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วตัถุประสงค ์

- บอกถงึพยาธสิภาพ 
สาเหต ุการด าเนินโรค การ

รกัษา ของโรค

- สามารถบอกไดถ้งึการ
พยาบาล การดูแลชว่ยเหลอื

ผูป่้วยทีม่ปัีญหาการผนัแปร

ออกซเิจนได้



คอืโรคทีร่า่งกายมกีาร

ตอบสนองไวตอ่สิง่เรา้ตา่งๆ

มากกวา่ปกต ิท าใหเ้กดิ

อาการตา่งๆ เชน่ ไอ จาม 

น ้ามูกไหล มผีืน่คนั 

ทอ้งเสยี ถา่ยเป็นมูกเลอืด 

หอบ ลมพษิ ชอ็ก หรอือาจ

เสยีชวีติได้

โรคภูมแิพ้



ภูมแิพส้่งผลตอ่ระบบทางเดนิหายใจระบบทางเดนิหายใจ

สาเหตุของโรคภูมแิพข้องระบบทางเดนิหายใจ ส่วนมากเกดิ

จากสารกอ่ภูมแิพใ้นอากาศ

1. มอีาการระดบัเร ิม่ตน้ คอื น ้ามูกไหล จาม คนัจมูก คดั

จมูก หรอืทีค่นท ัว่ไปมกัเรยีกวา่ การแพอ้ากาศ

2. มอีาการรุนแรง เชน่ ไอ แน่นหน้าอก มอีาการหอบ ซึง่

เป็นอาการของโรคหอบหดื

3. ในกรณีเดก็เล็กๆ อาจเกดิจากการแพอ้าหารเชน่ นมววั 

ไข่ จงึแสดงอาการออกมาทางระบบหายใจได ้เชน่ หายใจ

ครดืคราด

https://www.doctorraksa.com/th-TH/blog/asthma


สาเหตุของโรคภูมแิพ

กรรมพนัธุ ์

หากพ่อหรอืแม่ ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นโรคภมูแิพ ้ก็มี

โอกาสทีล่กูจะเป็นโรคภมูแิพไ้ดป้ระมาณ 20-30% 
แตใ่นกรณีทีพ่่อและแม่ป่วยเป็นโรคภมูแิพท้ัง้คู ่มี

โอกาสทีล่กูจะเสีย่งตอ่การเป็นโรคภมูแิพม้ากถงึ 

60-70%
สิง่แวดลอ้ม

สาเหตมุาจากสิง่แวดลอ้มทีท่ าใหเ้กดิสารกอ่ภมูแิพ ้

เขา้สูร่า่งกายของเรา สารกอ่ภมูแิพส้ามารถเขา้สู่

รา่งกายไดห้ลายทาง เชน่ การหายใจ, การ
รบัประทานอาหาร หรอืแมแ้ตก่ารสมัผสัสารกอ่

ภมูแิพ ้เป็นตน้ เมือ่รา่งกายท าปฏกิิรยิากบัสารกอ่

ภมูแิพ ้ก็จะคอ่ยๆ แสดงอาการของโรคภมูแิพอ้อกมา



• สารกอ่ภูมแิพท้ีเ่ขา้สูร่า่งกายผ่านการ

หายใจ

• ไรฝุ่น

• ละอองเกสร

• สปอรข์องเชือ้รา

• ขนสตัว ์

• ฝุ่นควนัหรอืมลภาวะทางอากาศ

• อากาศเปลีย่นแปลง เชน่ ฝนตก เป็น

ตน้

• น ้าหอมหรอืสเปรยป์รบัอากาศ



1. มอีาการคดัจมูก น ้ามูกไหล จาม

2. มอีาการไอ แน่นหน้าอก หายใจมี

เสยีงหวดี โรคหอบหดื

3. คนัตา เคอืงตา แสบตา น ้าตาไหล 

ตาแดง

4. มอีาการบวมรอบรมิฝีปาก

5. แสบคอ น ้ามูกไหลลงคอ หรอืมี

อาการหูอือ้

6. มอีาการหอบ แน่นหน้าอก หายใจไม่

คล่อง หายใจมเีสยีงหวดี

อาการของโรคภูมแิพ้



1. ไซนสัอกัเสบ

2. รดิสดีวงจมูก

3. มอีาการนอนกรน

4. ปอดอดุก ัน้เร ือ้รงั

5. ผวิหนงัตดิเชือ้

6. คออกัเสบ

7. มอีาการไอเร ือ้รงั

8. หูช ัน้กลางอกัเสบ ปวดหู หรอืหูอือ้

ภาวะแทรกซอ้นจากโรคภูมแิพ้



1. การใชย้ารกัษา

แพทยจ์ะท าการวนิิจฉยัและพจิารณาในการจา่ยยาใหต้วัผูป่้วยตามความ

เหมาะสม ยาทีม่กัใชใ้นการรกัษาโรคภูมแิพ ้ไดแ้ก ่ยาลดอาการคดัจมูก, ยาพ่น
จมูก เป็นตน้

2. การฉีดวคัซนีรกัษาโรคภูมแิพ้

สามารถใหใ้นผูใ้หญ่และเดก็อายุต ัง้แต ่5 ปีเป็นตน้ไป วธิกีารรกัษาดว้ยการฉีด
วคัซนี คอื การใหส้ารกอ่ภูมแิพท้ีผู่ป่้วยแพเ้ขา้ไปสู่รา่งกาย โดยเร ิม่จากปรมิาณ

