)ในรายที่กระวนกระวาย 

(4) ควบคุมอุณหภูมิให้ปกติ 
(5)  รักษา/ปูองกันการติดเชื้อ 

2) จํากัดน้ําและเกลือ    
โดยการจํากัดน้ําเหลือร้อยละ 50-80 ของ maintenance   การลดอาหารเค็ม ให้ Na 

ไม่เกิน 2 mEq/kg/day   และกรณีควบคุมอาการได้  หรือ HF ไม่มาก อาจไม่จําเป็นจํากัดน้ํา  กรณี
ผู้ปุวยเด็กท่ีต้องการเพ่ิมน้ําหนักอาจเพ่ิม oil ได้ 

3) ยาควบคุมหัวใจวาย 

(1)  ยาขับปัสสาวะ จะบรรเทาอาการภาวะหัวใจล้มเหลวที่เกิดจากภาวะคั่งน้ําและ
เกลือ  เพ่ือลดการคั่งของน้ําและเกลือ   ทําให้สามารถลดปริมาณเลือดและ 
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ventricular filling pressure  ได้แก่  ยา Furosemide , 

Hydrochlorothiazide , Aldactone,  Diamox 

(2) ยากลุ่ม renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) blockers  เพ่ือ
รักษาระบบไหลเวียน (circulatory homeostasis) และคงความดันโลหิตให้อยู่
ในเกณฑ์ปกติ  

(3)  angiotensin converting enzyme  inhibitor (ACE-I)  เช่น  Captopril 

,Enalapril Ramipril, Lisinopril ,Trandolapril 

(4) Aangiotensin receptor blocker (ARB)  ได้แก่ Candesartan, Valsartan, 

Losartan 

(5) Mineralocorticoid receptor antagonist (MRA )ได้แก่  Spironolactone 

(6) ยากลุ่ม cardiac glycoside หรือ positive inotropic agents  เป็นยาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของหัวใจ  ได้แก่  Digitalis : digoxin ซ่ึงเป็นยาหลักใน
การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว และยาเพิ่มแรงบีบหัวใจอ่ืนๆ : Dopamine , 

Dobutamine , Adrenaline 

(7)  ยากลุ่ม beta-blocker  ยาขยายหลอดเลือด : Bisoprolol , Carvedilol , 

Metoprolol succinate , Nebivolol 

(8) ยาอื่นๆในภาวะหัวใจล้มเหลว  เช่น  การใช้ antithrombotic agents  ได้แก่ 
antiplatelets เช่น aspirin clopidogrel และ oral anticoagulants เช่น 
warfarin  ควรใช้ aspirin ในผู้ปุวยภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีปัญหาโรคหลอดเลือด
แดงอุดตัน  

4) การผ่าตัด  และการสวนหัวใจ   
 กรณีที่มีสาเหตุมาจากโรคหัวใจที่จําเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดหรือสวนหัวใจ  

โดยวิธีการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ (heart transplantation)  หรือการผ่าตัดเพ่ือช่วยรักษาภาวะหัวใจ
ล้มเหลวอ่ืนๆ 

5)  การแก้ไขความผิดปกติทาง metabolic   
 เช่น น้ําตาลในเลือดตํ่า แคลเชียมตํ่า แมคนีเชี่ยมต่ํา ภาวะเลือดเป็นกรด และภาวะซีด 
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การตอบสนองต่อการรักษา 

 การประเมินการตอบสนองการรักษา  เป็นการบ่งบอกถึงอาการและอาการแสดงของผู้ปุวยที่
มีภาวะหัวใจล้มเหลวที่ดีข้ึน  ซึ่งสามารถประเมินได้จากสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ คือ 

1) อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง  วัดจากการประเมิน sleeping pulse 

2) อัตราการหายใจช้าลง อาการหอบเหนื่อยลดลง 
3) ขนาดของตับเล็กลง  กดนุ่ม 

4) จํานวนปัสสาวะเพ่ิมข้ึน  (จํานวนปัสสาวะ > 1 ml/kg/hr) 
5) มือเท้าอุ่น   ลักษณะของ peripheral vasoconstriction หายไป 

6) น้ําหนักตัวลดลง จากยุบบวม ต่อมาน้ําหนักเพ่ิมขึ้นอย่างเหมาะสม 

7) ไม่หงุดหงิด อารมณ์ดีข้ึน 

8) รับประทานอาหารได้มากขึ้น 
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5.6 สรุป 

 โดยธรรมชาติของมนุษย์ระบบไหลเวียนเลือด  ทําหน้าที่ร่วมกันกับระบบหายใจ  โดยหัวใจมี
หน้าที่ในการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย  โดยเมื่อหัวใจทําหน้าที่บีบตัวและคลายตัวเป็น
จังหวะ  เรียกอัตราการเต้นของหัวใจ   เมื่อหัวใจคลายตัวเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายเข้าสู่หัวใจ
ห้องบนขวาไปสู่หัวใจห้องล่างขวาผ่านลิ้นหัวใจ  tricuspid value  แล้วออกจากหัวใจไปแลกเปลี่ยน
ก๊าชที่ปอด  แล้วกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้าย  ผ่าน Mitral  value เข้าสู่หัวใจห้องล่างซ้าย  หัวใจบีบ
ตัวให้เลือดออกไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย  เพราะฉะนั้นหากเกิดความผิดปกติในการทําหน้าที่ของ
หัวใจ  กล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติจากการขาดเลือด  ทําให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย  หรือแม้แต่ลิ้นหัวใจ
อาจเกิดลิ้นหัวใจตีบ  หรือรั่ว  จะส่งผลต่อการทําหน้าที่ของหัวใจทั้งสิ้น  เมื่อหัวใจทําหน้าที่ไม่ได้จะ
เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวตามมา  เมื่อหัวใจล้มเหลว  ทําหน้าที่ไม่ได้  มนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่
ได้   ดังนั้นจึงต้องมีการช่วยเหลือโดยการรักษาแบบประคับประคองและรักษาที่สาเหตุของความ
ผิดปกตินั้น  เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

5.7 ค าถามท้ายบท 

1. จงอธิบายกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด 

2. จงอธิบายการไหลเวียนเลือด 

3. จงบอกคุณสมบัติของหัวใจ 

4. จงบอกลักษณะของโรคหัวใจพิการแต่กําเนิด 

5. จงบอกพยาธิสภาพของโรคหัวใจ TOF 

6. จงอธิบายลักษณะของโรคหัวใจขาดเลือด 

7. จงอธิบายหัวใจล้มเหลว 
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แผนการบริหารการสอน 

บทที่ 6 

ความผิดปกติของระบบหายใจ  
วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิสภาพและความผิดปกติของระบบหายใจ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบหายใจได้ 
2. อธิบายกลไกการหายใจปกติได้ 
3. เปรียบเทียบกลไกการหายใจปกติกับผู้ที่มีพยาธิสภาพที่ปอดได้ 
4. บอกอาการและอาการแสดงของโรคระบบหายใจได้ 
5. อาการและอาการแสดงของภาวการณ์หายใจล้มเหลวได้ 
6. ประเมินอาการ อาการแสดงและพยาธิสภาพของโรคระบบหายใจได้ 
7. ฝึกตรวจสมรรถภาพปอด และคํานวณความจุปอดได้ 

 

ขอบเขตของเนื้อหา 

1. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบหายใจ 

2. หน้าที่ของระบบหายใจ 

3. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 

4. หอบหืด 

5. การหายใจล้มเหลว  
6. สรุป 

7. คําถามท้ายบท 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ขั้นนํา 
  เปิด VDO ทบทวนกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบหายใจ 

 ขั้นสอน 

1. ให้นักศึกษาดู  VDO เกี่ยวกับโรค COPD และ Asthma 

2. อาจารย์อธิบายเพ่ิมเติม 

3. อาจารย์สอนวิธีการตรวจสมรรถภาพปอด 

4. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการตรวจสมรรถภาพปอดอย่างง่าย 

5. อาจารย์อธิบายเนื้อหาประกอบ power-point  

 ขั้นสรุป 

  ให้นักศึกษาสรุปความรู้ลงสมุดของตนเองเป็นรายบุคคล 

 

สื่อการสอน 

1. VDO ทบทวนกายวิภาคระบบหายใจ 

2. VDO โรค  COPD และ Asthma 

3. VDO การตรวจสมรรถภาพปอด 

4. Peak flow meter 

5. Power-point 

6. เอกสารประกอบการสอน 

 

การประเมินผล 

1. ประเมินความสนใจ  และการฝึกปฏิบัติ 
2. ประเมินจากการตอบคําถาม 

3. ตรวจผลงานนักศึกษา 
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บทที่ 6 

ความผิดปกติของระบบหายใจ  
 

ขอบเขตของเนื้อหา 

6.6 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบหายใจ 

6.7 หน้าที่ของระบบหายใจ 

6.8 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
6.9 หอบหืด 

6.10 การหายใจล้มเหลว  
6.11 สรุป 

6.12 คําถามท้ายบท 

 

6.1 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบหายใจ 

 ระบบหายใจของมนุษย์มีการพัฒนาตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์มารดา   สัปดาห์ที่ 14 ทารกเริ่ม
มีการฝึกจังหวะการหายใจ  จนถึงสัปดาห์ที่ 27 ระบบหายใจของทารกมีการพัฒนาสมบูรณ์ข้ึน คือมี
ถุงลม หลอดเลือดไปเลี้ยงถุงลม และสมองสามารถควบคุมการหายใจ ทารกจะสะอึกเนื่องจากเด็ก
หายใจเอาน้ําคร่ําเข้าปอด และหายใจเอาน้ําคร่ําออกจากปอด นอกจากนี้ในถุงลมปอดยังมีสารชนิด
หนึ่งเรียกว่าสารลดแรงตึงผิว(surfactant) ช่วยการทํางานของปอดปูองกันไม่ให้ปอดแฟบ ชึ่งจะเริ่ม
สร้างเมื่ออายุครรภ์ 20 สัปดาห์เพียงพอเมื่ออายุครรภ์ ≥ 35 สัปดาห์ จนครบกําหนดคลอดอายุครรภ์ 
40 สัปดาห์ ถ้าคลอดปกติการเจ็บครรภ์จะเป็นการช่วยเร่งการสร้างสารลดแรงตึงผิว  และในระหว่าง
การคลอดตัวเด็กจะเคลื่อนผ่านช่องคลอด  ซึ่งจะทําให้ทรวงอกของเด็กถูกบีบรัดและเป็นการรีดเอา
น้ําคร่ําที่อยู่ในปอดและในระบบเดินหายใจออกมา เมื่อทรวงอกทารกขยายตัวอีกครั้ง อากาศภายนอก
จะเข้าไปแทนทีน่้ําในปริมาณเท่ากัน ภาวะการขาดออกซิเจน (asphyxia) เป็นสิ่งกระตุ้นการหายใจ
ของทารกท่ีรุนแรงที่สุด นอกจากนี้ ความเย็น ความเจ็บปวด การกระตุ้นจากการสัมผัสและมองเห็น 
อีกท้ังการได้ยินต่างมีส่วนสําคัญในการชักนําและควบคุมให้มีการหายใจ การกระตุ้นโดยสิ่งเร้า
หลายหลากผ่านประสาทส่วนปลายส่งผลให้มีการกระตุ้นศูนย์การหายใจในประสาทส่วนกลาง 
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 ระบบหายใจของมนุษย์เริ่มต้นจากจมูกผ่านโพรงจมูก(nasal cavity)  หลอดลมคอ
(pharynx)  กล่องเสียง(larynx)   ท่อลม(trachea)   หลอดลมใหญ่ (main bronchus)  หลอดลม
ฝอย(bronchiole)   และถุงลมปอด (alveoli) ตามลําดับ (ดังภาพที่ 9)  

 

ภาพที่ 9  ลักษณะทางกายวิภาคของระบบหายใจ 

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

 

6.2 หน้าที่ของระบบหายใจ 

 ระบบหายใจมีหน้าที่สําคัญคือ  การแลกเปลี่ยนก๊าช (gas exchange) ซึ่งในการแลกเปลี่ยน
ก๊าชนี้จําเป็นต้องมีการทํางานร่วมกันของระบบหายใจ  กับหัวใจและหลอดเลือดโดยมี 3 กระบวนการ
ที่สําคัญคือ 
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1) Ventilation  คือ  อากาศที่หายใจเข้าและหายใจออกซึ่งจะต้องมีปริมาตร (volume)   

ที่เพียงพอและกระจายไปสู่ถุงลมปอดอย่างสม่ําเสมอจึงจะทําให้การแลกเปลี่ยนก๊าชได้อย่างสมบูรณ์ 
2) Diffusion  คือ การแพร่ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนก๊าชที่ปอด  โดยการแพร่ของออกซิเจนที่

มีความเข้มข้นสูงในถุงลมปอด(จากการหายใจเข้า)ไปยังหลอดเลือดฝอยรอบถุงลมซึ่งมีออกซิเจนต่ํา
กว่า  และการแพร่ของคาร์บอนไดออกไชด์ซึ่งมีความเข้มข้นสูงในเลือดฝอยเข้าสู่ถุงลม  และปล่อย
ออกภายนอกโดยการหายใจออก 

3) Perfusion or Circulation คือการไหลเวียนเลือดจากหัวใจห้องล่างขวาเข้าสู่หลอด
เลือดฝอยรอบๆถุงลมปอด ซึ่งการแลกเปลี่ยนก๊าชจะสมบูรณ์เมื่อเลือดที่มาปอดมีปริมาตรที่เพียงพอ
กระจายไปรอบๆถุงลมอย่างสม่ําเสมอ    
 

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  และไฮโดรเจนอิ
ออนในเลือด (H+ )  ในภาวะปกติคาร์บอนไอออกไซด์มีบทบาทในการควบคุมการหายใจมากสําคัญ
ที่สุด  คือเมื่อคาร์บอนไดออกไชด์เพ่ิมข้ึนจะเป็นตัวกระตุ้นให้มีการหายใจ  เพ่ือขับคาร์บอนไดออกไชด์
ออก 

 กล้ามเนื้อช่วยในการหายใจ  
 กล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจ   ประกอบด้วยกล้ามเนื้อหายใจ  2 กลุ่มคือ 

1) กล้ามเนื้อหายใจเข้า(inspiratory muscle)  ประกอบด้วย  กระบังลม  (diaphragm)  

และกล้ามเนื้อระหว่างชี่โครงด้านนอก (external  intercostal) 

2) กล้ามเนื้อหายใจออก (expiratory muscle)  ได้แก่  กล้ามเนื้อหน้าท้อง (abdominal  

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

 เป็นโรคปอดชนิดเรื้อรังที่มีพยาธิสภาพของถุงลมโปุงพอง (Emphysema) และหลอดลม
อักเสบเรื้อรัง (Chronic bronchitis)   

สาเหตุของการจํากัดของทางเดินหายใจในโรค COPD 

 สาเหตุที่เป็นพยาธิสภาพเกิดจากการทําลายเนื้อปอดจากกระบวนการอักเสบ ส่งผลให้ความ
ยืดหยุ่นของปอด (elastic recoil) ลดลง  ทําให้ความสามารถของทางเดินหายใจในช่วงหายใจออก
ลดลง 
 

พยาธิสภาพของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
 พยาธิสภาพของ COPD  ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงทีห่ลอดลมขนาดใหญ่ หลอดลมขนาดเล็ก 
และท่ีเนื้อปอด  คือ   

1) หลอดลมขนาดใหญ่  พบต่อมขับเมือก (submucosal gland) จะมีขนาดโตขึ้น  goblet 

cell จะมีจํานวนมากขึ้น ทําให้มีการเพ่ิมข้ึนของต่อขับเมือกและ goblet cell ทําให้มีการสร้างเสมหะ
เพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็นลักษณะที่สําคัญของภาวะหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (chronic bronchitis) 

2) หลอดลมขนาดเล็ก   พบเซลอักเสบ (inflammatory cells) โดยเฉพาะ mono 

nuclear cells มาชุมนุมกัน มีเสมหะอุดตันหลอดลม (mucus plug)  

3) เนื้อปอดจะมีกล้ามเนื้อผนังหลอดลมโตขึ้นส่วนที่ต่อจาก terminal bronchiole   ซึ่ง
เป็นส่วนที่เริ่มมีการแลกเปลี่ยนอากาศที่เรียกว่า respiratory bronchiole  อาจมีการโปุงพอง 
(emphysema) ของ respiratory bronchiole และมีการทําลายของ alveolar wall  

 เมื่อผู้ปุวยสูดสารระคายเคือง  เช่น ควันบุหรี่เข้าไปในหลอดลม สารระคายเคืองเหล่านี้จะ
ก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นในหลอดลม เนื้อปอด และเส้นเลือด โดยพบว่ามีเซลล์ neutrophils, 

macrophages, T lymphocytes (CD8+)  เพ่ิมข้ึนซึ่งจะแตกต่างจากการอักเสบที่เกิดในหลอดลม
ของคนไข้โรคหืดที่จะพบว่ามีเซลล์ eosinophils, CD4+ T lymphocytes, mast cellsการอักเสบนี้
จะทําให้มีการหลั่งเอนไซน์เช่น protease ออกมา ทําให้มีการทําลายเนื้อเยื่อปอดและมีการซ่อมแซม
เกิดข้ึนทั้งในหลอดลม เนื้อปอด และเส้นเลือด ซึ่งทําให้เกิดพยาธิสภาพของโรค COPD 
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พยาธิสรีรวิทยา (pathophysiology) 

 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  มีความผิดปกติของหลอดลมและถุงลมปอด  เกิดการอุดกั้นทางเดิน
หายใจโดย  1) ความผิดปกติของหลอดลมที่มีการอักเสบของหลอดลม เสมหะที่อุดตัน และกล้ามเนื้อ
หลอดลมหดตัว ทําให้รูของหลอดลมมีขนาดเล็กลง และมี airway resistance เพ่ิมข้ึน  และ 2) ถุงลม
ปอดโปุงพองทําให้ความยืดหยุ่น (elasticity) ของปอดลดลง ทําให้เกิดการอุดกลั้นทางเดินหายใจได้  
และแรงดึงถ่างหลอดลมลดลงเมื่อหายใจออกเต็มที่ ความดันในช่องอกจะเป็นบวกมากทําให้หลอดลม
แฟบลงได้มากกว่าปกติ (dynamic compression of airways) พบ elastic recoil ลดลงทําให้
แรงดันลมออกจากปอดลดลง  และการที่มี alveolar attachment ลดลง จะทําให้เกิดแรงดึงรั้งไม่ไห้
หลอดลมตีบน้อยลงเวลาหายใจออกหลอดลมเลยจะตีบมากกว่าคนปกติ   

 

ภาพที่ 10  ลักษณะของถุงลมระหว่างภาวะปกติกับถุงลมผู้ป่วย COPD 

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

 อาการในช่วงที่เป็นในระยะแรกอาจจะไม่มีอาการ   ต่อมาเมื่อปอดถูกทําลายมากข้ึนจะเริ่ม
แสดงอาการ  ไอเรื้อรัง  หายใจหอบเหนื่อย    และหายใจมีเสียงวี๊ด (wheezing)   

 อาการหลักๆคือ  อาการไอชนิดมีเสมหะ หรืออาการหายใจหอบเหนื่อยซึ่งอาการจะค่อยๆ
เป็นมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมีการจํากัดของทางเดินหายใจ (airway limitation) อย่างถาวร ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในปอด (structural changes) และทําให้ทางเดินหายใจเล็กลง  
จะได้ยินเสีย   ซึ่งการจํากัดของทางเดินหายใจนี้จะเกิดมากขึ้นเรื่อยๆ สัมพันธ์กับการอักเสบเรื้อรังที่
เกิดข้ึนในปอดเพ่ือตอบสนองกับสารพิษที่เข้ามาในปอด 

 

ปัจจัยเสี่ยงของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
1)   การสูบบุหรี่   เป็นสาเหตุที่สําคัญและพบบ่อยสุดของโรคถุงลมโปุงพอง  ทั้งในผู้สูบและผู้ที่

ได้รับควันบุหรี่มือสองและควันบุหรี่มือสาม  โดยเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดาที่ได้รับควันบุหรี่มือสามและ
สัมพันธ์กับปริมาณและระยะเวลาที่สูบบุหรี่  

2) การทํางานบางประเภทที่มีการหายใจเอาละอองสารเคมีบางอย่างเป็นปริมาณมากและ
ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ  เช่น  การทํางานในเหมืองถ่านหิน   งานอุตสาหกรรมสิ่งทอจากฝูาย  งาน
อุตสาหกรรมพลาสติกที่เก่ียวกับสารเคมี   และงานเชื่อมโลหะเป็นต้น 

3) มลภาวะในอากาศ   ได้แก่ควัน  มลพิษทางอากาศอื่นๆ   อากาศที่มีปริมาณซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (Sulfur dioxide)   การสูดดมควันที่เกิดจากการใช้ถ่านไม้ หรือมูลสัตว์เป็นเชื้อเพลิง
ทําอาหารในครัวเรือนเป็นประจํา 

4) โรคทางพันธุกรรม  ได้แก่โรคขาดเอนไซม์ (Enzyme) ชื่อ Alpha-one antitrypsin เป็น
โรคทางพันธุกรรมชนิดที่ถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้ โดยความผิดปกติของสารพันธุกรรมพบได้หลาย
แบบแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และส่งผลให้บางคนมีโอกาสเป็นโรคถุงลมโปุงพองได้ด้วย ส่วนใหญ่
จะพบในคนเชื้อชาติผิวขาว 
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การวินิจฉัย COPD 

 การวินิจฉัยสามารถทําได้โดย  การซักประวัติ  พบว่ามีไอเรื้อรัง  มีเสมหะ  เหนื่อยง่าย  และ
การตรวจสมรรถภาพปอด  ซึ่งนิยมประเมินระดับความรุนแรงของ  COPD  สามารถประเมินได้จาก
การประเมินสมรรถภาพปอดตามค่า FEV1  หลังจากให้ยาขยายหลอดลม  ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6  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% 

ที่มา :  นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร, และวัชรา  บุญสวัสดิ์ ,2548 

การรักษา COPD 

 การรักษาที่สําคัญคือการลดปัจจัยเสี่ยง  และการรักษาอย่างอ่ืนควบคู่กันไหมตามดุจพินิจของ
แพทย์ผู้รักษาโรค   แนวทางการรักษาประกอบด้วย 

1. เลิกสูบบุหรี่  จัดเป็นการรักษาที่สําคัญมาก  เพราะเมื่อหยุดสูบบุหรี่อาการไอจะลดลง  
เสมหะก็จะลดน้อยลงด้วย  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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6.4 หอบหืด (Asthma) 

 หอบหืดหรือโรคหืด  เป็นภาวะทีห่ลอดลมตีบแคบ (Bronchospasm)  มีการอักเสบเรื้อรัง
ของทางเดินหายใจ(airway inflammation)  และมีภาวะหลอดลมไวเกิน (airway hyper 

responsiveness)  เมื่อมีสิ่งกระตุ้นหลอดลมจะหดตัวตีบลงทําให้ผู้ปุวยมีอาการไอ  หายใจหอบ  และ
หายใจมีเสียงวี๊ด (wheezing)  

ข้อบ่งชี้ในการตัดสินใจวินิจฉัยโรค asthma (GINA,2015) 

1) ประวัติของอาการของระบบหายใจ  ได้แก่  หายใจมีเสียง wheezing  อาการไอ  หายใจ
สั้น และอาการแน่นหน้าอก  

(1)  อาการมักถูกระต้นจากการออกกําลังกาย  การหัวเราะ  สารก่อภูมิแพ้  และอากาศ
เย็น 

(2) มักมีอาการช่วงกลางคืน  หรือตอนเช้า 

2) มีหลักฐานของลมหายใจออกที่มีความจํากัด ได้แก่ค่า FEV1 ต่ํา อัตราส่วนของ 
FEV1/FVC ต่ําลง   (ค่า FEV1/FVC  ratio ปกติในผู้ใหญ่มากกว่า 0.75-0.80  ในเด็กมากว่า 0.90)   
เมื่อทดสอบโดยใช้ยาขยายหลดลมแล้วอาการดีขึ้น 

 

กลไกการเกิดหอบหีด 

 ลักษณะทีส่ําคัญของโรค คือการที่หลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นผิดปกติ/มากกว่าปกติ  (Airway 

Hyper responsiveness)  ซึ่งหลอดลมของผู้ปุวยจะหดตัวง่ายเมื่อเจอสิ่งกระตุ้น  และเมื่อหลอดลม
หดตัวก็จะหดตัวมากกว่าปกติ  ทําให้เกิดอาการหายใจลําบากและหายใจมีเสียงวี้ด  ซึ่งหากการอักเสบ
ของหลอดลมที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานอาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดลมอย่างถาวรทั้ง
รูปร่างและการทํางานที่  เรียกว่าภาวะ airway remodeling ซึ่งจะทําให้สมรรถภาพปอดผู้ปุวยโรค
หืดต่ํากว่าปกติ และมีหลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นอย่างถาวร 

 สิ่งกระตุ้นให้อาการหอบหืดกําเริบ  เมื่อมีสิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการหอบหืด  สิ่งกระตุ้นมีหลาย
ชนิดขึ้นอยู่กับผู้ปุวยแพ้สิ่งกระตุ้นชนิดสิ่งใด   สิ่งกระตุ้นที่พบบ่อย ได้แก่ 

1) สารภูมิแพ้ ได้แก่ ไรฝุุน เกสรดอกไม้ แมลงสาบ เชื้อรา รังแคของสุนัขและแมว สาร
ภูมิแพ้เหล่านี้ทําให้เกิดอาการหอบผ่านทาง type 1 hypersensitivityกล่าวคือเมื่อผู้ปุวยที่แพ้สาร
ภูมิแพ้สูดดมเอาสารภูมิแพ้เข้าไป สารภูมิแพ้จะจับกับIgE บน mast cells ทําให้เกิดการหลั่ง 
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mediators เช่น histamine, bradykinin  leukotrienes, platelet-activating factor, 

prostaglandins และ thromboxaneA2 ซึ่งทําให้เกิด หลอดลมตีบ หลอดลมบวมและมีการคั่งของ
เลือด (vascular congestion) ที่เรียกว่า acute asthmatic response นอกจากนี้ leukotrienes 
ยังมีฤทธิ์ดึงเซลล์อักเสบ ที่สําคัญคือ eosinophils มาชุมนุมในหลอดลมยังผลให้เกิดการอักเสบ
เพ่ิมข้ึน มีความไวของหลอดลมเพ่ิมขึ้นและเกิด late asthmatic response ดังนั้นการสัมผัสกับสาร
ภูมิแพ้นอกจากจะทําให้ผู้ปุวยหอบแล้วยังทําให้โรคหืดเป็นมากข้ึนด้วย ในการรักษาโรคหืดจึงจําเป็นที่
จะต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารภูมิแพ้ด้วย 

2) การออกกําลังกายทําให้ผู้ปุวยโรคหืดจํานวนหนึ่งหอบได้ กลไกที่การออกกําลังกาย
กระตุ้นให้หอบจะเกี่ยวข้องกับสูญเสียความร้อน หรือสูญเสียน้ําในหลอดลม ดังนั้นการออกกําลังกาย
ในที่แห้ง อากาศเย็นจะทําให้หอบได้ง่ายกว่าการ ออกกําลังกายในที่อากาศอุ่น และความชื้นสูง แต่
การออกกําลังกายจะต่างกับการสัมผัสสารภูมิแพ้ที่การออกกําลั งกายไม่ทําให้เกิดการอักเสบของ
หลอดลมเพิ่มขึ้นและไม่ทําให้ความไวของหลอดลมเพิ่มข้ึน 

3) การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน การติดเชื้อทางเดินหายใจเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้
โรคหืดกําเริบ ส่วนมากเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งการติดเชื้อไวรัสจะทําให้หลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้น
เพ่ิมข้ึนได้นานประมาณ 6 สัปดาห์ 

4) ยาที่สําคัญที่กระตุ้นให้ผู้ปุวยหอบ ได้แก่ aspirin , beta-adrenergic antagonist   
เป็นต้น 

5) ความเครียด ทําให้โรคหืดมาการแย่ลงได้ 
 

เป้าหมายของการรักษาหอบหืด 

 โรคหอบหืดเป็นโรคที่ยังรักษาให้หายขาดยังไม่ได้ แต่สามารถควบคุมโรคได้   คือ ผู้ปุวยควร
จะมีอาการท้ังกลางวันและกลางคืนน้อยมากหรือไม่มีเลย และไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพราะหอบรุนแรง
เฉียบพลัน ใช้ยาขยายหลอดลมหรือใช้ยาขยายหลอดลมน้อยมาก มีสมรรถภาพปอดที่ปกติ โดยที่ไม่มี
อาการข้างเคียงจากการรักษา  
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ยาที่ใช้ในการรักษาโรคหืด 

1) ยาขยายหลอดลม คือยาที่ทําให้กล้ามเนื้อหลอดลมคลายตัวและทําให้หลอดลมขยายตัว ไม่มี
ผลในการลดการอักเสบของหลอดลม ได้แก่ 

