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วัตถุประสงค์
o สามารถบอกถึงความหมาย สาเหตุ อาการ การรักษาของผู้ที่มี

ปัญหาระบบประสาทและประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว

o สามารถบอกถึงการดูแลผู้ที่มีปัญหาระบบประสาทและ
ประสาทสัมผัสและการเคลือ่นไหว



โรคลมชัก (Epilepsy) 

• คือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง
ซึ่งท าหน้าที่ในการควบคุมการท างานของร่างกาย จนท าให้
เกิดอาการชัก 

• โรคลมชักสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย แต่ก็มักจะพบ
ในผู้ป่วยเด็ก และผู้สูงอายุ

• โดยโรคลมชักนั้นไม่สามารถรักษาให้หายขาด แต่สามารถ
ช่วยให้อาการสงบและไม่มีอาการชักก าเริบได้หากผู้ป่วย
รับประทานยาอย่างต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง



โรคลมชัก (Epilepsy) 

• อาการ แบ่งเป็น 3 แบบ ได้แก่ 

• อาการชักที่มีผลต่อทุกส่วนของสมอง (Generalized Seizures) 

1. อาการชักแบบเหม่อลอย (Absence Seizures) 

2. อาการชักแบบชักเกร็ง (Tonic Seizures) 

3. อาการชักแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Atonic Seizures)

4. อาการชักแบบชักกระตุก (Clonic Seizures) 

5. อาการชักแบบชักกระตุกและเกร็ง (Tonic-clonic Seizures)

6. อาการชักแบบชักสะดุ้ง (Myoclonic Seizures)



โรคลมชัก (Epilepsy) 

• อาการชักเฉพาะส่วน (Partial หรือ Focal Seizures)

1. อาการชักแบบรู้ตัว (Simple Focal Seizures) ส ำหรับอำกำรชักประเภทนี้ ขณะที่เกิด
อำกำร ผู้ป่วยจะยังคงมีสติครบถ้วน โดยผู้ป่วยอำจมีควำมรู้สึกแปลก ๆ หรือมีควำมรู้สึกวูบ ๆ ภำยในท้อง บ้ำงก็
อำจรู้สึกเหมือนมีอำกำรเดจำวู 

2. อาการชักแบบไม่รู้ตัว (Complex Partial Seizures) สำมำรถเกิดข้ึนโดยที่ผู้ป่วยอำจไม่
รู้ตัวและไม่สำมำรถจดจ ำได้ว่ำเกิดอำกำรขึ้นเมื่อใด นอกจำกนี้ ในขณะท่ีเกิดอำกำร ผู้ป่วยจะไม่สำมำรถรับรู้ถึงสิ่ง
ที่เกิดข้ึนรอบข้ำงได้เลย

• อาการชักต่อเนื่อง (Status Epilepticus) อำกำรชักชนิดนี้เป็นอำกำรที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันมำกกว่ำ 30 
นำทีขึ้นไป หรือเป็นอำกำรชักต่อเนื่องท่ีผู้ป่วยไม่สำมำรถคืนสติในระหว่ำงท่ีชัก ซึ่งเป็นภำวะฉุกเฉินที่ต้องได้รับ
กำรรักษำโดยเร็วที่สุดเท่ำท่ีจะเป็นไปได้



โรคลมชัก (Epilepsy) 

• สาเหตุ
• กลุ่มอาการที่ไม่สามารถหาสาเหตุได้แน่ชัด (Idiopathic หรือ 

Primary Epilepsy) ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะไม่สำมำรถหำสำเหตุของโรค
ลมชักที่แน่ชัดได้ แต่อำจมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคลมชัก มี
กำรสันนิษฐำนว่ำอำจเกิดจำกกรรมพันธุ์ หรือมีควำมผิดปกติของยีน
ในร่ำงกำย

• กลุ่มที่สามารถหาสาเหตุที่แน่ชัดได้ (Symptomatic หรือ 
Secondary Epilepsy) คือกลุ่มผู้ป่วยที่สำมำรถหำสำเหตุของโรค
ลมชักได้ โดยอำจเกิดจำกโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดสมอง เนื้องอกใน
สมอง เกิดจำกอุบัติเหตุที่ศีรษะอย่ำงรุนแรง กำรติดยำเสพติด หรือ
พิษสุรำเรื้อรัง 



โรคลมชัก (Epilepsy) 
โดยปัจจัยที่เพิ่มควำมเสี่ยงให้คนทั่วไปเป็นโรคลมชักนั้น ได้แก่
• อายุ โรคลมชักสำมำรถเกิดข้ึนได้ทุกช่วงอำยุแต่ก็มักเกิดข้ึนในช่วงวัยเด็กตอนต้น และช่วงอำยุ 60 ขึ้นไป
• ประวัติครอบครัว หำกในครอบครัวนั้นมีประวัติว่ำมีผู้ป่วยโรคลมชัก ควำมเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคลมชักในครอบครัวก็

จะยิ่งเพิ่มขึ้น
• อาการบาดเจ็บที่ศีรษะอยา่งรนุแรง เป็นสำเหตุที่สำมำรถพบได้ในผู้ป่วยโรคลมชัก ดังนั้นเพื่อลดควำมเสี่ยง ควร

ระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุท่ีจะกระทบกระเทือนกับศีรษะ และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เสี่ยงต่อกำรบำดเจ็บที่ศีรษะ
• โรคหลอดเลือดสมอง ปัญหำสุขภำพที่เกิดจำกหลอดเลือดสมอง จนท ำให้สมองถูกท ำลำยสำมำรถกระตุ้นให้เกิด

โรคลมชักได้
• โรคสมองเสื่อม (Dementia) โรคสมองเสื่อมเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับสมองโดยตรง ซึ่งมักเกิดกับผู้สูงอำยุ โรคนี้

สำมำรถท ำให้ควำมเสี่ยงโรคลมชักเพิ่มขึ้นได้
• การติดเชื้อที่สมอง (Brain Infections) อำทิโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งเป็นสำเหตุของกำรอักเสบที่สมองหรือไข

สันหลัง ท ำให้สมองและระบบท ำงำนของประสำทผิดปกติจนเกิดโรคลมชัก
• อาการชักในวัยเด็ก อำกำรชักจำกไข้สูงนั้นโดยส่วนใหญ่จะไม่ท ำให้เกิดโรคลมชัก แต่ก็อำจท ำให้ควำมเสี่ยงโรค