เพยีงเล็กน้อย ไปจนถงึปรมิาณทีม่ากขึน้ แพทยจ์ะฉีดสารกอ่ภูมแิพท้ีม่กีาร

ทดสอบ Skin Test แลว้เท่านัน้
3. หลกีเลีย่งสารกอ่ภูมแิพ ้และสารระคายเคอืง

หลกีเลีย่งสารกอ่ภูมแิพน้ัน้ๆ แตใ่นกรณีทีไ่ม่เคยเป็นโรคภูมแิพ ้อาจจะตอ้งหม ัน่

สงัเกตอาการเบือ้งตน้ของตนเอง หากมอีาการผดิปกตติามอาการบ่งชีข้องโรค

ภูมแิพ ้ใหส้นันิษฐานวา่อาจจะแพส้ารกอ่ภูมแิพ ้และควรหลกีเลีย่งในคร ัง้ตอ่ไป

การรกัษา



1. หลกีเลีย่งการสมัผสั สูดดม หรอื การรบัประทานอาหาร 

สารกอ่ภูมแิพ้

2. ควรรกัษาสุขภาพใหแ้ข็งแรง หม ัน่ออกก าลงักาย

สม ่าเสมอ

3. ควรนอนหลบัพกัผ่อนใหเ้พยีงพอ อย่างน้อย 8 ชัว่โมง

4. การลา้งจมูกดว้ยน ้าเกลอืเป็นประจ า จะท าใหห้ายใจได้

สะดวกมากยิง่ขึน้ รวมถงึอาการน ้ามูกเร ือ้รงั

5. หากตอ้งรกัษาดว้ยการรบัประทานยา ควรปฏบิตัติาม

ค าแนะน าและรบัประทานยาตามทีแ่พทยส์ ัง่อย่าง

เครง่ครดั

การปฏบิตัติวัเมือ่เป็นโรคภูมแิพ้



1. ควรท าความสะอาดรา่งกาย และสวมใสเ่สือ้ผา้ทีส่ะอาด

อยู่เสมอ

2. ควรท าความสะอาดทีอ่ยู่อาศยัอยู่เป็นประจ า 

โดยเฉพาะหอ้งนอนทีเ่กดิไรฝุ่นไดง่้าย

3. ควรดูแลรกัษาสุขภาพ และออกก าลงักายอยู่เป็น

ประจ า

4. ควรพกัผ่อนใหเ้พยีงพอ อย่างน้อยวนัละ 8 ชัว่โมง

5. ควรรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน ์รบัประทานให้

ครบถว้น

6. ควรงดพฤตกิรรมทีส่ง่ผลเสยีตอ่รา่งกาย เชน่ การสูบ

บุหรี,่ การดืม่แอลกอฮอล ์เป็นตน้
7. ควรหลกีเลีย่งสารเคมทีีม่ฤีทธิเ์ป็นกรด เชน่ ปรอท, 

สเตยีรอยด ์ เป็นตน้

การป้องกนัโรคภูมแิพ้



คอื วธิกีารทดสอบภูมแิพต้อ่สารชนิดตา่งๆ

ทางผวิหนงั โดยทางแพทยผ์วิหนงัจะเป็น

ผูท้ าการทดสอบภูมแิพด้ว้ยน ้ายาทดสอบ

ภูมแิพโ้ดยเฉพาะ ซึง่การทดสอบนีจ้ะท าให้

ผูป่้วยทราบไดว้า่ ตนเองมอีาการแพส้ารกอ่

ภูมแิพช้นิดใดบา้ง ซึง่วธิกีารทดสอบนี ้จะม ี

2 วธิ ีไดแ้ก่

1. การสะกดิผวิหนงั (Skin Prick Test)
2. การฉีดเขา้ใตผ้วิหนงั (Intradermal 

Test)

ตรวจความเสีย่งภูมแิพด้ว้ย Allergy Skin Prick Test



สามารถแบ่งเป็นทัง้ชนิด

เฉียบพลนัและเร ือ้รงั เป็นการอกัเสบ

ของหลอดลมใหญ่ หรอืหลอดลมคอ 

หรอืท ัง้หลอดลมใหญ่และหลอดลมคอ

เน่ืองจากมกีารระคายเคอืงหรอืการตดิ

เชือ้ไวรสัและแบคทเีรยีท าใหเ้ยือ่บุ

หลอดลมเกดิการอกัเสบบวม ท าใหก้าร

ไหลผ่านอากาศท าไดไ้ม่ดี

โรคหลอดลมอกัเสบ(Bronchitis)



สาเหตุ

เกดิจากการตดิเชือ้แบคทเีรยี ไวรสั ไมโค

รพลาสมา พยาธ ิและการระคายเคอืง เชน่ 

อากาศเย็น ฝุ่นละออง การสบูบหุร ี ่แกส๊ชนิด

ตา่งๆ

พยาธสิภาพ

เร ิม่ดว้ยมอีาการบวมของเยือ่เมอืกทีบุ่

หลอดลม และขยายลงไปถงึช ัน้ใตเ้ยือ่บุ ท าให ้

บรเิวณช ัน้เยือ่บแุละช ัน้ใตเ้ยือ่บอุกัเสบ บวม 

ขดัขวางการท างานของcilia ท าใหเ้กดิเสมหะ
เกาะคา้งอยู่ในหลอดลม



การประเมนิผูป่้วยโรคหลอดลมอกัเสบ

- ซกัประวตั ิและอาการแพ ้
- ตรวจรา่งกาย ไดแ้ก ่ฟังเสยีงRhonchi
- การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร และการตรวจพเิศษอืน่ๆ เชน่ การ