(1) Beta-adrenergic agonists เป็นยาขยายหลอดลมที่ดีที่สุด ยาในกลุ่มนี้ออกฤทธิ์โดยการ

จับกับ β2 receptor บนกล้ามเนื้อหลอดลมและทําให้ cAMP สูงขึ้น ส่งผลให้กล้ามเนื้อ
คลายตัว และมีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งสารของ mast cells และทําให้mucocilliary 

clearance ดีขึ้นด้วย ยาที่ใช้แพร่หลายในปัจจุบันจะเป็น β2 specific agonistทําให้มี

ผลข้างเคียงจากการกระตุ้น β1 receptor น้อย ยาในกลุ่มนี้แบ่งเป็นสองกลุ่มตาม
ระยะเวลาที่ออกฤทธิ์ 

ก. Short-acting β2-agonists (SABA) เป็นกลุ่มที่ออกฤทธิ์เร็วและออกฤทธิ์ระยะ
สั้น โดยจะมีฤทธิ์ 4-6 ชั่วโมง เช่น salbutamol, terbutaline, procaterol 

และ fenoterol ยากลุ่มนี้เป็นยาที่นิยมใช้มากที่สุดเพ่ือบรรเทาอาการหอบ 
เพราะออกฤทธิ์เร็วและขยายหลอดลมได้ดีที่สุด 

ข. Long-acting β2-agonists (LABA) ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์อยู่นานกว่า 12 ชั่วโมง 
ได้แก่ formoterol และ salmeterol  และเมื่อใช้ร่วมกับ inhaled 

corticosteroids จะได้ผลดีกว่าการใช้ การใช้ inhaled corticosteroids 

ขนาดสูงเดี่ยวๆ  
(2) Anticholinergic ยาในกลุ่มนี้ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการทํางานของ cholinergic 

nervous system ที่ระดับ cholinergic receptor ทําให้หลอดลมขยายตัว ยาในกลุ่มนี้
ที่มีใช้คือ Ipratropium bromide ยาในกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ช้าและฤทธิ์ในการขยาย

หลอดลมจะสู้ β-agonistไม่ได้  แต่เมื่อใช้ร่วมกับ β-agonist ก็จะเพ่ิมประสิทธิภาพของ 

β-agonist 

(3) Theophylline ยาในกลุ่มนี้มีใช้แพร่หลายมานาน แต่กลไกการออกฤทธิ์ขยายหลอดลม
ยังไม่ทราบชัด ยาในกลุ่มนี้มี 2 ชนิดคือ ชนิดเม็ดธรรมดา (plain tablet) และชนิดออก
ฤทธิ์นาน (sustained release) ปัจจุบันความนิยม theophylline ลดลงมาก  เพราะว่า

ฤทธิ์ในการขยายหลอดลมจะสู้กลุ่ม β-agonist ไม่ได้  และยุ่งยากในการเจาะวัดระดับ



107 

 

ยาในเลือด   แต่ยังมีแพทย์ส่วนหนึ่งนิยมใช้ theophyllineอยู่และมีหลักฐานว่าการใช้ 
theophylline ร่วมกับ inhaled corticosteroids จะทําให้ลดขนาดของ inhaled 

corticosteroids ได้ 
2) ยาระงับการอักเสบ (Anti-inflammatory) ได้แก่ ยาที่มีฤทธิ์ในการระงบัการอักเสบของ

หลอดลม ได้แก่ 
(1) Corticosteroids เป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาการอักเสบของหลอดลมโดย

ออกฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบแทบทุกขั้นตอน เช่น ขัดขวางการหลั่งสารmediators โดย
ยับยั้ง arachidonic acid metabolism, ลดจํานวนเซลลอั์กเสบ เช่นeosinophils, 

neutrophils และ lymphocytes ไม่ให้มาชุมนุมกัน ลด vascular permeabilityและ
ที่สําคัญคือลดการสร้าง cytokines เช่น IL-1, IL-2, IL-3, IL-5 ซึ่งสารเหล่านี้มี
ความสําคัญมากในการทําให้เกิดหลอดลมอักเสบในโรคหอบหืด   ปัจจุบันมี inhaled 

corticosteroids  ประสิทธิภาพของ inhaled corticosteroids ขึ้นอยู่ขนาดของยาที่ใช้
ขนาดที่ใช้แบ่งเป็น ขนาดต่ํา (< 500 microgram /วัน ) ปานกลาง (500-1000 

microgram /วัน )และขนาดสูง (> 1000 microgram /วัน ) ซ่ึงยา inhaled 

corticosteroids  จัดเป็นยาหลักในการรักษาโรคหืด 

(2)  Cromolyn sodium ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการหลั่ง mediators ของ mast cells 
และอาจออกฤทธิ์โดยการ block sensory nerve ending ด้วย เป็นยาที่ค่อนข้างจะ
ปราศจากผลข้างเคียง แต่ประสิทธิภาพในการลดความไวของหลอดลมจะสู้ inhaled 

corticosteroidsไม่ได้ ยานี้มีใช้ในรูปยาพ่นขนาดที่คือ 20-80 mg/day 

(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   

(4) Leukotriene modifiers เป็นสาร Mediators ที่หลั่งออกมาจาก mast cells, 

eosinophils และ basophils และมีฤทธิ์ทําให้กล้ามเนื้อหดตัว, เพ่ิมvascular 

permeability และชักนําเซลล์อักเสบมาชุมนุมในหลอดลม ดังนั้นการยับยั้งการทํางาน
ของ leukotriene จึงทําให้โรคหืดดีขึ้น 
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(5) Anti-IgE เป็นยาที่ออกมาใหม่ในท้องตลาด เนื่องจากว่าปฏิกิริยาระหว่าง IgE ที่อยู่บน 
mast cells กับ antigen ทําให้เกิดการหลั่งของ mediators ต่างๆ ซึ่งทําให้เกิด การหด
ตัวของหลอดลม การชักนําเซลอักเสบมาสู่หลอดลม อันจะทําให้โรคหืดเลวลง การให้ 
Anti-IgE จะจับกบัIgE ในกระแสเลือดทําให้ มี IgE ที่อิสระลดลง ซึ่งยังผลให้ปฏิกิริยา
ระหว่าง antigen และ IgEลดลง ทําให้โรคหืดดีขึ้นได้ เนื่องจากยามีราคาแพงจึงใช้ใน
รายที่ให้ยาอื่นเต็มที่แล้วยังควบคุมโรคหืดไม่ได้ 
 

ขั้นตอนในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืด 

1) ให้ความรู้แก่ผู้ปุวยและญาติเกี่ยวกับโรคหืดและยาที่ใช้รักษาเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการ
รักษา สอนผู้ปุวยเข้าใจว่าโรคหืดเป็นโรคที่มีการอักเสบของหลอดลม ทําให้หลอดลมไว เมื่อเจอสิ่ง
กระตุ้นหลอดลมจึงตีบ ดังนั้นการรักษาโรคหืดไม่ใช่การรักษาหลอดลมตีบแต่เป็นการรักษาหลอดลม
อักเสบซึ่งต้องใช้เวลาในการรักษานานแม้ว่าอาการอาจจะไม่มีแล้วก็ตาม ซึ่งการที่ผู้ปุวยเข้าใจเรื่องโรค
ได้ดีก็จะช่วยให้ผู้ปุวยร่วมมือในการรักษาดีขึ้น 

2) หลีกเลี่ยงจากสิ่งกระตุ้นที่ทําให้เกิดอาการหอบ  สิ่งกระตุ้นให้เกิดหลอดลมตีบเฉยๆ (inciter)  
ได้แก่ การออกกําลังกาย, การเจอความเย็น, การหัวเราะ เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดหลอดลมหดตัวกับสิ่ง
กระตุ้นให้เกิดหลอดลมตีบ ร่วมกับการอักเสบในหลอดลม (Inducer) เช่น สารภูมิแพ้, ฝุุนบ้าน, ไร
บ้าน   แนะนําให้ผู้ปุวยต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นให้เกิดการอักเสบในหลอดลม  

3) จําแนกความรุนแรงของโรคหืดเพ่ือจัดยารักษาตามความรุนแรง ซึ่งความรุนแรงของโรคหืด
สามารถแบง่ได้เป็น  4 ขั้น โดยอาศัยความถี่ของอาการหอบ สมรรถภาพปอด(FEV1 หรือ PEFR)  

4) การจัดยารักษาตามความรุนแรงของโรค หลักการของการให้ยารักษาโรคหืด คือ การใช้ยาให้
น้อยที่สุดที่พอจะควบคุมโรคได้   แตถ่้าโรครุนแรงมากก็จําเป็นต้องใช้ยามาก การให้ยารักษาจะเป็น
แบบค่อยๆให้ยาจากขั้นต่ําแล้วค่อยๆเพ่ิมเป็นขั้นสู เมื่อไม่ได้ผล (step up approach)  หรอืจะเริ่มที่
ยาขั้นที่สูงแล้วค่อยๆลดยามาเป็นขั้นที่ต่ําลงเมื่ออาการดีขึ้นและควบคุมอาการได้ (step down 

approach) ก็ได้ การให้ยาอาจแบ่งเป็นขั้นการรักษาได้เป็น 4 ขั้นได้แก่ 
  ขั้นที่ 1 สําหรับคนไข้ท่ีมีอาการนานนานครั้ง (Intermittent) จะให้ b2- agonist ที ่
 มีฤทธิ์สั้น ชนิดรับประทาน หรือชนิดสูด ก็ได้ 
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 ขั้นที่ 2 สําหรับคนไข้ท่ีมีอาการน้อย (mild persistent) จะให้Inhaled 

corticosteroids ขนาดต่ํา (beclomethasone หรือ budesonide200-800 μg/d หรือ  

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

  ขั้นที่ 3 สําหรับคนไข้ท่ีมีอาการปานกลาง(Moderate persistent) มีทางเลือก 4  
 ทางคือ  

(1) ให้Inhaled corticosteroids ขนาดต่ําร่วมกับให้ยาlong acting b2-

agonists เช่น salmeterolหรือ formoterol   ซึ่งให้ผลดีมากที่สุด 

(2) ให้Inhaledcorticosteroids ขนาดต่ําร่วมกับให้ sustained release 

theophylline ซึ่งมีราคาถูกที่สุด  
(3) ให้Inhaled corticosteroids ขนาดสูง(beclomethasoneหรือ 

budesonide 800-1600 µg/d และ fluticasone 400-800 μg/d)  

(4) ให้ inhaled corticosteroids ร่วมกับ leukotriene modifiers   
  ขั้นที่ 4 สําหรับคนไข้ท่ีมีอาการหนัก (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 ชนิดรับประทานถ้ายังไม่สามารถควบคุมโรคหืดได้ก็อาจพิจารณาให้ anti-IgE 

เมื่อควบคุมโรคหืดได้ดีแล้วก็สามารถปรับลดขนาดของการรักษาลงอย่างช้าๆ ทุก 3 เดือนโดย
การลดยาที่ให้ร่วมกับ inhaled corticosteroids ออกก่อน แล้วค่อยลดขนาดของ inhaled 

corticosteroids 

 

5) จัดแผนการรักษาเผื่อเวลาโรคกําเริบ เนื่องจากลักษณะของโรคหืดเป็นๆ หายๆ ดังนั้นเราจึง
จําเป็นต้องวางแผนให้ผู้ปุวยดูแลตัวเองได้เมื่อโรคกําเริบขึ้นโดยการให้ผู้ปุวยวัดค่า PEFR ที่บ้าน เมื่อค่า 
PEFR ลดลงพร้อมกับมีอาการเพ่ิมข้ึน ผู้ปุวยควรรู้จักเพ่ิมการรักษาได้เอง หรือติดต่อแพทย์ทันที ซึ่งวิธี
นี้จะช่วยปูองกัน acute severe asthma ได้ ทําให้ผู้ปุวยไม่ต้องมาที่ห้องฉุกเฉิน 
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การรักษาภาวะรุนแรงเฉียบพลัน 

 ภาวะหอบรุนแรงเฉียบพลัน (severe exacerbations of asthma) เป็นภาวะที่พบได้บ่อยที่
ห้องฉุกเฉิน และเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องการการวินิจฉัย และการรักษาที่ถูกต้องรวดเร็ว มิฉะนั้นอาจจะ
ทําให้ผู้ปุวยเสียชีวิตได้  ความรู้และยาที่มีในปัจจุบันผู้ปุวยโรคหืดส่วนมากควรจะควบคุมโรคได้การ
เกิดภาวะหอบรุนแรงเฉียบพลันอาจจะเกิดข้ึนได้ ใน 2 รูปแบบคือ 

 Type 1 : slow onset-late arrival  เกิดข้ึนอย่างช้าๆโดยที่ผู้ปุวยอาการค่อยๆเลวลง  
หลายวันกว่าผู้ปุวยจะมาพบแพทย์ ผู้ปุวยกลุ่มนี้มักจะมีสมรรถภาพปอดต่ํา ได้รับการรักษาไม่เพียงพอ 
มีปัญหาทางจิตเวช  
 Type 2 : sudden onset  เกิดข้ึนรวดเร็วภายในเวลา 1ชั่วโมง  อาจจะเกิดจากแพ้ยากลุ่ม 
NSAID แพ้อาหาร แพ้สารภูมิแพ้เมื่อเกิด airway obstruction การหายใจเข้าออกก็ลําบากข้ึน เพราะ 
airway resistanceเพ่ิมข้ึน ทําให้ต้องใช้พลังงานในการหายใจมากขึ้น (increase work of 

breathing) airway obstruction ยังทําให้เกิดลมคั่งค้างอยู่ในปอดมากข้ึน (hyperinflation of the 

lung)  

 การหายใจในสภาวะที่มีลมค้างในปอดมากนั้นจะต้องใช้พลังงานในการหายใจมากกว่าปกติ
ด้วย นอกจากนี้ airway obstruction ที่เกิดขึ้นจะไม่สม่ําเสมอกันในทุกหลอดลมทําให้ระบายอากาศ
ไม่สม่ําเสมอ ทําให้เกิดภาวะ ventilation perfusion mismatching และมี dead spaceเพ่ิมข้ึน 
เมื่อการหายใจต้องใช้พลังงานเพ่ิมข้ึนก็ทําให้ร่างกายมีการเผาผลาญพลังงานเพ่ิมข้ึน แต่ใน
ขณะเดียวกันภาวะ V/Q mismatching ก็ทําให้เกิดภาวะ hypoxemia และภาวะที่มีการระบาย
อากาศท่ีเสียเปล่า (wasted ventilation) ก็ทําให้การขับ CO2 ออกไปไม่ดีผลคือ ทําให้ระดับ
ออกซิเจนในเลือดลดลงและมีการค่ังของ CO2 เกิดข้ึน เมื่อความต้องการออกซิเจนมากกว่าจํานวน
ออกซิเจนที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อหายใจ ก็จะเกิดการเผาผลาญพลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจน(anaerobic 

metabolism) ทําให้เกิด lactic acidosis ในที่สุด  
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ตารางท่ี 7 ระดับของการควบคุมโรคหืดตามแนวทาง GINA  

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% 

อาการจับหืด
เฉียบพลัน 

ไม่มี อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี อย่างน้อย 1 ครั้ง/
สัปดาห์ 

 

คลินิกหอบหืดอย่างง่าย : Easy  Asthma  Clinic 

 คลินิกหอบหืดอย่างง่ายเป็นนโยบายของ สปสช.  โดยในปพี.ศ.  2551 -2552   มีการจัดตั้ง 
Easy asthma clinic  มีการนําร่องในเขตพ้ืนทีจ่งหวัดขอนแก่น  ต่อมาปีพ.ศ.  2553 ขยายเพิ่มเป็น 
500 แห่งทั่วประเทศ  และปีพ.ศ.  2554 คลอบคลุมหน่วยบริการประจําทุกแห่ง  โดยมีวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งคลินิกหอบหืดอย่างง่าย(  คือ 

 1) เพ่ิมศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ / ประจํา ในการดูแล รักษาผู้ปุวยโรคหืดตามแนวทาง
เวชปฏิบัติการดูแลผู้ปุวยโรคหืด 

 2) ปุวยสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดการเกิด exacerbation , 

ลดการ admission 

 3) มีฐานข้อมูลการดูแลผู้ปุวยโรคหืด ที่สามารถเชื่อมโยงการดูแลแบบเครือข่าย และใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการดูแลอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

ความคาดหวังของคลินิกหอบหืดอย่างง่าย 

1) ผู้ให้บริการสามารถให้การดูแล รักษา ตามแนวทางที่เป็นมาตรฐาน 

(1) ผู้ปุวยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
(2) ผู้ปุวยได้รับการประเมินสมรรถภาพปอด 

(3) ผู้ปุวยได้รับการรักษาด้วยยาสูดสเตียรอยด์ ตามแนวทางการดูแลผู้ปุวยโรคหืด 

2) อัตราการเกิด อาการกําเริบลดลง 
(1) อัตราการมารับบริการที่ห้องฉุกเฉินลดลง 
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(2) อัตราการมานอนรพ.ด้วยอาการกําเริบลดลง 
(3) ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตเช่นคนปกติ 

3) มีข้อมูลสนับสนุนการพัฒนา ติดตาม คุณภาพบริการ 

(1) Routine to Research ในหน่วยบริการ 

การรักษาด้วยออกซิเจน (oxygen therapy) 

 ออกซิเจนเป็นยาหลักที่ใช้ในการรักษาผู้ปุวยหอบหืด  เนื่องจากผู้ปุวยส่วนมากจะมีภาวะ
บกพร่องออกซิเจน การบาบัดด้วยออกซิเจน นั้นสามารถให้ทางสาย cannula หรือ mask หรอื 
mask with bag เพ่ือให้ระดับ oxygen saturation ได้ระดับประมาณ 90-92%   และควรให้
ออกซิเจนที่มีความชื้นด้วยเสมอ (humidification)  โดยมีข้อบ่งชี้ในการให้อกซิเจนคือ มีหลักฐานของ
การขาดออกซิเจน ได้แก่ค่า PaO2 < 60 mmHg หรือค่า SaO2 < 90% เมื่อหายใจในบรรยากาศปกติ  
หรือค่าต่ํากว่าค่าท่ีต้องการในภาวะผิดปกติ  เช่น COPD  การเกิดภาวะ Hypoxemia   

 อาการทางคลินิกของภาวะขาดออกซิเจนได้แก่  หายใจเร็ว  หายใจลําบาก  ซีดหรือเขียว
(cyanosis)  หัวใจเต้นเร็ว  หวัใจเต้นผิดจังหวะ  และต่อมาหัวใจจะเต้นช้า  ความดันเลือดสูงขึ้นและ
ต่ําในทีสุ่ด  หลอดเลือดส่วนปลายหดตัว  กระสับกระส่าย  สับสน  ปวดศีรษะ  ต่อมาง่วงซึม  การ
ตัดสินใจ  บกพรอง  และโคม่าตามมา 
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ตารางท่ี 8 ค่าออกซิเจนเพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกอุปกรณ์ให้ออกซิเจนชนิด 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  
การพ่นฝอยละอองที่ได้ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย  ได้แก่   

1) ขนาดอนุภาคฝอยละอองมีขนาดพอเหมาะที่เข้าถึง หลอดลมฝอยและถุงลม คือ ขนาด 1-5 

ไมครอน (µm)    
2) ความชื้นของอากาศสูงอนุภาคยาจะใหญ่ขึ้น 

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

airway  การหายใจช้าๆลึกๆยาลงไปทั่วถึงปอด 

5) การหายใจทางปาก :  อนุภาคยาลงไปปอดดีกว่า 

6) ทางเดินหายใจโล่งและไม่แคบ 

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

8)  ความหนืด   กรณีท่ียาหนืดอาจเพิ่ม flow rate มากขึ้น 

9) Fill volume : ขนาด 4 มิลลิลิตร จะได้ฝอยละอองมากสุด  แต่ใช้เวลานาน> 10 นาที  ใน
เด็กเล็กจึงให้ใช้ขนาน 3 มิลลิลิตร 

10) Dead  volume คือจํานวนยาที่เหลือค้างใน SVN ซึ่งมีประมาณ 1 ml  ทําให้น้อยลงโดย : 
กระเปาะยารูปโค้งและเคาะข้างๆกระเปาะบ่อยๆขณะพ่นยา 

11) การพ่นยา Nebulization time  เวลาที่ใช้ไม่ควรเกิน 10 นาที 
 

 
ภาพที่ 11 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/
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การพ่นยาแบบ MDI (Metered dose inhaler) 

 เป็นการพ่นยาแบบฝอยละอองที่นิยมใช้มากท่ีสุด  ซึ่งในแต่ละกระบอกยาจะมีอนุภาคยาที่มี
ขนาดเล็กประมาณ 2-3 µm  แขวนลอยอยู่ใน propellant ซึ่งเทคนิคการพ่นยาเป็นเทคนิคท่ีสําคัญที่
มีผลต่ออาการของผู้ปุวย  หากพ่นยาได้ถูกวิธีผู้ปุวยจะได้ยาตามกําหนด  แต่ถ้าพ่นยาไม่ถูกยามักจะ
ค้างอยู่ในปากหรือทางเดินหายใจส่วนบนอาการหลอดลมตีบก็จะไม่ดีข้ึน  เทคนิคการพ่นยา MDI มี
ลําดับขั้นตอนดังนี้ 

1) เปิดฝาครอบกระบอกยา 

2) เขย่าแรงๆในแนวดิ่งหลายๆครั้ง 
3) ให้ผู้ปุวยหายใจออก 

4) จับกระบอกยาตั้งตรงในแนวดิ่ง  ให้ mouthpiece ห่างจากปาก 2 นิ้วดังรูปภาพที่ 15  

(รูป A : Open mouth) หรือใช้ริมฝีปากอม mouthpiece (รูป C )  หรืออาจต่อ 
spacer  ในเด็กเล็กหรือเด็กท่ีเหนื่อยหอบ (รูป B ) 

 

ภาพที่ 12 แสดงการพ่นยา MDI  

A. Open mouth , B.  Use spacer , C. In the mouth 

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  
โดยเริ่มต้นจากข้อ 1-6 ตามลําดับเช่นเดียวกัน 
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6.5 การหายใจล้มเหลว  (Respiratory  Failure) 

 การหายใจล้มเหลว  เป็นภาวะที่ระบบหายใจไม่สามารถทําหน้าที่ระบายอากาศและ
แลกเปลี่ยนก๊าชให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย   เกิดภาวะ hypoxemia  ซึ่งเป็นภาวะพร่อง
ออกซิเจนในเลือด PaO2 <60 mmHg  และ/หรือ hypercapnia  เป็นภาวะคาร์บอนไดออกไชด์คั่ง
ในเลือด โดยมีค่าPaCO2 > 50 mmHg และอาจมีภาวะเลือดเป็นกรดด้วย (Acidosis) 

 

ชนิดของระบบหายใจล้มเหลว 

 ระบบหายใจล้มเหลวสามารถแบ่งตามระยะเวลาของการเกิด  และการปรับตัวของร่างกายได้
เป็น 2 ชนิด คือ 

1. Acute  respiratory  failure  เป็นการหายใจล้มเหลวชนิดเฉียบพลัน   มีลักษณะคือ  มี
ภาวะพร่องออกซิเจนในเลือด   ตรวจพบค่า  PaO2 <60 mmHg   มีภาวะคาร์บอนไดออก
ไชด์คั่ง   ในเลือด   ตรวจพบค่า PaCO2 > 50 mmHg  ร่วมกับภาวะเลือดเป็นกรด 

2. Chronic  respiratory  failure การหายใจล้มเหลวชนิดเรื้อรัง  ผู้ปุวยจะมีภาวะ 
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) 

 

อาการและอาการแสดง 
 อาการและอาการแสดงของการปรับชดเชยต่อภาวะ hypoxemia  ประกอบด้วยอาการต่างๆ 
ดังต่อไปนี้  คือ 

1) ระบบหายใจ  (Respiratory system )  ที่พบได้  คือ อาการหายใจเร็ว  หายใจลําบาก 
ต่อมาหายใจเบาตื้น ช้าลง  หยุดหายใจ 
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2) ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular system)  ได้แก่  ชีพจรเบาเร็ว  ความดัน
โลหิตสูง   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 ต่อด้วยเครื่องช่วย
หายใจ(ventilator)   เพ่ือช่วยในการ การระบายอากาศNeed to ventilate   เพื่อให้มี 
ventilation เพียงพอ 

เพื่อลด Work of breathing  ทําให้มี effective  alveolar  ventilation  และเพ่ือให้มีระดับ
ออกซิเจนในเลือดที่เพียงพอกับความต้องการของเนื้อเยื่อ  สรุปแนวทางการรักษาคือ 

1) Specific  treatment  ได้แก่  การค้นหาสาเหตุและแก้ไขตามสาเหตุที่จะแก้ไขได้  ซึ่งการ
ประเมินจากอาการและอาการแสดงอาจทําให้หาสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาได้  คือ  

(1) อาการและอาการแสดงของภาวะ hypercapnia  ได้แก่  อาการปวดศีรษะ  
หัวใจเต้นเร็ว  ความดันโลหิตสูง  หลอดเลือดขยาย(peripheral 

vasodilatation)  หายใจเร็วตื้น  ต้องใช้แรงในการหายใจมากขึ้น 

(2) อาการและอาการแสดงของภาวะ hypoxemia  ได้แก่  สับสน  
กระสับกระส่าย  Cyanosis , tachypnea , tachycardia ,  hypertension , 

peripheral  vasoconstriction 

2) Supportive  treatment  ได้แก่  การประคับประคองให้ค่า PaO2 และ PaCo2 ใกล้เคียง
ปกติหรือผิดปกติน้อยลง  และการประคับประคองภาวะ tissue hypoxia  

3) Respiratory  care  ของระบบหายใจ  ได้แก่ airway  care , bronchial  hygiene 

therapy , oxygen therapy และairway pressure  therapy  

4) Respiratory care ระดับเซลล์  ประกอบด้วย  การรักษาให้มีการแลกเปลี่ยนก๊าซได้เป็นปกติ  
การให้เลือดไปเลี้ยงอย่างเพียงพอ  และการลดความต้องการใช้พลังงานของเซลล์  โดยลดการทํางาน
ของเซลล์ 
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6.6 สรุป 

 ระบบหายใจเป็นระบบที่สําคัญที่เก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยนก๊าชของร่างกาย  ซึ่งในภาวะ
ปกติระบบหายใจจะทํางานประสานกันกับระบบหัวใจและหลอดเลือด  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าช
อย่างสมบูรณ์และเพียงกับความต้องการองร่างกาย  เมื่อเกิดพยาธิสภาพที่ปอด  เช่น โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง  โรคหอบหืด  หรือเกิดระบบหายใจล้มเหลว   
 การประเมินภาวะ  Oxygenation   เป็นการประเมินว่าผู้ปุวยได้รับออกซิเจนเพียงพอหรือไม่  
สามารถประเมินได้จากค่าแก๊สในเลือด (Blood  gas)    และการประเมินค่า Oxygen saturation 

(O2 Sat) โดยใช้ pulsatile signal ของหลอดเลือด  และการดูดซึมแสง  ค่าคลาดเคลื่อนกรณี  
hemoglobin ผิดปกติ , ภาวะซีด   ซึ่งค่าO2 Sat ที่ได้ต่ํากว่าความเป็นจริงมีสาเหตุมาจากหลาย
สาเหตุ  คือ สารเคมีได้แก่น้ํายาทาเล็บ สีฟูา ดํา เขียว  และภาวะ low perfusion  เกี่ยวข้องกับ 
cardiac output , vasoconstriction  และภาวะhypothermia 
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6.7 ค าถามท้ายบท 

1. จงอธิบายกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบหายใจ 

2. จงอธิบายกลไกของการหายใจปกติของมนุษย์ 
3. จงเปรียบเทียบกลไกการหายใจปกติกับผู้ที่มีพยาธิสภาพที่ปอด 

4. จงอธิบายวิธีการตรวจสมรรถภาพปอด 

5. จงบอกอาการและอาการแสดงของโรคปอดอุดกันเรื้อรัง 
6. จงบอกอาการและอาการแสดงของโรคหอบหืด 

7. จงบอกอาการและอาการแสดงของภาวการณ์หายใจล้มเหลว 

8. จงอธิบายการวินิจฉัยและแนวทางการรักษาโรคระบบหายใจ 
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แผนการบริหารการสอน 

บทที่ 7 

ความผิดปกติของไตและโรคที่เกี่ยวข้อง 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในความผิดปกติของระบบปัสสาวะและไต 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของระบบปัสสาวะ 

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

 

ขอบเขตของเนื้อหา 

1. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบปัสสาวะ 

2. ไตและหน้าที่ของไต 

3. ไตวายเรื้อรัง 
4. โรคไตจากเบาหวาน 

5. โรคไตจากความดันโลหิตสูง 
6. สรุป 

7. คําถามท้ายบท 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ขั้นนํา 
1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มย่อยตามความสมัครใจกลุ่มละ 5-6  คน     
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษากรณีศึกษาในสถานการณ์จริง 

 



122 

 

