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อาจารย ์วสิดุา แกว้พลิา

สาขาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูส้งูอายุ



วตัถปุระสงค ์
- บอกถึงพยาธิสภาพ สาเหตุ การด าเนินโรค การ

รักษา ของโรค

- สามารถบอกได้ถึงการพยาบาล การดูแลช่วยเหลือ
ผู้ป่วยที่มีปัญหาการผันแปรออกซิเจนได้



ภาวะเลือดก าเดาไหล (Nasal bleeding)
เลือดก าเดาไหล (epistaxis) หมายถึง การที่มีเลือดออกจากโพรงจมูก ทาง

ด้านหน้า หรือด้านหลังโพรงจมูก อาจออกข้างเดียว หรือสองข้างก็ได้ 
แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 2 กลุ่มคือ 

- กลุ่มที่มีเลือดออกจ านวนนอ้ยๆ และหยุดได้เอง แต่เป็นมาแล้วหลายครั้ง    
มักจะเป็นเด็ก, วัยรุ่น หรือผู้ใหญ่อายุน้อย ที่มีเลือดออกมาจากจมูกทางสว่น
หน้า (anterior epistaxis)

- กลุ่มที่มีเลือดออกจากจมูกเพียงคร้ังเดียว แต่มีจ านวนเลือดมาก และไม่สามารถ
หยุดได้เอง  มักจะเป็นผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคประจ าตัวอยู่แล้ว เช่นความดัน
โลหิตสูง  และ เลือดที่ออกมักจะมาจากโพรงจมูกทางสว่นหลัง (posterior 
epistaxis)



ต าแหน่งที่พบเลือดก าเดาไหล  แบ่งได้เป็น
- เลือดออกจากด้านหน้าของโพรงจมูก ซึ่งพบได้ร้อยละ 90
ของเลือดก าเดาไหลทั้งหมด
- เลือดออกจากด้านหลังของโพรงจมูก คือมีเลือดไหลลงคอ  
ซึ่งมักจะมีอาการรุนแรงกว่า และพบได้ในผู้ป่วยสูงอายุที่มี
ความดันโลหิตสูง
- เลือดออกจากด้านบนของโพรงจมูก เลือดออกจากต าแหน่งนี้
มักพบได้น้อยกว่า 2 ชนิดแรก 



สาเหตุ
1. สาเหตุเฉพาะที่

- การระคายเคือง หรือบาดเจ็บบริเวณจมูก
- การอักเสบในโพรงจมูก
- ความผิดปกติทางกายวิภาค เช่น ผนังกั้นช่องจมูกคด หรือมี
กระดูกงอก หรือมีรูทะลุ 
- เนื้องอก เช่น มะเร็งในจมูก ไซนัส หรือโพรงหลังจมูก
- ความผิดปกติของหลอดเลือดที่มาเลี้ยงจมูก เช่น เส้นเลือดโป่ง
พองที่เกิดจากอุบัติเหตุ



2. สาเหตุจากโรคระบบอื่นๆ
- โรคเลือดชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ความผิดปกติในการแข็งตัวของ
เลือด
- โรคของหลอดเลือด เช่นโรคทางพันธุกรรมบางชนิดที่มี
ความผิดปกติของหลอดเลือดทั่วร่างกาย (hereditary 
hemorrhagic telangiectasia)
- ชนิดที่ยังไม่ทราบสาเหตุ พบได้ราวร้อยละ 10



• ความรุนแรง
- ระดับน้อย หมายถึง มีเลือดออกปริมาณน้อย ไม่สามารถวัด
ปริมาณได้ชัดเจน
- ระดับปานกลาง หมายถึง มีเลือดออกมากขึ้นและระบุปริมาณได้ 
- ระดับรุนแรง หมายถึง มีเลือดออกมากจนมีอาการแสดงของ
ระดับสารน้ าในหลอดเลือดต่ าหรือภาวะช็อก



• การวินิจฉัย
- ตรวจหาระดับเกล็ดเลือด และตรวจหาระยะเวลาที่ใช้
การหยุดภาวะเลือดออก หรือใช้ในการแข็งตัวของเลือด 
(Coagulation studies)
- ตรวจภาพต าแหน่งที่คาดว่าเป็นต้นเหตุของเลือดออก 
เช่น การเอกซเรย์ไซนัสเพื่อดูการติดเชื้อของโพรงไซนัส 
(ไซนัสอักเสบ) การตรวจเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
(MRI) หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) 



• การพยาบาล
- ให้ผู้ป่วยนั่งหลังตรงและก้มหนา้เล็กน้อย แล้วใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือบีบ (กด) 
ปีกจมูกทั้ง 2 ข้างเข้าหากันในแนวกลาง ในระหว่างนี้ให้หายใจทางปากแทน แต่
ถ้ายังไม่ได้ผลให้ท าซ้ าอีกครั้งเป็นเวลานาน 10 นาที นอกจากนี้ อาจใช้เจลประ
คบเย็น (Cold pack) วางประคบบนสันจมูกเอาไว้ด้วยก็ได้ เพื่อให้ความเย็น
ช่วยท าให้หลอดเลือดหดตัว
- ท าให้ตัวเย็นลง อาจประคบเย็นที่บริเวณหนา้ผากและคอร่วมด้วยและวิธีที่
ดีกว่านั้นก็คือ “การอมน้ าแข็งเอาไว้ในปาก” เพราะการอมน้ าแข็งจะช่วยลด
อุณหภูมิได้เร็ว