ตรวจเสมหะ CXR
การรกัษา

- เป้าหมายการรกัษา เป็นการประคบัประครองไม่ใหโ้รคลกุลาม 
และป้องกนัการตดิเช ือ้เพิม่เตมิ

- ใชย้า เชน่ ยาบบรเทาอาการไอ ยาขยายหลอดลม ยาปฏชิวีนะ
ยาลดไข ้

- รกัษาตามอาการ เชน่ การดืม่น า้ใหเ้พยีงพอ พกัผ่อน ลด

กจิกรรม



ภาวะแทรกซอ้น
จากการตดิเช ือ้ของหลอดลมจน

ลามไปทีป่อด ซ ึง่มผีลท าใหเ้กดิปอดอกัเสบ 

(Pneumonia) ได ้อาจกลายเป็น
หลอดลมอกัเสบชนิดเร ือ้รงัได ้หรอืในกรณี

ทีเ่ลวรา้ยยิง่ขึน้ไปอกีอาจท าใหผู้ป่้วยเป็น

โรคถงุลมโป่งพองได ้   นอกจากน้ันการ

เกดิซ า้ของโรคหลอดลมอกัเสบในชว่ง

ระยะเวลาเพยีงสัน้ ๆ อาจน าไปไปสูก่าร

พฒันาใหเ้ป็นโรคปอดอดุกัน้เร ือ้รงัไดอ้กี

ดว้ย



วธิป้ีองกนัหลอดลมอกัเสบ
โดยทัว่ไปหลอดลมอกัเสบชนิดเฉียบพลนัสามารถ

หายเองไดใ้นเวลาอนัสัน้ โดยทีผู่ป่้วยตอ้งดแูลรกัษาตวัเอง

อย่างเหมาะสม เชน่ พกัผ่อนใหเ้พยีงพอ ดืม่น า้สะอาดใหม้าก ๆ 

หลกีเลีย่งสาเหตทุีท่ าใหร้า่งกายมภีมูติา้นทานต า่ลง ไดแ้ก ่

ความเครยีด นอนหลบัพกัผ่อนไม่เพยีงพอ หรอืตอ้งสมัผสั

อากาศทีเ่ย็นมาก ๆ ระมดัระวงัคนรอบขา้งทีเ่ป็นโรคซึง่อาจแพร่

เช ือ้ใหไ้ด ้ ควรหลกีเลีย่งการสบูบหุร ี ่หลกีเลีย่งควนั ฝุ่น 

สารเคม ีและสารระคายเคอืงตา่งๆ รวมไปถงึการป้องกนัอืน่ ๆ 

เชน่ หมั่นลา้งมอืใหส้ะอาดอยูู่เสมอ ใสห่นา้กากอนามยัเมือ่มี

อาการป่วยเพือ่ไม่ใหแ้พรเ่ช ือ้ไปสูผู่อ้ืน่ได ้



เป็นอาการปอดตดิเชือ้และ

เกดิภาวะอกัเสบ ท าใหม้อีาการ

เชน่ มไีข ้ไอ เจบ็หน้าอก หรอืหอบ

เหน่ือย เป็นตน้ โดยอาจเกดิจาก

เชือ้แบคทเีรยี เชือ้ไวรสั เชือ้รา 

หรอืพยาธ ิหากเกดิการตดิเชือ้จาก

สารเคมหีรอืยาบางอย่าง

โรคปอดอกัเสบ (Pneumonia)



อาการ
มไีข ้ไอ เจบ็หน้าอก และหอบเหน่ือย 

ซึง่อาการเหล่านีอ้าจมไีม่ครบทุกอย่างกไ็ด ้

ส่วนใหญ่มกัมอีาการตดิเชือ้ของทางเดนิ

หายใจส่วนตน้ หรอืโรคหวดัน ามากอ่น 

หลงัจากนัน้จงึมอีาการไอ และหายใจหอบ

ตามมา ผูป่้วยบางรายอาจมอีาการปวดศรีษะ 

ออ่นเพลยี ปวดเมือ่ยกลา้มเนือ้ เจบ็คอ ปวด

ทอ้ง เบือ่อาหาร คลืน่ไส ้อาเจยีน รวมอยู่ดว้ย



สาเหตุ
โดยส่วนใหญ่จะเกดิจากเชือ้ไวรสั หรอืแบคทเีรยี โดยสามารถตดิตอ่ไดจ้ากการ

หายใจเอาเช ือ้ทีแ่พรก่ระจายอยู่ในอากาศเขา้ไป ประเภทของโรคปอดบวม หรอืปอดอกัเสบ 

สามารถแบ่งไดจ้ากชนิดของเชือ้โรคทีเ่ป็นสาเหต ุและสถานทีท่ีไ่ดร้บัการตดิเช ือ้ ซ ึง่

สามารถเกดิไดจ้ากสาเหตหุลกั 2 กลุ่ม คอื ปอดบวม ปอดอกัเสบทีเ่กดิจากการตดิเช ือ้ 
และทีไ่ม่ไดเ้กดิจากการตดิเช ือ้ ปัจจบุนันิยมจ าแนกตามสภาพแวดลอ้มทีเ่กดิปอดบวม 