ลมชักเพิ่มขึ้นหำกมีอำกำรชักที่ยำวนำน หรือมีปัญหำเกี่ยวกับระบบประสำทอื่น ๆ รวมทั้งมีประวัติโรคลมชักใน
ครอบครัว



โรคลมชัก (Epilepsy) 

การวินิจฉัย

• การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalogram: EEG) วิธีกำรตรวจนี้จะสำมำรถตรวจ
กำรท ำงำนที่ผิดปกติของสมองที่ก่อให้เกิดอำกำรลมชักผ่ำนขั้วไฟฟ้ำที่ติดอยู่กับหนังศีรษะ 

• การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computerized Tomography: CT) เป็นกำรเอกซเรย์ที่ช่วยให้
เห็นภำพตัดขวำงของสมอง ซึ่งอำจท ำให้แพทย์สำมำรถเห็นภำพควำมผิดปกติของสมองที่อำจ
เป็นสำเหตุของอำกำรชักได้

• การเอกซเรย์เอ็มอาร์ไอ (Magnetic Resonance Imaging: MRI) เป็นกำรตรวจที่ใช้คลื่น
แม่เหล็กและคลื่นวิทยุสร้ำงภำพร่ำงกำยของผู้ป่วย ซึ่งเป็นประโยชน์ในรำยที่สงสัยว่ำอำจเกิดโรค
ลมชักจำกปัญหำสุขภำพต่ำง ๆ เช่น ควำมบกพร่องของสมอง หรือเนื้องอกสมอง



โรคลมชัก (Epilepsy) 

•การรักษา
• ผู้ป่วยโรคลมชักส่วนใหญ่ประสบควำมส ำเร็จในกำรรักษำโดยกำรใช้

ยำต้ำนอำกำรชัก (Anti-epileptic Drugs: AEDs)

• โดยกำรเลือกใช้ยำต้ำนอำกำรชักนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่ำง ๆ เช่น

- ชนิดของอำกำรชักที่ผู้ป่วยเป็น

- อำยุของผู้ป่วย

- กำรใช้ยำของผู้ป่วย เนื่องจำกยำต้ำนอำกำรชักอำจส่งผลกับ
ยำชนิดอื่น ๆ ที่ผู้ป่วยใช้อยู่ เช่น ยำคุมก ำเนิด



โรคลมชัก (Epilepsy) 

การใช้ยาต้านอาการชักอาจมีผลข้างเคียงหลายอย่าง ได้แก่
• อำกำรอ่อนเพลีย
• เวียนศีรษะ
• น้ ำหนักขึ้น
• มวลกระดูกลดลง
• ผื่นขึ้น
• เสียกำรทรงตัว
• มีปัญหำเรื่องกำรพูด ควำมจ ำ และควำมคิด
• มีอำกำรเหงือกบวม



โรคลมชัก (Epilepsy) 

ผู้ป่วยควรปฏิบัติตนดังนี้

• รับประทำนยำสม่ ำเสมอตำมแพทย์สั่งอย่ำงเคร่งครัด

• ปรึกษำแพทย์ทุกครั้งหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงของยำท่ีใช้ หรือต้องใช้ยำชนิดอื่น ไม่ว่ำจะเป็นยำท่ีสำมำรถหำซื้อ
ได้ตำมร้ำนขำยยำทั่วไป หรือเป็นสมุนไพร

• ห้ำมหยุดยำด้วยตนเองโดยไม่ได้ปรึกษำแพทย์

• รำยงำนแพทย์ทันทีหำกมีอำกำรซึมเศร้ำ หรือมีควำมคิดฆ่ำตัวตำย รวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงทำงอำรมณ์และ
พฤติกรรมต่ำง ๆ

• ปรึกษำแพทย์หำกผู้ป่วยมีอำกำรไมเกรนร่วมด้วย ซึ่งแพทย์อำจมีกำรพิจำรณำให้ใช้ยำต้ำนอำกำรชักที่สำมำรถ
ป้องกันโรคไมเกรนไปได้พร้อม ๆ กัน



โรคลมชัก (Epilepsy) 

การรักษา(ต่อ)
• การควบคุมอาหารแบบคีโตเจนิคไดเอต (Ketogenic Diet)

เป็นกำรควบคุมอำหำรโดยเน้นอำหำรที่มีไขมันสูงและคำร์โบไฮเดรตกับโปรตีนต่ ำ ซึ่งกำร
รับประทำนอำหำรสูตรนี้มีควำมเชื่อว่ำจะช่วยลดแนวโน้มกำรเกิดอำกำรชักได้ แต่แพทย์จะไม่
แนะน ำให้ใช้กับผู้ใหญ่ที่มีปัญหำสุขภำพ เช่น โรคเบำหวำน และโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยส่วนใหญ่
แล้ว กำรควบคุมอำหำรวิธีน้ีจะใช้กับเด็กท่ีควบคุมอำกำรชักได้ยำก และกำรใช้ยำไม่ได้ผล แต่ต้อง
ได้รับกำรดูแลภำยใต้โภชนำกรและแพทย์ผู้เชี่ยวชำญเท่ำนั้น
• การผ่าตัดสมอง

ในกรณีที่กำรใช้ยำไม่สำมำรถควบคุมอำกำรชักได้ แพทย์ผู้เชี่ยวชำญจะแนะให้เข้ำรับกำร
ผ่ำตัดเพื่อน ำเอำสมองส่วนที่เป็นสำเหตุของโรคลมชักออก 



โรคลมชัก (Epilepsy) 

• การรักษา(ต่อ)

• การกระตุ้นเส้นประสาทสมอง (Vagus Nerve Stimulation: VNS) เป็นกำรผ่ำตดัฝงั
อุปกรณ์ไว้ใตผ้ิวหนังบริเวณกระดูกไหปลำร้ำ โดยอุปกรณ์ดังกลำ่วจะมีสำยไฟตดิกับ
เส้นประสำทเวกสั (Vagus Nerve) ซึ่งอยู่บริเวณคอด้ำนซ้ำย เพื่อปล่อยกระแสไฟฟ้ำไปยัง
เส้นประสำทดงักล่ำว ช่วยให้ควำมถี่และควำมรุนแรงของอำกำรชักลดลงได้