ขั้นสอน 

1. นักศึกษาศึกษากรณีศึกษาผู้ปุวยล้างไตทางช่องท้องที่บ้าน 

2. ให้นักศึกษานําเสนอและร่วมอภิปรายข้อมูลจากกรณีศึกษา 

3. อาจารย์อธิบายสรุปประกอบ power- point 

 ขั้นสรุป 

  ให้นักศึกษาสรุปความรู้ลงสมุดของตนเองเป็นรายบุคคล 

 

สื่อการสอน 

1. Power-point 

2. กรณีศึกษา 

3. เอกสารประกอบการสอน 

 

การประเมินผล 

 1. สังเกตพฤติกรรมกิจกรรมกลุ่มย่อย 

 2. ประเมินเนื้อหาการอภิปรายจากกรณีศึกษา 

 3. ตรวจชิ้นงานของนักศึกษา 
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บทที่ 7 

ความผิดปกติของไตและโรคที่เกี่ยวข้อง 
 

ขอบเขตของเนื้อหา 

7.1 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบปัสสาวะ 

 7.2 ไตและหน้าที่ของไต 

7.3 ไตวายเรื้อรัง 
7.4 โรคไตจากเบาหวาน 

7.5 โรคไตจากความดันโลหิตสูง 
7.6 สรุป 

7.7 คําถามท้ายบท 

 

7.1 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบปัสสาวะ 

 ระบบปัสสาวะประกอบด้วยไต 2 ข้าง (Kidney ,renal, nepho-)  ท่อไต (ureter) ต่อลงมา
จากไตทั้งสองข้าง กระเพาะปัสสาวะ (urinary bladder)  ท่อปัสสาวะ(urethra)  ต่อจากกระเพาะ
ปัสสาวะ ดังภาพที่ 13 และ 14 

 

ภาพท่ี 13 กายวิภาคของระบบปัสสาวะ 
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ภาพที่ 14 แสดงกายวิภาคของไต 

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

 

7.2 ไตและหน้าที่ของไต 

ไตทําหน้าที่ในการสร้างปัสสาวะ  รักษาสมดุลของสารต่างๆในร่างกาย  ขับถ่ายของเสีย  และ
สร้างสารหลายชนิดที่ทําหน้าที่เป็นเป็นฮอร์โมน (สุพรพิมพ์ เจียสกุล และคณะ,2545)  

1) หน้าที่เกี่ยวกับการขับถ่าย (Excretory  function ) ได้แก่  การปรับปริมาณน้ําใน
ร่างกายแล้วขับออกเป็นน้ําปัสสาวะ   ปรับปริมาณอิเล็คโตรไลท์ (Electrolyte)  ขับถ่ายของเสียที่เกิด
จากเมตะบอลิสมของร่างกาย  ได้แก่  ยูเรีย(urea)  กรดยูริก(uric acid)  ครีเอตินิน(creatinine)  
แล้วขับออกทางปัสสาวะ การขับสิ่งแปลกปลอมที่ร่างกายรับเข้ามาในร่างกาย  ได้แก่  ยาบางชนิด  
สารเคมีในอาหาร  รวมทั้งการรักษาสมดุลกรดด่างในร่างกาย 

2) หน้าที่ไม่เกี่ยวกับการขับถ่าย  ได้แก่ 

(1)  ทําหน้าที่เป็นฮอร์โมน (Endocrine function)  ไตทําหน้าที่เป็นฮอร์โมนหลายตัว  
ได้แก่ 

ก.  Erythropoietin ทําหน้าที่กระตุ้นให้ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดง  โดย
ส่วนใหญ่สร้างจาก interstitial cell  และไต  ส่วนตับสร้างได้เล็กน้อย  
ผู้ปุวยไตวายเรื้อรังและผู้ปุวยไตวายระยะสุดท้าย  ไตไม่สามารถสร้าง 
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erythropoietin  ทําให้เกิดภาวะเลือดจาง(anemia)  ผู้ปุวยไตวายเรื้อรัง
จึงจําเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการฉีด erythropoietin สังเคราะห์ 

ข. Renin  เป็นฮอร์โมนที่มีบทบาทในการรักษาความดันโลหิต  สมดุลโซเดียม
และน้ําในร่างกาย  และทําหน้าเป็นเอ็นไซม์สลาย angiotensinogen  ให้
เป็น  angiotensin I , angiotensin II ,angiotensin III   

ค. Angiotensin II เป็นสาระสําคัญในเลือดและเนื้อไต  ซึ่งออกฤทธิ์ต่อหลอด
เลือดและหัวใจ  ทําให้เลือดเลือดหดตัว รวมทั้งหลอดเลือดไต  เพ่ิมการดูด
กลับของ Na+ และ HCO3 

– กระตุ้นการสร้างและการหลั่ง prostaglandin 

และ kalikrein ในเนื้อไต ฤทธิ์ต่อต่อมหมวกไต กระตุ้นการสังเคราะห์และ
การหลั่ง aldosterone เพ่ิมการดูดกลับ Na+ พร้อมกับขับ K+ และ H+ ที่
หลอดไต ฤทธิ์ต่อระบบประสาท  AII เพ่ิมการทํางานของประสาทซิมพาเธ
ติก กระตุ้นการศูนย์กระหายน้ํา กระตุ้นการหลั่ง ADH   

ง. prostaglandin  มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไต  และช่วยลดการดูด
กลับของเกลือ NaCl 

(2) ทําหน้าที่ในการเผาผลาญ (Metabolic function)  ไตทําหน้าที่เกี่ยวกับการสลาย
เปปไทด์และฮอร์โมน  ได้แก่  Insulin  ช่วยในการสลายน้ําตาล   Parathyroid 

hormone  ,ADH , Calcitonin  ออกฤทธิ์ยับยั้งการสลายของกระดูก   รวมทั้ง
ฮอร์โมน TSH, LH, FSH , HCG 

(3) Gluconeogenesis  ช่วยสร้างน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือด  ขณะอดอาหาร  

 

ประสิทธิภาพการท างานของไต 

 การประสิทธิภาพการทํางานของไต  ประเมินจากค่าอัตราการกรองที่โกลเมอรุลัส 
(Glomerular filtration rate : GFR) เป็นค่าอัตราการกรองหรือ ปริมาณพลาสมาท่ีกรองผ่านโกลเม
อรุลัส(Glomerulus) มีค่าประมาณ 120 มล./นาที/1.73 ม.2  โดยทั่วไปจะใช้ค่าของ serum 

creatinine  เป็นตัววัดค่า GFR  ค่าปกติของ creatinine คือ  0.5-1.5 mg/dl  ส่วนค่า GFR จะมีค่า
ลดลงเมื่อเกิดภาวะดังนี้ (สุพรพิมพ์ เจียสกุลและคณะ,2545) 
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1) จํานวนเนฟรอนลดลง หรือglomerular capillary ถูกทําลายทําให้มีพ้ืนที่ในการกรองที่ไต
ลดลง 

2) Glomerular capillary permeabillty ลดลง 
3) ความดันในเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงไต (renal artery) ลดต่ํา  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 

เพื่อให้ได้มาตรฐาน สําหรับการประเมินค่าการทํางานของไตด้วยค่า eGFR (estimated  

glomerular filtration rate ) จากสูตร Schwartz Equation  คือ 

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

 

ตารางท่ี 9 สูตรคํานวณการวัดระดับ creatinine ในเลือด 

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 
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7.3 ไตวายเรื้อรัง  (Chronic Renal  Failure)  

 ไตวายเรื้อรัง   หมายถึง  การที่ไตมีความเสียหายหรือมี GFR น้อยกว่า 60 มล./นาที/1.73 
ตารางเมตรติดต่อกันเกิน 3เดือน เป็นโรคที่ทําให้เกิดความผิดปกติของโครงสร้างหรือการทํางานของ
ไต ที่ไตไม่สามารถขับของเสียออกมาทางปัสสาวะได้  ทําให้ของเสียมีการค่ังค้างอยู่ในกระแสเลือด   
ซึ่งจากขอมูลสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย  พ.ศ.2556  พบว่าสาเหตุของโรคไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้าย(end-stage renal disease : ESRGD)  เกิดจากโรคเบาหวานร้อยละ 37.6   รองลงมาคือโรค
ความดันโลหิตสูงร้อยละ 26.8  ทีไ่ด้รับการรักษาไม่ถูกต้องคือ โรคเบาหวาน ไม่สามารถควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดได้  ทําให้มีระดับน้ําตาลในเลือดสูง   และโรคความดันโลหิตสูง  ที่ไม่สามารถควบคุม
ค่าความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ได้  ซึ่งจะส่งผลทําให้เกิดภาวะไตวายเรื้อรังตามมาได้  นอกจากนี้ยังมี
สาเหตุอ่ืนที่ส่งผลให้เกิดไตวายเรื้อรัง  ได้แก่  โรคไตอักเสบเรื้อรัง โรคนิ่วในไต หรือการใช้ยาทีม่ีพิษต่อ
ไตโดยเฉพาะยาที่ขับออกทางไตเป็นต้น (สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย,2555 และบัญชา สถิระพจน์
และคณะ ,2555)  ไตวายเรื้อรังสามารถแบ่งได้เป็น 5 ระยะ (สุรศักดิ์  กันตชูเวสศิริ,2555 ) 

ระยะที่ 1 GFR ≥ 90 ml/min/1.73 m3  
 เป็นภาวะที่ไตผิดปกติหรือไตถูกทําลาย  อาจพบโปรตีนหรือเม็ดเลือดแดงใน 

 ปัสสาวะ  หรือพบไตผิดปกติจากการตรวจทางรังสีหรือพยาธิสภาพ  และ GFR  

 ปกติหรือเพ่ิมขึ้น 

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

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  
  ไตวายระยะสุดท้ายต้องได้รับการบําบัดทดแทนไต 
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อาการของไตวายเรื้อรัง 

  ในระยะแรกของเสียในเลือดอาจจะไม่อยู่ในระดับที่สูง ดังนั้นอาจจะไม่มีอาการ  หรืออาจจะ
ตรวจพบจากการตรวจสุขภาพประจําปี หรือเจาะเลือดพบว่าของเสียในเลือดขึ้นสูง บางรายอาจจะมี
อาการผิดปกติ เช่น บวมบริเวณใบหน้า บริเวณหน้าตาหรือบริเวณขา ปัสสาวะผิดปกติ เช่น ลุกมา
ปัสสาวะบ่อย ๆ ตอนกลางคืน เมื่ออาการไตวายเรื้อรังเป็นมากข้ึนจะทําให้มีอาการที่เด่นชัดเจนขึ้น  
ถ้าหากผู้ปุวยทราบว่าเป็นโรคไตวายเรื้อรังแล้ว การตรวจพบในระยะแรกและให้การรักษาอย่างถูกต้อง
นั้น จะทําให้สามารถชะลอการเสื่อมของไตได้ ข้อควรปฏิบัติ คือ ผู้ปุวยต้องมาพบแพทย์และปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัด ที่พบบ่อย ๆ คือ คนไข้มักจะซื้อยารับประทานเอง หรือไป
รักษาด้วยยาจีน ยาสมุนไพร ซึ่งปัจจัยอย่างนี้ ยาบางชนิดพบว่าส่วนผสมบางอย่างทําให้ไตนั้นเสื่อม
สมรรถภาพอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นการพบแพทย์ ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัด 
ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการดูแลโรคไตวายเรื้อรัง 
 

การรักษาไตวายเรื้อรัง 
เปูาหมายในการรักษาไตวายเรื้อรัง มี  2 ประการ คือ   
1) เพ่ือชะลอความเสื่อมของไต มีหลักอยู่สองประการ คือ การควบคุมการบริโภคอาหารและ

น้ํา และการบําบัดด้วยยา   
2)  การบําบัดทดแทนภาวะไตวาย (Renal Replacement Therapy)มี 3 วิธี ได้แก่ การล้าง

ไตทางหน้าท้อง (Peritoneal Dialysis) การล้างไตทางเลือด (Hemodialysis) และการปลูกถ่ายไต 
(Renal Transplantation)   

 การรักษาไตวายเรื้อรังแบ่งการรักษาออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเบื้องต้น เป็นการรักษาใน
ระยะแรก ซ่ึงการรักษาส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาด้วยยา จุดประสงค์ของการรักษาด้วยยาไม่ใช่การ
รักษาให้เนื้อไตที่เสียไปแล้วกลับสภาพทํางานได้ ยาที่อายุรแพทย์โรคไตให้กับผู้ปุวยนั้น เพื่อรักษา
ปัจจัยต่าง ๆ ที่จะทําให้ไตนั้นเสื่อมสภาพลง เช่น  ควบคุมความดันโลหิตซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญมาก ถ้า
ผู้ปุวยมีความดันโลหิตสูง การควบคุมความดันให้อยู่ในระดับปกติ จะสามารถชะลอไม่ให้ไตเสื่อมลง
อย่างรวดเร็ว อาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือ อาหารเค็ม อาหารโปรตีนมาก ๆ ก็จะทําให้ของเสียใน
เลือดเพ่ิมข้ึนเร็ว ปัจจุบันวิธีการรักษาหลายวิธี  ดังนี้  
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1) ล้างไตทางช่องท้อง(Peritoneal dialysis)  เป็นการขจัดของเสียในเลือดออก โดยใช้
น้ํายาใส่ลงไปในช่องท้องมีหลักการคือ การใส่น้ํายาล้างไตไปในช่องท้องของผู้ปุวย และค้างน้ํายาไว้ใน
ช่องท้องประมาณ 4-6 ชั่วโมง   ของเสียที่อยู่ในกระแสเลือดจะซึมผ่านผนังหลอดเลือดฝอย บริเวณ
เยื่อบุช่องท้องออกมาในน้ํายา  แล้วจะเปลี่ยนน้ํายาที่มีของเสียนั้นออกและใส่ถุงใหม่กลับเข้าไป โดย
จะทํา 4-5  ครั้งตอวัน ของเสียก็จะสามารถขจัดออกไปได้ การรักษาวิธีนี้ดีผู้ปุวยอาจไม่ต้องอยู่ใน
โรงพยาบาล   

เมื่อตกลงที่จะล้างไตทางช่องท้อง  ผู้ปุวยจะได้รับการวางสาย Tenckhoff Catheter ซ่ึง
เป็นสายยางที่ทําจากซิลิโคน  เพ่ือเป็นช่องทางสําหรับเปลี่ยนถ่ายน้ํายาล้างไตเข้า-ออกทางช่องท้อง  
การเตรียมการล้างไตทางช่องท้องที่บ้านผู้ปุวยและ/หรือผู้ดูแลจะต้องได้รับการสอนและฝึกปฏิบัติการ
ล้างไตทางช่องท้องจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคไต  เพ่ือให้สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ํายา  และฝึกฝนจน
เมื่อได้รับการประเมินว่าสามารถปฏิบัติเองได้เพ่ือลดความผิดพลาดและลดอัตราการติดเชื้อที่อาจ
เกิดข้ึนได้  และทางโรงพยาบาลจะประสานงานกับหน่วยบริการสุขภาพชุมชน  ให้การประเมินสภาพ
บ้าน  ห้องล้างไตที่บ้านว่ามีการปรับปรุงให้เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กําหนด  ผู้ปุวยจะกลับไปล้างไตเองที่
บ้านได้  การล้างไตโดยวิธีนี้ต้องใช้ความสะอาดอย่างมาก เพราะหากมีเชื้อโรค หรือล้างมือไม่สะอาด  
เกิดการติดเชื้อในช่องท้องได้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้    การล้างไตทางช่องท้องมี 3 แบบคือ 

(1) Continuous Peritoneal Dialysis : CAPD เป็นการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง  
โดยเปลี่ยนถ่ายน้ํายาล้างไตด้วยตนเองทุก 4-6 ชั่วโมง  เริมจากรอบเช้า  เที่ยง  เย็น 
และก่อนนอน ( 7-12-17-22 น.) 

(2) Automated Peritoneal Dialysis : APD หมายถึง การล้างไตทางช่องท้อง
แบบต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องล้างไตอัตโนมัติ  เมื่อต่อสายส่งน้ํายาเข้ากับเครื่องควบคุม
น้ํายาแล้ว  เครื่องจะทําการใส่น้ํายาเข้าและปล่อยออกน้ํายาออกในช่วงนอนหลับ
ประมาณ 8-10 ชั่วโมง  และใส่น้ํายา 1 หลังตื่นนอน  ปลดสายออกจากเครื่องและค้าง
น้ํายาไว้ในช่องตลอดตลอดวัน 

(3) PD Plus เป็นการผสมผสานข้อดีของ CAPD และ APD  โดยเพิ่มรอบเปลี่ยนน้ํายาอีก 
1 ครั้งในระหว่างวัน  เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพาในการกําจัดของเสียและน้ําส่วนเกิน
ออกจากร่างกาย 
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น้ํายาล้างไตทางช่องท้องที่ใช้กันโดยทั่วไปมีขนาด 2,000 ซีซี และขนาด 2,500 ซีซี   และมี
ความเข้มข้น (%) ของน้ํายาตามปริมาณน้ําตาลที่ใช้ต่อถุง  คือ 

1.5 % Glucose  ความเข้มข้นต่ําสุด 

2.3 % Glucose  ความเข้มข้นปานกลาง 
4.25 % Glucose ความเข้มข้นสูงสุด 

  ระดับความเข้มข้นของน้ํายาที่เลือกใช้  ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําน้ํา
ส่วนเกินที่ต้องการกําจัดออกตามคําแนะนําของแพทย์  ควรเก็บน้ํายาล้างไตไว้ในสถานที่
สะอาด ไม่อับชื้นและควรเก็บไห้อยู่สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 5 เซนติเมตร 

 

2) การฟอกเลือดโดยใช้เครื่องไตเทียม การฟอกเลือดโดยใช้เครื่องไตเทียม ต้องมาฟอกท่ี
โรงพยาบาล หลักการก็จะคล้าย ๆ กัน ก็คือ จะนําของเสียซึ่งออกจากเลือด โดยผ่านตัวกรองของ
เครื่องไตเทียม ตัวกรองจะมีหน้าที่กรองเอาของเสียในเลือดออก การฟอกเลือดจะต้องมาฟอกสัปดาห์
ละ 2-3 ครั้ง โดยใช้เวลาครั้งละประมาณ 4-5 ชั่วโมง ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งสองวิธีมีข้อดี ข้อเสียแตกต่าง
กันไป ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอายุรแพทย์โรคไตที่จะแนะนําผู้ปุวยว่า ผู้ปุวยรายนั้นเหมาะกับ
การรักษาวิธีใด( อรรถพงศ์  วงศ์วิวัฒน์,2553) 

3) การเปลี่ยนไต  โดยมีผู้บริจาคไตที่มีการตรวจแล้วสามารถเข้ากันได้  ซึ่งผู้ที่ได้รับการ
เปลี่ยนไตยังต้องดูแลตนเองด้านอาหารและยา  โดยเฉพาะยากดภูมิคุ้มกัน  ซึ่งจะต้องกินตลอดชีวิต
เพ่ือปูองกันการปฏิเสธไต 

 

7.4 โรคไตจากเบาหวาน (Diabetic  Kidney  Disease : DKD) 

 โรคไตจากเบาหวาน (Diabetic  Kidney  Disease : DKD)  เป็นโรคไตที่เกิดภายหลังจาก
ผู้ปุวยเป็นโรคเบาหวานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง   DKD ส่วนใหญ่มักเกิดในผู้ปุวยโรคเบาหวานที่ไม่พ่ึง
อินซูลิน  มีหลายสาเหตุ คือ พันธุกรรม  ผู้ปุวยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ไม่ดี  การที่
มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงอย่างต่อเนื่อง  โรคอ้วน  ผู้ปุวยเบาหวานที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกาย  มีระดับ
ไขมันในเลือดสูง   การสูบบุหรี่  และการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนและไขมันสูง   เพ่ือให้มีความ
เข้าใจมากข้ึนในบทนี้จึงขออธิบายเกี่ยวกับโรคเบาหวานดังต่อไปนี้ 
โรคเบาหวาน (Diabetic  Mellitus)   
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เป็นโรคของต่อมไร้ท่อที่มีความผิดปกติในการผลิตฮอร์โมนอินซูลิน  ซึ่งผลิตที่ตับอ่อนของ
ร่างกาย  เบาหวานแบ่งเป็น 4 ชนิด (สมาคมโรคไต, 2557) คือ   

1) เบาหวานชนิดที่ 1 (Type 1 diabetes mellitus : T1DM) เกิดจาก beta cell ของตับ
อ่อนถูกทําลายจากภูมิคุ้มกันของร่างกาย  และมักนําไปสู่การขาดอินซูลิน   มักพบในผู้ปุวยเด็กหรือผู้
ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี  รูปร่างไม่อ้วน  มีอาการคือ  ปัสสาวะมาก  กระหายน้ํา  ดื่มน้ํามาก  
อ่อนเพลีย  น้ําหนักลด  อาจพบสารคีโตน (Ketoacidosis)   

2)  เบาหวานชนิดที่ 2 (Type 1 diabetes mellitus : T1DM)  เกิดจากการดื้ออินซูลิน
และขาดอินซูลิน  ซึ่งผู้ปุวยเบาหวานส่วนใหญ่เป็นชนิดนี้ ซึ่งพบประมาณ  90-95 % ของผู้ปุวย
เบาหวานทั้งหมด  ส่วนใหญ่มักพบในอายุมากกว่า 30 ปี  มักมีรูปร่างท้วมหรืออ้วน  มักพบว่ามี
ประวัติญาติสายตรงเป็นเบาหวานชนิดนี้ด้วย  โดยมีเกณฑ์การวินิจฉัยคือ  ค่า FPG ≥ 126 mg/dl  
(FPG = Fasting venous plasma glucose) 

3) เบาหวานที่มีสาเหตุจําเพาะ (Other specific type)  เป็นโรคเบาหวานที่มีสาเหตุชัดเจน  
ได้แก่ 

(1) โรคเบาหวานที่เกิดจากความปกติบนสายพันธุกรรมเดี่ยวที่ควบคุมการทํางานของ
เบต้าเชลล์ของตับอ่อน  เรียกว่า Maturity-onset diabetes in the young 

(MODY)    

(2) โรคเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติบนสายพันธุกรรมที่ควบคุมการทํางานของ
อินซูลิน 

(3) โรคเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติจากโรคของตับอ่อน  เช่นตับอ่อนอักเสบ 

(4) โรคเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ  เช่น Cushing’s symdrome, 
Hyperthyroidism 

(5) โรคเบาหวานที่เกิดจากยาหรือสารเคมีบางชนิด เช่น glucocorticoids, Dilantin,  - interferon 

(6) โรคเบาหวานที่เกิดจากการติดเชื้อ 

(7) โรคเบาหวานที่เกิดจากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกัน เช่น Anti-insulin receptor antibodies  

(8) โรคเบาหวานที่พบร่วมกับกลุ่มอาการต่างๆ  เช่น Down syndrome, Turner 

syndrome, Prader-Willi syndrome 

4) เบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational diabetes mellitus : GDM)  เป็นโรคเบาหวาน
ที่เกิดขึ้นในขณะมีการตั้งครรภ์ 
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โดยสรุปอาการทั่วไปของโรคเบาหวานในระยะแรกอาจไม่มีอาการแสดง  อาจมีภาวะอ้วน
หรือผอมผิดปกติ  เหนื่อยง่าย  อ่อนเพลีย  ปัสสาวะบ่อย  ครั้งละมากๆ  กระหายน้ํามาก  ตาพร่า  
เห็นภาพซ้อน  เป็นต้น 

 

แนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานในผู้ใหญ่ 
 ส่วนใหญ่จะคัดกรองในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงโดยใช้เกณฑ์ความเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่งใน 8 ข้อควรส่ง
คัดกรองโรคเบาหวาน  ถ้าตรวจแล้วปกติให้ตรวจซ้ําทุกปี  โดยมีเกณฑ์ความเสี่ยงคือ 

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

เป็นโรคเบาหวาน 

3) เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือรับประทานยาควบคุมความดันโลหิตอยู่ 
4) มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติหรือรับประทานยาลดไขมันในเลือดอยู่ 
5) มีประวัติเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือเคยคลอดบุตรที่น้ําหนักตัวเกิน 4 กิโลกรัม 

6) เคยได้รับการตรวจว่าเป็น impaired glucose tolerance (IGT) หรือ Impaired 

fasting glucose (IFG) 

7) เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease) 

8) มีกลุ่มอาการถุงน้ําในรังไข (polycystic ovarian syndrome) 

 

พยาธิสรีรวิทยาของเบาหวาน 

 เมื่อเกิดการขาดอินซูลิน  มีผลต่อการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  และไขมัน  ซึ่งการที่
ร่างกายไม่สามารถใช้กลูโคสให้เป็นหลังงานได้ตามปกติจึงมีการเผาผลาญไขมันทําให้เกิดสารคีโตน 
การสลายโปรตีนในกล้ามเนื้อมาใช้ในรูปของกรดอะมิโน   ทําให้เกิดกรดในกระแสเลือดเพ่ิมมากข้ึน   
สรุปได้ดังภาพที่ 15 
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เบาหวานในภาวะขาดอินซูลิน 

 

คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน   ไขมัน 

 

น้ําตาลในเลือดสูง ตับสลายไกลโคเจน  เพ่ิมการสลายไขมัน 

 

ดึงน้ําออกทางปัสสาวะ สลายโปรตีนมากข้ึน ไขมันในเลือดสูง 
   (ปัสสาวะบ่อย)     คีโตนในเลือดและ 

               ในปัสสาวะเพ่ิมข้ึน 

     ขาดน้ํา  เพ่ิมกรดอะมิโนอิสระในเลือด  

       

เลือดไปเลี้ยงไตลดลง       ปริมาตรเลือดลดลง 

 ความเข้มข้นเลือดสูง สูญเสียไนโตรเจน        สูญเสยีโซเดียม 

 

   ไตผิดปกติ      ความดันเลือดต่ํา  สูญเสียโปรแตสเซีย , ยูเรีย 

(Renal failure) 

                 Hypoxia  กรดในร่างกาย 

            

    Lactic  acid     หมดสติ      เสียชวีิต 

ภาพที่ 15  ผลของการขาดอินซูลิน 
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ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน 

ภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญและพบบ่อยของโรคเบาหวาน คือ  ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
(Hypoglycemia) และภาวะน้ําตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia)  ภาวะแทรกซ้อนที่ไต (Diabetes 

nephropathy)  ภาวะแทรกซ้อนที่ตาทําให้จอประสาทตาเสื่อมเกิด Diabetes  retinopathy  โรค
แทรกซ้อนที่เท้าทําให้เกิดอาการชาเท้าและเสี่ยงต่อการเกิดแผลหายช้า  ภาวะแทรกซ้อนของหัวใจ
และหลอดเลือดสมอง  (cardioroscular diseases)  ทําให้หลอดเลือดแดงแข็งและตีบเกิด CVA ได้  
ตารางท่ี 10 การประเมินผู้ปุวยเพื่อหาความเสี่ยง/ระยะของโรคแทรกซ้อนละการส่งต่อ 

รายการ ความเสี่ยงต่ า/ 
ไม่มีโรคแทรกซ้อน 

ความเสี่ยงปาน
กลาง/โรคแทรก
ซ้อนระยะต้น 

ความเสี่ยงสูง/ โรคแทรก
ซ้อนระยะปานกลาง 

มีโรคแทรกซ้อนรุ่น
แรง 

การควบคุม
ระดับน้ําตาล
ในเลือด 

HbA1c  < 7% HbA1c 7.0-

7.9% 

HbA1c >8% 

หรือมี hypoglycemia 

>3 ครั้งต่อสัปดาห์ 

 

โรคแทรก
ซ้อนที่ไต 

ไม่มีproteinuria,  

Urine 

albumin/creatinin

e 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 

ไม่ได้ตามเปูาหมาย 

มี angina pectoris/ 
CAD/ myocardial 

infraction/ ทํา 
CABG มีCVA/HF 
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 ในบทนี้จะสรุปเฉพาะภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดได้บ่อยที่สุดคือภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําและภาวะ
น้ําตาลในเลือดสูง  โดยจะเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนที่ไตหรือโรคไตจากเบาหวาน 

 

ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า (Hypoglycemia)  

ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําคือ  การที่มีระดับน้ําตาลในเลือดน้อยกว่า 70 mg/dl (BS < 70 

mg/dl)   สาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา  เกิดภาวะ hypoglycemia คือ   การ
รับประทานอาหารน้อยเกินไป  โดยเฉพาะอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต   งดอาหารมื้อหลักหรืออาหาร
ว่าง  การออกกําลังกายหักโหมหรือนานกว่าปกติ  ได้รับยาอินซูลินมากเกินไป   หรือเจ็บปุวย   หรือ
การดื่มแอลกอฮอล์ในขณะท้องว่าง  เป็นต้น   ซึ่งมีอาการและอาการแสดงของน้ําตาลในเลือดต่ําคือ 

1) อาการออโตโนมิก (Autonomic symptom) จะเริ่มแสดงอาการเมื่อระดับน้ําตาลในเลือด 
59-65 mg/dl  อาการที่พบ ได้แก่  อาการใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง (SBP)  มือสั่น
กระสับกระส่าย คลื่นไส้ เหงื่อออก ชา  