ดงันี้

- ปอดอกัเสบชมุชน (Community-Acquired Pneumonia ) หมายถงึ ปอด
อกัเสบเน่ืองจากการตดิเช ือ้จลุนิทรยีน์อกโรงพยาบาล

- ปอดอกัเสบในโรงพยาบาล (Nosocomial Pneumonia หรอื Hospital-
Acquired Pneumonia) หมายถงึ ปอดอกัเสบทีเ่กดิขึน้ในผูป่้วย หลงัจากรบัไวร้กัษาตวั
ในโรงพยาบาลตัง้แต ่48 ช ัว่โมงขึน้ไป ผูป่้วยประเภทนีจ้ะมอีาการทีร่นุแรง เพราะป่วยเป็น

โรคอืน่ ๆ อยู่กอ่นแลว้



การวนิิจฉยั

- ซกัถามประวตัิ
- ตรวจรา่งกาย 
- การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 

เชน่ การตรวจเสมหะ ตรวจเลอืด 

- การตรวจพเิศษ เชน่ CXR



การรกัษา
- การรกัษาตามอาการทัว่ไป การใหย้าลดไข ้ใหส้ารน า้ทางหลอดเลอืด 

ใหอ้อกซเิจน ตามอาการของผูป่้วย

- การรกัษาปอดบวมทีเ่กดิจากเช ือ้แบคทเีรยี การใหย้าปฏชิวีนะ มกัใชใ้น
ผูป่้วยทีอ่าการไม่รนุแรง และไม่มอีาการแทรกซอ้น อาจใหก้ารรกัษาแบบผูป่้วย

นอก ดว้ยยาปฏชิวีนะชนิดรบัประทาน

- การรกัษาปอดบวมทีเ่กดิจากเช ือ้ไวรสั โดยสว่นใหญ่โรคปอดบวมจาก
เช ือ้ไวรสัมกัหายไดเ้องภายใน 1-3 สปัดาห ์แตห่ากอาการไม่ดขีึน้ อาจมอีาการ

รนุแรงหรอืรนุแรงมาก เกดิภาวะแทรกซอ้นตา่งๆ ควรอยู่ในความดแูลของแพทย ์

อย่างใกลช้ดิและไดร้บัการรกัษาตวัในโรงพยาบาล



ภาวะแทรกซอ้น

1. ฝีในปอด

2. ตดิเชือ้แบคทเีรยีในกระแสเลอืด

3. มกีารสะสมของของเหลวรอบปอด

4. หายใจล าบาก

5. หลอดลมพอง (Bronchiectasis) 



การป้องกนั
การป้องกนัส าหรบัผูท้ีย่งัไม่ตดิเช ือ้

1. หลกีเลีย่งการอยู่ในทีแ่ออดั

2. หลกีเลีย่งควนัไฟ หรอืควนับหุร ี่

3. ดแูลใหค้วามอบอุน่รา่งกายอยู่เสมอ โดยใสเ่สือ้ผา้หนา ๆ ในเวลา

ทีอ่ากาศเย็น

4. รบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน ์ใหค้รบ 5 หมู่ และเพยีงพอ
5. แนะน าใหก้ลุม่เสีย่งรบัการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคปอดบวม



การป้องกนัอาการก าเรบิของผูป่้วย
1. ควรหลกีเลีย่งการอยู่ในทีแ่ออดั และควรสวมหนา้กาก

อนามยั เพือ่ไม่ใหม้กีารแพรเ่ช ือ้ไปยงัผูอ้ืน่

2. ควรอยู่ในสถานทีท่ีอ่ากาศถา่ยเทไดส้ะดวก

3. ควรหมัน่ลา้งมอืใหส้ะอาดอยู่เสมอ

4. ดแูลรกัษาตามอาการ เชน่ หากมไีขส้งูควรเชด็ตวั

รบัประทานยาลดไข ้และดืม่น ้ามาก ๆ



ฝีในปอดสว่นใหญ่เกดิจากการตดิเชือ้

อยา่งรนุแรง มกีารท าลายเนือ้ปอดจนเกดิ

เป็นโพรงขึน้ ภายในโพรงประกอบดว้ยเศษ

เนือ้ตาย เลอืด หนอง และจลุชพีทีเ่ป็นสาเหต ุ

แตบ่างคร ัง้ฝีในปอดอาจเกดิจากกอ้นมะเรง็ที่

กดักนิเนือ้ปอดจนเป็นโพรงแผล 

ฝีในปอด (Lung abcess)



สาเหตุ
- โดยการส าลกั
- เกดิหลงัการเป็นโรคปอดอกัเสบรนุแรง
- เกดิจากการตดิเช ือ้ซ า้ในปอดทีพ่ยาธสิภาพ

อยู่เดมิ เชน่ มมีะเรง็หลอดลมหรอืถงุน า้

- เกดิจากฝีทีต่บั หรอืฝีในชอ่งทอ้งแตกทะลุ
ผ่านกระบงัลมเขา้ไปในเนือ้ปอด

- เกดิจากกระแสเลอืดพดัพาลิม่เลอืดทีม่เีช ือ้
เขา้มาตดิทีป่อด (Septic emboli)