• การกระตุ้นสมองส่วนลึก (Deep Brain Stimulation: DBS) เป็นกำรผ่ำตัดฝงั
ขั้วไฟฟ้ำไว้ที่บริเวณสมองเพื่อลดกำรท ำงำนที่ผดิปกติของกระแสไฟฟ้ำในสมองทีเ่กีย่วข้อง
กับอำกำรชัก โดยขั้วไฟฟ้ำจะถูกควบคุมกำรท ำงำนโดยอุปกรณ์ทีฝ่ังอยู่ใตผ้วิหนังบริเวณ
หน้ำอกซึ่งจะถูกเปิดไว้ตลอดเวลำ อุปกรณ์นี้สำมำรถลดควำมถี่ของอำกำรชักได้



โรคลมชัก (Epilepsy) 

ภาวะแทรกซ้อน
• เกิดภาวะสมองถูกท าลายอย่างถาวร อำทิ โรคหลอดเลือดสมอง
• ความบกพร่องในการเรียนรู้ (Learning Disabilities) ในผู้ป่วยที่เป็นเด็ก
• เกิดภาวะปอดอักเสบจากการส าลัก (Aspiration Pneumonia) ในขณะที่เกิดอำกำรชัก
• อาการบาดเจ็บของสมองที่รุนแรงขึ้น เนื่องจำกศีรษะถูกกระทบกระเทือนซ้ ำขณะที่เกิดอำกำรชัก
• อุบัติเหตุที่เกิดจากอาการชัก อำทิ หกล้ม ลื่นล้ม บำงรำยอำจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
• จมน้ า ผู้ป่วยโรคลมชักมีแนวโน้มจะจมน้ ำขณะว่ำยน้ ำมำกกว่ำคนปกติถึง 15-19 เท่ำ เนื่องจำกเกิดอำกำร

ชักขณะอยู่ในน้ ำ
• ส าหรับสตรีที่ตั้งครรภ์ หำกเป็นโรคลมชัก จะเป็นอันตรำยต่อทั้งตัวผู้ป่วยและทำรกในครรภ์ และยำต้ำน

อำกำรชักก็ส่งผลกระทบต่อเด็กทำรกได้เช่นกัน ดังนั้น หำกผู้ป่วยเพศหญิงต้องกำรตั้งครรภ์ หรือวำงแผน
ที่จะตั้งครรภ์ ควรปรึกษำแพทย์ และอยู่ภำยใต้กำรดูแลของแพทย์อย่ำงใกล้ชิด ซึ่งหำกได้รับกำรดูแลที่
เหมำะสมก็จะสำมำรถตั้งครรภ์ได้โดยที่อำกำรชักไม่ส่งผลกระทบต่อกำรตั้งครรภ์



โรคลมชัก (Epilepsy) 

การป้องกัน

• รับประทานยาอย่างสม่ าเสมอและถูกต้อง ผู้ป่วยโรคลมชักไม่ควรเปลี่ยนปริมำณยำด้วยตัวเอง 
ควรปรึกษำแพทย์หำกรู้สึกว่ำกำรรับประทำนยำไม่สำมำรถควบคุมอำกำรชักได้

• นอนหลับให้เพียงพอ กำรนอนหลับไม่เพียงพอสำมำรถกระตุ้นอำกำรชักได้ ดังนั้นจึงควรนอน
หลับวันละ 6-8 ชั่วโมง

• สวมป้ายข้อมือทางการแพทย์ กำรสวมใส่ป้ำยข้อมือที่ระบุว่ำเป็นโรคลมชัก สำมำรถช่วยให้คน
รอบข้ำงช่วยผู้ป่วยได้อย่ำงทันท่วงทีเมื่ออำกำรก ำเริบ

• ออกก าลังกาย กำรออกก ำลังกำยอย่ำงเหมำะสมจะช่วยให้สุขภำพแข็งแรงมำกขึ้น อีกทั้งยังช่วย
ลดอำกำรภำวะซึมเศร้ำได้ แต่ก็ควรดื่มน้ ำให้เพียงพอ และควรหยุดพักหำกรู้สึกเหนื่อย



โรคลมชัก (Epilepsy) 

การป้องกัน(ต่อ)
• ป้องกันการบาดเจ็บที่สมอง อำกำรบำดเจ็บที่สมองคือสำเหตุ

ของโรคลมชักที่มักพบได้บ่อย ดังนั้นจึงควรป้องกันไม่ให้ศีรษะ
ถูกกระทบกระเทือน ด้วยวิธีดังนี้

• ขับขี่อย่ำงปลอดภัย ใช้อุปกรณ์ป้องกัน คำดเข็มขัดนิรภัย 
หมวกกันน็อก หำกผู้โดยสำรเป็นเด็กเล็กควรจัดให้นั่งบนที่นั่ง
เฉพำะส ำหรับเด็กเพื่อควำมปลอดภัย

• เดินอย่ำงระมัดระวัง เพื่อป้องกันกำรหกล้ม โดยเฉพำะเด็กและ
ผู้สูงอำยุที่มีโอกำสเสี่ยงที่จะพลัดตกหกล้มได้ง่ำย ดังนั้นควรมี
คนคอยดูแลอยู่เสมอ



โรคลมชัก (Epilepsy) 

การป้องกัน(ต่อ)
• ลดความเส่ียงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง เป็นอีกหนึ่งสำเหตุของโรคลมชักในผู้สูงอำยุ ดังนั้นกำร

ป้องกันโรคลมชัก รวมทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือด คือกำรดูแลสุขภำพด้วยกำรรับประทำนอำหำรที่มี
ประโยชน์ ออกกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอ ไม่สูบบุหรี่ เท่ำนี้ก็จะช่วยลงควำมเสี่ยงลงได้

• ล้างมือให้สะอาดและรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ โรคพยำธิตืดหมู (Cysticercosis) คือหนึ่งใน
สำเหตุของโรคลมชักที่สำมำรถพบได้ โดยโรคนี้มีสำเหตุมำจำกพยำธิที่อยู่ในอำหำรที่ปนเปื้อนและไม่ไม่
ผ่ำนกำรปรุงสุก

• ดูแลสุขภาพในขณะตั้งครรภ์ ปัญหำสุขภำพในช่วงระหว่ำงกำรตั้งครรภ์และในช่วงกำรท ำคลอดเป็น
สำเหตุที่ท ำให้ทำรกที่เกิดมำเป็นโรคลมชักได้ ดังนั้นมำรดำจึงควรดูแลสุขภำพและพบแพทย์อย่ำง
สม่ ำเสมอเพื่อติดตำมดูแลสุขภำพทั้งแม่และเด็ก จะช่วยให้ควำมเสี่ยงโรคลมชักของทำรกลดลง