2) อาการสมองขาดกลูโคส (Neuroglycopenic symptom)  เริ่มแสดงอาการเมื่อระดับน้ําตาล
ในเลือด 47-54 mg/dl  อาการที่พบ ได้แก่  อาการอ่อนเพลีย ผิวหนังเย็นและชื้น อุณหภูมิร่างกายต่ํา 
มึนงง ปวดศีรษะ ความจําลดลง สับสน ปฏิกิริยาตอบสนองลดลง ตาพร่า พูดช้า ง่วงซึม หลงลืม 
พฤติกรรมเปลี่ยน  อาจมีอาการอ่อนแรงครึ่งซีก  หากเป็นมากอาจชักและหมดสติได้ 
 

ภาวะน้ าตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia) 

 ผู้ปุวยที่มีระดับน้ําตาลในเลือดมากกว่าค่าปกติ (ค่าปกติ BS = 70-120 mg/dl)  หรือกรณี
น้ําตาลสูงมากเรียกว่าภาวะ diabetic ketoacidosis (DKA)  คือการทีผู่้ปุวยมีระดับน้ําตาลในเลือด  
> 300 mg/dl ร่วมกับมีภาวะ ketoacidosis   สาเหตุของภาวะน้ําตาลในเลือดสูง  ได้แก่  การ
รับประทานอาหารมากเกินไป  ได้รับยาอินซูลินในปริมาณน้อยเกินไป   งดการออกกําลังกายท่ีเคยทํา
ตามปกติ  ภาวะเครียด  โดยมีอาการคือ  หิวน้ํามาก ดื่มน้ําบ่อย ปัสสาวะบ่อยมากโดยเฉพาะเวลา
กลางคืน  อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย น้ําหนักลด  ตามัว  ซึม  ชักกระตุก  และหมดสติได้ 
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โรคไตจากเบาหวาน (Diabetic nephropathyหรือ diabetic kidney disease : DKD) 

ในช่วงแรกของโรคเบาหวานที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูง   จะทําให้อัตราการกรองของไต 
(glomerular  filtration rate)  สูงกว่าปกติและจะลดลงเมื่อผู้ปุวยสามารถควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือดให้อยู่ในระดับปกติได้ (70-120 mg/dl)   ส่วนใหญ่เมือ่เป็นเบาหวานมากกว่า 5-10 ปี  จะทําให้
เกิดพยาธิสภาพที่ไตได้  โดยสิ่งที่ผิดปกติอันดับแรกคือการตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ(albumin)  

เมื่อเวลาผ่านไปปริมาณ albumin ในปัสสาวะจะค่อยๆเพ่ิมมากขึ้น  เริ่มมีอาการบวม  มีความดัน
โลหิตสูง  และการกรองที่ไตเริ่มลดลง  จนเข้าสู่ภาวะไตวายระยะสุดท้าย (ESRD : End  Stage 

Renal Disease)   ซึ่งแบ่งระยะของโรคแบ่งได้เป็น 5 ระยะคือ 

 ระยะที่ 1  เป็นระยะที่มี glomerular  hyper filtration  คือมีค่า GFR สูงกว่าปกติ  ไตมี
ขนาดโตขึ้น 

 ระยะที่ 2  เป็นระยะที่ GFR ลดลงอยู่ในระดับปกติ  albumin ในปัสสาวะปกติ 
 ระยะที่ 3  เรียกว่าระยะ incipient diabetic nephropathy เป็นระยะที่ตรวจพบ 
microalbuminuria  คือการที่ม ี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 ใน
ปัสสาวะมากกว่า 300 mg/day 

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

m2และผู้ปุวยมักจะจําเป็นต้อรักษาด้วย renal  replacement  therapy 

 

พยาธิสภาพของโรคไตจากเบาหวาน 

 โรคไตจากเบาหวานเกิดจากการอักเสบเรื้อรังในร่างกายของผู้ปุวยเบาหวาน  มี endothelial  

dysfunction  และ oxidative  stress  ทําให้มีการลดลงของ nitric  oxide  มีผลยับยั้งการขยายตัว
ของหลอดเลือด  และส่งเสริมให้เกิด endothelial injury มากขึ้น  ทําให้มี macrophage มาสะสม
ในชั้น sub endothelial  fat เกิดการสร้าง cytokines ช่วยส่งเสริมให้มีการอักเสบมากขึ้น  มีผลทํา
ให้การแข็งตัวของเส้นเลือด  เกิดวงจร endothelial  dysfunction  และ oxidative  stress มากขึ้น
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เรื่อยๆ  มีผลให้เกิดพยาธิสภาพที่ไต  รวมถึงหลอดเลือดหัวใจ  หลอดเลือดสมอง   และDKD ยังเพ่ิม 
intrarenal angiotensin II ทําให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือด efferent arteriole มากกว่า 
afferent arteriole ทําให้ glomerular capillary มีความดันสูงขึ้น  ส่งผลให้เกิด fibrosis และเกิด
การอักเสบที่ glomerulus มากขึ้น  

 การคัดกรองโรคไตในผู้ปุวยเบาหวาน  ทําโดยการตรวจ microalbuminuria  และ macro 

albuminuria โดยที่ผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 1 ทําเม่ือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานมาแล้ว 5 ปี  
ส่วนเบาหวานชนิดที่ 2 ตรวจตั้งแต่วินิจฉัยว่าผู้ปุวยเป็นเบาหวาน   จากนั้นควรตรวจทุกปี  ควร
ประเมินค่าประมาณอัตราการกรองของไต (eGFR)  

การรักษาโรคไตจากเบาหวาน 

1) ควบคุมระดับน้ําตาล  ให้ HbA1c ให้อยู่ระหว่าง 6.5 7.0%  จะช่วยปูองกันการเกิด 
microalbuminuria ชะลอการเสื่อมของไตได้   

2) ควบคุมความดันโลหิตให้ต่ํากว่า 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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7.5 โรคไตจากความดันโลหิตสูง  (Hypertensive  nephrosclerosis) 

ความดันโลหิตสูงเป็นได้ทั้งสาเหตุของโรคไตวายเรื้อรัง(Chronic kidney disease : CKD)  
และเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคไตวายเรื้อรังด้วย โดยพบว่า  

1) ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงปฐมภูมิ (Essential hypertension) SBP >140 mmHg  

และ DBP > 90 mmHg มีโอกาสเป็นโรคไตวายเรื้อรังเพิ่มขึ้น    
2) ผู้ที่เป็นโรคไตอยู่ก่อน   ถ้ามีความดันโลหิตสูงมากกว่า จะทําให้อัตราการเสื่อมของไตเร็ว

กว่ากลุ่มโรคไตที่มีความดันโลหิตต่ํากว่า 

3) กลุ่มท่ีเป็นเบาหวาน  สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดี   ช่วยลดการรั่วของโปรตีนใน
ปัสสาวะและชะลอการเสื่อมของไตได้ 

ระบาดวิทยา 

 ความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคไตวายเรื้อรังมากเป็นอันดับ 2 รองจาก
โรคเบาหวาน  ซึ่งพบประมาณ 15 : 100,000 คน/ปี   ซึ่งผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงชนิดไม่รุนแรง 
(Benign hypertension)  จะส่งผลให้หน่วยการกรองของไตขาดเลือด (Glomerular  ischemia)  

เกิดความดันสูงในหน่วยการกรองของไต  มีการทําลายเส้นเลือดที่เข้าสู่ไต  เกิดภาวะไตขาดเลือด  มี
โปรตีนรั่วในปัสสาวะ  และจํานวนหน่วยกรองของไตลดลง   ผลสุดท้ายคือทําให้เกิดการเสียหน้าที่ของ
หน่วยกรองของไต 

ตารางท่ี 11 เกณฑ์การวินิจฉัยความดันโลหิตสูงที่แนะนําให้เริ่มรักษา  และระดับความดันโลหิต
เปูาหมายในการรักษาตามข้อแนะนําของ 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) แต่มี
กลไกการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง  ได้แก่  หลอดเลือดตีบแคบลง  มีการตะกอนจากไขมันและ
โคเลสเตอรอลสะสมในผนังหลอดเลือด  หรือเกิดจากการที่มีหลอดเลือดที่หนาขึ้นตามอายุที่มากขึ้น 

 

ตารางท่ี 12  ระดับความดันโลหิตสูง  จําแนกตามความรุนแรงในผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต ่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  เป็นโรคที่จัดเป็นภัยเงียบของชีวิตที่หลายๆคนโดยเฉพาะวัยทํางานที่ไม่ได้
ตรวจร่างกายเป็นประจํา  เมื่อรู้อีกทีก็เกิดภาวะแทรกซ้อนแล้ว  ภาวะแทรกซ้อนมีหลายอย่าง  
ประกอบด้วย  
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1) โรคหลอดเลือดสมอง  (Stroke) จะเกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดแดงในสมองเกิดการอุดตัน เกิด
ภาวะสมองขาดเลือดเมื่อขาดเลือดทําให้ขาดท้ังออกซิเจนและสารอาหาร  เนื้อเยื่อสมองจะตาย  ผู้ที่มี
ภาวะ stroke จะมีอาการสูญเสียการทํางานของอวัยวะ ที่ถูกควบคุมด้วยสมองส่วนนั้น  ภาวะสมอง
ขาดเลือดยังอาจเกดิจากการที่ความดันเลือดสูงมากจนทําให้หลอดเลือดในสมองแตก  อาการที่พบ
ได้แก่  ปากเบี้ยว (facial palsy), อาการอ่อนแรงครึ่งซีก (hemiparesis/hemiplegia), อาการชาครึ่ง
ซีก (hemihypoesthesia/hemianesthesia),  ภาวะสมองเสื่อม (dementia) 

2) ตาบอด (Retinopathy)  เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จอประสาทตา ได้แก่ การตรวจพบปุยขาว 
(exudates), มีเลือดออก (hemorrhage), ขั้วประสาทตาบวม (papilledema) และหลอดเลือดแดง 
ที่จอตาเล็กลง จากผนังหลอดเลือดแดงที่หนาตัวขึ้น  ทําให้การมองเห็นลดลงกว่าปกติจะเกิดข้ึน เมื่อ
หลอดเลือดเล็กๆในส่วนหลังของลูกตาเกิดตีบแคบ แตก หรืออุดตันทําให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อ
ของตาที่อยู่รอบๆ 

3) โรคหัวใจและหลอดเลือด  ได้แก่ Atrial fibrillation  หัวใจล้มเหลว   จากหลอดเลือดแดง
ของกล้ามเนื้อหัวใจเกิดการอุดตัน ทํา  ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทํางานของหัวใจลดลง   เกิดหัวใจ
ล้มเหลวจากการที่หัวใจทํางานหนักมากเกินไปเป็นเวลานาน เพื่อที่จะพยายามสูบฉีดเลือด ไปเลี้ยง
ร่างกายให้เพียงพอ  หัวใจจะมีขนาดโตขึ้น 

4) ไตวายเรื้อรัง   เกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดเล็กๆ ในไตเกิดอุดตัน ทําให้ไตหดตัวเล็กลงและรูปร่าง
เปลี่ยนไป ไตจะไม่สามารถทาหน้าที่ขจัดของเสียออกจากร่างกายได้   เมื่อความรุนแรงของภาวะไต
วายเพิ่มขึ้น ของเสียที่เป็นพิษต่อร่างกายจะสะสมเพิ่มข้ึน   หลอดเลือดแดงของไตมีการตีบแคบ ทําให้
เลือดไหลผ่านได้ลดลง 

 

หลักการรักษาความดันโลหิตสูง 
1) การควบคุมน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือใกล้เคียงปกติ โดยให้มีค่า BMI ตั้งแต่18.5-

22.9 กก./ม. และ มาตรฐานรอบเอว(waist circumference : WC ) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สาหรับ
คนไทยโดยทีผู่้ชายน้อยกว่า 90 ซม. และผู้หญิงน้อยกว่า 80 ซม.  

2) การรับประทานอาหารตามแนวทาง DASH (Dietary Approaches to Stop 

Hypertension)  โดยเน้นอาหารประเภทผัก 5 ส่วนต่อวัน ( ผัก 1 ส่วน มีปริมาณเท่ากับ ผักดิบ
ประมาณ 2 ทัพพี [1 ถ้วยตวง] หรือผักสุก 1 ทัพพี [1/2 ถ้วยตวง]) ผลไม้ 4 ส่วนต่อวัน (ผลไม้ 1 ส่วน 
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มีปริมาณเท่ากับผลไม้หั่นพอดีคํา ประมาณ 6-8 ชิ้น หรือผลไม้เป็นผลขนาดกลาง 1 ผล หรือผลไม้เป็น
ผลขนาดเล็ก 2-4 ผล หรือ ปริมาณผลไม้ที่วางเรียงชั้นเดียวบนจานรองกาแฟได้พอดี 1 จาน) นมไขมัน
ตํ่า และผลิตภัณฑ์ นมไขมันต่ํา 2-3 ส่วนต่อวัน ธัญพืช ถั่วเปลือกแข็ง 7 ส่วนต่อวัน  ซึ่งรูปแบบอาหาร
ดังกล่าวจะทํา ให้ร่างกายได้รับโพแทสเซียม, แมกนีเซียม, แคลเซียมและใยอาหารในปริมาณสูงซึ่งจะ
ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของการลดความดันโลหิตจากการลดโซเดียมในอาหารได้ด้วย 

3) การจํากัดโซเดียมในอาหารน้อยกว่า 2,300 มก. ต่อวัน  ซ่ึงเกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์) 1 
ช้อนชา (5 กรัม) มีโซเดียม 2,000 มก. น้ําปลา 1 ช้อนชา มีโซเดียมประมาณ 350-500 มก. ซีอิ๊ว 1 
ช้อนชา มีโซเดียมประมาณ 320-455 มก. และผงชูรส 1 ช้อนชามีโซเดียม 492 มก. 

4) ออกกําลังกายชนิด aerobic  เช่น เดินเร็ว  หรือออกกาลังกายความหนักระดับปานกลาง
อย่างน้อยวันละ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน  โดยไม่ควรงดออกกําลังกายติดต่อกันเกิน 2 วัน 

5) การจํากัดหรืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   
6) หยุดสูบบุหรี่  การเลิกบุหรี่อาจไม่ได้มีผลต่อการลดความดันโลหิตโดยตรง แต่สามารถลด

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ 
7) การให้ยา  ยาลดความดันโลหิตมียาหลัก 4 กลุ่ม ซึ่งในการรักษาโดยทั่วไปแพทย์มักจะให้

ยาลดความดันโลหิต 2 ชนิดร่วมกันเสมอ  กลุ่มยาลดความดันโลหิต ได้แก่   
(1) กลุ่มยาขับปัสสาวะ Diuretic 

(2) Calcium  channel  blocker 

(3) Angiotensin  converting enzyme inhibitors (ACE-inhibitors) ,Angiotensin  

receptor  blockers (ARBs)  

(4) Beta-Blockers ( β-blockers ) 

 

การรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 

ความดันโลหิตสูงทําให้ไตเสื่อมหน้าที่และยังก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของระบบหัวใจและ
หลอดเลือด   ซึ่งการเสื่อมหน้าที่ของไตโดยมีกลไกคือ  autoregulation ในการควบคุม glomerular  

pressure  มีความบกพร่องในผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง   ดังนั้นความดันโลหิตสูงจึงส่งผลต่อ glomerular  

capillary ทําให้เกิดภาวะ glomerular hypertension  เพ่ิมแรงดันใน glomeruli  ทําให้มีโปรตีนรั่ว  
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เกิดภยันตรายต่อ endothelial cell เพ่ิมขึ้น  มีการหลั่ง cytokines และ soluble mediator  อ่ืนๆ   
ส่งผลให้เกิด fibrosis ในเนื้อไต   การรักษาภาวะความดันโลหิตสูงทําโดย 

1) รักษาความดันโลหิตสูงเพื่อชะลอการเสื่อมหน้าที่ของไตให้ได้ผลดี  ควรเริ่มรักษาให้เร็ว
ที่สุด  โดยให้เริ่มควบคุมความดันโลหิตในผู้ปุวยโรคไตเมื่อ  BP > 130/80 mmHg 

2) ความดันโลหิตเปูาหมาย < 140/90 mmHg 

3) การบริหารยาลดความดันโลหิตที่เหมาะสม คือ 

(1)  Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor and angiotensin 

receptor blocker (ARB)    ยากลุ่มนี้จะลดความดันโลหิต และ intraglomerular 

pressure ซ่ึงเป็นกลไกสําคัญที่ช่วยชะลอการเสื่อมหน้าที่ของไต  และยังลดระดับ 
proteinuria ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ไตเสื่อมหน้าที่เร็วขึ้นด้วย 

(2) Calcium  channel  blocker (CCB) ออกฤทธิ์ยับยั้งการเข้าเซลล์ของแคเชี่ยม  มี
ผลลดความดันโลหิตได้ 

(3) จํากัดเกลือ  โดยจํากัดเกลือโซดียมคลอไรด์ให้ต่ํากว่า 5 กรัมต่อวัน 

(4) ให้ยา diuretic จะช่วยเสริมฤทธิ์ยา ACE inhibitor หรือ ARB ให้ได้ผลดีมากขึ้น  
เพ่ือรักษาระดับความดันโลหิตให้ได้ตามเปูาหมาย 

(5) ควรเลือกยาท่ีออกฤทธิ์นาน  เพื่อให้สามารถควบคุมความดันโลหิตในช่วงกลางคืนได้
ดี  ซึ่งผู้ปุวยไตวายเรื้อรังมักเกิดภาวะความดันโลหิตสูงในเวลากลางคืนได้  เรียกว่า 
nocturnal hypertension 

 

7.6 สรุป 

 ระบบปัสสาวะ  โดยเฉพาะไตเป็นอวัยวะที่สําคัญมีหน้าที่หลายอย่าง  เช่นควบคุมภาวะสมดุล
ของร่างกาย  ขับถ่ายของเสีย  และผลิตฮอร์โมนหลายชนิด  ซึ่งหากไตไม่สามารถทํางานได้ตามปกติ
แล้วจะเกิดปัญหาต่อร่างกายได้หลายอย่างตามมา  โดยเฉพาะภาวะ ไตวายเรื้อรังที่ทําให้เกิดการคั่ง
ของ  ของเสียต่างๆเนื่องจากไตไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้  นอกจากนี้สาเหตุที่สําคัญ
ของความผิดปกติของไตมาจากโรคเชื้อรังหลายชนิด  รวมทั้งยาต่างๆซึ่งขับออกทางไต  โดยโรคที่เป็น
สาเหตุของโรคไตเรื้อรังอันดับแรกคือ โรคเบาหวาน   รองลงมาเป็นโรคความดันโลหิตสูง  ซึ่งทั้ง
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังท่ีกําลังเป็นปัญหาระดับประเทศ  เนื่องจากคนไทย



143 

 

เป็นกันมาก  ระบบสุขภาพไทยจึงมีนโยบาลให้หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิคัดกรองโรคไตเรื้อรังใน
กลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรังพบว่าแนวโน้มประเทศไทยจะมีผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังเพิ่มข้ึนอีกจํานวนมาก  
นอกจากนี้ยังมีโรคอ่ืนๆที่มีผลต่อไต  เช่น SLE (Systemic Lupus Erythematosus) เป็นกลุ่มโรคแพ้
ภูมิตัวเอง หรือโรคลูปัส หรือที่รู้จักกันคือโรคพุ่มพวง  สําหรับการรักษาโรคไตวายเรื้อรังมีวิธีการรักษา
ได้หลายวิธีที่สําคัญ  ได้แก่  การล้างไตทางช่องท้อง  การฟอกเลือด  และการเปลี่ยนไต  โดยสรุปเป็น
แผนผังดังภาพที่  16 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

ภาพที่  16  สรุปกลไกการเกิดไตวายจากโรคเรื้อรัง: เบาหวานและความดันโลหิตสูง 

Diabetes Mellitus Hypertension 

น้ําตาลในเลือดสูง 
>120 mg/dl 

อัตราการกรองของไตสูงขึ้น 

อัตราการกรองของลดลงไต 

พบโปรตีนในปัสสาวะ(albumin) 

Edema Hypertension 

ESRD 

หลอดเลือดไตอุดตัน/ตีบแคบ 

Glomerular  ischemia  

glomerular hypertension   

ปัสสาวะออกลดลง 

พบโปรตีนในปัสสาวะ(albumin) 
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7.7 ค าถามท้ายบท 

1. จงอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของระบบปัสสาวะ 

2. จงอธิบายกลไกการหน้าที่ของไต 

3. จงอธิบายกลไกการเกิดภาวะไตวาย 

4. จงอธิบายการเกิดความผิดปกติของไตจากโรคเบาหวาน 

4.1 เพราะเหตุใดโรคเบาหวานจึงเป็นสาเหตุของไตวาย 

4.2 เพราะเหตุใดโรคเบาหวานมีอาการชา  และแผลหายช้า 

4.3 เพราะเหตุใดโรคเบาหวานทําให้ตาบอดได้  หรือที่เรียกว่าเบาหวานขึ้นตา 

5.  จงอธิบายการเกิดความผิดปกติของไตจากโรคความดันโลหิตสูง 
5.1 ความดันโลหิตสูงส่งผลต่อไตอย่างไร 

5.2 ความดันโลหิตสูงกับโรคหลอดเลือดสมอง 
6. จงบอกแนวทางการดูแลผู้ไตวายเรื้อรัง 
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แผนการบริหารการสอน 

บทที่ 8 

ภาวะช็อค (Shock) 

 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 นักศึกษามีวามรู้และความเข้าเกี่ยวกับภาวะช็อค   และสามารถให้การดูแลผู้ที่อยู่ใน
ภาวะช็อคได้ 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. สามารถอธิบายความหมายและพยาธิสรีรวิทยาของภาวะช็อคได้ 
2. บอกระยะของช็อคได้ 
3. อธิบายลักษณะของช็อคประเภทต่างๆได้ 
4. บอกหลักการรักษาและแนวทางการดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะช็อคได้ 
5. บอกภาวะแทรกซ้อนของช็อคได้ 

 

ขอบเขตของเนื้อหา 

1. ความหมายของภาวะช็อค 

2. พยาธิสรีรวิทยาของช็อค 

3. ระยะของช็อค 

4. ประเภทของช็อค 

5. หลักการรักษาภาวะช็อค 

6. สรุป 

7. คําถามท้ายบท 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ขั้นนํา 
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ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มย่อยตามความสมัครใจกลุ่มละ 5-6  คน   แจก case 

กรณีศึกษาที่มีภาวะช็อค  ให้กลุ่มศึกษาข้อมูลการเจ็บปุวยแล้วเขียนอาการแสดง  แล้ว
อภิปรายกลุ่มย่อย 

ขั้นสอน 

1. อาจารย์แจกกลไกของภาวะช็อคระยะต่างๆให้นักศึกษาตามกลุ่ม     
2. ให้ตัวแทนกลุ่มเขียนอาการและอาการแสดงของช็อค 

3. ให้นักศึกษาอภิปรายการเชื่อมโยงระหว่างอาการแสดงของกรณีศึกษากับทฤษฎี 
4. อาจารย์อธิบายสรุปประกอบ power-point  

 ขั้นสรุป 

  ให้นักศึกษาสรุปความรู้ลงสมุดของตนเองเป็นรายบุคคล 

สื่อการสอน 

1. power-point 

2. กรณีศึกษา 

3. กระดานดํา 

4. เอกสารประกอบการสอน 

 

การประเมินผล 

 1.สังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรมกลุ่มย่อย 

 2. ประเมินผลการอภิปรายของนักศึกษา 

 3. ตรวจสมุดนักศึกษาเป็นรายบุคคล  
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บทที่ 8 

ภาวะช็อค (Shock) 

 

ขอบเขตของเนื้อหา 

8.1 ความหมายของภาวะช็อค 

8.2 พยาธิสรีรวิทยาของช็อค 

8.3 ระยะของช็อค 

8.4 ประเภทของช็อค 

8.5 หลักการรักษาภาวะช็อค 

8.6 บทสรุป 

8.7 คําถามท้ายบท 

 

8.1 ความหมายของช็อค 

 ซ็อค (Shock)  หมายถึง  สภาวะผิดปกติของร่างกายเนื่องจากเลือดไหวเวียนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ส่วนต่างๆของร่างกายไม่เพียงพอ  จนทําให้เนื้อเยื่อขาดออกซิเจนและถูกทําลายไปในที่สุด  หรือเป็น
ภาวะไม่สมดุลระหว่างออกซิเจนที่มาเลี้ยงเซลล์กับความต้องการออกซิเจนของเซลล์ทําให้เซลล์ขาด
ออกซิเจนและอาหารจึงเกิดความผิดปกติตั้งแต่ระดับเซลล์  จนถึงอวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย(ขนิตฐา  
หาญประสิทธิ์คํา ในสุจินดา  ริมศรีทองและคณะ, 2545) 

 ภาวะซ็อค (Shock) คือ ภาวะที่ร่างกายมีความดันโลหิตต่ําต่ํากว่าปกติ  ส่งผลให้ร่างกายขาด
เลือดหรือขาดออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆของร่างกาย   โดยเฉพาะหัวใจ  สมอง  ปอด
และไต  ก่อให้เกิดการล้มเหลว(พวงทอง  ไกรพิบูลย์) 

ภาวะช็อค (Shock)  หมายถึง  ภาวะที่เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่
เพียงพอ  ส่งผลเชลล์ของร่างกายขาดออกซิเจน (Hypoxia)  และยังส่งผลให้สารต่างๆที่จําเป็นต่อการ
ดํารงชีวิตของเชลล์ในร่างกายไม่เพียงพอ  รวมทั้งการกําจัดของเสียออกจากเซลล์ ได้ไม่ดี   ในที่สุด
เชลล์ถูกทําลายและตายไป   ซ่ึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับภาวะช็อคได้แก่  หัวใจ(Heart)  ความยืดหยุ่น
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ของเส้นเลือด (Vascular tone )  และปริมาตรเลือด (Blood  volume)  (พงษ์เทพ  ธีระวิทย์, ชนธีร ์ 
ชินเครือ)  

 

8.2 พยาธิสรีรวิทยาของช็อค (pathophysiology of shock)   

 เมื่อเกิดภาวะช็อค  ส่งผลให้ภาวะ circulatory insufficiency, microcirculatory failure 

หรือ cellular metabolic impairment ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกาย ไป
กระตุ้นให้ร่างกายรับรู้ว่าต้องการ perfusion มากขึ้น ร่างกายจะตอบสนองโดยเพ่ิม sympathetic 

tone ทําให้ Cardiac Output เพ่ิมข้ึน และมี vasoconstricton เพ่ือเพ่ิม perfusion pressure และ
เป็นกลไกที่ทําให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะสําคัญของร่างกาย คือหัวใจและสมองมากขึ้น  ส่วนระบบหายใจ
จะพยายามเพ่ิม ventiilation เพ่ือรับ O

2 
และขับ CO

2 
เพ่ิมมากขึ้น รวมเรียกกระบวนการนี้ว่า 

compensatory mechanism ซ่ึงหากกระบวนการ compensatory mechanism เหล่านี้ไม่
เพียงพอจะมีอาการของ shock เกิดจากการขาดภาวะออกซิเจน(cellular hypoxia)  เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหน้าที่ (function) และโครงสร้าง (structure) ของเซล มีการลดลงของ 
transmembrane potential ทําให้ Na และน้ําเข้าเซล และ K+ ออกจากเซล ทําให้เซลล์บวม   
(cell swelling) เมื่อขาดออกซิเจนนานๆจะทําให้มีการใช้พลังงานจาก anaerobic pathway ซึ่งจะ
ได้พลังงานน้อย เกิดการหลั่งสารหลายชนิด (inflammatory mediator) เช่น histamine, 

serotonin, kinin, catecholamine lactate, nitric oxide, cytokines, platelet activating 

factor เป็นต้น ฤทธิ์ของสารเหล่านี้รวมทั้งของเสียที่เซลไม่สามารถกําจัดได้ ทําให้ cell เสื่อมหน้าที่
และตาย เมื่อ cell ตายมากขึ้นก็จะนําผู้ปุวยเข้าสู่ภาวะ shock ที่ไม่สามารถกลับมาปกติได้ 
(irreversible shock) และอวัยวะต่าง ๆ ก็จะล้มเหลว (multiple organ failure) เช่น ไต  ปอด  
ระบบย่อยอาหาร  สุดท้ายจะเสียชีวิตจากหัวใจและระบบหายใจล้มเหลว  สรุปพยาธิสภาพของช็อค
ดังรูปภาพที่ 17 
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ภาพที่ 17 พยาธิสภาพของช็อค 

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

ภาวะช็อคสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะคือ 

1) ระยะปรับชดเชย(Compensatory stage)  

ระยะปรับชดเชย  เป็นระยะที่ Cardiac Output เริ่มลดลง  ร่างกายจะมีการปรับชดเชยโดย
การกระตุ้นกลไกต่างๆ  เพ่ือรักษาปริมาณเลือดให้คงไว้ซึ่ง cardiac output และความดันโลหิต  ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องกับการตอบสนองของ 3 ระบบคือ  