ริดสีดวงจมูก (Nasal Polyp)

คือ การเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเยื่อบุโพรงจมูกหรือ
โพรงไซนัส แต่ไม่ใช่มะเร็ง เกิดขึ้นที่บริเวณโพรง
จมูกหรือโพรงไซนัส อาจมีเพียงก้อนเดียวหรือ
หลายก้อน เป็นผลมาจากการอักเสบเรื้อรังจากโรค
หอบหืด ภูมิแพ้ หรือความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน



• สาเหตุ
- โรคหอบหืด
- การแพ้ยาแอสไพริน หรือยาในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) ชนิดอื่น 
ๆ เช่น ไอบูโปรเฟน
- ไซนัสอักเสบจากเชื้อรา เป็นอาการแพ้เชื้อราในอากาศ
- โรคทางพันธุกรรม เช่น โรคซีสติกไฟโบรซีส (Cystic Fibrosis) 
ที่มีความผิดปกติของเยื่อเมือก
- โรคหลอดเลือดอักเสบในปอด (Churg-Strauss Syndrome) 
ซึ่งพบได้น้อยมากในเด็ก



• อาการ
- น้ ามูกไหล คัดจมูก น้ ามูกลงคอ
- หายใจล าบาก
- มีปัญหาในการรับกลิ่นหรือรสชาติ
- ปวดศีรษะหรือปวดที่บริเวณใบหน้า
- ปวดฟันบน
- รู้สึกถึงแรงกดปวดแน่นท่ีบริเวณใบหน้าและหน้าผาก
- หยุดหายใจขณะนอนหลับ
- นอนกรน

ควรไปพบแพทย์หากมีอาการของริดสีดวงจมูกนานกว่า 10 วัน หรือหากพบว่ามีอาการแย่ลง 
หายใจล าบากมากขึ้น เห็นภาพซ้อน มองไม่ชัด ขยับดวงตาได้น้อยลง มีอาการบวมอย่างรุนแรงที่
 ่ดวงตารวมถึงมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงร่วมกับมีไข้สูง หรือไม่สามารถเอนศีรษะไปด้านหน้าได้ 
ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน



• การวินิจฉัย
- การใช้กล้องส่องตรวจในโพรงจมูก (Nasal Endoscopy)
- การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) การตรวจด้วยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เพื่อหาขนาดและต าแหน่งที่ชัดเจนของก้อนเนื้อ 
- การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง
- การตรวจเลือด เพื่อคัดกรองสารภูมิต้านทานหรือแอนติบอดี้ (Antibody) 
จะท าในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังได้



• การรักษา
- การรักษาโดยใช้ยา ยาพ่นหรือยาหยอดจมูกคอร์ติโคสเตียรอยด์
ยารับประทานคอร์ติโคสเตียรอยด์ และยาอื่น ๆ เช่น ยาปฏิชีวนะ 
หรือยาแอสไพริน
- แพทยจ์ะรักษาด้วยวิธีนี้เมื่อการรักษาโดยการใช้ยาไม่ได้ผล แพทย์
จะผ่าตัดโพรงจมูกและโพรงไซนัสด้วยกล้องเอ็นโดสโคป 
(Endoscopic Sinus Surgery)



• ภาวะแทรกซ้อน
- ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ 
- โรคหอบหืดก าเริบ 
- การติดเชื้อที่โพรงไซนัส
- ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา โดยเฉพาะการผ่าตัด อาจท า
ให้มีเลือดออกที่จมูก เกิดการติดเชื้อ สูญเสียการรับกลิ่น



การพยาบาล
- แนะน าให้หลีกเลี่ยงสารที่ท าให้เกิดสารที่ท าให้
จมูกเกิดการระคายเคืองหรือการอักเสบ เช่น สาร
ก่อภูมิแพ้ ควันบุหรี่ ควันจากสารเคมี ฝุ่นละออง 
เป็นต้น
- แนะน าการล้างจมูกด้วยน้ าเกลือ
- เพิ่มความชื้นในอากาศ เพื่อป้องกันการอุดตัน
และการอักเสบของทางเดินอากาศในจมูก
- ดูแลให้ได้รับยาพ่นจมูกตามแผนการรักษา
- หากอาการไม่ดีขึ้น อาจจะต้องผ่าตัด ให้
ค าแนะน าและการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด



ไซนัสอักเสบ (Sinusitis)
เป็นภาวะที่เยื่อบุบริเวณโพรงอากาศข้างจมูกเกิดการ
อักเสบบวมจากการติดเชื้อ ท าให้คัดจมูก มีน้ ามูกข้น 
ปวดบริเวณจมูก ตา โหนกแก้ม หน้าผาก ฟัน ไอ ลม
หายใจมีกลิ่นเหม็น สามารถเกิดได้ทั้งแบบฉับพลัน
และเรื้อรัง ซึ่งการรักษาสามารถท าได้โดยการดูแล
ตนเองร่วมกับใช้ยาตามแพทย์สั่ง



• สาเหตุ
เยื่อบุไซนัสติดเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียที่ผ่านเข้ามาทาง
กระบวนการหายใจ จนเนื้อเยื่อเกิดอาการบวม ส่วนสาเหตุที่ท าให้
อาการอักเสบยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ทุเลาลง หรือลุกลามยาวนาน
จนกลายเป็นไซนัสอักเสบระยะเรื้อรัง มีหลายปัจจัย เช่น การป่วย
เป็นโรคภูมิแพ้ โดยเฉพาะภูมิแพ้อากาศและหอบหืด การเกิดเนื้องอก
ในจมูก การเกิดผนังกั้นช่องจมูกคด การมีภูมิคุ้มกันต่ า และการสูบ
บุหรี่ เป็นต้น



• อาการ
- หายใจติดขัด อึดอัด คัดจมูก
- มีน้ ามูกสีเขียวหรือสีเหลืองข้น
- ประสาทรับกลิ่นไม่ดี
- ปวดบริเวณไซนัส ได้แก่ โหนกแก้ม หน้าผาก 
จมูกตรงระหว่างคิ้ว และหัวตา
- ปวดฟัน ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น มีกลิ่นปาก
- มีไข้ อ่อนเพลีย
- ไอ เจ็บคอ มีมูกข้นในล าคอหรือมูกไหลลงล าคอ



• ชนิดของการอักเสบ
- Acute ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน มักเกิดร่วมกับโรคหวัด 
ระยะเวลาป่วย 2-4 สัปดาห์
- Subacute ไซนัสอักเสบกึ่งเฉียบพลัน การอักเสบเกิดขึ้น
ยาวนานประมาณ 4-12 สัปดาห์
- Chronic ไซนัสอักเสบเรื้อรัง การอักเสบเกิดขึ้นต่อเนื่อง
ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป มักพบร่วมกับการป่วยโรคภูมิแพ้
- Recurrent ไซนัสอักเสบซ้ าซ้อน การอักเสบเกิดขึ้นมากกว่า 
3 ครั้งใน 1 ปี โดยแต่ละครั้งมีอาการนานมากกว่า 10 วัน



การวินิจฉัย
- ซักประวัติ สอบถามอาการของไซนัสคล้ายกับอาการ
ของไข้หวัด ผู้ป่วยควรสังเกตว่ามีน้ ามูกอุดตันจนหายใจ
ล าบาก มีมูกข้นในล าคอหรือไหลลงสู่ล าคอหรือไม่
- ตรวจร่างกาย คล าบริเวณไซนัส
- Computed Tomography Scan (CT Scan)
- Magnetic Resonance Imaging (MRI)
- Complete Blood Cell
- Nasal Endoscopy เป็นการส่องกล้อง Endoscope



การรักษา
- การให้ยา ได้แก่ ยาสเตยีรอยด์พ่นจมูก 
(Nasal Corticosteroids) ยาลดอาการคัด
จมูกแบบรับประทาน เช่น 
pseudoephedrine และ phenylephrine 
ส่วนยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) จะถูกน ามาใช้
ในกรณีที่ไซนัสอักเสบจากแบคทีเรีย
- การผ่าตัดหากการรักษาวิธีอื่นไม่ได้ผล แพทย์
จะใช้การผ่าตัดด้วยวิธี Functional 
Endoscopic Sinus Surgery (FESS) 



• ภาวะแทรกซ้อน
- เกิดภาวะประสาทรับกลิ่นแย่ลง 
(Hyposmia) หรือสูญเสียประสาทรับกลิ่น 
(Anosmia)
- การติดเชื้อซ้ าซ้อน
- ต่อมน้ าลายอุดตัน
- การติดเชื้อที่อวัยวะและโครงสร้างเซลล์
บริเวณใกล้เคียงกับไซนัส 



การพยาบาล
- ดูแลให้ได้รับยาพ่นตามแผนการรักษา รวมถึงยา
รับประทาน
- ดูแลให้ได้รับยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา
-แนะน าการหลีกเลี่ยงมลภาวะ เช่น ควัณบุหรี่
- ป้องกันตนเองจากไข้หวัด ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญ
ของการป่วยไซนัสอักเสบ
- แนะน าให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
-แนะน างดการว่ายน้ าหรือด าน้ า



ทอนซิลอักเสบ (Tonsillitis)
• เกิดจากการติดเชื้อบริเวณต่อมทอนซิลซึ่งเป็นตอ่ม 2 ต่อมที่อยู่บริเวณ

ด้านหลังของล าคอ ท าหน้าที่ปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคที่ผ่านเข้าล าคอ
หรือทางการหายใจ