โรคลมชัก (Epilepsy) 
การปฏิบัติตนเมื่อพบผู้ป่วยเกิดอาการชัก
• ค่อย ๆ พลิกตัวผู้ป่วยไปด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
• หำวัสดุนิ่ม ๆ เช่นหมอน หรือผ้ำหนำ ๆ รองไว้ใต้ศีรษะผู้ป่วย
• ปลดเครื่องประดับที่คอ หรือปลดกระดุมเสื้อที่บริเวณคอผู้ป่วยออกเพื่อให้ผู้ป่วยหำยใจได้สะดวกยิ่งขึ้น
• ห้ำมน ำนิ้วมือหรือสิ่งของเข้ำไปในปำก เพรำะอำจตกลงไปในคอจนท ำให้หำยใจไม่ออก อีกทั้งควำมเชื่อที่ว่ำ

คนที่เกิดอำกำรชักจะกัดลิ้นตัวเองนั้นไม่เป็นควำมจริง
• อย่ำพยำยำมมัดตัวเพื่อหยุดอำกำรชักของผู้ป่วย
• หำกผู้ป่วยที่มีอำกำรชักก ำเริบมีกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย ควรน ำสิ่งของที่อำจเป็นอันตรำยไปให้ห่ำงตัว เพื่อ

ป้องกันอุบัติเหตุที่อำจคำดไม่ถึง
• อยู่กับผู้ป่วยจนกว่ำบุคลำกรทำงกำรแพทย์จะเดินทำงมำถึง
• สังเกตอำกำรของผู้ป่วยอย่ำงใกล้ชิดเพื่อที่จะสำมำรถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับอำกำรชักเมื่อกำรช่วยเหลือมำถึงได้

อย่ำงถูกต้อง
• จับเวลำที่เกิดอำกำรชัก
• ตั้งสติให้ม่ันขณะที่อยู่กับผู้ป่วย ไม่ควรวิตกกังวล หรือตื่นตระหนกจนเกินไป



โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis)

• คือ ปัญหำสุขภำพเรื้อรังที่ส่งผลต่อสมอง ไขสันหลัง และ
เส้นประสำทตำ

• เกิดจำกระบบภูมิคุ้มกันในร่ำงกำยท ำลำยปลอกประสำทที่อยู่
ล้อมรอบและปกป้องใยประสำทจนเกิดแผลที่เนื้อเยื่อบริเวณ
ดังกล่ำว 

• ก่อให้เกิดปัญหำเกี่ยวกับกำรมองเห็น กำรทรงตัว กำรควบคุม
กล้ำมเนื้อ และกำรท ำงำนของอวัยวะต่ำง ๆ

• อำกำรของผู้ป่วยแต่ละรำยจะรุนแรงแตกต่ำงกันไป บำงรำยไม่
จ ำเป็นต้องเข้ำรับกำรรักษำ ในขณะที่บำงรำยอำจใช้
ชีวิตประจ ำวันอย่ำงยำกล ำบำก



โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis)
อาการ
• มีปัญหำเกี่ยวกับกำรมองเห็น เช่น เห็นภำพซ้อน ตำมัว สูญเสียกำรมองเห็น โดยมักเป็นเพียงขำ้งใดข้ำงหนึ่ง รวมทั้งอำจมี

อำกำรเจ็บตำร่วมด้วย
• รู้สึกเมื่อยล้ำหรือเหนื่อยมำกจนท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ไม่ได้ อำกำรมักก ำเริบข้ึนเมื่ออำกำศร้อน หลังออกก ำลังกำย ช่วงที่

ป่วย หรือช่วงใกล้หมดวัน
• เกิดอำกำรอ่อนแรงหรือเหน็บชำตำมแขนและขำข้ำงใดข้ำงหน่ึงหรือบริเวณใบหน้ำเพียงซกีเดียว
• รู้สึกเจ็บจ๊ีดคล้ำยไฟช็อตเมื่อหันคอ โดยเฉพำะเวลำที่โน้มคอมำด้ำนหน้ำ
• มีปัญหำเกี่ยวกับกำรถ่ำยหนักและเบำ เช่น ปัสสำวะบ่อย กลั้นปัสสำวะไม่อยู่ ปัสสำวะไม่สุด ท้องผูก เป็นต้น
• ค่อย ๆ สูญเสียกำรทรงตัว ขำอ่อนแรง และเดินหกล้มได้ง่ำย
• มีอำกำรสั่น กำรเคลื่อนไหวของอวัยวะต่ำง ๆ ไม่ประสำนงำนกัน
• พูดไม่ชัด เคี้ยวหรือกลืนอำหำรล ำบำก
• มีปัญหำด้ำนกำรคิด กำรเรียนรู้ และกำรตัดสินใจ เช่น ควำมจ ำไม่ดี สมำธิสั้น ท ำควำมเข้ำใจข้อมูลต่ำง ๆ ได้ช้ำ เป็นต้น
• มีปัญหำเกี่ยวกับสมรรถภำพทำงเพศ ผู้ชำยอำจประสบปัญหำอวัยวะเพศแขง็ตัวได้ยำก หลั่งอสุจิช้ำ หรือไม่หลั่งอสุจิ ส่วน

ผู้หญิงอำจถึงจุดสุดยอดได้ยำกหรือน้ ำหล่อลื่นที่ช่องคลอดน้อยลง
• ซึมเศร้ำ วิตกกังวล หรืออำรมณ์แปรปรวนอย่ำงรุนแรงกะทันหัน เช่น ร้องไห้ หัวเรำะ หรือตะโกนออกมำอย่ำงไม่มี

เหตุผล เป็นต้น แต่อำกำรนี้พบได้น้อย



โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis)

สาเหตุ
• พันธุกรรม โรค Multiple Sclerosis ไม่ได้ถ่ำยทอดทำงพันธุกรรมโดยตรง แต่ผู้ที่

มีบุคคลในครอบครัวมีประวัติป่วยเป็นโรคนี้อำจเสี่ยงป่วยได้เช่นกัน ซึ่งเกิดขึ้นได้
ประมำณร้อยละ 2-3

• เชื้อชาติ คนไทยเสี่ยงเป็นโรคนี้ได้น้อยกว่ำเมื่อเทียบกับชำวตะวันตก
• อายุ โรคนี้เกิดขึ้นได้กับคนทุกช่วงอำยุ แต่ส่วนใหญ่พบในผู้ที่มีอำยุ 15-60 ปี
• เพศ ผู้หญิงเสี่ยงป่วยเป็นโรคนี้สูงกว่ำผู้ชำย 2 เท่ำ
• การติดเชื้อไวรัส ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเสี่ยงเกิดโรคนี้ได้ โดยเฉพำะโรคติดเชื้อ