(1) การตอบสนองทางระบบประสาท ( Neural  responses)  ทําให้มีการหลั่ง 
catecholamine  โดยมีการกระตุ้น 

ก.  𝛽1 receptors  ในหัวใจให้เพ่ิมอัตราการเต้นของหัวใจและแรงบีบตัวของหัวใจ  
และเพ่ิม Cardiac output   

ข. 𝛽2 receptors ในหัวใจและปอด  ทําให้เลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจขยายตัว  หลอดลม
ขยายตัว  เพิ่มอัตราและความลึกของการหายใจ   

ค.   receptor ทําให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงผิวหนัง  ไต ระบบทางเดินอาหารหดตัว ลด 
capillary blood flow  

(2)  การตอบสนองทางฮอร์โมน (Hormonal responses) 

เมื่อ CO ลดลง  ไตได้รับเลือดน้อยลงจะมีการหลั่งฮอร์โมน  renin ซึ่งจะเปลี่ยน 

angiotensin I เป็นangiotensin II  ทําให้หลอดเลือดส่วนปลายหดตัว  เพ่ือเพ่ิมความ
ดันโลหิต  และปริมาณเลือดกลับเข้าสู่หัวใจ  รวมทั้งมีการดูดกลับของน้ําและโซเดียมที่
ไต  เพ่ือให้เลือดกลับเข้าสู่หัวใจเพิ่มขึ้นอีกทางด้วย  กระตุ้นต่อมพิทูอิทารีส่วนหน้า  ให้
หลั่ง ACTH (adrenocorticotropic hormone)  ให้ไปกระตุ้น adrenal cortex สร้าง 
glucocorticoids ทําให้เกิดการสลาย glycogen จากดับ  ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือด
สูงขึ้น 

(3) การตอบสนองทางเคมี (Chemical responses)  

การลดลงของ CO ส่งผลให้ระบบไหลเวียนที่ปอดลดลง  ส่งผลให้การแลกเปลี่ยน
ก๊าซระหว่างถุงลมปอดกับหลอดเลือดฝอยลดลงด้วย  เกิดภาวะไม่สมดุลของ 
ventilation กับ perfusion  เมื่อระดับออกซิเจนลดลงจะไปกระตุ้น chemoreceptor 

และศูนย์ควบคุมการหายใจที่สมอง ทําให้อัตราการหายใจเพ่ิมข้ึน  เพ่ิมความแรงและ
ความลึกของการหายใจ  ดังสรุปในรูปภาพที่ 18 
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ภาพที่ 18 แสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในวงจรที่ทําให้ shock ดําเนินเข้าสู่ระยะ progressive stage 

ที่มา : ชนธีร ์ชิณเครือ 

 

อาการที่พบในระยะปรับชดเชยคือ 

(1) ความดันโลหิตปกติ  แต่ความดันชีพจร( Pulse pressure) แคบ 

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

(4) ปัสสาวะลดลง 
(5) ความถ่วงจําเพาะของปัสสาวะสูงขึ้น 
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(6) ผิวหนังเย็นชื้น 

(7) รูม่านตา(Pupil) ขยาย 

(8) น้ําตาลในเลือดสูง(BS สูง) 
(9) เกิดภาวะเนื้อเยื่อขาดออกซิเจน (Hypoxia + Respiratory alkalosis) 

(10) ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง(Conscious  change) 
 

2)  ระยะก้าวหน้า(Progressive stage)   

เป็นระยะที่กลไกปรับชดเชยของร่างกายไม่สามารถต้านการลดลงของ Cardiac output ได้  
ทําให้เนื้อเยื่อของร่างกายขาดเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยง เกิดการเผาผลาญแบบไม่ใช้ออกซิเจน 
(anaerobic metabolism) เกิดภาวะ lactic acidosis  ทําให้ venous return ลดลง และออกซิเจน
ในระบบไหลเวียนลดลง  ซึ่งมีอาการและอาการแสดงดังนี้  

(1) ความดันโลหิตลดลง และPulse pressure แคบ   

(2) Heart Rate เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง   
(3) Urine ลดลงจากไตขาดเลือด   
(4) ความถ่วงจําเพาะของปัสสาวะและ 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 ซึ่งอาการบวมสามารถ
แบ่งได้เป็น 4 ระดับคือ 

กดบุ๋ม 2 mm or less = 1 + 

กดบุ๋ม 2-4mm = 2 + 

กดบุ๋ม 4-6mm = 3 + 

กดบุ๋ม 6-8mm = 4 + 
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(9) มีภาวะ metabolic และ respiratory acidosis และภาวะเนื้อเยื่อขาดออกซิเจน 

(Hypoxemia) 

 

3) ระยะไม่สามารถฟ้ืนคืน (Irreversible stage) 

ระยะไมส่ามารถฟ้ืนคืน  เป็นระยะสุดท้ายของภาวะช็อคที่ไม่ได้รับการแก้ไข  มีภาวะความ
เป็นกรดเพ่ิมข้ึนจากเซลล์ขาดออกซิเจนเป็นเวลานาน ทําให้เซลล์ตายและปล่อยสาโปแตสเซี่ยม  
lysosomal enzyme และสารอื่นๆออกมาในกระแสเลือด  โดยจะมีอาการและอาการแสดง คือ 

(1) Cell ขาดออกซิเจน  เกิด cell ตาย  ซึ่งจะปล่อยโปตัสเซียม  lysosomal enzyme  

และสารอื่นเข้ากระแสเลือด  
(2) ตับอ่อนขาดเลือด ปล่อย myocardial depressant factor กดการทํางานของ

กล้ามเนื้อหัวใจ 

(3) การค่ังของเลือด  เกิด microemboli 

(4) ภาวะ DIC : disseminated intravascular coagulation 

(5) Multi-organ  failure 

(6) Death 

8.4 ประเภทของช็อค   

ช็อคแบ่งได้ตามสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะช็อคที่สําคัญ  4 ประเภท  ได้แก่ Hypovolemic shock , 

Cardiogenic shock , Septic shock และ Anaphylactic shock (ชินวัต สุวรรณทิพย์)  โดยมี
รายละเอียดของช็อคแต่ละประเภทดังนี้  

1) Hypovolemic shock : ช็อคจากการเสียเลือดหรือสารน้ํา  เมื่อปริมาณเลือดในระบบ
ไหลเวียนลดลง  จากการเสียเลือดหรือน้ํา  จะทําให้ปริมาณเลือดกลับเข้าสู่หัวใจลดลง(venous 

return)  ปริมาณเลือดท่ีหัวใจบีบออกแต่ละครั้ง(Stroke volume)) ก็ลดลงด้วย  ส่งผลให้ cardiac 

output ลดลงเช่นเดียวกัน  ทําให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่เพียงพอ    พบพยาธิสภาพที่
ปอด  50.3% ใน hypovolemic shock  ดังแสดงในภาพที่ 19 และ 20 
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ภาพที่ 19 พยาธิสภาพของ hypovolemic shock  

 

ภาพที่ 20 พยาธิสภาพของ hypovolemic shock  

ที่มา http://ocw.tufts.edu/Content/50/lecturenotes/634463/634534 
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2) Cardiogenic  shock : ช็อคที่เกิดจากความผิดปกติของหัวใจ  จากแรงบีบของหัวใจไม่
เพียงพอ  สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจตาย (myocardial infarction : MI)  ทําให้
ความสามารถในการบีบตัวของหัวใจลดลง  stroke  volume ลดลง  CO ลดลง  ทําให้ความดันโลหิต
ต่ําลง  ทําให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆขงร่างกายไม่เพียงพอ  เนื้อเยื่อขาดออกซิเจน  เกิดภาวะ 
metabolic acidosis กดการทํางานของหัวใจ  และจะกระตุ้นให้ความดันในหัวใจห้องบนซ้ายสูงขึ้น  
และความดันเลือดดําในปอดสูงขึ้นด้วย  ทําให้เกิดภาวะเลือดคั่งในปอด  เกิด pulmonary edema 

และหัวใจซีกซ้ายล้มเหลว  การแลกเปลี่ยนก๊าซเสียไป  สาเหตุมักจะเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจทํางานได้
ลดลง   อาการที่สําคัญคือเจ็บหน้าอก (angina pain)  ดังแสดงในภาพที่  21 

3)  

 

ภาพที่ 21 พยาธิสภาพของ Cardiogenic  shock  

ที่มา : https://circ.ahajournals.org/content/117/5/686/F3.expansion.html 
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4) Septic  shock : ช็อคจากการติดเชื้อ  เกิดจากผู้ปุวยมีการติดเชื้อมาก่อน  พบพยาธิ
สภาพที่ปอด 65%  ซึ่งเชื้อแบ็คทีเรีย Bscherichia coli และแกรมลบอื่นๆทําให้เกิดภาวะ septic 

shock  บริเวณท่ีติดเชื้อและทําให้ช็อคบ่อยคือ  การติดเชื้อที่ปอด  ช่องท้องและระบบทางเดิน
ปัสสาวะ  มีอาการติดเชื้อคือ  มีไข้  อุณหภูมิ > 380 C   อัตราการเต้นของหัวใจเพ่ิมข้ึน   (HR > 90 

ครั้ง/นาที)  อัตราการหายใจเพ่ิมข้ึน (RR > 20 ครั้ง/นาที)  WBC > 12,000 เซลล์/ลบ.มม. หรือ < 

4000 เซลล์/ลบ.มม.  และอาการแสดงของภาวะช็อค  คือ  ความดันโลหิตต่ํา  ชีพจรเบา  มี 
capillary  filling defect  หรือ tissue perfusion  ไม่เพียงพอ  มี pleural effusion ทําให้หายใจ
เร็ว  ต่อมาอาจเกิดภาวะการหายใจล้มเหลว  และอวัยวะต่างๆล้มเหลวตามมา  ดังแสดงในภาพที่ 22 

 
ภาพที่ 22 พยาธิสภาพของ Septic  shock 

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

 

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

(1) ระยะเริ่มแรก  ในระยะนี้ความดันโลหิตจําลดลง  จากแรงต้านภายในหลอดเลือด  และ
ปริมาณเลือดไหลกลับสู่หัวใจลดลง  การเต้นของหัวใจจะเร็วขึ้นเพ่ือรักษา cardiac 

output  และปรับชดเชยความดันโลหิตจะลดลง  หายใจเร็วลึก  เกิดภาวะ respiratory  

alkalosis  ผู้ปุวยมักมีไข้สูง  หนาวสั่น   หลอดเลือดส่วนปลายขยายตัวทําให้ผิวหนังอุ่น
และแดง  ระดับความรู้สึกเปลี่ยนแปลงจากสมองขาดเลือด    

(2) ระยะหลัง  cardiac output ลดลง  หลอดเลือดหดตัว  ความดันโลหิตต่ํา  ผิวหนังเย็น   
หายใจเร็วตื้น  ปัสสาวะออกน้อยลง  มีภาวะ lactic  acidosis ระดับความรู้สึกตัว
ผิดปกติ  ซึมลง  ไม่รู้สึกตัว 

 

5) Anaphylactic shock : ช็อคจากการแพ้  ทําให้เกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกิน 
(hypersensitivity reaction)  เมื่อร่างกายได้รับสารกระตุ้น(antigen)  ทําให้มีการกระตุ้นให้ร่างกาย
สร้างสาร antibody  และ IgE ขึ้น   ทําให้มีการหลั่งสาร mediators  ออกมาหลายตัว  เช่น 
histamine, serotonin, prostaglandins เป็นต้น  ทําให้หลอดเลือดขยายตัว(peripheral  

vasodilatation)   ทําให้ ปริมาตรเลือดในระบบไหลเวียนลดลง  Cardiac output ลดลง  ทําให้
เซลล์ขาดออกซิเจน   

อาการแสดงทางคลินิกมีดังนี้  ผิวหนังมีผื่นแดงเป็นลมพิษ  คัน  เกิด angioedema  

บริเวณตา  ริมฝีปาก  หลอดลมหดเกร็ง  หายใจลําบาก  มีเสียง wheezing  และ cyanosis  ความ
ดันโลหิตต่ําจากหลอดเลือดขยายตัว  และสารน้ํารั่วซึมจากหลอดเลือด  กระสับกระส่าย  หัวใจเต้น
เร็ว  และหายใจเร็วขึ้น   สรุปได้ตามภาพที่ 23 
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ภาพที่ 23 พยาธิสภาพของ Anaphylactic shock 

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

1) ระดับความรู้สึกตัว   

ผู้ปุวยจะมีระดับความรู้สึกตัวลดลง  ซึ่งสามารถแบ่งระดับความรู้สึกตัว (level of 

conscious : LOC)  ได้ดังนี้ 
Alert    หมายถึง ตื่น  รู้ตัวรู้เรื่อง  เป็นการรู้ตัวของคนปกติ 
Drowsiness  หมายถึง ง่วงซึมเล็กน้อย  ดูง่วงตลอดเวลา  มีการสับสนบ้าง  
Stuporous  หมายถึง ซึมลึกต้องปลุกแรงๆ  หลับตลอดเวลา  ไม่ตอบสนองต่อ 

  การพูดคุย รับรู้ความรู้สึกเจ็บปวด 

Coma  หมายถึง ไม่รู้สึกตัว  ไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นใดๆ 

2) ผิวหนัง 
เมื่อเกิดภาวะช็อค  ผิวหนังจะเย็น  ซีด 

3) ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

- Pulse  จะพบชีพจรเบา  เร็ว 

- BP ตํ่า 
- Pulse  pressure < 20 mmHg 

4) ระบบหายใจ  พบภาวะMetabolic acidosis ,respiratory acidosis 

5) ระบบไต  ปัสสาวะ 0.5 ml/kg/hr 

 

8.5 หลักการรักษาภาวะช็อค 

 การรักษาภาวะช็อคมีหลักการรักษาโดยสรุปมี  5 หลักการที่สําคัญ คือ 

1) Replacing and evaluating fluid volumeเป็นการทดแทนสารน้ําและการประเมิน
สารน้ํา  เป็นการให้สารน้ําซึ่งจะให้สารน้ําชนิดใดและปริมาณเท่าใดขึ้นกับประเภทของช็อค   

2) Maintain adequate perfusion  เป็นการรักษาให้เลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อของร่างกาย
อย่างเพียงพอ  โดยการให้ยาที่มีผลต่อหลอดเลือด  แก่  Epinephrine (Adrenaline) , 

Norepinephrine , Isoproterenol , Dopamine , Dobutamine (Dobutrex) , Nitropusside , 

Nitroglycerrine  เป็นต้น    
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3) Improving oxygenationการส่งเสริมให้เนื้อเยื่อได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ  โดย
การให้ออกซิเจน  ซึ่งสามารถให้ได้หลายทางขึ้นอยู่กับสภาพและความเจ็บของผู้ปุวย  เพ่ือแก้ไข
ภาวการณ์หายใจล้มเหลวและรักษาระดับออกซิเจนในเลือดให้ PaO2 > 60 mmHg และ SaO2 > 90 

% 

4) Assisting circulationเป็นการช่วยให้การไหลเวียนเลือดเพียงอย่างพอ  ช่วยเพิ่ม 
cardiac  output  ได้แก่ Intra-aortic Ballon Pump(IABP)  ในผู้ปุวย cardiac shock หรือผู้ปุวย
หลังเปิดผ่าตัดหัวใจ   

5) Providing pharmacologic management  เป็นการให้ยาเพ่ือรักษาภาวะ shock  

เช่น ยา antibiotic  ในผู้ปุวย septic  shock  การให้ Heparin เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อน DIC 

(Disseminated  Intravascular Coagulation) , การให้ยา steroids , Epinephrine , 

Cardiotonic  medications, Digialisb กรณีผู้ปุวยมีภาวะหัวใจล้มเหลว , Lidocaine ,Atropine   

ภาวะ DIC ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้มีการแข็งตัวของเลือดอย่างต่อเนื่องทั่วรางกาย  ทําให้มีการ
สร้างไพบรินเพ่ิมมากขึ้นในหลอดเลือด และยังทําให้เกิดปัจจัยที่ใช้ในการแข็งตัวของเลือดถูกใช้มากข้ึน  
คือ coagulation factor และ platelet   ส่งผลให้ผู้ปุวยมภีาวะเลือดออกผิดปกติได้ 

 

8.6 สรุป   

ภาวะช็อค  เป็นภาวะที่เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่เพียงพอ  ส่งผลเกิด
เชลล์ขาดออกซิเจน  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะช็อคได้แก่  Heart (หัวใจ)  Vascular tone (ความ
ยืดหยุ่นของเส้นเลือด)  และ Blood  volume (ปริมาตรเลือด)  เมื่อเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว  หรือ
การที่มีหลอดเลือดขยายตัว  จะส่งผลให้เซลล์ขาดออกซิเจน  เกิดภาวะช็อคขึ้นซึ่งจะส่งผลต่ออวัยวะ
สําคัญๆ เช่น ไต  ปอด  ระบบย่อยอาหาร  สุดท้ายหากไม่ได้แก้ไขจะเสียชีวิตจากหัวใจและระบบ
หายใจล้มเหลว   

ในระยะแรกของช็อคหรือระยะปรับชดเชย  เป็นระยะที่ร่างกายพยายามปรับชดเชยเพ่ือ
รักษาภาวะสมดุล  หากไม่สามารถปรับชดเชยจะเข้าสู่ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 และเสียชีวิต  ซึ่งหาก
ทีมสุขภาพมีความความเข้าใจสามารถช่วยเหลือแก้ไขที่สาเหตุได้ทัน  จะทําให้สามารถรักษาชีวิตของ
ผู้ปุวยเอาไว้ได้ 
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8.7 ค าถามท้ายบท 

1. จงอธิบายความหมายและพยาธิสรีรวิทยาของช็อค 

2. จงบอกระยะของช็อค 

3. จงบอกประเภทของซ็อค 

4. จงบอกหลักการรักษาและแนวทางการดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะช็อค 

5. จงบอกภาวะแทรกซ้อนของช็อค 
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แผนการบริหารการสอน 

บทที่ 9 

พยาธิสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิสภาพของระบบทางเดินอาหาร และแนวทาง
การดูแลรักษา 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

10. สามารถเลือกใช้สารสนเทศที่เหมาะสม 

11. บอกพยาธิสภาพของระบบทางเดินอาหารได้ 
12.  อธิบายแนวทางการดูแลรักษาระบบทางเดินอาหารได้ 

 

ขอบเขตของเนื้อหา     

 1. อาหารไม่ย่อย  
 2. ภาวะกลืนลําบาก  

3. ปวดท้อง  
4. ปวดท้องโดยไม่มีโรคทางกาย  

 5. ลําไส้แปรปรวน  
6. สรุป 

7. คําถามท้ายบท 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ขั้นนํา 
4. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 5-6 คน 
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5. ให้แต่ละกลุ่มอาการและอาการแสดงจองระบบทางเดินอาหารที่เคยรู้จักหรือมี
ประสบการณ์ 

ขั้นสอน 

5. แบ่งเนื้อหาให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลตามกลุ่ม 

6. ประเมินความเหมาะสมของการเลือกใช้สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 

7. ให้สมาชิกกลุ่มเขียนสรุปเนื้อหาตามเนื้อหาที่ได้รับ   
8. นักศึกษานําเสนอเนื้อหาที่ได้ศึกษาให้สมาชิกกลุ่มฟัง 
9.  อาจารย์อธิบายสรุปเพ่ิมเติมประกอบ power-point 

 ขั้นสรุป 

  ให้นักศึกษาสรุปความรู้เป็น mind mapping  ลงในสมุดของตนเองเป็นรายบุคคล 

 

สื่อการสอน 

5. Power- point 

6. กรณีศึกษา 

7. สมุด  ปากกา  กระดาษ 

8. เอกสารประกอบการสอน 

 

การประเมินผล 

 1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการอภิปราย 

 2. ประเมินการนําเสนอและการตอบคําถาม 

3. ตรวจผลงานนักศึกษา   
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บทที่ 9 

พยาธิสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร 
 

ขอบเขตของเนื้อหา  

9.1 อาหารไม่ย่อย  
 9.2 ภาวะกลืนลําบาก  
 9.3 ปวดท้อง  

9.4 ปวดท้องโดยไม่มีโรคทางกาย  
 9.5 ลําไส้แปรปรวน  

9.6 สรุป 

9.7 คําถามท้ายบท 

 

9.1 อาหารไม่ย่อย (Dyspepsia) 

ภาวะอาหารไม่ย่อย หรืออาการดิสเปปเซีย (Dyspepsia) เป็นภาวะที่สามารถพบได้บ่อยและ
เป็นปัญหาสุขภาพที่สําคัญท่ีก่อให้เกิดผลกระ ทบต่อคุณภาพชีวิตของคนโดยทั่วไป 

 ภาวะอาการดีสเปปเซีย หมายถึงความไม่สบายหรือความปวดที่เกิดขึ้นบริเวณช่องท้องส่วน 
บนซึ่งมักมีอาการเรื้อรังหรือเป็นๆหายๆ ซึ่งบางครั้งอาจรวมถึงมีอาการอ่ืนที่อาจจะเกิดจากระบบ
ทางเดินอาหารร่วมด้วย เช่น อาการเจ็บหลังช่องอก(retrosternal pain) คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร 
แน่นท้อง อ่ิมเร็วแสบร้อนช่องอก ในปัจจุบันภาวะอาการดีสเปปเซียใช้ตามหลักเกณฑ์ของ Rome 

Working Teams Formulations III (2006) คือ 

อาการปวดท้องหรือไม่สบายท้องที่สันนิษฐานว่าน่าจะมีสาเหตุจากความผิดปกติของ
กระเพาะอาหารหรือลําไส้เล็กส่วนต้น (gartroduodenum) อาการเหล่านี้ได้แก่ 

1) ปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่ (epigastric pain) คืออาการปวดที่เกิดขึ้นบริเวณระหว่างส่วน
ปลายของ sternum กับสะดือ และอยู่ระหว่างเส้น mid clavicular line ทั้ง 2 ข้าง 

2) แสบร้อนท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่ (epigastric burning) ) คืออาการปวดที่เป็นอาการแสบร้อน 
(burning) และไม่ร้าวขึ้นไปบริเวณหน้าอก 
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3) แน่นหรืออึดอัดท้องหลังมื้ออาหาร (post-prandial fullness) คือความรู้สึกไม่สบาย
เหมือนกับว่าอาหารค้างอยู่ในกระเพาะนานผิดปกติ 

4)  อ่ิมเร็วกว่าปกติ(early satiation) คือรู้สึกว่ากระเพาะเต็มเร็วผิดปกติหลังจากเริ่มกิน
อาหาร ทั้งท่ีปริมาณอาหารที่กินเข้าไปน้อย และทําให้ไม่สามารถกินอาหารปริมาณปกติที่เคยกินหมด 

 

กลไกการเกิดโรค 

         1) Delay gastric emptying time คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการบีบตัวของกระเพาะอาหารเพ่ือ
ดันอาหารลงสู่ลําไส้เล็กนานกว่าปกติ 
         2) Impaired gastric accommodation คือ การคลายตัวของกระเพาะอาหารส่วนต้นหลัง
รับประทานอาหารทําได้น้อยกว่าปกติ  จึงทําให้แรงดันในกระเพาะอาหารสูงขึ้น และไปกระตุ้นตัวรับ
ความรู้สึกบริเวณผนังกระเพาะอาหารทําเกิดอาการ 

         3)  Hypersensitivity to gastric distention คือ การรับรู้ความรู้สึกของกระเพาะอาหารที่
ไวกว่าคนปกติ 
 

แนวทางการจัดการดูแลผู้ปุวย uninvestigated dyspepsia มีทั้งหมดมีอยู่ 4 แนวทางใหญ่ ดังนี้ 

1) การส่งตรวจด้วยการส่องกล้องและให้การรักษาทันทีตามรอยโรคที่พบ (prompt 

endoscopy and directed treatment) 

2) การให้การรักษาโดยการใช้ยาลดกรดแบบครอบคลุม (empiric treatment with acid 

suppression) 

3) การให้การทดสอบ H. pylori และให้การรักษาทันทีในกรณีที่ให้ผลบวก (test for H. 

pylori and treat if test is positive) 

4) การให้การรักษาโดยการกําจัดเชื้อ H. pylori ในทุกกรณี (empiric eradication of H. 

pylori) 
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การรักษา 

เนื่องจากภาวะส่วนใหญ่ที่เป็นสาเหตุของของ uninvestigated dyspepsia เช่น แผลใน
กระเพาะอาหาร, functional dyspepsia ที่พบในประชากรทั่วไปของไม่ใช่โรคที่เป็นอันตรายถึงแก่
ชีวิตแต่อาจก็ให้เกิดการรบกวนคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยเนื่องจากมักมีอาการเรื้อรัง ดังนั้นเปูาหมายของ
การดูแลรักษาผู้ปุวยกลุ่มอาการดีสเปปเซียส่วนใหญ่เน้นการลดอาการและการเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับ
ผู้ปุวย การรักษาแบบไม่ใช้ยาทําได้โดย 

1) การให้คําแนะนําเกี่ยวกับโรค 

อธิบายเกี่ยวกับโรค ธรรมชาติและการพยาการณ์โรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ปุวย
functional dyspepsia เป็นแนวทางการรักษาที่สําคัญสําหรับผู้ปุวยทุกราย โดยหลังจากได้รับการ
วินิจฉัยที่ถูกต้อง ผู้ปุวยควรได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับธรรมชาติและการพยาการณ์โรค การพูดคุยถึง 
ความกลัวและกังวลเกี่ยวกับการเป็นโรคร้ายต่างๆ หรือภาวะความเครียดทางจิตใจและสังคมด้านอ่ืนๆ 
ด้วยเสมอ  

2) การให้คําแนะนําเรื่องอาหาร  อาหารมักเป็นตัวที่สําคัญในการกระตุ้นทําให้อาการใน
ผู้ปุวยส่วนใหญ่แย่ลง  โดยแนะนําให้หลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นให้เกิดอาการในผู้ปุวย ชนิดของอาหาร
ทีท่ําให้มักทําเกิดอาการได้แก่ น้ําอัดลม อาหารทอด เนื้อแดง พาสต้า และกาแฟ เป็นต้น  

3) การให้คําแนะนําเรื่องการปรับพฤติกรรมอ่ืนๆ เช่น การหยุดสูบบุหรี่ , การลดน้ําหนัก, 

การออกกําลังกาย และการลดความเครียด แม้ว่ายังไม่มีการศึกษาที่สามารถยืนยันประสิทธิผลของ
การรักษาแบบไม่ใช้ยาที่จะทําให้อาการดีสเปปเซียหายขาด ส่วนใหญ่อาจทําให้อาการดีขึ้นหรือหาย
เป็นเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวค่อนข้างปลอดภัย  

4) การรักษาด้วย Psychological intervention การใช้ cognitive behavioral therapy 

มีหลักฐานว่าสามารถลดอาการผู้ปุวยได้  อาจใช้ในกรณีผู้ปุวยที่มีปัญหาเรื่องของอารมณ์ที่ผิดปกติร่วม
ด้วย เช่น major depressive disorder 
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9.2 ภาวะกลนืล าบาก (Dysphagia) 

 กลืนลําบาก เป็นภาวะที่ขบวนการกลืนถูกรบกวน ทําให้ไม่สามารถกลืนหรือกินอาหารได้
ตามปกติ มีสาเหตุมาจากโรค หรือมีการอักเสบ ติดเชื้อช่องปากและคอ และมีพยาธิสภาพของสมอง
และเส้นประสาทที่มาควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการกลืน 

พยาธิสรรีวิทยาของการกลืน 

 การกลืนเป็นการทํางานที่ซับซ้อนของร่างกายโดยอาศัยการทํางานของกล้ามเนื้อหลายมัด 
หากมีความผิดปกติของระบบประสาท หรือ กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการกลืนทําให้เกิดภาวะกลืน
ลําบาก ซึ่ง หากไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น  ภาวะ
ขาดน้ําและอาหาร ภาวะปอดอักเสบติดเชื้อ เป็นต้น การกลืนแบ่งได้ เป็น 3 ระยะคือ 

 1) ระยะช่องปาก (oral phase) เป็นขั้นตอนที่เตรียมให้อาหารพร้อมสําหรับการกลืน โดย
เมื่ออาหารลิ้นจะทําหน้าที่เคลื่อนตัวเพ่ือนําอาหารไปบริเวณฟัน เพ่ือรอการบดเคี้ยวอาหารให้มีขาด
เล็กลง และถูกคลุกเคล้ากับน้ําลายเพ่ือให้มีความอ่อนนุ่ม ระยะนี้มีการทํางานประสานกันระหว่าง
ขากรรไกร กระพุ้งแก้ม เพดานออ่น และกระดกู Hyoid เกดิการเคลื่อนไหวเป็นจังหวะ  จากนั้นลิ้นจะ
ยกตวัขึน้ผลักดนัให้สิ่งพร้อมกลืน เคลื่อนตัวลงสู่คอหอย 