อาการ
กอ่นจะเกดิฝีในปอดผูป่้วยจะมอีาการแบบปอดบวมทัว่ไปเป็นเวลา

ประมาณ 1-3 สปัดาห ์เมือ่มฝีีในปอดเกดิขึน้ ผูป่้วยจะไอมเีสมหะเป็นหนอง
จ านวนมาก มกีลิน่เหม็น และบอ่ยคร ัง้ทีเ่สมหะมเีลอืดปน ผูป่้วยจะมไีขเ้กอืบ

ตลอดเวลา ออ่นเพลยี เหน่ือยง่าย เจ็บหนา้อก

ภาวะแทรกซอ้นทีพ่บไดบ้อ่ยคอื หลอดลมพอง ฝีแตกเขา้ชอ่งเยือ่หุม้ปอด 

และเช ือ้กระจายเขา้กระแสโลหติแลว้ไปท าใหเ้กดิเป็นฝีทีอ่วยัวะอืน่ ๆ อกี



การวนิิจฉยั
- ซกัประวตัิ
- ตรวจรา่งกาย
- การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร และ

การตรวจพเิศษ เชน่ bronchoscope



การรกัษา
- การใหย้าปฏชิวีนะรว่มกบัการระบายหนองออกจากปอด ซึง่

โดยมากใชว้ธิเีคาะปอด และใหย้าละลายเสมหะ

- การรกัษาตามอาการ และแบบประคบัประคอง คอื กระตุน้
การไอ การไดร้บัน ้าอย่างเพยีงพอ

- การผ่าตดั สว่นใหญ่ใชร้กัษาในกรณีทีโ่พรงหนองมขีนาด

ใหญ่ มกีารตดิเชือ้ซ า้ๆ ในรายทีส่งสยัวา่มมีะเรง็รว่มดว้ย



สาเหตุ

สาเหตขุองโรคนีท้ีม่กัพบไดบ้่อย เชน่ 

ปอดอกัเสบ วณัโรคปอด มะเรง็ปอด ภาวะหวัใจ

วาย เยือ่หุม้หวัใจอกัเสบ ฝีตบัอะมบีา ตบัแข็ง 

ตบัออ่นอกัเสบ เอสแอลอ ีโรคปวดขอ้รมูา

ตอยด ์ โรคไตเนโฟรตกิ เมลอิอยโดซสิ แอน

แทรกซ ์บรเูซลโลซสิ เป็นตน้

ภาวะมหีนองในโพรงเยือ่หุม้ปอด (Empyema)



อาการ
อาการทีส่ าคญัของโรคนี ้คอื เจ็บแปลบเมือ่หายใจแรงๆ แน่น

หนา้อก หายใจหอบเหน่ือย อาการอืน่ๆ ทีข่ึน้กบัสาเหตขุองโรค เชน่ 

ไข ้ไอเร ือ้รงั เบือ่อาหาร น ้าหนักลด ปวดขอ้ ปวดทอ้ง บวม เป็นตน้ 

ใน รายทีเ่ป็นในระยะเร ิม่แรกอาจไม่มอีาการแสดงอะไร   แตม่กัจะ

ตรวจพบโดยบงัเอญิจากการตรวจ สขุภาพ



การวนิิจฉยั
แพทยจ์ะวนิิจฉัยโดยการเอกซเรย ์อลัตราซาวด ์ เจาะปอด

น าน ้าหรอืหนองจากการตรวจยอ้มและ เพาะเชือ้หรอืตรวจหา

เซลลม์ะเรง็ อาจจ าเป็นตอ้งเจาะเนือ้เยือ่หุม้ปอดน าไปตรวจชิน้เนือ้ใน

บางราย ถา้พบมหีนองมกัเป็นจากปอดอกัเสบ ถา้หนองสเีหมอืน

กะปิมกัเป็นจากฝีตบัอะมบีา ถา้น ้าเหลอืง สเีหมอืนฟางขา้วมกัมี

สาเหตจุากวณัโรคปอด หรอืมะเรง็ปอด หรอืถา้เป็นน า้เลอืดก็แสดง

วา่เป็น มะเรง็ปอด



การรกัษา

การรกัษาขึน้อยูก่บัระยะของโรค หากเป็นระยะเร ิม่ 

แรกวธิกีารรกัษาคอืการใสท่่อระบายหนอง ออก หาก

สามารถระบายหนองออกไดห้มดและอาการผูป่้วยดขีึน้ไม่

จ าเป็นตอ้งท าการผ่าตดัเพยีงแตต่อ้งใหย้าปฏชิวีนะนาน

อยา่งนอ้ย 2-4 สปัดาห ์



การดูแล
อธบิายเกีย่วกบัการเจาะปอดใหผู้ป่้วยทราบ กอ่นท า

บอกผูป่้วยใหท้ราบ ดแูลใหอ้อกซเิจน ใหย้าปฏชิวีนะ

ตามแผนการรกัษา กระตุน้ใหผู้ป่้วยหายใจลกึๆ เพือ่ชว่ย

ใหป้อดขยายตวั ดแูลท าแผลท่อเจาะปอด ดวูา่มกีาร

เคลือ่นขึน้ลงของน ้าในขวดทีเ่ป็น Underwater-seal 
ดฟูองปดุในขวด Water-seal



เป็นโรคทีเ่กดิจากการหดตวัหรอืตบีตนัของ

ระบบทางเดนิหายใจ เยือ่บผุนังหลอดลมอกัเสบ ท า

ใหไ้วตอ่สิง่กระตุน้ หรอืสิง่แปลกปลอมทีเ่ขา้มาใน

รา่งกายมากกวา่คนปกต ิเกดิการหดเกรง็ตวัของ

กลา้มเนือ้บรเิวณหลอดลม ท าใหห้ายใจล าบาก 

หายใจมเีสยีงวีด้ อากาศเขา้สูป่อดนอ้ยลง หายใจไม่

อิม่ มอีาการไอ เจ็บหนา้อก

โรคหอบหดื (Asthma)