• สาเหตุ
เกิดจากไวรัส เช่น ไรโนไวรัส (Rhinoviruses) ไวรัสที่ท าให้เกิดโรค
หวัดทั่วไป ไวรัสอินฟลูเอนซา (Influenza) ไวรัสที่เป็นสาเหตุของ
ไข้หวัดใหญ่หรือแบคทีเรียที่ผ่านเข้าทางปาก เชื้อแบคทีเรียที่พบได้บ่อย
ที่สุดเกิดจากเชื้อสเต็ปโตคอคคัสกลุ่มเอ (Group A Streptococcus)



อาการ
- ต่อมทอนซิลบวมและแดงมีชั้นบาง ๆ หรือจุดสีขาวหรือสีเหลืองปกคลุมบน
ต่อมทอนซิล
- มีอาการเจ็บคอที่อาจรุนแรงและคงอยู่ยาวนานกว่า 48 ชั่วโมง
- กลืนล าบาก กลืนแล้วเจ็บ
- ต่อมน้ าเหลืองในคอโตและฟกช้ า
- เสียงแหบหรือเสียงเปลี่ยน
- มีกลิ่นปาก
- มีไข้
- ปวดท้อง โดยเฉพาะในเด็กเล็ก
- คอแข็ง
- ปวดศีรษะ      -ปวดที่หู



• การวินิจฉัย
- ซักประวัติ
- ตรวจร่างกายตรวจด้วยการคล าสัมผัส
เบา ๆ ที่ล าคอเพื่อดูว่าต่อมน้ าเหลืองบวม
หรือไม่
- ตรวจนับเม็ดเลือด (CBC) 



• การรักษา
- ทอนซิลอักเสบส่วนใหญ่เกิดจากไวรัส ซึ่งมักจะ
รักษาให้หายได้ภายใน 7-10 วันโดยไม่จ าเป็นต้องใช้
ยาปฏิชีวนะ แต่ดีขึ้นได้ด้วยการดูแลรักษาตัวเอง ส่วน
การรักษาการอักเสบของต่อมทอนซิลที่เกิดจาก
แบคทีเรียนั้นใช้เวลานานกว่า และอาจต้องใช้วิธีการ
รักษาทางแพทย์ ได้แก่ การรับประทานยาปฏิชีวนะ 
และการผ่าตัดในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อน



การพยาบาล
- ดูแลให้ได้รับยาปฏิชีวนะจนครบตามแผนการรักษา
- ดูแลให้ยาบรรเทาอาการ เช่น ยาลดไข้ ยาอมแก้เจ็บคอ
- แนะน าให้จิบน้ าบ่อยๆ
- ถ้าเจ็บคอมากใช้ถุงน้ าแข็งประคบบริเวณคอได้ หรือให้
รับประทานอาหารเย็นๆ เช่น ไอติม น้ าแข็ง เป็นต้น
- หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมจานหรือดื่มน้ าร่วม
แก้วกับผู้อื่นที่อาจมีการสัมผัสน้ าลายของอีกฝ่าย
- ดูแลให้ดรับอาหารที่มีประโยชน์



คออักเสบ (Pharyngitis)

เป็นภาวะที่เกิดการอักเสบ หรือเกิดแผล
ภายในล าคอ จนเกิดอาการเจ็บคอ คันคอ
และท าให้กลืนอาหารล าบาก ส่วนใหญ่
เกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย



• สาเหตุ
- การอักเสบส่วนใหญ่กว่า 90% เกิดจากการติดเช้ือไวรัสที่ท าให้เกิดไข้หวัด
- เกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรีย เช่น โรคคออักเสบ (Strep Throat) จากแบคทีเรียสเตรปโทค็อคคัส
(Streptococcus)
- สภาพอากาศหนาวเย็น -ป่วยด้วยการติดเชื้อบริเวณไซนัสบ่อย ๆ
- มีสิ่งที่ท าให้เกิดการระคายเคืองภายในล าคอ 
- กล้ามเนื้อตึงในล าคอ - อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เจ็บคอ คออักเสบ หรือเป็นไข้หวัด
- อาการแพ้ หรือเป็นโรคภูมิแพ้ - สูบบุหรี่ หรืออยู่ใกล้ผู้ที่สูบบุหรี่แล้วได้รับควันบุหรี่เข้าสู่ร่างกาย
- กรดไหลย้อน
- มีเนื้องอกบริเวณล าคอ ลิ้น หรือกล่องเสียง

อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เจ็บคอ คออักเสบ หรือเป็นไข้หวัด



• อาการ
- ลักษณะอาการที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัส ได้แก่ คอแดง คอแห้ง 
เสียงแหบ ตาแดง คัดจมูก น้ ามูกไหล มีไข้ต่ า ๆ ในผู้ป่วยที่
เป็นหวัด
- เชื้อแบคทีเรียอาจท าให้เกิดอาการต่อไปนี้ มีไข้ หนาวสั่น  
ปวดหัว คลื่นไส้วิงเวียน คอแดง มีจุดหรือแผ่นสีขาวหรือสี
เทาบริเวณล าคอ