 2) ระยะคอหอย (pharyngeal phase) เมื่ออาหารถูกส่งเข้ามาที่คอหอย เพดานอ่อนยกตัว
ขึ้น เ พ่ือปูองกันการท้นของอาหารเข้าสู่  โพรงจมูก มีการหดตัวของกล้ามเนื้อ Pharyngeal 

constrictor จากบนลงล่างเพ่ือเป็นการเคลื่อนอาหารลงสู่หลอดอาหาร นอกจากกลไกการเคลื่อนตัว
ของอาหารแล้วยัง เกิดการปิดของสายเสียง มีการยกตัวขึ้นของกล่องเสียง จากการทํางานของ
กล้ามเนื้อกลุ่ม suprahyoid และ thyrohyoid รวมทั้งการเคลื่อนของฝาปิดกล่องเสียงลงมาปิด   
กล่องเสียง เพ่ือปูองกันการสําลัก ร่วมกับหูรดูหลอดอาหารส่วนบน (upper esophageal sphincter: 

UES) เปิด เพือ่ให้อาหารเคลื่อนเข้าสู่หลอดอาหาร ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 1-2 วินาทีช่วง โดยที่ขณะ
มีการกลืนจะมีการหยุดหายใจชั่วคราว นานประมาณ 0.3-1 วินาท ี

3) ระยะหลอดอาหาร (esophageal phase) เป็นระยะที่อาหารอยู่ที่หลอดอาหาร  เมื่อ
อาหารผ่านหูรูดหลอดอาหารส่วนบนมาแล้ว อาหารจะมีการเคลื่อนตัวเข้าสู่กระเพาะอาหารโดยการ
บีบตัว (peristalsis) ของกล้ามเนื้อหลอดอาหาร 
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อาการและอาการแสดง 

 อาการและอาการแสดงของภาวะกลืนลําบาก มีอาการตามระยะของการกลืนดังนี้ 
1) ระยะช่องปาก จะพบมีอาหารเหลือค้างที่กระพุ้งแก้ม (buccal pocketing) อาหารหรือ

น้ํารั่ว ไหลออกจากมุมปาก เคี้ยวลําบาก หรือต้องเงยหน้า (head tilt) เวลากลืน 

2) ระยะคอหอย พบอาการกลืนช้า (delayed swallowing reflex) กลองเสียงม่มีการยก
ตัวขณะกลืน  (poor laryngeal elevation) ต้องกลืนซ้ําหลายครั้ง (multiple swallow) มีอาการไอ
หรือมีเสียง เปลี่ยนขณะรับประทานอาหาร  

3) ระยะหลอดอาหาร พบอาการแสบร้อนที่บริเวณอก (heartburn) รู้สึกกลืนติดที่บริเวณ
หน้าอก 

 

9.3 ปวดท้อง (Abdominal pain) 

อาการปวดท้องเป็นภาวะที่พบได้ ซึ่งในบางกรณีสามารถรักษาแบบประคับประคองได้  และ
มีบางกรณีท่ีผู้ปุวยจําเป็นต้องที่จะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ซึ่งทีมสุขภาพจะต้องมีการประเมิน
และส่งต่อผู้ปุวยเพ่ือให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เช่น ไส้ติ่งอักเสบที่จําเป็นต้องได้รับการผ่าตัด
เพ่ือรักษา ในการประเมินผู้ปุวย จําเป็นต้องคํานึงถึงกายวิภาคของช่องท้องซึ่งระบบทางเดินอาหารใน
ช่องท้องของคนเราแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนต้น (Fore gut) ส่วนกลาง (Mid gut) และ
ส่วนปลาย (Hind gut) และมีเยื่อบุช่องท้อง(peritoneum) เป็นเยื่อบุภายในช่องท้องที่บรรจุอวัยวะ
ภายในอยู่ โดยเยื่อบุช่องท้องสามารถแบ่งได้เป็นสองส่วน ซ่ึงทั้งสองส่วนนี้จะเชื่อมถึงกันโดยทั้งสอง
ส่วนนี้จะถูกบุด้วยเยื่อบุ Squamous epithelial cells เรียกว่า Mesothelium  

1) ระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (Fore gut) 

เป็นอวัยวะที่เจริญมาจากส่วนต้นของ gut tube ได้แก่ หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร 
ลําไส้เล็กส่วนของduodenum สิ้นสุดที่ ligament of Treitz รวมทั้งตับ ตับอ่อน ระบบทางเดินของ
น้ําดี ซ่ึงอวัยวะในส่วนนี้ได้รับเลือดมาเลี้ยงจาก celiac artery 

2) ระบบทางเดินอาหารส่วนกลาง (Mid gut) 

เริ่มจาก ligament of Treitz ลงมา ได้แก่ jejunum, ileum, caecum, appendix, 

ลําไส้ใหญ่ส่วน ascending และส่วนของ transverse colon สิ้นสุดที่สุดปลายของ transverse 

colon (splenic flexor) อวัยวะในส่วนนี้ได้รับเลือดมาเลี้ยงจากหลอดเลือด superior mesenteric 
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3) ระบบทางเดินอาหารส่วนปลาย (Hind gut) 

เริ่มจากส่วนปลายของ transverse colon ลําไส้ใหญ่ส่วน descending, sigmoid และ 
rectum ได้เลือดมาเลี้ยงเป็นส่วนใหญ่จากเส้นเลือด inferior mesenteric artery ส่วน anus แบ่ง
ออกได้ 2 ส่วน คือ ส่วนบนเจริญมาจาก endoderm ของ cloaca ส่วนล่างเจริญมาจาก ectoderm 

ได้รับหลอดเลือดและเส้นประสาทมาเลี้ยงจากบริเวณผิวหนังรอบๆรูทวารหนัก 

เนื่องจากช่องท้องประกอบด้วยอวัยวะหลายอวัยวะดังกล่าว อาการปวดท้องจึงมีหลายสาเหตุ 
ซึ่งอาจเกิดได้ทั้งจากโรคของอวัยวะต่างๆในช่องท้อง หรือ โรคของอวัยวะนอกช่องท้องก็ได้ ปวดท้อง
สาเหตุจากอวัยวะในช่องท้อง ที่พบบ่อย คือ อาหารไม่ย่อย หรือ มีก๊าซ/แก๊ส/ลม ในกระเพาะอาหาร 
และลําไส้ โรคกระเพาะอาหารอักเสบ หรือ โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน ท้องเสีย 
ท้องผูก การอักเสบ ทั้งชนิดติดเชื้อและชนิดไม่ติดเชื้อ เช่น จากไส้ติ่งอักเสบ หรือ ลําไส้ใหญ่อักเสบ 
โรคนิ่ว เช่น นิ่วในถุงน้ําดี หรือ นิ่วในไต หรือ นิ่วในท่อไต ตับอักเสบ เช่น จาก โรคไวรัสตับอักเสบ ตับ
อ่อนอักเสบ โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ กระเพาะอาหาร หรือ ลําไส้อุดตัน ท่อเลือดแดงใหญ่ส่วน
ช่องท้องโปุงพอง (Abdominal aorta aneurysm) ปวดประจําเดือน หรือ มดลูกอักเสบ หรือ ปีก
มดลูกอักเสบ หรือ การติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน โรคมะเร็งของอวัยวะในช่องท้อง เช่น โรคมะเร็งตับ 
โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็งลําไส้ใหญ่ และโรคมะเร็งปากมดลูก และยังมีบ่อยครั้งไม่ทราบ
สาเหตุ ซึ่งเมื่อผู้ปุวยมาสถานบริการทางสุขภาพโดยเฉพาะสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ เช่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ซึ่งไม่มีแพทย์เฉพาะทาง ทีมสุขภาพจึงต้องประเมิน และสามารถส่ง
ต่อผู้ปุวยได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือการรักษาที่ถูกต้องต่อไป  

ตําแหน่งที่ปวดท้อง โดยทั่วไปมักแบ่งตําแหน่งของช่องท้องได้เป็น 7 ส่วน คือ เมื่อใช้สะดือ
เป็นจุดศูนย์กลาง จะแบ่งช่องท้องเป็น ช่องท้องส่วนบน(ส่วนอยู่เหนือสะดือ) และช่องท้องส่วนล่าง 
(ส่วนอยู่ต่ํากว่าสะดือ) ซึ่งเมื่อร่วมกับการแบ่งช่องท้องตามยาว จากเส้นสมมุติกลางลําตัว ที่จะแบ่งช่อง
ท้องเป็นซีกซ้าย และซีกขวา ดังนั้นเมื่อร่วมการแบ่งด้วยสะดือ และเส้นแบ่งกลางลําตัวเข้าด้วยกัน 
ช่องท้องจะแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนด้านซ้ายตอนบน ส่วนด้านซ้ายตอนล่าง ส่วนด้านขวาตอนบน 
และส่วนด้านขวาตอนล่าง และเพ่ิมอีก 3 ส่วน คือ ส่วน หรือ บริเวณ ใต้ลิ้นปี่  หรือ ยอดอก 
(Epigastrium) บริเวณรอบสะดือ และบริเวณเหนือกระดูกหัวหน่าว กระดูกตรงกลางด้านหน้า และ
อยู่ล่างสุดชองช่องท้อง ซึ่งเมื่อมีอาการปวดท้องในตําแหน่งเหล่านี้ มักเป็นตัวชี้นําว่าน่ามีโรคของ
อวัยวะต่างๆที่อยู่ในตําแหน่งเหล่านี้ ดังภาพที่ 24 
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ภาพที่ 24 abdominal regions 

ต าแหน่งที่ปวดท้อง 

1) ปวดท้องด้านซ้ายตอนบน ซึ่งอวัยวะที่อยู่ในช่องท้องส่วนนี้ คือ กระเพาะอาหาร ม้าม 
ลําไส้ ตับอ่อน และไตซ้าย โรคที่เป็นสาเหตุ อาจเป็น กระเพาะอาหาร ม้าม ลําไส้ที่อยู่ในส่วนด้านซ้าย
ตอนบน ตับอ่อนซึ่งอาการปวดมักร้าวไปด้านหลัง เพราะตับอ่อนอยู่ติดทางด้านหลังและไตซ้าย เช่น 
กระเพาะอาหารอักเสบ การบาดเจ็บของม้ามจากถูกกระแทก ตับอ่อนอักเสบ ลําไส้อักเสบ ไตอักเสบ 
หรือ นิ่วในไต 

2) ปวดท้องด้านซ้ายตอนล่าง (อวัยวะที่อยู่ในช่องท้องส่วนนี้ คือ ลําไส้ และในผู้หญิง จะมี
ปีกมดลูกซ้าย และรังไข่ซ้าย) โรคที่เป็นสาเหตุ อาจเกิดจากโรคของลําไส้ในส่วนด้านซ้ายตอนล่าง ปีก
มดลูก และรังไข่ซ้าย เช่น ลําไส้อักเสบ ปีกมดลูก หรือ รังไข่ด้านซ้ายอักเสบ 

3) ปวดท้องด้านขวาตอนบน โรคอาจเกิดจาก ตับ ท่อน้ําดี ถุงน้ําดี ลําไส้ส่วนที่อยู่ในช่อง
ท้องด้านขวาตอนบน และไตขวา 

4) ปวดท้องด้านขวาตอนล่าง โรคอาจเกิดจาก ไส้ติ่ง ลําไส้ส่วนด้านขวาตอนล่าง ปีกมดลูก 
หรือ รังไข่ขวาเมื่อปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่ มักเกิดจากโรคกระเพาะอาหาร 

5) ปวดรอบๆสะดือ มักเกิดจากโรคของไส้ติ่ง 
6) ปวดบริเวณเหนือหัวหน่าว มักเกิดจากโรคของกระเพาะปัสสาวะ หรือ ของมดลูก 
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การรักษา 
 แนวทางการรักษาอาการปวดท้องขึ้นกับสาเหตุ มีตั้งแต่ให้พักผ่อน อาการก็หายเองได้ 
และการรักษาประคับประคองตามอาการ เช่น กินอาหารอ่อน หรืออาหารเหลวในช่วงมีอาการ การ
รับประทานยาแก้ปวด ยาเคลือบกระเพาะอาหาร ยาลดกรด และบางโรคอาจต้องใช้ยาปฏิชีวนะกรณี
เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น ในโรคกระเพาะอาหารอักเสบ รักษาโดยการผ่าตัด เช่น โรคไส้ติ่ง
อักเสบ โรคนิ่วในถุงน้ําดี การรักษาด้วยการผ่าตัดร่วมกับรังสีรักษาและ/หรือยาเคมีบําบัดเมื่อเกิดจาก
โรคมะเร็ง 
 

9.4 ปวดท้องโดยไม่มีโรคทางกาย (Functional abdominal pain disorders) 

เป็นภาวะที่มีอาการปวดท้องเรื้อรังหรือเป็นๆ หายๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือนโดยไม่มี
สาเหตุจากโรคทางกาย (organic causes) ภาวะนี้พบได้บ่อยในเด็ก เป็นหนึ่งในภาวะผิดปกติระบบ
ทางเดินอาหารโดยไม่มีโรคทางกาย (functional gastrointestinal disorders : FGIDs) ซึ่งภาวะ
เหล่านี้มักจะยึดแนวทางวินิจฉัยตาม Rome criteria ซึ่งเป็นการกําหนดโดยผู้เชี่ยวชาญร่วมกับ
หลักฐานการศึกษาวิจัย ได้จัด FGIDs เป็นภาวะที่พบได้ทั้งในทารกและเด็กเล็ก เด็กโตและวัยรุ่น 

พยาธิสรรีรวิทยา  
ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารคาดว่าน่าจะเกิดจากหลายปัจจัย

ร่วมกัน มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ การรับรู้ไวเกินของระบบ
ทางเดินอาหาร (visceral hypersensitivity) ความผิดปกติของการเคลื่อนไหว (motility) ของ
กระเพาะอาหารหรือลําไส้ การอักเสบเฉพาะที่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ของเยื่อบุ
ทางเดินอาหาร เป็นต้น ร่วมกับปัจจัยทางจิตสังคม เช่น ความเครียดทางจิตใจ เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้มี
ปฏิสัมพันธ์กันผ่านทาง brain-gut axis โดยเฉพาะในเด็กและครอบครัวที่มี coping style ต่ออาการ
ปวดท้องไม่เหมาะสม ทําให้เกิดอาการปวดต่อเนื่องจนเป็นเรื้อรัง นอกจากนี้ มี predisposing 

factors ได้แก่ พันธุกรรม เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดในช่วงต้นของชีวิต (early-life events) 

เป็นต้น 
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การรักษา  

การรักษาหลักเป็นหน้าที่ของแพทย์ที่เชี่ยวชาญ แต่ทีมสุขภาพจําเป็นต้องทราบแนวทางการ
รักษาเพ่ือการประเมินและการส่งต่อได้อย่างถูกต้อง ซึ่งหัวใจสําคัญของการรักษาภาวะปวดท้องโดยไม่
มีโรคคือ การให้ความมั่นใจแก่เด็กและผู้ดูแล การตั้งเปูาหมายการรักษาร่วมระหว่างแพทย์กับผู้ดูแล
เด็ก คือ เปูาหมายมุ่งให้เด็กสามารถดําเนินกิจวัตรได้ตามปกติ ไปโรงเรียนได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
แพทย์ไมใ่ช่มุ่งหวังให้อาการปวดท้องหายทั้งหมด การรักษาสรุปได้ดังนี้ 

1) การให้ความมั่นใจ แพทย์จะอธิบายให้พ่อแม่เข้าใจว่าอาการปวดท้องของเด็กเกิดขึ้นจริง 
มิได้แกล้งทํา แต่ไม่ใช่โรคร้ายแรงและไม่มีพยาธิสภาพของอวัยวะโดยตรง เกิดจากการทําหน้าที่ 
ของกระเพาะอาหารหรือลําไส้ที่ไวต่อการกระตุ้นและมีการตอบสนองมากกว่าคนปกติ 

2)  ควรหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมอาการปวด (Environmental modification) 
โดยแพทยแ์นะนําผู้ปกครองและครูให้แสดงความสนใจเมื่อเด็กสบายดี ลดการถามนําเกี่ยวกับอาการ
ปวดท้อง ตลอดจนลดการแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการปวดท้อง และลดการตามใจเด็กช่วงมี
อาการ 

3) การประคับประคองด้านจิตใจ (Psychological support) ค้นหาว่าเด็กมีความเครียดหรือ
วิตกกังวล และช่วยประคับประคองให้เด็กสามารถปรับตัวและจัดการปัญหาได้  

4) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิต (lifestyle modification) รวมทั้งการปรับ
อาหารโดยหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นอาการ 

 (1) กลุ่มอาการลําไส้แปรปรวน การจํากัดอาหารที่มีไขมันสูง อาหารที่เพ่ิมแก๊สในลําไส้ 
ได้แก่ เครื่องดื่มอัดลม อาหารกลุ่ม FODMAP (fermentable oligosaccharides, 

disaccharides, monosaccharides and polyols) เช่น น้ําผลไม้ซึ่งมีฟรุกโทส
ปริมาณมาก อาหารที่มีซอร์บิทอลมากน้ําตาลแล็กโทส เป็นต้น อาจช่วยบรรเทา
อาการในเด็กมีอาการลําไส้แปรปรวน  

(2) กรณีท่ีมี dyspepsia ควรงดเครื่องดื่ม caffeine น้ําอัดลม เครื่องดื่มที่มีกรดผสม 
อาหารรสจัด อาหารที่มีไขมันสูง และควรหลีกเลี่ยงยาต้านการอักเสบที่มิใช่ส
เตียรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) 
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5) การรักษาด้วยยา ส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการการศึกษาที่ยืนยันประสิทธิภาพของ
ยาในการบรรเทาภาวะปวดท้องเหล่านี้ยังมีน้อย ดังนั้น ควรใช้ยารักษาเม่ือจําเป็นและหลังจากให้
คําแนะนําที่เหมาะสม ได้แก่ยา Antispasmodics เช่น dicyclomine, hyoscine เป็นต้น 

6) โพรไบโอติก(probiotics) การรักษาด้วยโพรไบโอติกบางสายพันธุ์เป็นเวลานาน 4-8 
สัปดาห์ช่วยทําให้อาการปวดท้องทุเลาได้ ในกลุ่มอาการลําไส้แปรปรวน ซึ่งโพรไบโอติกท่ีได้ผล เช่น 

Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) และ VSL#3  
 

9.5  ล าไส้แปรปรวน (Irritable Bowel Syndrome)  

ลําไส้แปรปรวนหรือโรคไอบีเอส (Irritable Bowel Syndrome :IBS ) เป็นโรคลําไส้ที่ทําให้
เกิดอาการปวดท้อง แน่นท้อง ไม่สบายท้อง มีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่าย ท้องผูก ท้องเสีย ท้องผูก
สลับกับท้องเสีย หรืออ้ันอุจจาระไม่อยู่ เป็นต้น เป็นผลมาจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ความเครียด การ
รับประทานอาหาร ในครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นโรคลําไส้แปรปรวน จะมีแนวโน้มในการเกิดโรคนี้ได้
มากกว่า มักพบมากในช่วงวัยรุ่นตอนปลายถึงช่วงประมาณอายุ 40 ปี พบบ่อยในเพศหญิง อาจไม่ทํา
ให้เกิดอันตรายแต่จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้ปุวยได้ 

 

อาการของล าไส้แปรปรวน 

อาการที่พบบ่อยคือ ไม่สบายท้อง แน่นท้อง ท้องอืด ท้องเฟูอ มีแก๊สในท้องมาก ปวดท้องมาก
หลังรับประทานอาหาร และอาการจะดีขึ้นหลังการขับถ่าย ท้องผูก ท้องเสีย ท้องผูกสลับกับท้องเสีย 
อุจจาระแข็งหรือนิ่มกว่าปกติ อุจจาระไม่สุด อุจจาระมีเมือกใสหรือสีขาวปนออกมา อ้ันอุจจาระไม่อยู่ 
หรืออาจพบอาการอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น หมดแรง ปวดหลัง กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ หรืออาจรู้สึกเจ็บที่
อวัยวะเพศขณะมีเพศสัมพันธ์ในผู้ปุวยที่เป็นเพศหญิง เป็นต้น 

ความเครียด อาหารและเครื่องดื่มท่ีรับประทานเข้าไปอาจเป็นตัวการหนึ่งที่ทําให้อาการแย่ลง
ลําไส้แปรปรวนแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอาการท้องผูก (IBS-C) กลุ่มอาการท้องเสีย (IBS-D) กลุ่ม
อาการท้องผูกสลับกับท้องเสีย (IBS-M) 
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สาเหตุของล าไส้แปรปรวน 

ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน แต่ มีหลายปัจจัยที่เป็นตัวการหรือตัวกระตุ้นทําให้ลําไส้เกิด
อาการแปรปรวนได้ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) เพศหญิงมีโอกาสเกิดโรคลําไส้แปรปรวนได้มากกว่าในเพศชาย ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า
การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในช่วงการมีประจําเดือนจะมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการเกิดโรคลําไส้
แปรปรวน 

2) อายุ โรคลําไส้แปรปรวนเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย แต่จะพบได้มากกว่าในกลุ่มวัยรุ่นจนถึง
ช่วงอายุประมาณ 40-50 ปี 

3) พันธุกรรม ในครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นโรคลําไส้แปรปรวน จะมีแนวโน้มในการเกิดโรคนี้
ได้มากกว่า 

4) ปัญหาทางจิตใจและอารมณ์ ในบุคคลที่มีความเครียด วิตกกังวล ปัญหาทางจิต ประสบ
เหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ เช่น ถูกทารุณกรรมทางเพศ หรือถูกทําร้ายร่างกาย จะมีแนวโน้ม
ของการเกิดโรคได้มากกว่า 

5) ความไวต่ออาหารหรืออาหารเป็นพิษ เช่น การรับประทานอาหารประเภท นม เนย ชีส 
ช็อกโกแลตข้าวสาลี น้ําตามจากผลไม้หรือฟรักโทส (Fructose) สารให้ความหวานซอร์บิทอล 
(Sorbitol) ของทอด อาหารที่มีไขมันสูง น้ําอัดลม ชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น 

6) ปัญหาในการย่อยอาหาร หากอาหารเคลื่อนตัวผ่านทางเดินอาหารเร็วเกินไป ร่างกายไม่
ทันได้ดูดซึมน้ําและสารอาหาร จะทําให้เกิดอาการท้องเสีย และหากอาหารเคลื่อนตัวผ่านทางเดิน
อาหารช้าเกินไป ร่างกายดูดซึมน้ําและสารอาหารมากเกินไป จะทําให้อุจจาระเคลื่อนตัวลําบากและ
เกิดอาการท้องผูก 

7) การใช้ยาบางชนิด ในงานศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้ยาบางชนิด เช่น ยาปฏิชีวนะ 
ยารักษาอาการซึมเศร้า หรือยาที่มีส่วนประกอบของซอร์บิทอล (Sorbitol) เป็นต้น 

 

การวินิจฉัยล าไส้แปรปรวน 

วินิจฉัยจาการซักประวัติ การตรวจร่างกาย ตรวจอาการของโรคโดยทั่วไปว่าในช่วง 6 เดือนที่
ผ่านมา ผู้ปุวยมีอาการของโรคลําไส้แปรปรวนหรือไม่ เช่น รู้สึกเครียดหรือรู้สึกรีบในขณะถ่ายอุจจาระ 
รู้สึกว่าอุจจาระไม่สุด มีเมือกปนออกมาจากอุจจาระ ท้องอืด แน่นท้อง ไม่สบายท้อง อาการปวดท้อง
แย่ลงหลังรับประทานอาหาร ใช้ยาความดันโลหิตสูง ธาตุเหล็ก ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร การแพ้
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อาหาร การติดเชื้อ การย่อยอาหาร โรคลําไส้อักเสบ รวมถึงเคยมีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง
ลําไส้ หรือมะเร็งรังไข่หรือไม่และอย่างไร  

โดยแพทย์จะหาสาเหตุจากโรคอ่ืน ๆ ที่ทําให้เกิดอาการคล้ายกันก่อน หากตรวจไม่พบความ
ผิดปกติจากโรคอ่ืนๆ แพทย์จึงวินิจฉัยว่าเกิดจากโรคลําไส้แปรปรวน และอาจมีการวินิจฉัยเพ่ิมเ ติม
ด้วยแนวทางดังต่อไปนี้ 

1) การส่องกล้องตรวจลําไส้ใหญ่ (Flexible Sigmoidoscopy) หรือการส่องกล้องตรวจลําไส้
ใหญ่และทวารหนัก (Colonoscopy) เพ่ือหาสัญญาณและอาการของการอุดตันหรือการอักเสบที่
ลําไส้ใหญ่ 

2) การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลําไส้เล็กส่วนต้น (Upper Endoscopy) ในกรณี
ที่ผู้ปุวยมีอาหารแสบร้อนกลางอกหรืออาหารไม่ย่อย 

3) การเอกซเรย์ (X-Rays) 

4) การตรวจเลือดเพ่ือหาภาวะโลหิตจาง ปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ และการติดเชื้อ 

5) การตรวจอุจจาระเพ่ือหาการติดเชื้อในทางเดินอาหารและตรวจหาเลือดที่ปนมาใน
อุจจาระ 

6) การทดสอบการแพ้แลคโตส และการแพ้กลูเตน 

 

การรักษาล าไส้แปรปรวน 

การรักษาทําได้โดยบรรเทาอาการของโรคลําไส้แปรปรวน เพ่ือให้ผู้ปุวยใช้ชีวิตได้ตามปกติ
มากที่สุด ในผู้ปุวยที่มีอาการไม่รุนแรงรักษาได้โดยจัดการกับปัจจัยที่ทําให้เกิดโรค เช่น ความเครียด 
การรับประทานอาหาร การใช้ชีวิต หรือต้องใช้ยาในการรักษาผู้ปุวยที่มีอาการรุนแรง โดยมีแนวทางใน
การปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร รับประทานอาหารตรงเวลา มีเส้นใยมาก 
ในผู้ปุวยที่มีอาการท้องผูกการดื่มน้ํามาก ๆ อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว และเพ่ิมปริมาณการรับประทาน
อาหารที่มีเส้นใยละลายน้ํา (Soluble Fibre) เช่น กล้วย แอปเปิ้ล แครอท เป็นต้น และในผู้ที่มีอาการ
ท้องเสียควรลดปริมาณการรับประทานอาหารที่มีเส้นใยไม่ละลายน้ํา ( Insoluble Fibre) เช่น ซีเรียล 
ถั่ว ธัญพืช เป็นต้น  
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2) หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยยาก เพ่ือลดการเกิดแก๊สใน
ท้อง และท้องอืด เช่น ถั่ว นมจากสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลี ผักและผลไม้บางชนิด เป็นต้น รวมถึง
อาหารแปรรูป อาจรับประทานข้าวโอ๊ตเพ่ือช่วยบรรเทาอาการท้องอืดได้ 

3) หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ รวมถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และน้ําอัดลม 

4) หลีกเลี่ยงการรับประทานสารให้ความหวานซอร์บิทอล มักพบในหมากฝรั่ง เครื่องดื่มบาง
ชนิด เป็นต้น 

5) ออกกําลังกายเป็นประจํา เช่น ทําสมาธิ โยคะ พิลาทิส ไทเก็ก เดิน วิ่ง หรือว่ายน้ํา เป็น
ต้น จะช่วยผ่อนคลายความเครียด กระตุ้นการทํางานของระบบขับถ่าย และทําให้ผู้ปุวยมีความรู้สึก
เกี่ยวกับตัวเองที่ดีขึ้น ทั้งนี้ควรปรึกษาแพทย์ถึงประเภทของการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับอาการ
ของผู้ปุวยแต่ละราย และไม่ควรออกกําลังกายหักโหมจนเกินไป 

6) การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติกส์ (Probiotics) ที่ทางผู้ผลิตกล่าวว่า
ช่วยเสริมสร้างระบบย่อยอาหารได้ โดยจะมีแบคทีเรียที่เป็นมิตรต่อร่างกาย ช่วยสร้างสมดุลให้กับ
แบคทีเรียที่อยู่ในลําไส้ ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางงานวิจัยยืนยันถึงประโยชน์ของโปรไบโอติกส์อ
ย่างชัดเจน 

7) การใช้ยา  
(1) ยาแก้ปวดท้อง เช่น มีบีเวอรีน หรือน้ํามันหอมระเหยเปเปอร์มินท์ ช่วยบรรเทา

อาการปวดท้องเกร็ง ผ่อนคลายกล้ามเนื้อในระบบย่อยอาหาร อาจทําให้เกิดผล
ข้างเคียงได้ แต่ค่อนข้างพบได้น้อย เช่น ง่วงซึม หรือท้องผูก เป็นต้น  

(2) ยาระบาย จะช่วยทําให้อุจจาระอ่อนนุ่มและเคลื่อนตัวได้ง่ายขึ้น และเหมาะกับผู้ที่มี
อาการท้องผูก ในช่วงที่มีการใช้ยาระบายซึ่งอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง เช่น ท้องอืด 
แน่นท้อง เป็นต้น ควรดื่มน้ํามาก ๆ 