สาเหตุ

- พนัธกุรรม
- โรคภมูแิพ ้
- สารเคมี
- การออกก าลงักาย
- ภาวะทางอารมณ์



อาการ
- มปัีญหาเร ือ่งการหายใจ ผูป่้วยหายใจสัน้ หายใจล าบาก 

หรอืหายใจไม่อิม่

- มอีาการเจ็บหนา้อก หรอืมอีาการแน่นหนา้อก มกัจะมา
พรอ้มกบัอาการเหน่ือยหอบ

- หายใจสัน้ ชว่งหายใจออกยาว และมเีสยีงวีด๊ ชว่งอกนูน ใช ้

กลา้มเนือ้ชว่ยหายใจ

- มปัีญหาในการนอนหลบั โดยปัญหามาจากการหายใจ
ล าบาก



อาการเรง่ดว่นทีค่วรพบแพทย ์
- อาการหายใจหอบถี ่หรอืหายใจ

ล าบากมเีสยีง แย่ลงอย่างรวดเรว็

-พ่นยาแลว้ไม่ดขีึน้
- มอีาการหายใจหอบเมือ่ท ากจิกรรม

ทีต่อ้งใชก้ าลงัรา่งกายเพยีงเล็กนอ้ย



การวนิิจฉยั
- ซกัประวตั ิ
- ตรวจรา่งกาย
- ตรวจสมรรถภาพของปอด โดยใช ้Spirometry หรอื 

Peak Flow Meter หรอื Bronchial Provocation Test หรอื 
Pulse Oximetry

- การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร การตรวจพเิศษ



ความรุนแรง แบ่งออกเป็นระดบั
- มอีาการนาน ๆ คร ัง้ (Intermittent Asthma) มอีาการ

นอ้ยกวา่ 1 คร ัง้/สปัดาห ์หรอืมอีาการกลางคนืนอ้ยกวา่ 2 คร ัง้/
เดอืน

- มอีาการรนุแรงนอ้ย (Mild Persistent Asthma) มี
อาการมากกวา่ 1 คร ัง้/สปัดาห ์หรอืมอีาการกลางคนืมากกวา่ 2
คร ัง้/เดอืน

- มอีาการรนุแรงปานกลาง (Moderate Persistent 
Asthma) มอีาการเกอืบทกุวนั หรอืมอีาการกลางคนืมากกวา่ 2
คร ัง้/สปัดาห ์

- มอีาการรนุแรงมาก (Severe Persistent Asthma) มี
อาการตลอดเวลา



การรกัษา
รกัษาดว้ยยา ยาทีใ่ชร้กัษาหอบหดื จ าแนกออกเป็น 2 กลุม่ คอื 

- ยาทีใ่ชค้วบคมุโรคหดื (Controllers) ตอ้งใชเ้ป็นประจ าเพือ่การ
รกัษาอาการอกัเสบเร ือ้รงัของหลอดลม ยาทีม่ปีระสทิธภิาพดทีีส่ดุคอืยาคอรต์โิคส

เตยีรอยดช์นิดสดู (Inhaled Corticosteroid) และยงัมยีากลุม่อืน่ ๆ ทีส่ามารถ
ใชไ้ด ้เชน่ ยาตา้นลวิโคไทรอนี (Leukotriene Modifier Antagonist) เป็นตน้

- ยาทีใ่ชบ้รรเทาอาการโรคหดื (Relievers) ใชเ้พือ่บรรเทาอาการ
หอบ จะใชย้ากลุม่นีเ้ฉพาะเมือ่มอีาการ ไดแ้ก ่ยาพ่นขยายหลอดลมชนิดเบตา้ 2 
(Beta2-agonists) มผีลใหก้ลา้มเนือ้เรยีบในหลอดลมคลายตวั



ภาวะแทรกซอ้น
โดยทัว่ไปแลว้โรคหอบหดืจะไม่มภีาวะแทรกซอ้นทีร่นุแรง แต่

ในรายทีม่อีาการรนุแรงและเร ือ้รงั อาจจะมแีบคทเีรยีแทรกซอ้นท าให ้

เป็นไซนัสอกัเสบ หรอืบางรายถงึกบัเป็นเนือ้งอกในโพรงจมูก อาการ

แทรกซอ้นและผลกระทบอืน่ ๆ เชน่ การไดร้บัผลขา้งเคยีงจากการใช ้

ยารกัษาโรคหอบหดืเป็นเวลานาน หรอืหลอดลมตบีแคบลงอย่าง

ถาวร ท าใหม้ปัีญหาในการหายใจ และเกดิผลกระทบตอ่คณุภาพ

ชวีติดา้นอืน่ ๆ ตามมา



วธิกีารพ่นยา
1. ถอืหลอดยาในแนวตัง้ โดยใหป้ากหลอดยาทีม่ฝีาครอบอยูด่า้นลา่ง
2. เขย่าหลอดยาในแนวดิง่ 5 – 10 คร ัง้