• การวินิจฉัย
- ซักประวัติ
- ตรวจร่างกาย
- ตรวจตัวอย่างของเหลว
- ตรวจเลือด(Complete Blood 
Count: CBC)



• การรักษาคออักเสบ
- รักษาตามอาการป่วย
- รับประทานยาแก้ปวดเพ่ือบรรเทาความ
เจ็บปวด หรือลดอาการไข้ที่เกิดขึ้นร่วมกับ
คออักเสบ
- เลิกสูบบุหรี่ และไม่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์



• ภาวะแทรกซ้อน
- การติดเชื้อในหู
- หูชั้นกลางอักเสบ (Otitis Media)
- ไซนัสอักเสบ (Sinusitis)
- เกิดฝีในบริเวณใกล้ ๆ กับทอนซิล
- หน่วยไตอักเสบเฉียบพลัน (Acute Glomerulonephritis)
- ไข้ออกผื่นในเด็ก หรือไข้อีด าอีแดง (Scarlet Fever)
- กลุ่มอาการท็อกสิกช็อกจากเชื้อแบคทีเรียสเตรปโทค็อกคัส 
(Streptococcal Toxic Shock Syndrome)
- ไข้รูมาติก (Acute Rheumatic Fever)



การพยาบาล
- ดูแลให้ได้รับยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษาจนครบ
- หากมีอาการเจ็บคอบรรเทาด้วยยาพ่น หรืออมน้ าแข็ง
- แนะน าให้จิบน้ าบ่อยๆ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อ หรืออยู่ใกล้กับผู้ป่วย
- แนะน าไม่สูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่
ก าลังสูบบุหรี่ เพื่อไม่ให้รับควันบุหรี่เข้าสู่ร่างกาย
- แนะน าไม่ใช้ภาชนะ หรืออุปกรณ์ในการดื่มกินอาหาร
ร่วมกับผู้อื่น



โรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19)

คือโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจจากการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019
ส่งผลให้เกิดอาการได้หลายระดับ



สาเหตุ
โควิด-19 มีสาเหตุมากจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ
ใหม่ 2019 โดยสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้หลายทาง 
ได้แก่ หายใจเอาเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายในอากาศผ่านการไอ
หรือจามของผู้ติดเชื้อ สัมผัสสารคัดหลั่งอย่างน้ ามูกและ
น้ าลายของผู้ติดเชื้อ หรือสัมผัสกับสิ่งของต่าง ๆ ที่เคย
ปนเปื้อนเชื้อไวรัสมาก่อน แล้วน ามือมาสัมผัสดวงตา จมูก 
และปากของตนเอง



• อาการ
- การติดเชื้อโควิด-19 จะมีความรุนแรงที่แตกต่างกัน
ไปในแต่ละคน อาการหลักของโรคจะคล้ายกับโรค
ไข้หวัด ได้แก่ มีไข้ ไอ หายใจไม่อิ่มหรือหายใจล าบาก 
ซึ่งผู้ป่วยมักมีอาการแสดงออกมาภายใน 2-14 วัน 
หลังจากได้รับเชื้อ
- อาจมีอาการอ่อนเพลีย ปวดเมื่อย มีน้ ามูก เจ็บคอ 
หรือท้องเสียร่วมด้วย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส



• การวินิจฉัย
- การซักประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงในช่วง 
14 วันก่อนหน้า และการอยู่ใกล้ชิดหรือสัมผัสกับ
ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 คนอื่น นอกจากนี้ ยังให้
ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจเลือด หรือการเก็บตัวอย่าง
เชื้อ (Swab Test) ที่จะเก็บตัวอย่างน้ าลายหรือสาร
คัดหลั่งภายในโพรงจมูกหรือคอ เพื่อน าไปตรวจใน
ห้องปฏิบัติการณ์ต่อไป



การรักษา
- ในปัจจุบัน ยารักษาโควิด-19 ยังคงอยู่ในข้ันตอนการทดลองและพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกับผู้ป่วย 
- การรักษาโรคน้ีในกรณีที่ไม่รุนแรงจึงเน้นไปที่การบรรเทาอาการท่ีเกิดขึ้น
ด้วยการใช้ยาลดไข้หรือยาแก้ไอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และน้ าดื่ม
เป็นประจ า ร่วมกับการแยกตนเองให้ห่างจากผู้อื่น เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อจนกว่าจะหายดี
- อาจสั่งจ่ายยาบางชนิดที่ได้รับอนุญาตให้ใช้รักษาโรคโควิด-19 ด้วย ดังนี้
ยาต้านไวรัสอย่างยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir)