ไวรัสเอบ็สไตบำร์หรือเชื้ออีบีวี (Epstein-Barr Virus: EVB) โรคภูมิคุ้มกันท าลาย
ตนเองบางชนิด เช่น โรคเกี่ยวกับไทรอยด์ เบำหวำนชนิดที่ 1 หรือล ำไส้อักเสบ

• พฤติกรรมอื่น ๆ ผู้ที่สูบบุหรี่เสี่ยงเกิดโรคนี้ได้มำกกว่ำผู้ที่ไม่ได้สูบถึง 2 เท่ำ



โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis)

การวินิจฉัย
• ตรวจระบบประสาทของร่างกาย แพทย์จะตรวจกำรมองเห็น กำร

เคลื่อนไหวของดวงตำ ควำมแข็งแรงของมือและขำ กำรทรงตัว กำร
ประสำนงำนกันของอวัยวะต่ำง ๆ กำรพูด และกำรตอบสนองอื่น ๆ 
เพื่อดูว่ำมีควำมผิดปกติหรือไม่

• ตรวจเลือด เพื่อดูว่ำอำกำรที่เกิดขึ้นนั้นมีสำเหตุมำจำกปัญหำสุขภำพ
อื่น ๆ หรือไม่

• เจาะน้ าไขสันหลัง
• การท า MRI
• ตรวจการตอบสนองทางไฟฟ้าของระบบประสาท



โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis)
การรักษา
การรักษาด้วยยา ยำที่ใช้ชะลออำกำรของโรคหรือรักษำภำวะ
เส้นประสำทถูกท ำลำย มีดังนี้
• คอร์ติโคสเตียรอยด์ ใช้ส ำหรับลดอำกำรอักเสบในร่ำงกำย
• ยาคลายกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยที่กล้ำมเนื้อหดเกร็งหรือขยับกล้ำมเนื้อไม่ได้ 

โดยเฉพำะกล้ำมเนื้อขำ จะได้รับยำคลำยกล้ำมเนื้อเพ่ือบรรเทำอำกำร
ดังกล่ำว 

• ยาแก้ปวด
• ยาอื่น ๆ แพทย์อำจให้ผู้ป่วยรับประทำนยำส ำหรับรักษำอำกำรอื่น ๆ 

ควบคู่ไปด้วย เช่น ภำวะซึมเศร้ำ เสื่อมสมรรถภำพทำงเพศ ปัญหำ
เกี่ยวกับกำรขับถ่ำย เป็นต้น

• การบ าบัดอื่น ๆ นักกำยภำพบ ำบัดจะสอนให้ผู้ป่วยยืดเส้นและออกก ำลังกำย
อย่ำงถูกวิธี เพื่อช่วยให้กล้ำมเนื้อขำที่อ่อนแรงเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น 
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ผู้ป่วยควรดูแลตัวเองควบคู่ไปด้วยเพื่อชว่ยบรรเทำอำกำรของโรค ท ำได้ดังนี้

• เข้ำรับกำรตรวจกับแพทย์เป็นประจ ำ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งปรึกษำแพทย์
เกี่ยวกับอำกำรป่วยและวิธดีูแลตัวเอง

• ออกก ำลังกำยเพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแรง กำรทรงตัว และกำรท ำงำนของอวัยวะ
ในร่ำงกำย เช่น เดิน ยืดเส้น ปั่นจักรยำน โยคะ เป็นต้น

• รับประทำนอำหำรให้หลำกหลำยและครบถ้วนตำมหลักโภชนำกำร เพื่อบรรเทำ
อำกำรเมื่อยล้ำ ท้องผูก และปัญหำสุขภำพอื่น ๆ

• หยุดสูบบุหรี่ เพรำะอำจกระตุ้นให้อำกำรของโรคทรุดลงเร็วกว่ำเดิมได้

• เลี่ยงกำรออกแดดหรืออยู่ในสภำพอำกำศที่ร้อนมำก เนื่องจำกอำกำรป่วยจะแย่
ลงเมื่ออยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น

• หำเวลำท ำกิจกรรมเพื่อผ่อนคลำยควำมเครียด



โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis)

ภาวะแทรกซ้อน

• มีปัญหำเกี่ยวกับล ำไส้ กระเพำะปัสสำวะ หรือสมรรถภำพ
ทำงเพศ

• กล้ำมเนื้อกระตุกหรือหดเกร็ง ขยับกล้ำมเนื้อล ำบำกมำกขึ้น

• เกิดอัมพำต โดยมักเกิดขึ้นที่ส่วนขำ

• รู้สึกซึมเศร้ำและเกิดควำมเปลี่ยนแปลงทำงสุขภำพจิต เช่น ขี้
ลืม อำรมณ์แปรปรวน เป็นต้น

• เกิดโรคลมชัก



โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis)

การป้องกัน
• โรค Multiple Sclerosis ยังไม่ปรำกฏวิธีป้องกัน แต่กำร

เลี่ยงปัจจัยเสี่ยงบำงประกำรอำจช่วยลดแนวโน้มกำรเกิด
โรคนี้ได้ เช่น งดสูบบุหรี่ หมั่นตรวจสุขภำพ ออกก ำลัง
กำยสม่ ำเสมอ รับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ครบถ้วน 
ดูแลร่ำงกำยให้แข็งแรง เป็นต้น นอกจำกนี้ หำกสงสัยว่ำ
ตนเองอำจมีอำกำรของโรคนี้ควรเข้ำรับกำรตรวจรักษำ
ทันที เพื่อช่วยบรรเทำและชะลออำกำรไม่ให้รุนแรงขึ้น
จนถึงขั้นพิกำร



GBS (Guillan Barre Syndrome)
• เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันท ำงำนผิดปกติและผลิตสำร

ภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดี ออกมำท ำลำยเซลล์ประสำท
ของระบบประสำทรอบนอกจนอักเสบและสูญเสียกำร
ท ำงำน ส่งผลให้ผู้ป่วยรู้สึกอ่อนแรง มึนงง เกิดเหน็บชำ
ตำมร่ำงกำยในระยะแรก และอำกำรอำจรุนแรงขึ้น
อย่ำงรวดเร็วจนกลำยเป็นอัมพำตในที่สุด



GBS (Guillan Barre Syndrome)