3. ตอ่หลอดยาเขา้ชอ่งเสยีบกระบอก 
4. ครอบหนา้กากใหค้ลมุทัง้ปากและจมูก
5. กดหลอดยา 1 คร ัง้ หายใจตามปกต ินับ 1 – 10 กรณีใชย้ามากกว่า 

1 กด รอ 1 นาทแีลว้คอ่ยกดยาใหม่

6. ถา้ยาพ่นเป็นสเตยีรอยด ์ (steroid) ควรบว้นปากดว้ยน า้เปลา่ทุกคร ัง้
หลงัพ่นยา ลา้งหรอืเชด้ผวิหนังบรเิวณทีค่รอบหนา้กาก



การป้องกนั

การป้องกนัและควบคมุอาการของโรคหอบหดื มีดงันี้

- ตรวจสอบการหายใจ ผูป่้วยควรสงัเกตอาการ หรอืสญัญาณเบือ้งตน้กอ่นทีอ่าการหอบจะก าเรบิ เชน่ 

การไอ หายใจมเีสยีง หายใจสัน้ ซ ึง่จะชว่ยใหผู้ป่้วยสงัเกตอาการไดด้ยีิง่ขึน้

- รบัวคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ่ วคัซนีป้องกนัปอดบวม เพือ่ป้องกนัการเกดิโรคเหล่านีท้ีเ่ป็นตวักระตุน้

อาการของโรคหอบหดื

- หลกีเลีย่งสิง่กระตุน้โรค หลกีเลีย่งสารกอ่ภูมแิพต้า่ง ๆ ทีไ่ดก้ล่าวในขา้งตน้ เพือ่ไม่ใหเ้กดิอาการ หรอื
อาการก าเรบิ

- พบแพทยแ์ละรบัการตรวจอย่างสม ่าเสมอ อยู่ในความดแูลของแพทยอ์ย่างใกลช้ดิ ป้องกนัการเกดิ
ภาวะแทรกซอ้น และเพือ่ใหส้ามารถ- - ควบคมุอาการของโรคใหเ้ป็นปกต ิใชย้าตามทีแ่พทยส์ัง่เพือ่
บรรเทาอาการของโรคใหผู้ป่้วยใชช้วีติประจ าวนัไดอ้ย่างปกตยิาวนานทีสุ่ด

- ผูป่้วยควรไดร้บัความรูเ้บือ้งตน้ เชน่ การใชย้าใหถ้กูตอ้งและสม ่าเสมอ การใชอ้ปุกรณพ่์นยา การ

ดแูลตวัเองอย่างถกูวธิี

- รบัประทานอาหารทีม่คีณุคา่ทางโภชนาการอย่างพอเหมาะ รบัประทานอาหารทีช่ว่ยลดการอกัเสบ

และการอดุตนับรเิวณทางเดนิหายใจ ไดแ้ก ่ผกัผลไมส้ด เมล็ดธญัพชื เนือ้ปลา ดืม่น ้าสะอาดมาก ๆ



COPD (Chronic 
Obstructive Pulmonary 
Disease) หรอืโรคปอดอดุกัน้
เร ือ้รงั เกดิจากปอดไดร้บัความ

เสยีหายอย่างเร ือ้รงัจน

กอ่ใหเ้กดิปัญหาเกีย่วกบัการ

หายใจ

โรคปอดอดุก ัน้เร ือ้รงั (COPD )



สาเหตุ
- การไดร้บัสารอนัตรายเขา้สู่

รา่งกายเป็นเวลานาน

หรอือาจเกดิจากหลายปัจจยั

รวมกนั ไดแ้ก ่ การสบูบหุร ี่

- การสดูดมควนั ฝุ่น หรอืสารเคม ี
- มลพษิทางอากาศ 
- พนัธกุรรม ผูป่้วย COPD บาง

รายอาจป่วยดว้ยโรค

ทางพนัธกุรรมหายากจากการ

ขาดอลัฟ่า 1 (Alpha-1-Antitrypsin 
Deficiency)



สว่นปัจจยัเสีย่งอืน่ ๆ ทีอ่าจท าใหเ้กดิโรคนี ้ไดแ้ก่

- โรคประจ าตวั เชน่ ผูท้ีเ่ป็นโรคหอบหดืแลว้สบูบหุร ี่
- อาย ุCOPD จะคอ่ย ๆ เกดิอาการอย่างชา้ ๆ ซ ึง่ผูป่้วยสว่น

ใหญ่มกัตรวจพบโรคเมือ่อายมุากขึน้ โดยเฉลีย่อาย ุ40 ปีขึน้ไป

- เด็กทีค่ลอดกอ่นก าหนด อาจสง่ผลใหเ้กดิการเจรญิเตบิโต
ผดิปกตขิองหลอดลมและเนือ้ปอด ซึง่อาจกลายเป็น COPD ไดใ้น