การพยาบาล
- ดูแลผู้ป่วยตามอาการ หากมีไข้ให้ยาลดไข้ หากหอบเหนื่อยมากต้องรายงานแพทย์
- ให้ค าแนะน าเว้นระยะห่างจากผู้ท่ีไอหรือจามอย่างน้อย 2 เมตร และควรหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสหรือคลุกคลีกับผู้ป่วยติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน หากเลี่ยงไม่ได้ควรสวม
หน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันตนเอง 
- ให้ค าแนะน าหมั่นล้างมือให้สะอาดดว้ยน้ าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรืออาจใช้เจลล้าง
มือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อย่างน้อย 70 เปอร์เซ็นต์ทดแทน
- ให้ค าแนะน าหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ดวงตา จมูก หรือปากบ่อย ๆ หากยังไม่ได้ล้างมือ
ให้สะอาด 
- ให้สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ ไอ หรือหายใจล าบากควรไปพบแพท์โดยแจ้งให้
โรงพยาบาลทราบก่อน และควรปฏิบัติตามค าแนะน าของเจา้หน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลด
การแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสู่ผู้อื่น







ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ 
(obstructive sleep apnea : OSA) 

อาการนอนกรนเป็นอาการที่บ่งบอกถึงการอุดกั้นในทางเดินหายใจ
ส่วนบน ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อภาวะหยุดหายใจขณะ
หลับ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับนี้เป็นภาวะที่มีการอุดกั้นใน
ทางเดินหายใจมากจนกระทั่งท าให้เกิดการหยุดหายใจเป็นช่วงๆ
ขณะนอนหลับ



• สาเหตุ
- เกิดจากการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อในทางเดินหายใจ 
- เกิดจากการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบนจากสาเหตุอื่นๆ เช่น ต่อม
ทอนซิล และต่อมอดีนอยด์ (adenoid) 
- ผู้ป่วยท่ีอ้วนมาก
- ผู้ป่วยท่ีมีเนื้องอก หรือซีสต์ (cyst) ของอวัยวะใดอวัยวะหน่ึงใน
ระบบทางเดินหายใจ
- การที่มีโพรงจมูกอุดตัน ซึ่งมีสาเหตุจากหลายกรณี เช่นอาการคัด
จมูกจากโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้, ความผิดปกติของผนังกั้นช่อง
จมูก, เนื้องอกในจมูกและโพรงอากาศข้างจมูก, ริดสีดวงจมูก, ไซนัส
อักเสบ เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดอาการนอนกรนได้เช่นกัน





• อาการ
- เสียงกรนที่ดังแม้กระทั่งปดิประตูยังได้ยิน
- ลักษณะของการกรนแล้วหยุดเป็นพักๆ ตามด้วยเหมือนอาการ
ส าลักขณะนอนหลับ หรือมีผู้สังเกตเห็นว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะ
นอนหลับ
- สังเกตเห็นว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
- ภาวะง่วงนอนผิดปกติ เช่น ขณะท างานหรือหลับในขณะขับรถ
- ไม่มีสมาธิ ขี้ลืม
- ปวดศีรษะหลังตื่นนอนตอนเช้า
- ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน
- ความรู้สึกทางเพศลดลง



• การวินิจฉัย
- แบบสอบถาม (screening questionnaires) Berlin 
questionnaires, Sleep apnea clinical score (SACS), 
STOP-Bang
- Diagnostic testsได้แก่ Polysomnography (PSG), ค่าดัชนี 
apnea hypopneas index (AHI), ค่าดัชนี respiratory 
disturbance index (RDI) ,Out-of-center sleep testing 
(OCST) 
-ส่งตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) จ านวน 1-2 ครั้ง



• การรักษา
- การใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (Positive Airway 
Pressure: PAP) ปัจจุบันถือว่าเป็นการรักษาหลักและเป็นการ
รักษาที่ได้ผลดีมากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความรุนแรงปาน
กลางและรุนแรงมาก
- การใส่อุปกรณ์ทางทันตกรรม เหมาะส าหรับกลุ่มที่รุนแรง
น้อยหรือรุนแรงปานกลาง
- การผ่าตัดแก้ไขทางเดินหายใจในส่วนต่างๆที่มีภาวะตีบแคบ 
เช่น การผ่าตัดต่อมทอลซิล (โดยเฉพาะในเด็ก) การผ่าตัดแก้ไข
ผนังกั้นจมูกคด/เพดานอ่อน/กระดูกกราม โดยผลของการผ่าตัด
อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล



• การพยาบาล
เน้นไปที่การให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัวต่างๆ ดังนี้
การให้ค าแนะน าทั่วไป:

- การลดน้ าหนัก 
- การหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์และบุหรี่ 
-หลีกเลี่ยงการใช้ยานอนหลับต่างๆ
-แนะน าการนอนตะแคง
-ควบคุมรักษาระดับความดันโลหิตให้ปกติ
- หากปฏิบัติแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นควรปรึกษา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการรักษาที่เหมาะสมต่อไป



โรคหวดั (Acute Rhinopharyngitis : 
Common cold)

เป็นโรคติดเชื้อที่พบบ่อยมากที่สุดโรคหนึ่ง เกิดจากการติดเชื้อ
ไวรัสซึ่งมีหลายสายพันธุ์ พบบ่อยในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว 
หรือโดยเฉพาะช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง สามารถพบผู้ติดเชื้อ
ได้ทุกช่วงอายุ ในผู้ใหญ่จะเป็น 2-4 ครั้งต่อปี