กลุ่มอำกำร GBS ออกเป็นหลำยชนิด โดยชนิดหลัก ๆ ที่มักพบมีดังนี้

• Acute Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy: AIDP เป็นชนิดท่ี
พบได้มำกที่สุด อำกำรทั่วไปคือกล้ำมเนื้ออ่อนแรง โดยเริ่มจำกอวัยวะส่วนล่ำงของร่ำงกำยอย่ำง
เท้ำและขำ แล้วค่อย ๆ ลุกลำมขึ้นไปยังอวัยวะส่วนบน เช่น แขน ใบหน้ำ เป็นต้น

• กลุ่มอาการมลิเลอร์ ฟิเชอร์ (Miller Fisher Syndrome: MFS) กลุ่มอำกำร GBS ชนิดนี้พบ
บ่อยในชำวเอเชีย ผู้ป่วยจะเกิดอัมพำตบริเวณดวงตำเป็นอันดับแรก

• Acute Motor-Sensory Axonal Neuropathy: AMSAN และ Acute Motor Axonal 
Neuropathy: AMAN เป็นชนิดท่ีมักพบในคนจีน ญี่ปุ่น และเม็กซิกันเป็นหลัก



GBS (Guillan Barre Syndrome)
อาการ
• กล้ำมเนื้ออ่อนแรง
• เคลื่อนไหวกล้ำมเนื้อใบหน้ำและดวงตำได้ล ำบำก ส่งผลให้พูด เคี้ยว และกลืนอำหำร

ล ำบำกไปด้วย
• เดินล ำบำก ท่ำเดินไม่มั่นคง มีอำกำรเซ หรือเดินขึ้นบันไดไม่ได้
• มีอำกำรปวดตำมร่ำงกำยอย่ำงรุนแรง อำจรู้สึกเจ็บคล้ำยเป็นตะคริว และอำจปวด

มำกขึ้นในช่วงกลำงคืน
• ปวดหลังช่วงล่ำงอย่ำงรุนแรง
• กลั้นปัสสำวะหรืออุจจำระไม่อยู่
• หัวใจเต้นเร็ว
• ควำมดันโลหิตสูงหรือต่ ำกว่ำปกติ
• หำยใจล ำบำก
• อัมพำต มักเกิดขึ้นกับร่ำงกำยทั้งซีกซ้ำยและซีกขวำ



GBS (Guillan Barre Syndrome)

สาเหตุ
• การติดเชื้อ โดยเฉพำะเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์เจจูไน 

(Campylobacter Jejuni) ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ท ำให้เกิดอำกำร
ท้องเสียและเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่อำจก่อให้เกิดกลุ่มอำกำร 
GBS ตำมมำ รวมถึงกำรติดเชื้อในระบบทำงเดินอำหำรจำกเชื้อโรค
อื่น ๆ กำรติดเชื้อในระบบทำงเดินหำยใจ โรคติดเชื้อเอชไอวี 
(HIV) โรคติดเชื้อไซโตเมกะโลไวรัส (Cytomegalovirus) โรคติดเชื้อ
ไวรัสเอบ็สไตบำร์ (Epstein-Barr Virus) โรคปอดอักเสบจำกไมโคพ
ลำสม่ำ (Mycoplasma Pneumonia) เป็นต้น

• วัคซีน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อำจท ำให้ระบบภูมิคุ้มกันท ำงำนผิดปกติ 
แต่มีโอกำสเกิดขึ้นได้น้อยมำก



GBS (Guillan Barre Syndrome)

การวินิจฉัย

• การเจาะน้ าไขสันหลัง (Spinal Tap หรือ Lmbar Puncture) คือกำรเจำะไข
สันหลังช่วงล่ำงเพื่อน ำของเหลวที่เรียกว่ำน้ ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังมำ
ตรวจวัดระดับโปรตีน เนื่องจำกผู้ป่วย GBS มักมีระดับโปรตีนในของเหลวชนิดนี้
สูงกว่ำปกติ

• การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเน้ือ (Electromyography: EMG) คือกำรตรวจวัด
สัญญำณไฟฟ้ำจำกกล้ำมเนื้อ เพื่อวินิจฉัยว่ำอำกำรกล้ำมเนื้ออ่อนแรงนั้นมีสำเหตุ
มำจำกควำมเสียหำยของระบบประสำทหรือกล้ำมเนื้อกันแน่

• การตรวจการชักน าประสาท (Nerve Conduction Tests) คือกำรใช้เครื่อง
ก ำเนิดไฟฟ้ำขนำดเล็กทดสอบกำรตอบสนองของเส้นประสำทและกล้ำมเนื้อ



GBS (Guillan Barre Syndrome)

การรักษา
• การแลกเปลี่ยนพลาสม่า (Plasmapheresis) มีจุดประสงค์เพื่อก ำจัด

แอนติบอดีผิดปกติในพลำสม่ำที่เข้ำท ำลำยเซลล์ประสำท
• การบ าบัดรักษาด้วยอิมมูโนโกลบูลิน (Immunoglobulin 

Therapy) อย่ำงไรก็ตำม วิธีรักษำด้วยกำรแลกเปลี่ยนพลำสม่ำหรือกำร
บ ำบัดด้วยอมิมูโนโกลบูลินนั้นมีประสิทธิภำพใกล้เคียงกัน

• วิธีการรักษาอื่น ๆ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จ ำเป็นต้องได้รับกำรท ำกำยภำพบ ำบัด
ในช่วงก่อนและระหว่ำงที่รอฟ้ืนตัว เพื่อสร้ำงควำมแข็งแรงและควำม
ยืดหยุ่นให้กล้ำมเนื้อ รวมทั้งอำจได้รับยำบรรเทำอำกำรปวดและป้องกัน
เกล็ดเลือดจับตัวเป็นลิ่มในระหว่ำงที่ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่ำงกำยไม่ได้



GBS (Guillan Barre Syndrome)

ภาวะแทรกซ้อน
• หัวใจเต้นเร็วและควำมดันเลือดผิดปกติ
• รู้สึกอ่อนเพลีย มึนงง และชำตำมร่ำงกำย
• อั้นปัสสำวะและอุจจำระไม่ได้
• หำยใจล ำบำก 
• อำกำรปวดอย่ำงรุนแรงตำมเส้นประสำท
• เกล็ดเลือดจับตัวเป็นลิ่ม โดยเฉพำะในผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวไมไ่ด้ แพทย์จะ

แนะน ำให้ใช้ยำละลำยลิ่มเลือดและสวมถุงนอ่งส ำหรับรักษำเส้นเลือดขอด 
เพื่อช่วยลดกำรสะสมของลิ่มเลือด