ภายหลงั



อาการของ
อาการของ COPD พฒันาอย่างคอ่ยเป็นค่อย

ไปในเวลาหลายปี ในชว่งแรกอาจไม่มอีาการใด 

ๆ มอีาการเพยีงเล็กนอ้ย โดยอาการของ 

COPD ทีพ่บไดบ้่อย ไดแ้ก่
- หอบ โดยเฉพาะเวลาตอ้งออกแรงหรอื

ท ากจิวตัรประจ าวนั

- ไอหรอืไอเร ือ้รงั มเีสมหะเหนียวขน้
ปรมิาณมาก

- หายใจล าบาก มเีสยีงหวดีในล าคอ
ตลอดเวลา

- เกดิการตดิเชือ้ทีป่อดบอ่ย ๆ



การวนิิจฉยั 
- ซกัประวตัทิ ัว่ไป
- ตรวจรา่งกายเบือ้งตน้
- การตรวจสมรรถภาพปอดโดยใชส้ไปโรเมตรยี ์

(Spirometry) 
- การตรวจเอกซเรยท์รวงอก
- การตรวจเลอืด
- การตรวจซที ีสแกน
- การตรวจอืน่ ๆ เชน่ การวดัความเขม้ขน้ของ

ออกซเิจนในเลอืด การตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ การตรวจหวัใจดว้ย

คลืน่เสยีงความถีส่งู การตรวจเสมหะดกูารตดิเช ือ้



การรกัษา
- การเลกิสบูบหุร ี่
- การหลกีเลีย่งมลพษิและสารเคมี
- การใชย้า ไดแ้ก ่ยาขยายหลอดลม แบง่เป็น 2 ชนิด คอื ยาชนิดออก

ฤทธิส์ ัน้ ส าหรบัรกัษาผูป่้วยทีม่อีาการก าเรบิเป็นระยะและยาชนิดออกฤทธิย์าว ใช ้

ป้องกนัอาการเกีย่วกบัการหายใจทีเ่กดิเป็นประจ า

- ยาคอรต์โิคสเตยีรอยด ์
- ยาปฏชิวีนะ
- ยาชนิดอืน่ ๆ เชน่ ยาทโีอฟิลลนี อาจชว่ยใหห้ายใจไดส้ะดวกขึน้ และ

ป้องกนัการก าเรบิของโรค

- การรกัษาอืน่ๆ ไดแ้ก ่การฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอด การบ าบดัดว้ย
ออกซเิจน การผ่าตดั เป็นตน้



ความรุนแรง
ระดบั 1 ไม่รนุแรง ไม่สามารถสงัเกตอาการไดอ้ย่างชดัเจน

ระดบั 2 ปานกลาง อาการของโรคเร ิม่สงัเกตเห็นได ้

ระดบั 3 รนุแรง อาการของโรคเกดิขึน้ถีม่ากขึน้ บางคร ัง้อาจก าเรบิ

ฉับพลนัและรนุแรงเป็นระยะ ท าใหผู้ป่้วยท ากจิกรรมปกตไิดล้ าบาก

ระดบั 4 รนุแรงมาก อาการทีเ่ป็นอยู่รนุแรงจนไม่สามารถท ากจิกรรม

ในชวีติประจ าวนัได ้อาจเกดิภาวะแทรกซอ้นตา่ง ๆ 



ภาวะแทรกซอ้น
- ภาวะความดนัหลอดเลอืดปอดสงู 

- การตดิเชือ้ในระบบทางเดนิหายใจ
- โรคหวัใจ
- โรคกระดกูพรนุ
- ภาวะโพรงเยือ่หุม้ปอดมอีากาศ หรอื
โรคปอดแตก 

- มะเรง็ปอด
- โรคซมึเศรา้ 



การป้องกนั
การป้องกนั COPD อาจท าไดเ้ฉพาะบางสาเหต ุเพราะปัจจยับางอย่างไม่

สามารถเปลีย่นแปลงได ้การทราบประวตัดิา้นสขุภาพของตนเองและครอบครวัจะ

ชว่ยหลกีเลีย่งปัจจยักระตุน้และลดความเสีย่งในการเกดิโรคได ้รวมทัง้การปรบั

พฤตกิรรมการใชช้วีติ ดงันี ้  

- ไม่สบูบหุร ี ่เลกิบหุร ี ่และหลกีเลีย่งการรบัควนับหุร ีม่อืสอง บหุร ีห่รอืยาสบูทุก
ชนิดลว้นประกอบดว้ยสารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายตอ่ระบบทางเดนิหายใจ และเป็น

สาเหตหุลกัของโรคนี ้การใชส้ารเหลา่นีเ้ป็นเวลานานจะเรง่ใหเ้กดิโรคขึน้มาได ้

โดยเฉพาะผูท้ีม่คีวามเสีย่งเกดิโรคนีส้งู เชน่ ผูส้งูอายุ ผูท้ีเ่ป็นโรคพนัธกุรรมจาก

การขาดโปรตนีอลัฟ่า 1 หรอืผูท้ีเ่ป็นโรคหดื  

- หลกีเลีย่งมลพษิทางอากาศ การสดูดมอากาศทีป่นเป้ือนสารเคม ีฝุ่นละออง 
หรอืสารใด ๆ ในปรมิาณมากสามารถสรา้งความระคายเคอืงแกร่ะบบทางเดนิ

หายใจและอาจกอ่ปัญหาสขุภาพตามมาได ้จงึควรสวมอปุกรณป้์องกนัหรอื

หลกีเลีย่งการอยู่ในสถานทีท่ีม่มีลพษิทางอากาศสงูเป็นเวลานาน



Thank 
you