การติดต่อ
ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งมีอยู่มากกว่า 100 ชนิดโดยส่วนใหญ่มัก
เป็นเชื้อไวรัสประเภทคอรีซา(Coryza virus) ได้แก่ไรโนไวรัส 
(Rhinovirus)) และอื่นๆ ติดต่อผ่านทางน้ ามูก น้ าลายและเสมหะ โดย
การหายใจเอาเชื้อที่กระจาย จากการไอหรือหายใจรดกัน หรือมือที่เปื้อน
เชื้อโรคสัมผัสจมูกหรือตา ระยะเวลาแพร่เชื้อสามารถแพร่ได้ก่อนเกิด
อาการและ 1-2 วันหลังเกิดอาการ



อาการที่พบ (Presentation) 
เมื่อเชื้อไวรัสเข้าสู่เยื่อบุโพรงจมูก เชื้อจะเกาะและเข้าสู่เซลล์เยื่อบุ แบ่งตัว
เพิ่มจ้านวนและท้าให้เซลล์ ถูกท้าลาย เกิดการอักเสบของเยื่อบุโพรงจมูก 
เยื่อบุบวมและแดงพบว่ามีการหลั่งของเมือกออกมา ใช้เวลาฟัก ตัวประมาณ 
1-3 วัน (โดยเฉลี่ย 10-12 ชั่วโมง) จึงจะแสดงอาการ อาการของโรคหวัด 
ได้แก่ คัดจมูก น้ ามูก ไหลลักษณะใส ไอ จาม เจ็บคอ เสียงแหบ อาจมีอาการ
ไขต้่ าๆ ปวดศีรษะเล็กน้อย ในผู้ใหญ่อาการจะน้อยมาก อาจมีแค่คัดจมูกและ
น้ ามูกไหล (ยกเว้นผู้ที่มีโรคประจ้าตัวเป็นโรคทางการหายใจ) อาการของโรค
มักเป็นไม่เกิน 2-5 วัน แต่อาจมีน้ ามูกไหลนาน 10-14 วัน



การปฏิบัติตัวของผู้ที่เป็นโรค
1. เนื่องจากเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ส่วนใหญ่จึงใช้วิธีการรักษาตาม

อาการ เช่น ยาลดน้ ามูก ยาลดไข้ จน อาการหายดีเอง การใช้ยา
ฆ่าเชื้อโดยไม่จ้าเป็นจะท้าให้เชื้อแบคทีเรียเกิดการดื้อยาได้ 

2. พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ ามากๆ (ควรเป็นน้ าอุ่น) รักษาร่างกายให้
อบอุ่น รับประทานอาหารอุ่น

3. หลีกเลี่ยงการจามหรือสั่งน้ ามูกอย่างรุนแรง เพราะจะท้าให้น้ ามูก
ที่มีเชื้อโรคเข้าไปในไซนัสเกิดการอักเสบ ติดเชื้อได้ 

4. เวลาไอหรือจามให้ใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากและจมูก 



การป้องกันการติดเชื้อ
1. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้คนที่เป็นโรคหวัด ลดการสัมผัสกับ

ผู้ป่วย หรือใช้ของร่วมกับผู้ป่วย หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ 
ล้างมือหลังสัมผัส อย่าเอามือสัมผัสหรือถูจมูก หรือขยีต้า

2. พักผ่อนให้เพียงพอ ออกก้าลังกายเป็นประจ้า 
3. หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ผู้ป่วยที่ก้าลังไอหรือจาม หลีกเลี่ยงที่มี

คนแออัดในช่วงที่มีการระบาด 
4. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ไม่สามารถป้องกันโรค

หวัดได้เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสคนละชนิด



ภาวะแทรกซ้อน 
1. คนที่เป็นโรคหวัดบางส่วน จะมีการติดเชื้อของแบคทีเรีย

ซ้อนร่วมด้วย ท้าให้มอีาการน้ ามูกข้น สีเหลืองหรือ เขียว มี
เสมหะเขียว 

2. 2. ไซนัสอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ เกิด
จากการติดเชื้อแบคทีเรียซ้อน 

3. 3. เยื่อบุตาอักเสบ
4. 4. หลอดลมอักเสบ หรือ ปอดอักเสบ
5. 5. ผู้ที่มีโรคประจ้าตัวเป็นโรคหอบหดื หรือ ถุงลมในปอด

โป่งพอง เมื่อเป็นโรคหวัด จะท้าให้อาการหอบเหนื่อย 
รุนแรงมากขึ้น 



ไขห้วดัใหญ่ 

(Influenza)
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เป็นโรคติดต่อที่
เกิดการระบาดใหญ่เป็นครั้งคราว เกิดจาก
การติดเชื้อไวรัส อินฟลเูอนซา 
(Influenza virus) หรือไวรัสไข้หวัดใหญ่ 
พบบ่อยในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว



การติดต่อ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ มีหลายสายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์เอ (Influenza A virus) 
พบได้ประมาณร้อยละ 80 เป็นสาเหตุของการระบาดใหญ่บ่อยครั้ง, ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
บี (influenza B virus) พบบ่อยรองลงมา และไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ซี (Influenza C 
virus) มีความรุนแรงน้อยไม่ค่อยมีความส าคัญ เชื้อไวรัสติดต่อ ผ่านทางน้ ามูก น้ าลายและ
เสมหะ โดยการหายใจเอาเชื้อที่กระจาย จากการไอหรือหายใจรดกัน หรือมือที่ เปื้อนเช้ือโรค
สัมผัสจมูก ผู้ที่มีเชื้อไวรัสในร่างกายสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ตั้งแต่ 1 วันก่อนท่ีจะมีอาการ 
และต่อไปได้อกี 3-5 วันหลังจากที่มีอาการแล้ว หรือบางรายไม่มีอาการก็สามารถแพร่เชื้อได้
เช่นกัน



อาการที่พบ (Presentation) 
หลังจากเชื้อไวรัสเข้าสู่ทางเดินหายใจ ใช้เวลาฟักตัวประมาณ 1-7 วัน 
(โดยเฉลี่ย 2-3 วัน) จะเริ่ม แสดงอาการ อาการของโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ 
ไข้สูงเฉียบพลัน (39-40 องศาเซลเซียส) ปวดศีรษะ ปวด กระบอกตา ปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลียมาก อาจมีอาการคัดจมูก ไอ จาม เจ็บคอ น้้ามูก
ไหลลักษณะใส หลอดลมอักเสบ อาจมีอาการทางระบบทางเดินอาหาร เช่น 
เบื่ออาหาร ถ่ายอุจจาระเหลว คลื่นไส้อาเจียน โดยส่วนใหญ่อาการจะหาย
เป็นปกติได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์ ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อน



ภาวะแทรกซ้อน 
ส่วนมากจะหายได้เองโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน ภาวะแทรกซ้อนที่พบ ได้แก่ 
1.โรคปอดอักเสบติดเชื้อ หลอดลมอักเสบ หากอาการรุนแรงมากจะเกิดภาวะการ
หายใจล้มเหลวได้ 
2. ภาวะสมดุลน้้าผิดปกติเนื่องจากมีไข้สูง ดื่มน้้าได้น้อยลง หรือมีอาเจียน
3. กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (พบน้อย)
4. สมองอักเสบ หรือ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (พบน้อย) 
5. ผู้ที่มีโรคประจ้าตัวเป็นโรคหอบหดื หรือ ถุงลมในปอดโป่งพอง เมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่ 
จะท้าให้อาการหอบ เหนื่อยรุนแรงมากขึ้น



การปฏิบัติตัวของผู้ที่เป็นโรค
1. เนื่องจากเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ส่วนใหญ่จึงใช้วิธีการรักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ยาลดน้้ามูก 

ยาแก้ไอจนอาการหายดีเอง การใช้ยาฆ่าเชื้อโดยไม่จ้าเป็นจะท้าให้เชื้อแบคทเีรียเกิดการดื้อยาได้
2. ในรายที่มีอาการรุนแรง หรือมีความเสี่ยงสูง อาจพิจารณาการใช้ยาต้านไวรัส
3. พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ ามากๆ (ควรเป็นน้ าอุ่น) รักษาร่างกายให้อบอุ่น อยู่ในท่ีที่อากาศถ่ายเท
4. เวลาไอหรือจามให้ใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากและจมูก หรือสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ
5. ในเด็กเล็กควรเช็ดตัวลดไข้บ่อยๆ เพราะไข้สูงอาจกระตุ้นให้ชักได้วิธีการเช็ดตัวควรใช้ผ้าชุบน้ าอุ่น

หรือน้ าธรรมดาเช็ด ไม่ควรใช้น้ าเย็นจัดหรือน้ าแข็งเช็ดตวั
6. ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ภูมิต้านทานโรคน้อย เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 

หรือผู้ป่วยท่ีกินยากดภูมิคุ้มกันอยู่



การป้องกันการติดเชื้อ
1. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้คนที่เป็นโรคหวัดหรอืไข้หวัดใหญ่ ลดการ

สัมผัสกับผู้ป่วย หรือใช้ของร่วมกับผู้ป่วย หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้
ล้างมือหลังสัมผัส อย่าเอามือสัมผัสหรือถูจมูก หรือขยี้ตา

2. พักผ่อนให้เพียงพอ ออกก้าลังกายเป็นประจ้า
3. หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ผู้ป่วยที่ก าลังไอหรือจาม หลีกเลี่ยงที่มีคน

แออัดในช่วงที่มีการระบาด 
4. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ

และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ปัจจุบันแนะน้าให้ฉีด วัคซีนได้ตั้งแต่อายุ 6 
เดือนขึ้นไป โดยวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญต่ามฤดูกาลควรฉีด
ทุก 1 ปีเนื่องจากมีการเปลี่ยนสายพันธุ์บ่อย



Thank you