(3) ยาลดการเคลื่อนไหวของลําไส้ เช่น โลเพอราไมด์ นิยมใช้ในผู้ปุวยที่มีกลุ่มอาการ
ท้องเสีย จะช่วยลดการบีบตัวของกล้ามเนื้อในลําไส้ มีเวลาให้อุจจาระแข็งและจับตัว
เป็นก้อนมากขึ้น อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ เช่น ปวดท้อง ท้องอืด แน่นท้อง 
วิงเวียนศีรษะ ง่วงซึม หรือมีผื่นคัน เป็นต้น 

 

(4) ยารักษาอาการซึมเศร้า เช่น อะมิทริปไทลีน ไซตาโลแพรม ฟลูออกซิทีน พาร็อกซี
ทีน เป็นต้น จะใช้เมื่อผู้ปุวยใช้ยาแก้ปวดท้องแล้วไม่มีอาการดีขึ้น ในช่วงแรกของ
การใช้ยาอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ เช่น ปากแห้ง ท้องผูก มองภาพไม่ชัด ง่วงซึม 
เป็นต้น ควรพบแพทย์หากอาการข้างเคียงไม่ดีข้ึน 
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(5) ยา Linaclotide เป็นยาชนิดแคปซูล รับประทานวันละ 1 ครั้ง ตอนท้องว่างหรือ 
30 นาทีก่อนอาหารมื้อแรกของวัน จะช่วยบรรเทาอาการท้องผูก โดยกระตุ้นการ
บีบตัวของลําไส้ให้ทํางานมากขึ้น ไม่ควรใช้ยานี้ในเด็กที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปี และ
อาจทําให้เกิดอาการท้องเสียซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้ 

(6) ยา Lubiprostone เป็นยาที่ใช้รักษาอาการลําไส้แปรปรวนในเพศหญิงที่อาการไม่
ดีขึ้นจากการรักษาด้วยวิธีอ่ืน ๆ อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ เช่น คลื่นไส้ ท้องเสีย 
ปวดท้อง หรืออาจเกิดผลข้างเคียงที่มีอาการรุนแรงได้ในผู้ปุวยบางราย เช่น เป็นลม 
มีอาการบวมที่แขนหรือขา หายใจไม่สะดวก หรือหัวใจวายได้ เป็นต้น 

 

ภาวะแทรกซ้อนของล าไส้แปรปรวน 

ลําไส้แปรปรานส่วนมากจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นภาวะแทรก 
ซ้อนที่ส่งผลหรือเกิดข้ึนกับผู้ปุวยลําไส้แปรปรวนมากที่สุด หรืออาจนําไปสู้ความรู้สึกท้อแท้หรือภาวะ
ซึมเศร้า รวมถึงผู้ปุวยลําไส้แปรปรวนที่เป็นริดสีดวงทวาร จะทําให้ริดสีดวงทวารมีอาการที่รุนแรงขึ้น
ได้ 
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9.6 สรุป 

โรคระบบทางเดินอาหารเป็นโรคที่พบได้บ่อย และมีหลายโรคเนื่องจากช่องท้องของมนุษย์เรา
มีอวัยวะหลายอวัยวะ โรคที่พบได้เช่น อาการดีสเปปเซีย เป็นความไม่สบายหรือความปวดที่เกิดขึ้น
บริเวณช่องท้องส่วน บนซึ่งมักมีอาการเรื้อรังหรือเป็นๆหายๆ ซึ่งบางครั้งอาจรวมถึงมีอาการอ่ืนที่
อาจจะเกิดจากระบบทางเดินอาหารร่วมด้วย ภาวะกลืนลําบากเป็นภาวะที่ขบวนการกลืนถูกรบกวน 
ทําให้ไม่สามารถกลืนหรือกินอาหารได้ตามปกติ มีสาเหตุมาจากโรค หรือมีการอักเสบ ติดเชื้อช่องปาก
และคอ และมีพยาธิสภาพของสมองและเส้นประสาทที่มาควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้อง
กับการกลืน 

  อาการปวดท้องเป็นภาวะที่พบได้ ซึ่งในบางกรณีสามารถรักษาแบบประคับประคองได้  
และมีบางกรณีที่ผู้ปุวยจําเป็นต้องที่จะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ซึ่งทีมสุขภาพจะต้องมีการ
ประเมินและส่งต่อผู้ปุวยเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เช่น ไส้ติ่งอักเสบที่จําเป็นต้องได้รับการ
ผ่าตัดเพ่ือรักษา ในการประเมินผู้ปุวย จําเป็นต้องคํานึงถึงกายวิภาคของช่องท้องซึ่งระบบทางเดิน
อาหารในช่องท้องของคนเราแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนต้น (Fore gut) ส่วนกลาง (Mid 

gut) และส่วนปลาย (Hind gut) และมีเยื่อบุช่องท้อง(peritoneum) เป็นเยื่อบุภายในช่องท้องที่บรรจุ
อวัยวะภายในอยู่ โดยเยื่อบุช่องท้องสามารถแบ่งได้เป็นสองส่วน ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะเชื่อมถึงกันโดยทั้ง
สองส่วนนี้จะถูกบุด้วยเยื่อบุ Squamous epithelial cells เรียกว่า Mesothelium 

ลําไส้แปรปรวนหรือโรคไอบีเอส (Irritable Bowel Syndrome :IBS ) เป็นโรคลําไส้ที่ทําให้
เกิดอาการปวดท้อง แน่นท้อง ไม่สบายท้อง มีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่าย ท้องผูก ท้องเสีย ท้องผูก
สลับกับท้องเสีย หรืออ้ันอุจจาระไม่อยู่ เป็นต้น  
 

9.7  ค าถามทบทวน 

1. บอกอาการของอาหารไม่ย่อย 

2. ให้อธิบายกลไกการกลืน  และอาการกลืนลําบาก 

3. บอกตําแหน่งที่ปวดกับโรคที่พบได้ 
4.  ลําไส้แปรปรวนมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างไร 
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แผนการบริหารการสอน 

บทที่ 10 

พยาธิสรีรวิทยาของระบบประสาท  

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกีย่วกับพยาธิสภาพของระบบประสาท การประเมินและ
ดูแลผู้ปุวยระบบประสาท 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

13. นักศึกษาสามารถบอกพยาธิสภาพของระบบประสาทได้ 
14.  นักศึกษาสามารถการประเมินอาการระบบประสาทได้ 
15. ให้การดูแลผู้ปุวยระบบประสาท 

 

ขอบเขต     

 1. อาการปวด   

2. ปวดศีรษะ  
 3. อาการชัก  
 4. ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง 
 5. สรุป 

 6. คําถามท้ายบท 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ขั้นนํา 
6. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 5-6 คน 

7. ให้แต่ละกลุ่มยกตัวอย่างอาการและอาการแสดงของโรคระบบประสาทที่เคยรู้จัก
หรือมีประสบการณ์ 

ขั้นสอน 
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10. แจกกรณีศึกษาโรคมะเร็งที่พบบ่อย 

11. ให้สมาชิกกลุ่มเขียนสรุปเนื้อหา   
12. เลือกใช้แบบประเมินอาการปวดและฝึกประเมิน pain scale 

13. กลุ่มนําเสนอผลการฝึกปฏิบัติ 
14.  อาจารย์อธิบายสรุปเพ่ิมเติมประกอบ power-point 

 ขั้นสรุป 

  ให้นักศึกษาสรุปความรู้เป็น mind mapping  ลงในสมุดของตนเองเป็นรายบุคคล 

สื่อการสอน 

9. Power- point 

10. กรณีศึกษา 

11. สมุด  ปากกา  กระดาษ 

12. เอกสารประกอบการสอน 

 

การประเมินผล 

 1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการอภิปราย 

 2. ประเมินการนําเสนอและการตอบคําถาม 

3. ตรวจผลงานนักศึกษา   
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บทที่ 10 

พยาธิสรีรวิทยาของระบบประสาท 

 

ขอบเขตของเนื้อหา  

10.1 อาการปวด  

10.2 ปวดศีรษะ  
 10.3 อาการชัก 

 10.4 ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง 
10.5 สรุป 

 10.6 คําถามท้ายบท 

 

10.1 อาการปวด (Pain) 

ความปวด เป็นประสบการณ์ที่ไม่สบายทั้งทางด้านความรู้สึกและอารมณ์ ซึ่งเกิดร่วมกับการ
ทําลายหรือมีศักยภาพที่จะทําลายเนื้อเยื่อร่างกาย หรือถูกบรรยายประหนึ่งว่ามีการทําลายของ
เนื้อเยื่อนั้น  
 

ชนิดของความปวด(Type of pain) 

แบ่งชนิดของความปวดตามระยะเวลาที่เกิดได้ดังนี้ 
1) ปวดเฉียบพลัน (Acute pain) เปนความปวดที่เพ่ิงเกิดขึ้น มีระยะเวลาของความปวดที่

จํากัด ระยะเวลาการดําเนินของโรคจึงไม่ค่อยเนิ่นนานเกิน 6 เดือน เปนความปวดที่มีสาเหตุ เมื่อ
พยาธิสภาพหายไป อาการปวดก็หายไปดว้ย มากกว่าร้อยละ 80 ของความปวดทั้งหมดเป็นความปวด
แบบเฉียบพลัน มักไม่ค่อยก่อให้เกิดปัญหาในทางการรักษามากนัก เนื่องจากการวินิจฉัยแยกโรคหรือ
หาสาเหตุของการเกิดโรคนั้นชัดเจนไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน  
 2) ปวดแบบเรื้อรัง (Chronic pain) เป็นอาการปวดที่เกิดขึ้นยาวนาน มักมีความปวดนาน
เกิน 3 เดือนขึ้นไป ระยะเวลาการสมานของเนื้อเยื่อที่ไดรับบาดเจ็บ ไมสามารถบงชี้ถึงสาเหตุของ
ความปวดได เป็นความปวดชนิดที่มีความสําคัญมากในทุกประเทศทั่วโลก การประเมินความปวด
เรื้อรังเปนเรื่องที่ซับซอน มีผลของสภาวะทางจิตใจของผูปวยร่วมด้วย  
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3) ความปวดที่เกิดจากโรคมะเร็ง (Cancer pain) มะเร็งหลายชนิดที่ก่อให้เกิด 

ความปวดอย่างทรมานในระยะบั้นปลายของชีวิต เช่น มะเร็งตับ มะเร็งของกระดูก มะเร็งปากมดลูก 

รวมถึงมะเร็งอีกหลายชนิดที่แพร่กระจายไปสู่กระดูกได้ สมัยก่อน cancer pain ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ 
chronic pain แต่เนื่องจากสาเหตุของการเกิดความปวดและพยาธิสภาพของร่างกายที่เปลี่ยนแปลง
ไป ต่างจาก chronic pain ชนิด ในปัจจุบันจึงแยก cancer pain ออกมาเป็นอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีวิธีการ
ดูแลรักษาต่างกับ chronic pain ชัดเจน 

  

 
 

ภาพที่ 25 Neuroanatomy and Neurophysiology of Pain Pathways 
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การประเมินความปวด 

เป็นการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับความปวดเชน ความรูสึกทางกาย ความรุนแรง ผล
ตรวจรางกาย ผลการตรวจพิเศษท่ีเกีย่วของ รวมทั้งผลของการรักษาตางๆ ที่เคยไดรับ 

มากอน โดยทั่วไปการประเมินความปวดมีขั้นตอน ได้แก่ ซักประวัติ การตรวจรางกาย และการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการหรือตรวจพิเศษตางๆ 

การประเมินความรุนแรงของความปวด 

ในผู้ปวยโดยทั่วๆไป ตองอาศัยการบอกเลาของผูปวย (selfreport) เปนสําคัญ ซึ่งบางครั้ง
การบอกเลาของผูปวยกม็  ีปจจัยตางๆเขามาเกี่ยวของ เชน สภาพจิตใจอารมณการนอนไมหลับ หรือ
ยาที่ผูปุวยได้รบัประทาน เครื่องมอืวัดความรนแรงของความปวด ควรเป็นเครื่องมือที่สามารถใชได้งาย 
นาเชื่อถือ และมีความเหมาะสมกับผูปวยในหลายประเภท เครื่องมือที่ใช้บ่อบยในประเทศไทยได้แก่ 

1) Categorical scale 

  ใหผูปวยบอกวามีอาการปวดหรือไม่ โดยบอกเปนความปวดตั้งแตไมปวด จนถึงปวดมากที่สุด 
เรียกเปน verbal descriptor scale ( VDS) หรือ verbal rating scale (VRS) โดยทั่วไปนิยมแบงเป
น no pain mild moderate severe pain เหมาะสําหรับบุคลากรที่ดูแลผู้ปวยในหองพักฟน ซึ่ง
บางครั้งผูปวยยังตื่นไมเต็มที่ โดยถามผูปุวยบอยๆ  เชน ทุก 15 นาทีและบนัทึกในใบรายงาน 

2) Numerical rating scale (NRS) 

  คือการใชตัวเลขมาชวยบอกระดับความรนแรงของอาการปวด ใชตัวเลขตั้งแต … 10 
อธิบายใหผูปวยเข้าใจก่อนวา O หมายถึงไมมีอาการปวด และ 1O คือปวดมากที่สุด ใหผูปวยบอกถึง
ตัวเลขที่แสดงถึงความปวดที่ผูปวยมีขณะนั้นๆ ขอมูลที่ไดสามารถนามาเปรียบเทียบความปวดใน     
ผูปวยรายนั้นไดก้ารรักษา 

 
ภาพที่ 26 แบบประเมินความปวด Numerical rating scale 
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3) Face Pain Scale  
เป็นเครื่องมือวัดความปวด ใช้สําหรับเด็กโตขึ้นมาที่สื่อสารไดรเูรื่องแตไมสามารถบอกความ

ปวดเปนตัวเลขได ประเมินโดยการนําเอารูปของใบหน้าที่แสดงถึงอารมณตางๆ กัน มาใหเด็กดูและให
เด็กเปรียบเทียบความปวดของตนเทียบกับใบหนาของเครื่องมือ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าสามารถใชใน
เด็กท่ีมีอายุตั้งแต ถึง 7 ป 

 

 
ภาพที่ 27 Face Pain Scale 

 

10.2 ปวดศีรษะ (Headache) 

 ปวดศีรษะ (Headaches)  เป็นอาการปวดที่เกิดขึ้นบริเวณศีรษะหรือคอส่วนบน ซึ่งเกิดจาก
เนื้อเยื่อและโครงสร้างรอบกระโหลกศีรษะหรือสมองเกิดการอักเสบหรือระคายเคือง จนทําให้เกิด
อาการปวดขึ้น โดยอาการปวดอาจมาจากเส้นประสาทบริเวณหนังศีรษะ ใบหน้า ปาก และคอ 
กล้ามเนื้อของคอหรือไหล่ และหลอดเลือดที่ทําหน้าที่ส่งผ่านเลือดไปเลี้ยงสมอง เป็นอาการที่พบได้
บ่อยในทุกเพศทุกวัย โดยในผู้ชายพบได้ประมาณร้อยละ 90 และผู้หญิงพบร้อยละ 95  
 

พยาธิสรีรวิทยา 

เนื้อเยื่อศีรษะ ที่รับความรู้สึกเจ็บได้ ได้แก่ เยื่อหุ้มกระดูก หลอดเลือดแดงใหญ่ หลอดเลือด
ดําใหญ่ (Venous sinus) หลอดเลือดดําที่สมอง เยื่อดูรามาเตอร์ที่ทอดไปตามพ้ืนสมองด้านหน้าและ
ด้านหลัง หลอดเลือดแดงที่อยู่บนเยื่อหุ้มสมองทั้งสาม และเส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 , 9, 10 รวมทั้ง
เส้นประสาทสันหลังส่วนคอระดับ 2, 3 อวัยวะของหน้าและหนังศีรษะ ได้แก่ กล้ามเนื้อหน้า เยื่อบุตา 
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ผิวหนัง หู รูจมูก โพรงอากาศ ฟัน ล้วนรับความรู้สึกเจ็บได้ เนื้อสมองไม่รับความเจ็บ การดึง ยึด การ
อักเสบ หรือกด ส่วนที่ไวต่อความเจ็บปวดนี้จะก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะทั้งสิ้น 

กลไกลทางพยาธิสรีรวิทยาของอาการปวดศีรษะ เกิดได้ดังนี้ 
1) มีการดึงรั้ง การยืด หรือการขยายตัวของหลอดเลือดแดงท้ังในและนอกสมอง  
2) มีการดึงหรือเบียด ให้หลอดเลือดดํา หรือดูรามาเตอร์ขยับจากที่เดิม  

3) มีการกดหรือดึงบน/หรือมีการอักเสบของเส้นประสาทรับความรู้สึกของสมอง และไขสัน
หลัง   

4) มีการหดเกร็งและอักเสบของกล้ามเนี้อศีรษะ หรือของกล้ามเนื้อคอ  
5) มีการระคายเคืองต่อเยื่อหุ้มสมอง หรือเพ่ิมความดันในกะโหลกศีรษะ 

 

สาเหตุของการปวดศีรษะ 

อาการปวดศีรษะมีมากมายจนยากต่อการวินิจฉัยและเลือกวิธีรักษาได้อย่างตรงจุด ทาง
สมาคมปวดศีรษะนานาชาติจึงได้กําหนดและแบ่งการปวดศีรษะตามสาเหตุออกเป็น 3 กลุ่ม 

1) อาการปวดศีรษะแบบปฐมภูมิ เป็นอาการปวดที่ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดและไม่ใช่อาการ
ที่มาจากโรค เช่น ปวดไมเกรน ปวดศีรษะจากความเครียด  

2) อาการปวดศีรษะแบบทุติยภูมิ เป็นอาการปวดที่มีผลมาจากโรคหรือความผิดปกติของ
โครงสร้างบริเวณคอหรือศีรษะ เช่น ปวดศีรษะจากไซนัสอักเสบ ปวดศีรษะจากเนื้องอก ปวดศีรษะ
เนื่องจากอาการเมาค้าง 

3) อาการปวดศีรษะจากเส้นประสาทและอ่ืน ๆ เป็นอาการปวดที่เกิดจากการอักเสบของ
เส้นประสาทสมองซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อและเป็นตัวส่งสัญญาณความรู้สึ ก
ระหว่างสมองกับศีรษะหรือคอ เช่น อาการปวดเส้นประสาทบนใบหน้า  
 

การวินิจฉัยอาการปวดหัว 

วินิจฉัยโดยการซักประวัติ รายละเอียดของอาการปวด การตรวจร่างกายทั่วไป จากนั้นจะ
พิจารณาการตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการอ่ืน ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์และอาการของผู้ปุวย 
เช่น การตรวจเลือด การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณศีรษะ การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา
บริเวณศีรษะ หรือการเจาะน้ําไขสันหลัง 
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วินิจฉัยโดยการซักประวัติ รายละเอียดของอาการปวด การซักประวัติเปนขั้นตอนที่สําคัญ
ที่สุดในการใหการวินิจฉัยรักษาผูปวย  ได้แก เปนมานานเทาใด อาการรุนแรงขึ้นหรือไมเปลี่ยนแปลง 
ลักษณะปวดเปนอยางไร ปวดตรงไหน ปวดบอยแคไหน ขณะปวดศีรษะยังทํางานไดปกติดีหรือไม
ทําอยางไรจึงหายปวด มีอาการอ่ืนรวมเชนมีไขหรือไม ในระยะนี้กินยาอะไรอยู และมีประวัติไดรับ
อุบัติเหตุหรือไม เปนตน 

 

10.2.1 ปวดศีรษะจากความเครียด (Tension headache) 

เปนการปวดศีรษะชนิดที่พบบอยที่สุด วินิจฉัยโดยอาศัยลักษณะการปวดชนิด กดหรือบีบ 
หรือ รัดแนน อาการปวดมักเริ่มบริเวณทายทอยราวมาที่ขมับทั้งสองขาง แลวปวดทั้งศีรษะ การปวด
ศีรษะชนิดนี้อาจพบรวมกับการปวดศีรษะไมเกรนได หรืออาจมีอาการกดเจ็บที่หนังศีรษะรวมดวย 
กรณีท่ีมีอาการเรื้อรัง จะมีอาการปวดบอยกวา 15 วันตอเดือน เปนเวลา 6 เดือนหรือนานกวา 
การรักษา  

กรณีไมเรื้อรังใหกินยาแกปวดธรรมดา กรณีที่เปนเรื้อรังควรนึกถึงโรคซึมเศราซึ่งจะมีอาการ
อ่ืนๆ รวมดวย การรักษาไมควรใหยาแกปวดธรรมดาเนื่องจากจะไมไดผล และอาจมีอาการถอนยาเมื่อ
หยุดยาทําใหปวดศีรษะมากขึ้น ควรใหยา amitriptyline เริ่มขนาด 10-25 มก.เพ่ิมไดถึง 50 มก.กอน
นอน ควรใหยาติดตอกันนาน 3-6เดือน หากหยุดยาแลวมีอาการอาจใหนานเปนปการรักษาดวยวิธีอ่ืน 
เชน การฝกผอนคลายกลามเนื้อ การออกกําลังกายสมํ่าเสมอ และการสวดมนตทําสมาธิ เปนต้น 

 

10.2.2 ไมเกรน (Migraine) 

อาการปวดศีรษะแบบไมเกรน เป็นอาการที่พบได้บอย โดยพบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย มี
ลักษณะปวดเปนพักๆ อาจจะมีประวัติในครอบครัว เริ่มเปนในชวงวัยรุนถึงสามสิบปวินิจฉัยไมเกรน
โดยใชลักษณะอาการทางคลินิก อาการปวดศีรษะแบบไมเกรนมักจะมีรูปแบบซํ้าๆ ในแตละคน      
ไมเกรนชนิดมีอาการเตือนเรียกวา migraine with aura ในกรณีที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรน
ติดต่อกันนานเกิน 72 ชั่วโมง เรียกวา status migrainosus กรณีที่บางรายมีประวัติเปนไมเกรนมา
นาน ตอมาไมมีอาการปวดศีรษะหลือเพียงอาการเตือนโดยเฉพาะอาการทางตา (visual aura) ซึ่งมัก
พบในผูหญิง เรียกวา migrainous equivalence การวินิจฉัยแยกโรคไมเกรนชนิดที่มีอาการเตือน
ออกจาก transient ischemic attack (TIA) ไดแก ลักษณะอาการจะคอยๆเปน ระยะเวลานอยกวา 
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60 นาทีเคยมีอาการมากอน ในขณะที่ TIA มักมีปจจัยเสี่ยงเรื่อง strokeและอาการที่เปนจะ
ทันทีทันใด เปนนานกวาชั่วโมงไมเกิน 24 ชั่วโมง และไมเคยมีอาการมากอน 

ซึ่งอาการปวดศีรษะไมเกรนต่างจากอาการปวดศีรษะธรรมดาคือ อาการปวดศีรษะธรรมดา
มักจะปวดทั่วทั้งศีรษะ ส่วนใหญ่เป็นอาการปวดตื้อ ๆ ที่ไม่รุนแรงนัก และมักจะไม่มีอาการอ่ืน เช่น 
คลื่นไส้ร่วมด้วย  ส่วนใหญ่จะหายได้เองเมื่อได้นอนหลับสนิทไปพักใหญ่ 
 

การรักษาไมเกรน 

การรักษาแบงเปน 2 สวนคือ 

1) การรักษาอาการปวดศีรษะ (abortive therapy) ควรแนะนําใหผูปวยสังเกตอาการ 

เตือนหรืออาการนํากอนการปวดศีรษะ การกินยาแกปวดกอนจะปวดศีรษะจะไดผลกวากิน 

เมื่อปวดรุนแรงแลว อาจใหยาพาราเซตามอลรวมกับยาแกอาเจียน เชน metochlorpamide ก็ 

ได ถาไมไดผลเลือกใชยาในกลุม ergot derivative เชน ergotamine tartrate ซึ่งมักอยูในรูปยา 
ผสม หลังจากกินยาใหผูปวยนอนพักในที่เงียบ สงบ ขอควรระวังในการใชยา ไดแก ไมควรใหผู 
ปวยกินยาทุกวันเนื่องจากจะมีปญหาปวดศีรษะเนื่องจากยาไดภายหลัง แตละครั้งที่มีอาการปวด 

ศีรษะไมควรกินมากกวา 2 เม็ด (2 มก.) ไมควรกินยามากกวา 6 เม็ดตอสัปดาหไมควรใชในผู 
ปวยที่มีความดันโลหิตสูง หรืออายุเกิน 45 ปยาอื่นท่ีใชรักษาอาการเฉียบพลัน ไดแก ยาในกลุม 

NSAID เชน naproxen หรือยากลุม sumatriptan แตราคายังสูงอย ู

2) การรักษาแบบปองกัน ควรใหการรักษาแบบปองกันเมื่ออาการปวดศีรษะรุนแรง หรือ 

เปนบอยกวา 1 ครั้งตอสัปดาห หรือมากกวา 2-3 ครั้งตอเดือน เนื่องจากรบกวนคุณภาพชีวิตผู 
ปวย ยาที่นิยมใชไดแก 

ก. Amitriptyline กินขนาด 25-50 มก. กอนนอน บางรายอาจตองการเพียง 10 มก. 
ข. Flunarizine กินขนาด 5-10 มก. (แคปซูลละ 5 มก.) กอนนอนยาอ่ืนที่เปนทางเลือกใน

กรณียาท้ังสองขนานไมไดผล ไดแก่ 

(1) Propranolol เริ่มกินขนาด 20-40 มก. เพ่ิมไดถึง 240 มก./วัน ผลขางเคียง ได
แก งวงการนอนผิดปกติ ฝนราย ซึมเศรา หามใชในผูปวยหัวใจวาย เบาหวานชนิดพึ่งอินสุลิน 
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(2) Pizotifen ขนาด 4.5-9 มก./วัน (เม็ดละ 0.5 มก.) ผลขางเคียงไดแก ปวดกลาม
เนื้อ,claudication, นํ้าหนักข้ึน ขอจํากัดคือตองหยุดยาทุก 6 เดือนเปนเวลา 4 สัปดาห เนื่องจากอาจ
เกิด retroperitoneal fibrosis 

(3)  Valproate ปรับขนาดตามนํ้าหนักตัว (20 มก./กก./วัน) ควรเริ่มยาในขนาด 
น้อยๆกอน หากไมไดผลจึงคอยเพ่ิมยา ผลขางเคียง ไดแก ผมรวง นํ้าหนักขึ้น หรือตับเสื่อม
สมรรถภาพ 

(4) ยากลุม calcium channel blocker ที่ไดผลที่สุดคือ verapramil โดยเฉพาะ
ในผูปวยไมเกรนที่มีขอหามเชนหอบหืด ไมสามารถใชยาในกลุม beta-blocker ได หรือในกลุมที่มี 
prolong aura หรือผูปวยที่มีความดันโลหิตสูงรวมดวย ผลขางเคียงของยา ไดแก ทองผูก และเหงือก
งอกเกิน 

(5) ยาแกซึมเศรากลุม selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) เชน 
fluoxetine,paroxetine, sertraline เลือกใชเมื่อไมตองการผลขางเคียงในยาแกซึมเศรากลุม TCA 

(เชนamitriptyline) เชน อาการปากแหง คอแหง ทองผูก 

3) การรักษาอ่ืนๆ ไดแก การหลีกเลี่ยงเหตุกระตุนทางกายภาพ เชน อยูในที่รอนหรือเย็น
จนเกินไป การหลีกเลี่ยงอาหารมักไมไดผล สวนปจจัยดานอารมณความเครียดเปนสิ่งสําคัญที่กระตุ
นใหเกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนได การฝกคลายเครียดดวยวิธีตางๆ ที่ชอบจะเปนการรักษาอีกวิธี
หนึ่ง 
 

10.2.3 การปวดศีรษะจากมีสิ่งเกินในสมอง (structural causes) 

 การปวดศีรษะเนื่องจากมีสิ่งเกินในสมองที่พบได้คือ 

1) เนื้องอกในสมอง อาการปวดศีรษะที่เกิดจากเนื้องอกในสมอง พบไดประมาณรอย 

ละ 50 ของผูปวยเนื้องอกสมอง รวมกับอาการเฉพาะที่อ่ืนๆ เชน อาการออนแรง หรือการเปลี่ยน 

แปลงดานพฤติกรรม อารมณหรืออาการชัก พบนอยมากที่ผูปวยจะมีเพียงอาการปวดศีรษะอยาง 
เดียว ในกลุมที่เปนเนื้องอกชนิดเนื้อราย เนื้องอกท่ีโตเร็ว หรืออยูในตําแหนง posterior fossa ซ่ึง 
มีการอุดก้ันของทางเดินนํ้าไขสันหลัง จะมีอาการปวดศีรษะเปนอาการเดน 

2) อาการปวดศีรษะรวมกับอาการตามัว หรือตรวจพบ papilledema โดยที่ผล 

CT-brain ปกติตองนึกถึงภาวะ idiopathic intracranial hypertension ซึ่งการเจาะตรวจนํ้าไขสัน 
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หลังจะพบวามีแรงดันสูง แตไมพบความผิดปกติของนํ้าไขสันหลัง การรักษาอาจตองทํา shunt 