• แผลกดทับ ผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวร่ำงกำยไม่ได้นั้นเสี่ยงเกิดแผลกดทับตำมมำ 
ผู้ดูแลควรหมั่นพลิกตัวให้ผู้ป่วยเป็นประจ ำ

• อำกำรป่วยก ำเริบ ผู้ที่หำยจำกอำกำรป่วยแล้วอำจกลับมำป่วยซ้ ำอีกได้



GBS (Guillan Barre Syndrome)

การป้องกัน
• กลุ่มอำกำร GBS ไม่อำจป้องกันได้ เนื่องจำก

ทำงกำรแพทย์ยังไม่ทรำบถึงสำเหตุที่แน่ชัด 
แต่เชื่อว่ำกำรหลีกเลี่ยงปัจจัยที่อำจท ำให้
ระบบภูมิคุ้มกันท ำงำนผิดปกติ เช่น กำร
รักษำสุขภำพให้แข็งแรงและมีสุขอนำมัยที่ดี 
อำจช่วยลดควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อชนิดต่ำง 
ๆ ที่น ำไปสู่กำรเกิด GBS ได้



กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia Gravis: MG)

• คือโรคที่มีสำเหตุมำจำกระบบภูมิคุ้มกันของร่ำงกำย
ท ำงำนผิดปกติ ผู้ป่วยจะมีอำกำรหนังตำตก ยิ้มได้
น้อยลง หำยใจล ำบำก มีปัญหำกำรพูด กำรเคี้ยว กำร
กลืน รวมไปถึงกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย โรค
กล้ำมเนื้ออ่อนแรงเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย 
ปัจจุบัน กำรรักษำท ำได้เพียงเพื่อบรรเทำอำกำร ผู้ป่วย
จ ำเป็นต้องได้รับกำรดูแลที่เหมำะสมและเอำใจใส่จำก
คนรอบข้ำงอย่ำงสม่ ำเสมอ



กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia Gravis: MG)

อาการ
โดยปกติแล้วมักไม่พบอำกำรเจ็บหรือปวด แต่ผู้ป่วยอำจรู้สึกเจ็บหรือปวดหลังมีประจ ำเดือนหรือหลังออก
ก ำลังกำย อำกำรที่สังเกตได้ตำมบริเวณส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย เช่น ตำ ใบหน้ำ ล ำคอ แขนและขำ โดย
อำกำรต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นมักมีรำยละเอียดดังนี้
• กล้ามเนื้อรอบดวงตา หนังตำตกข้ำงใดข้ำงหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้ำง รวมถึงพบปัญหำด้ำนกำรมองเห็น เช่น 

มองไม่ชัด หรือเห็นภำพซ้อน เป็นต้น อำกำรจะดีขึ้นเมื่อหลับตำข้ำงใดข้ำงหนึ่งลง
• ใบหน้า หำกกล้ำมเนื้อที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงออกบนใบหน้ำได้รับผลกระทบ จะท ำให้กำรแสดงออกทำง

สีหน้ำถูกจ ำกัด 
• การหายใจ มีอำกำรหำยใจล ำบำก โดยเฉพำะเม่ือนอนรำบอยู่บนเตียงหรือหลังออกก ำลังกำย
• การพูด การเคี้ยวและการกลืน เช่น พูดเสียงเบำแหบ พูดเสียงขึ้นจมูก เคี้ยวไม่ได้ กลืนล ำบำก ไอ ส ำลัก

อำหำร บำงกรณีอำจเป็นสำเหตุไปสู่กำรติดเชื้อที่ปอด
• ล าคอ แขนและขา อำจเกิดขึ้นร่วมกับอำกำรอ่อนแรงของกล้ำมเนื้อส่วนอื่น ๆ มักเกิดขึ้นที่แขนมำกกว่ำที่

ขำ



กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia Gravis: MG)

สาเหตุ
โรคกล้ำมเนื้ออ่อนแรงมักเกิดขึ้นจำกปัญหำกำรแพ้ภูมิตัวเอง (Autoimmune 
Disorder) โดยมีรำยละเอียดสำเหตุของอำกำรกล้ำมเนื้ออ่อนแรง ดังนี้
• สารภูมิต้านทานหรือแอนติบอดี้ (Antibodies) และกำรส่งสัญญำณ

ประสำท แอนติบอดี้จะไปท ำลำยหรือขัดขวำงกำรท ำงำนของสำรสื่อ
ประสำทแอซิติลโคลีน (Acetylcholine) โดยถูกส่งไปที่ตัวรับ (Receptor) 
ซึ่งอยู่ที่ปลำยระบบประสำทบนกล้ำมเนื้อแต่ละมัด ท ำให้กล้ำมเนื้อไม่
สำมำรถหดตัวได้

• ต่อมไทมัส (Thymus Gland) ผู้ป่วยกล้ำมเนื้ออ่อนแรงจะมีขนำดของ
ต่อมไทมัสที่ใหญ่ผิดปกติ หรือผู้ป่วยบำงรำยมีภำวะกล้ำมเนื้ออ่อนแรงที่มี
สำเหตุมำจำกเนื้องอกของต่อมไทมัส ซึ่งพบประมำณร้อยละ 10 ในผู้ป่วย
สูงอำยุ



กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia Gravis: MG)

การวินิจฉัย
• การตรวจระบบประสาท ด้วยกำรทดสอบกำรตอบสนอง ก ำลังควำม

แข็งแรงของกล้ำมเนื้อ ควำมรู้สึกจำกกำรสัมผัส กำรทรงตัว หรือกำร
มองเห็น เป็นต้น

• การตรวจเลือด แพทย์จะตรวจนับจ ำนวนของแอนติบอดี้ ผู้ที่มีควำม
เสี่ยงต่อกำรเป็นโรคกล้ำมเนื้ออ่อนแรงนั้นจะมีจ ำนวนของแอนติบอดี้ที่ไป
ยับยั้งกำรท ำงำนของกล้ำมเนื้อมำกผิดปกติ ส่วนมำกจะตรวจพบแอนติ
บอดีช้นิด Anti-MuSK

• การตรวจการชักน าประสาท (Nerve Conduction Test) 
Edrophonium Test หรือ Tensilon Test โดยกำรฉีด 
Edrophonium Chloride



กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia Gravis: MG)
• การวินิจฉัย(ต่อ)

• การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computerized Tomography) หรือ การตรวจด้วยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging) เพื่อหำเนื้องอกหรือควำมผิดปกติที่บริเวณ
ต่อมไทมัส