หรือใหการรักษาพิเศษ เพ่ือปองกันตาบอด 

3) Subdural hematoma มักพบในผูสูงอายุ จะมีอาการปวดขมับหรือปวดทั่วไป มักไมมี 

อาการผิดปกติอ่ืนๆ ยกเวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตรวจพบการออนแรงเปนพักๆ หรือมี 
อาการชัก ซึมหรือเชื่องชามาก ซึ่งเปนในระยะทายๆ ที่มีภาวะเลือดค่ังอยูนาน 

4) Brain abscess อาการปวดศีรษะเปนอาการนําถึงรอยละ 70 ของผูปวยที่มีฝในสมอง 
มักจะมีอาการทางกายหรือทางระบบประสาทเสมอ อาการจะคอยเปนคอยไปเปนสัปดาห และรุน 

แรงขึ้นเรื่อยๆ อาการสําคัญท่ีนํามาพบแพทย ไดแก อาการคลื่นไสอาเจียน และระดับการรูตัว 

เปลี่ยนแปลง อาการไขหรือความผิดปกติเฉพาะที่ของทางระบบประสาทพบเปนอาการนําไดรอย 

ละ 50 อาการชักพบไดรอยละ 25 ถาผูปวยมีประวัติชักควรใหยากันชักปองกันการชักครั้งตอไป 

ทันที เนื่องจากผูปวยมีโอกาสชักซ้ํา ในขณะชักผูปวยจะขาดออกซิเจนทําใหสมองบวมมากมี 

brain herniation ถึงตายไดถาสงสัยภาวะนี้ตองสงตรวจดวย CT scan 
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10.3 อาการชัก (Convulsion) 

อาการชัก (Convulsion or seizure) คือ อาการที่เกิดจากภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เฉียบพลันของการทํางานของเซลล์สมองโดยมีการปลดปล่อยคลื่นไฟฟูาที่ผิ ดปกติ (epileptiform 

activity) ออกมาจากเซลล์สมองจํานวนมากพร้อมๆ กันจากสมองจุดใดจุดหนึ่งหรือทั้งหมด 

อาการชักเกิดได้จากหลายสาเหตุ ผู้ปุวยที่มีอาการชักไม่จําเป็นต้องเป็นโรคลมชักเสมอไป แต่
อาจเป็นอาการชักเพียงครั้งแรกที่เกิดจากปัจจัยกระตุ้น (provoked seizure) ผู้ปุวยที่มีอาการชักจาก
ความเจ็บปุวยปัจจุบัน เช่น ความผิดปกติทางเมตาโบลิก จากยา หรือไข้สูงในเด็ก โดยที่ไม่ได้มีพยาธิ
สภาพที่สมองชัดเจนจัดเป็นการชักท่ีมีปัจจัยชักนํา(provoked seizure) จึงไม่ถือว่าเป็นโรคลมชัก 

โรคลมชัก (epilepsy) คือผู้ปุวยที่มีอาการชักที่เข้าได้กับมีอาการชัก (seizure) หรือมี reflex 

seizureมากกว่า 2 ครั้ง โดยเกิดขึ้นห่างกันมากกว่า 24 ชั่วโมง อาการชักเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีปัจจัย
กระตุ้นชัดเจน (unprovoked factor)ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ปุวยกลุ่ม epilepsy syndrome 

ในกรณีผู้ปุวยมีอาการชักครั้งแรกร่วมกับมีคลื่นไฟฟูาสมองผิดปกติที่พบ epileptiform discharge 

หรือมีรอยโรคในสมอง อาจจะมีโอกาสชักซ้ําได้สูงแต่จะยังไม่นับว่าเป็นโรคลมชักสิ่งที่ควรซักถามมี
ดังนี้ 
 

1) รายละเอียดของอาการชัก 

(1) อาการก่อนชัก (preictal symptoms)  
อาการนํา (prodromes) อาจเกิดขึ้นเป็นเวลานานหลายนาทีถึงหลายชั่วโมงก่อนมี

อาการชัก และมักเป็นอาการที่ไม่มีลักษณะจําเพาะ เช่น ความรู้สึกไม่ค่อยสบาย 
กระสับกระส่าย ปวดศีรษะ เป็นต้น 

อาการเตือน (aura) เป็นอาการแรกของอาการชัก ซึ่งผู้ปุวยสามารถบอกถึงอาการ
เหล่านี้ได้ลักษณะของอาการเตือนแตกต่างกันตามตําแหน่งของสมองที่ก่อให้เกิดอาการชัก 
อาการเตือนมักจะเป็นในลักษณะรูปแบบเดิม (stereotype)ผู้ปุวยบางคนมีอาการเตือน
หลายแบบแต่มักเป็นลักษณะซ้ําๆ เดิม (pattern) ส่วนมากระยะเวลาอาการเตือนจะไม่
นานเกิน 10 นาที ระยะเวลาของอาการเตือนเป็นสิ่งสําคัญซึ่งจะสามารถใช้เป็นแนวทาง
เพ่ือปูองกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจขึ้นได้ในกรณีที่อาการเตือนนั้นอาจจะดําเนินต่อไปจน
เกิดเป็นอาการชักทั้งตัว เช่น เหม่อลอยทําอะไรไม่รู้ตัว หรือเกร็งกระตุกท่ัวตัว  
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ตารางท่ี 13 แสดงอาการเตือน ลักษณะอาการเตือนและตําแหน่งที่ก่อให้เกิดอาการชัก 

อาการเตือน (aura) ลักษณะอาการเตือน ต าแหน่งที่ก่อให้เกิดอาการ 
(symptomatogenic zone) 

somatosensory  อาการชาหรือรู้สึกคล้ายมีหนามท่ิมตํา
ในบางส่วนของ ร่างกาย  

contralateral somatosensory 

area 

visual  อาการมองเห็นที่ผิดปกติ เช่น เห็นแสง
ไฟกระพริบ 

contralateral primary visual 

area 

olfactory  การได้กลิ่นผิดปกติ เช่น กลิ่นเหม็น
ไหม้ 

amygdala 

gustatory  

 

การรับรสที่เปลี่ยนไป เช่น รสโลหะ 
รสขม 

insula 

abdominal  มีอาการจุกแน่นท้อง บางครั้งรู้สึก
เหมือนมีผีเสื้อบินว่อนอยู่ 
ในท้อง 
 

insula, temporal lob 

auditory 

superior  

ได้ยินเสียงผิดปกติ เช่น เสียงกระดิ่ง 
เสียงผึ้งบิน เสียงพูด 

temporal gyrus 

psychic  ความผิดปกติทางอารมณ์ เช่น รู้สึก
กลัว 

amygdala, basal temporal 

lobe 

autonomic  

 

ใจสั่น วิงเวียน ขนลุก Insula, basal frontal, anterior 

cingulate, left temporal lobe 

 

(2)  อาการชัก (seizure symptom หรือ seizure semiology) 

สิ่งที่ควรถามในระหว่างที่ผู้ปุวยชักคือ ลักษณะรายละเอียดของอาการชักและอาการ
อ่ืนๆ ที่เกิดร่วมขณะชักโดยรวบรวมรายละเอียดเพ่ือการวินิจฉัยแยกโรค จําแนกประเภทของโรค
ลมชัก และวางแผนการรักษาต่อไป 
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ตารางท่ี 14 รายละเอียดของอาการชักและตัวอย่างของรายละเอียด 

รายละเอียดของอาการชัก ตัวอย่างของรายละเอียด 

1. ล าดับเหตุการณ์  เริ่มตั้งแต่แรกท่ีเห็นเหตุการณ์จนกระท่ังสิ้นสุดอาการ 

2. กิจกรรมที่ก าลังกระท า
ก่อนเกิดอาการชัก  

เกิดอาการชักขณะทํากิจกรรมใดอยู่ เช่น เกิดขณะนั่งรับประทาน
อาหาร 

3. ระยะเวลาของอาการ
ชัก  
 

โดยให้เน้นถามระยะเวลาที่ชัดเจนเนื่องจากโดยมากไม่มีผู้ใดจับเวลา
ขณะเกิดอาการ โดยอาจถามว่านับหนึ่งถึงเท่าไรอาการจึงหยุดซึ่งจะทํา
ให้แพทย์สามารถประมาณได้ว่านานกี่นาที 

4. ช่วงเวลาไหนของวันที่
เกิดอาการ  

เช่น เกิดตอนกลางวัน หรือเกิดกลางคืนขณะนอนหลับ 

5. จ านวนครั้งและความถี่
ของอาการชัก  

ควรระบุให้ชัดเจนว่าเกิดกี่ครั้งต่อวัน หรือต่อเดือน และระบุครั้งล่าสุดที่
เกิดอาการคือ วันที่เท่าไรก่อนมาพบแพทย์ 

6. ระดับความรู้สึกตัว ขณะมีอาการชักยังรู้สึกตัวดีอยู่หรือไม่ สามารถจดจําเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนได้ไหมและสามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้หรือไม่ 

7. การเคลื่อนไหวของ
ร่างกายและการ 

 เคลื่อนไหวซ้ าๆ 

 

ขณะเกิดอาการการเคลื่อนไหวของศีรษะและลําคอเอียงไปด้านใดด้าน
หนึ่งพร้อมทั้งการกลอกตาขึ้นหรือมองไปทางเดียวกัน (versive) การ
กระตุกสั้นๆทั้งตัวเป็นวินาที (myoclonic) การกระตุกเป็นจังหวะเป็น
ชุดๆ (clonic)อาการเกร็งของแขนและขาข้างเดียว หรือสองข้าง
พร้อมๆ กัน (asymmetric/symmetric tonic) การเกร็งกระตุกทั้งตัว 
(tonic-clonic) โดยมีอาการเกร็งแล้วจึงตามด้วยอาการกระตุก ผู้ปุวย
บางราย อาจจะมีอาการเคลื่อนไหวซ้ําๆ เช่นกระพริบตาถี่ๆ เคี้ยวปาก
หรือหยิบจับสิ่งของหรือเล่นชายเสื้อ (automotor) 

8. ความผิดปกติทางด้าน
การออกเสียงและ 

 การสื่อสาร 

ผู้ปุวยบางคนอาจมีความผิดปกติของการใช้ภาษา เช่น พูดไม่ชัด พูด
ไม่ได้ หรือ 

มีเสียงร้องผิดปกติ 
9. การเปลี่ยนแปลง
ทางการหายใจ  

เช่น หยุดหายใจ หายใจในลักษณะที่เปลี่ยนไป หรือมีอาการตัวเขียว 
น้ําลายฟูมปาก 

10.ความผิดปกติของ
ระบบประสาทอัตโนมัติ 

เช่น เหงื่อออกมากซีด อาเจียน หายใจผิดปกติ หัวใจเต้นผิดจังหวะ 
ปัสสาวะ และ/หรือ อุจจาระราด 

11. การบาดเจ็บขณะเกิด
อาการ  

เช่น กัดลิ้น ศีรษะกระแทกพ้ืน กระดูกหัก 
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(3)  อาการหลังชัก (postictal symptoms) 

หมายถึง อาการที่เกิดขึ้นหลังจากอาการชักจนกระทั่งผู้ปุวยกลับสู่ภาวะปกติดังเดิม ซึ่ง
ในกรณีที่ผู้ปุวยหมดสติภายหลังจากอาการชักเกร็งกระตุกท้ังตัว หรืออาการชักที่อาจดูเหมือน
รู้ตัวแต่ไม่สามารถตอบสนองต่อคําถามได้เป็นปกตินั้น ผู้ปุวยมักจะมีอาการหลังชักดังต่อไปนี้ 
ได้แก่ ปวดศีรษะ ซึม หลับ สับสน หรือมีอาการทางจิต เช่น หูแว่ว เห็นภาพหลอน ผู้ปุวยบาง
รายไม่สามารถสื่อสารได้อย่างปกติ เช่น ไม่เข้าใจคําถาม หรืออาจไม่สามารถพูดได้ บางราย 
อาจมีอาการแขนขาอ่อนแรงเป็นซีก เช่น แขนซ้ายไม่สามารถขยับได้ (Todd’s paralysis) 
ควรถามระยะเวลาอาการหลังชักด้วยว่านานเท่าใดจนกระทั่งผู้ปุวยกลับมาเป็นปกติ 

 

2) ปัจจัยกระตุ้นอาการชัก (precipitating or trigger factors) ได้แก่ ไข้ อดนอน การดื่ม
หรือหยุดแอลกอฮอล์ การได้รับยาบางชนิดหรือสิ่งเสพติด แสงกระพริบ เสียงดัง ความเครียดทาง
ร่างกายหรือจิตใจที่รุนแรง การมีรอบเดือน การออกกําลังกาย 

3) การเจ็บปุวยปัจจุบันที่อาจเป็นสาเหตุของอาการชัก เช่น การติดเชื้อในสมอง อุบัติเหตุของ
ศีรษะระยะเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน ความผิดปกติทางเมตาโบลิก หรือมีไข้สูง
ในเด็ก เป็นต้น 

4) ประวัติการเจ็บปุวยในอดีตโดยเฉพาะโรคทางระบบประสาทเช่น ประวัติอุบัติเหตุของ
ศีรษะการผ่าตัดสม อง โรคหลอดเลือดสมอง การติดเชื้อเยื่อหุ้มสมอง ไข้สมองอักเสบเนื้องอกสมอง 
การฉายรังสีที่สมอง ประวัติชักเมื่อมีไข้สูงในวัยเด็ก ถ้าเป็นผู้ปุวยเด็กควรซักประวัติตั้งแต่การตั้งครรภ์
ของมารดา และการคลอดท่ีมีภยันตรายต่อสมองตลอดจนการพัฒนาการของเด็กด้วย 

5) ประวัติโรคประจําตัว/การใช้ยาประจําและสารเสพติด เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง โรคไต โรคตับ โรคมะเร็ง โรคภูมิต้านทานบกพร่อง เป็นต้น 

6) ประวัติทางด้านจิตใจและสังคม (psychosocial history) ได้แก่ กิจวัตรประจําวัน 
การศึกษา อาชีพ การขับรถ การรับประทานอาหาร (เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อพยาธิ)การดื่มสุรา 
บุคลิกภาพ ความผิดปกติทางอารมณ์และโรคจิต โดยเฉพาะผู้หญิงควรถามแผนการในการวางแผน
สมรส การวางแผนครอบครัว และการมีบุตร ซึ่งมีความสําคัญในการวางแผนการรักษาและการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพในผู้ปุวยโรคลมชัก 
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7) ประวัติโรคลมชักและโรคทางพันธุกรรมต่างๆ ในครอบครัว เช่น tuberous sclerosis, 

neurofibromatosis และ febrile convulsion เป็นต้น 

 

การรักษาโรคลมชัก 

การรักษาโรคลมชักนั้นจะขึ้นอยู่กับสาเหตุและปัจจัยอ่ืน ๆ ร่วมด้วย บางกรณีสามารถรักษา
ให้หายขาดได้ แต่ก็มีหลายรายที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ ทําได้เพียงยับยั้งไม่ให้เกิดอาการชักด้วย
การรับประทานยาควบคุมอาการ การรักษาโรคลมชักมีดังนี้ 

1) การใช้ยา 
ผู้ปุวยโรคลมชักส่วนใหญ่ประสบความสําเร็จในการรักษาโดยการใช้ยาต้านอาการชัก (Anti-

epileptic Drugs: AEDs) ทว่ายาต้านอาการชักนั้นไม่สามารถรักษาโรคลมชักให้หายขาดได้ ทําได้
เพียงควบคุมอาการชักเท่านั้น โดยกลไกหลักของยาต้านอาการชักนั้นก็คือ ตัวยาจะเข้าไปปรับเปลี่ยน
ปริมาณสารเคมีในสมองที่เก่ียวข้องกับนํากระแสไฟฟูาในสมอง ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเกิดอาการชัก 

2) การผ่าตัดสมอง 
ในกรณีที่การใช้ยาไม่สามารถควบคุมอาการชักได้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะแนะให้เข้ารับการ

ผ่าตัดเพื่อนําเอาสมองส่วนที่เป็นสาเหตุของโรคลมชักออก โดยก่อนที่จะได้รับการผ่าตัด จะต้องมีการ
ตรวจวินิจฉัยว่าโรคลมชักเกิดขึ้นจากจุดใด และต้องมีการทดสอบความจําและการทดสอบทาง
จิตวิทยาเพ่ือให้ทราบว่าผู้ปุวยมีแนวโน้มในการรับมือกับความเครียดจากการผ่าตัดอย่างไร และเพ่ือให้
รู้ว่าการผ่าตัดจะส่งผลกระทบกับผู้ปุวยอย่างไรบ้าง การรักษาด้วยวิธีนี้จะถูกแนะนําให้ผู้ปุวยก็ต่อเมื่อ
สาเหตุของโรคลมชักเกิดจากส่วนใดส่วนหนึ่งในสมองที่แน่ชัด หรือการผ่าตัดนําส่วนของสมองนั้นออก
แล้วจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการทํางานของสมองโดยรวม 
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10.4 ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง (Alternation of conscious)  

 เป็นความผิดปกติของการตื่นตัวของสมองและการรู้จักตัวเอง (สามารถบอกได้ว่าเป็นใคร) 
รู้จักสิ่งแวดล้อม (สามารถบอกได้ว่าอยู่ที่ไหนและทําไมจึงมาอยู่ที่นี่) และรู้จักเวลา (สามารถบอกวัน 
เดือน ปี และบอกข้อมูลที่เป็นจริงในปัจจุบัน) การไม่รู้สึกตัว อาจเป็นเพียง 2-3 วินาที เป็นชั่วโมง หรือ
เป็นวันก็ได้ ภาวะหมดสติ (Coma) เป็นภาวะไม่รู้สึกตัวที่ไม่สามารถตอบสนองต่อการกระตุ้นด้วย
คําพูด อาจตอบสนองต่อความเจ็บปวดในลักษณะต่างกัน ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ มีการหายใจ
ผิดปกติ มีการตอบสนองของรูม่านตาผิดปกติ ไม่สามารถกระพริบตาได้ อัตราตายจะสูง ถ้าหมดสติ
เป็นเวลานานๆ 

 

การประเมินสภาพผู้ปุวยทางระบบประสาท   
 การประเมินสภาพ  (assessment)  เป็นองค์ประกอบแรกของกระบวนการพยาบาล  ซึ่ง
ต้องอาศัยทักษะการสังเกต  (observation)  ซึ่งจะทําให้สามารถเห็นความแตกต่างระหว่างความปกติ
และสัญญาณเตือนถึงความผิดปกติของผู้ปุวย  (Helen,  1994)  การประเมินภาวะสุขภาพผู้ปุวย
ระบบประสาท  จะเริ่มต้นด้วยการสัมภาษณ์ประวัติและข้อมูลพ้ืนฐาน  ตามด้วยการตรวจทางระบบ
ประสาท  ซึ่งได้แก่ การประเมินระดับความรู้สติ  การประเมินหน้าที่ของสมอง  การเคลื่อนไหว  การ
รับความรู้สึก  สัญญาณชีพ   
 

ระดับความรู้สึกตัว (Level of consciousness)  

หมายถึง ระดับความรู้สึกตัว บริเวณสมองที่รับผิดชอบคือ reticular activating system ซึ่ง
มีหนาแน่นบริเวณก้านสมองและมีกระจายบริเวณสมองใหญ่  เป็นสภาวะการตื่นตัว แบ่งได้หลาย
ระดับ  ในเอกสารเล่มนี้แบ่งเป็น 7 ระดับได้แก่ 

ระดับท่ี 1 การรับรู้ปกติ (Alertness หรือ Full consciousness)  ระดับความรู้สึกตัวปกต ิ

ผู้ปุวยอยู่ในสภาพตื่นดี แม้ว่าจะสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้อย่างปกติหรือไม่ก็ 
ตาม 

ระดับท่ี 2 สับสน (Confusion) รู้สึกสบสันและมีความผิดปกติเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

ระดับท่ี 3 คลั่งเสียสติ (Delirium) ระดับความรู้สึกตัวดี แต่สูญเสียการควบคุมความคิด และ 

อารมณ์ได้ 
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ระดับท่ี 4 ง่วงซึม (Drowsiness) ระดับความรู้สึกตัวลดลง ดูง่วงตลอดเวลา แต่สามารถถูกปลุก 

ให้ตื่นได้โดยการเรียกหรือกระตุ้นเพียงเล็กน้อย ผู้ปุวยจะตอบสนองเฉพาะช่วงที่มี 

การกระตุ้น หลังจากนั้นจะหลับต่อ  
 

ระดับท่ี 5 ซึมมาก (Stuporous หรือ Stupor) หมายถึงภาวะที่การลดลงของระดับความ 

รู้สึกตัวที่มากขึ้นไปอีก ผู้ปุวยอยู่ใน สภาพคล้ายหลับลึก สามารถถูกกระตุ้นให้ลืมตา
ได้แต่ต้องใช้วิธีที่ค่อนข้างรุนแรงมากขึ้น เช่น การเรียกโดยใช้เสียงดังมาก เขย่าตัว 
หรือ การกระตุ้นให้เจ็บ 

ระดับท่ี 6 หมดสติอย่างอ่อน (Semicoma) กระตุ้นอย่างแรงก็อาจลืมตา ไม่เคลื่อนไหวเอง  

ตอบสนองความเจ็บปวดแบบง่ายๆ เช่น เมื่อหยิกจะหดมือหนี 

ระดับท่ี 7 หมดสติอย่างสิ้นเชิง(Coma) ไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นเลย เรียกหรือปลุกไม่ลืมตา  

ไม่เคลื่อนไหวร่างกาย ไม่ตอบสนองความเจ็บปวด 

 

สาเหตุระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง  
สาเหตุมีหลายอย่าง อาจพบว่ามีรอยโรคในสมอง ทําให้เกิดแรงกดที่แกนสมองหรือส่วนอ่ืนๆ 

ของสมองภายในกะโหลกศีรษะ และมีความผิดปกติของการเผาผลาญในร่างกาย เช่น มีออกซิเจนและ
กลูโคสลดลง มีการค่ังของของเสียงในสมอง รอยโรคในสมองอาจเกิดจากเนื้องอกในสมอง (เกิดขึ้นเอง
ในสมองหรือกระจายมาจากเต้านม ปิด) การบาดเจ็บที่ศีรษะ (จากอุบัติเหตุรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ 
ลูกปืน ตกจากที่สูง ทําให้มีการบาดเจ็บในทรวงอกหรือระบบหายใจ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะพร่อง
ออกซิเจน) และอาจเกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง  เช่น หลอดเลือดตีบและแตก ทําให้เกิดมีการอุดกั้น
ของหลอดเลือดสมอง เกิดความดันในสมองสูงและสมองบวม ในที่สุดหมดสติได้  นอกจากนี้อาจมี
ความผิดปกติของการเผาผลาญในร่างกาย อาจเกิดจากการสูญเสียเลือด การอยู่ในที่สูง มีโรคหัวใจ 
ตับ ปอด และไต มีภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา มีไข้ มีการติดเชื้อ มีสมองอักเสบ มีภาวะไม่สมดุลของกรด-

ด่าง ได้รับยาเกินขนาด หรือขาดยากะทันหัน 
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พยาธิสรีรภาพ 

มีแรงกดโดยตรงหรือมีการทําลายโดยตรงที่เมดัลลา ไฮโปทาลามัส คอร์เทค (Cortex) และ
ระบบลิมบิค (Limbic system) จากก้อนเนื้องอก ก้อนเลือด ที่ไปกดแกนสมอง หรือทําให้สมองบวม 
มีออกซิเจนหรือกลูโคสลดลง ทําให้สมองขาดออกซิเจนหรือสมองขาดเลือดไปเลี้ยง มีของเสียจากโรค
ตับหรือโรคไต หรือเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่เยื่อหุ้มสมอง ทําให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ได้รับสารพิศจาก
การได้รับยาเกินขนาดอาการ  

หากมีก้อนในสมองส่วนหน้า ผู้ปุวยจะมีอาการปวดศีรษะ แขนขาอ่อนแรงข้างเดียว ความจํา
เสื่อม อาจมีอาการชักร่วมด้วย หากมีรอยโรคขยายออกไปกดเนื้อสมองข้างเคียง ร่างกายจะมีอาการ
อ่อนแรกซีกใดซีกหนึ่ง พูดไม่ได้ มองไม่เห็น และมีอาการหมดสติเพราะรอยโรคขยายไปลึกถึงขั้นกด
แกนสมอง ส่วนผู้ปุวยที่หมดสติจากมีออกซิเจนต่ําและมีการคั่งของของเสียในสมองจะมีอาการแขนขา
อ่อนแรงทั้ง 2 ข้าง มีอาการสับสน ซึม มือสั่น กล้ามเนื้อกระตุก และมีอาการชัก 

 

การรักษา  
ดูแลให้ผู้ปุวยหายใจทางจมูก (Nasal airway) หรือทางปาก (Oral airway) และระวังการอุด

กั้นของทางเดินหายใจและการสํ าลัก หรือในรายที่ ผู้ ปุ วยจํ า เป็นต้องใส่ท่อหลอดลมคอ 
(Endotracheal tube) ดูแลให้ผู้ปุวยหายใจทางเครื่องช่วยหายใจ ประเมินภาวะสมองขาดเลือด เช่น 
วัดความดันโลหิต ประเมินความรู้สึกตัว สังเกตการเคลื่อนไหวของร่างกาย ปฏิกิริยาต่อแสงของรูม่าน
ตา การทดสอบรีเฟล็กซ์เอ็นส่วนลึก รีเฟล็กซ์ตื้น รีเฟล็กซ์กระจกตา ประเมินการตอบสนองที่รุนแรง 
เช่น การใช้เสียงดัง การเขย่าตัวแรงๆ การกดแรงๆ ที่กระดูกหน้าอก (sternum) โคนเล็บหัวตา
ระหว่างคิ้ว ตรวจดูร่องรอยหลังการชัก เช่น การกัดลิ้น ตรวจดูภายในหูเพ่ือดูเยื่อแก้วหูว่าฉีกขาด
หรือไม่ ดูว่ามีหูน้ําหนวกหรือไม่ ตรวจเลือดเพ่ือหาความเข้มข้นของออกซิเจน (O2 Sat.) ยุเรีย
ไนโตรเจน (BUN) แอมโมเนีย (Ammonia) กลูโคส (FBS) นอกจากนี้ดูแลช่วยเหลือและรักษาตาม
สาเหตุ เช่น ให้กลูโคสในรายที่หมดสติจากการขาดอาหาร ให้ยา Diazepam หรือ Lorazepam ทาง
หลอดเลือดดําในผู้ปุวยที่มีอาการชัก ให้ Isotonic saline ในผู้ปุวยที่ขาดน้ํา ให้ Osmotic 
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10.5 สรุป 

 พยาธิสรีรวิทยาของระบบประสาท เป็นความผิดปกติเก่ียวกับระดับความรู้สึกตัว  อาการปวด 
ที่เปน็ชนิดเรื้อรังและเฉียบพลัน  ซึ่งต้องมีการซักประวัติและตรวจร่างกายเพ่ือวินิจฉัย และวินิจฉัยแยก
โรคเพ่ือหาสเหตุของอาการปวดนั้นๆ  ซึ่งที่พบบ่อยได้แก่อาการปวดศีรษะ  อาจเป็นปวดจาก
ความเครียด ความรู้สึกกดดัน  ปวดศีรษะแบบไมเกรนซึ่งพบได้บ่อยในเพศหญิง  และเป็นอาการปวด
เรื้อรังเป็นๆหายๆ  นอกจากนี้ยังมีอาการชัก  ซึ่งอาการซักเกิดจากหลายสาเหตุ  เช่น โรคลมชัก  ซึ่ง
เป็นโรคที่มีความผิดปกติที่สมอง  อาการไข้ชักซึ่งมักพบในเด็กเล็กที่มีไข้สูงแล้วชัก  เมื่อเกิดอาการชัก
แล้วต้องมีการดูแลปูองกันการชักซํ้าจากไข้สูง  ซึ่งพบได้บ่อย  นอกจากนี้ยังพบอาการของระดับความ
รู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง  ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุเช่นเดียวกัน  อาจารเกิดความผิดปกติของสมองและ
ระบบประสาทได้  ซึ่งพบได้บ่อยในกรณีที่มีเนื้องอกที่สมอง หรือมีรอยโรคในสมอง ทําให้เกิดแรงกดที่
แกนสมองหรือส่วนอ่ืนๆ ของสมองภายในกะโหลกศีรษะ และมีความผิดปกติของการเผาผลาญใน
ร่างกายได้ 
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10.6 ค าถามท้ายบท 

 1. อาการปวดเรื้อรังและปวดเฉียบพลันมีความแตกต่างกันอย่างไร 

 2. ปวดแบบเฉียบพลันพบในโรคใดบ้าง 
          3. ปวดศีรษะแบบไมเกรนมีความแตกต่างจากอาการปวดจากความเครียดอย่างไร 

 4. ระดับความรู้สึกตัวมีกี่ระดับอะไรบ้าง 
 5. โรคใดท่ีทําให้เกิดระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง 
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