• การทดสอบการท างานของปอด (Pulmonary Function Tests) เพื่อประเมินสภำพกำร
ท ำงำนของปอดและกำรหำยใจ

• Ice Pack Test เป็นกำรทดสอบเสริม โดยแพทย์จะน ำถุงน้ ำแข็งมำวำงในจุดที่มีอำกำรตำตกเป็น
เวลำ 2 นำที และวิเครำะห์กำรฟื้นตัวจำกหนังตำตกเพื่อวินิจฉัยโรคต่อไป



กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia Gravis: MG)

การรักษา
• กำรรับประทำนยำในกลุ่ม Cholinesterase Inhibitors เช่น 

- ไพริโดสติกมีน (Pyridostigmine) เหมำะแก่ผู้ป่วยกล้ำมเนื้ออ่อนแรงระดับเบำหรือผู้ที่
เพิ่งเริ่มมอีำกำร

- ยาในกลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroids) เช่น เพรดนิโซน (Prednisone) 
เป็นยำชนิดเม็ดที่ใช้ในปริมำณต่ ำ เพื่อยับยั้งกำรผลิตแอนติบอดี้

- ยากดภูมิคุ้มกัน (Immunosuppressants) กำรใช้ยำนี้อำจมีผลข้ำงเคียงต่อระบบ
ทำงเดินอำหำร ท้องเสีย คลื่นไส้ อำเจียน เสี่ยงต่อกำรติดเชื้ออ่ืน ๆ รวมไปถึงตับและไตอักเสบ กำร
ใช้ยำนี้จ ำเป็นต้องใช้ต่อเนื่องเป็นเวลำนำนจึงจะเห็นผล ควรตรวจเลือดอย่ำงสม่ ำเสมอร่วมด้วย เพื่อ
ตรวจสอบระบบภูมิคุ้มกันและผลข้ำงเคียงอื่น ๆ



กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia Gravis: MG)

การรักษา (ต่อ)

• การเปลี่ยนถ่ายพลาสม่า (Plasmapheresis) 

• การบ าบัดด้วยอิมมูโนโกลบลิูน (Intravenous Immunoglobulin) 
หรือ IVIg จะช่วยเพิ่มจ ำนวนแอนติบอดี้ที่มีควำมเป็นปกติ ซึ่งจะช่วยปรับ
กำรท ำงำนของระบบภูมิคุ้มกันของร่ำงกำย กำรรักษำด้วยวิธีนี้เสี่ยงน้อย
กว่ำกำรเปลี่ยนถ่ำยพลำสม่ำ เห็นผล 3-6 สัปดำห์ แต่ส่งผลข้ำงเคียงใน
ระดับที่ไม่รุนแรง

• การฉีดยา Rituximab เข้ำเส้นเลือด จะใช้กับผู้ป่วยในบำงกรณี มีผลใน
กำรก ำจัดเซลล์เม็ดเลือดขำว และเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่ำงกำย

• การผ่าตัดต่อมไทมัส



กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia Gravis: MG)

แนวทางปฎิบัติส าหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและคนใกล้ชิด
• พักผ่อนให้มำก เพื่อลดกำรเกิดอำกำรกล้ำมเนื้ออ่อนแรง
• หลีกเลี่ยงควำมร้อนและควำมเครียด เพรำะอำจท ำให้อำกำรกล้ำมเนื้ออ่อนแรงแย่ลงได้
• ติดต้ังรำวจับส ำหรับผู้ป่วย เช่น ในห้องน้ ำ รวมถึงเก็บกวำดบ้ำนเพื่อป้องกันผู้ป่วยสะดุด
• เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ำแทนกำรออกแรงเอง เพื่อป้องกันอำกำรเหนื่อยในผู้ป่วย เช่น 

แปรงสีฟันไฟฟ้ำ
• รับประทำนอำหำรที่อ่อนนุ่มและไม่ต้องเคี้ยวมำก แบ่งมื้ออำหำรเป็นหลำย ๆ มื้อ และ

เพลิดเพลินกับกำรรับประทำนและกำรเคี้ยวในช่วงที่กล้ำมเนื้อมีควำมแข็งแรง
• ปรึกษำแพทย์เกี่ยวกับกำรใช้ผ้ำปิดตำในผู้ป่วยที่เห็นภำพซ้อน เพิ่มประสิทธิภำพใน

กระท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น เขียนหรืออ่ำนหนังสือ ดูโทรทัศน์ และเพื่อลดกำรเกิดภำพ
ซ้อน



กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia Gravis: MG)

• ภาวะแทรกซ้อน
• ภาวะหายใจล้มเหลว (Myasthenic Crisis) เกิดขึ้นเมื่อกล้ำมเนื้อ

ที่มีหน้ำที่ควบคุมกำรหำยใจอยู่ในภำวะอ่อนแอ แท ำให้ผู้ป่วยไม่
สำมำรถหำยใจได้ด้วยตนเอง

• เนื้องอกที่ต่อมไทมัส มีโอกำสเกิดขึ้นได้ประมำณ 15% ในผู้ป่วย
กล้ำมเนื้ออ่อนแรง ซึ่งต้อมไทมัสนี้เป็นต่อมที่มีควำมเกี่ยวข้องกับ
ระบบภูมิคุ้มกันของร่ำงกำย

• ภาวะพร่องไทรอยด์ (Hypothyroid) หรือภาวะไทรอยด์เป็น
พิษ (Hyperthyroid) มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง
อื่น ๆ เช่น โรคข้ออักเสบรูมำตอยด์ โรดเอสแอลอี (Systemic 
Lupus Erythematosus) หรือที่รู้จักในชื่อโรคพุ่มพวง



กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia Gravis: MG)

การป้องกัน
• ในปัจจุบัน โรคกล้ำมเนื้ออ่อนแรงยังไม่สำมำรถป้องกันได้ แต่หลีกเลี่ยง

โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดโรคกล้ำมเนื้ออ่อนแรงได้ด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้
• ป้องกันกำรติดเชื้อต่ำง ๆ ด้วยกำรมีสุขอนำมัยที่ดี และหลีกเลี่ยงกำร

คลุกคลีกับผู้ป่วย
• หำกเกิดกำรติดเชื้อหรือป่วย ควรรีบรักษำด้วยวิธีที่ถูกต้องทันที
• หลีกเลี่ยงกำรออกก ำลังที่หนักเกินไป
• ไม่ควรท ำให้ตัวเองรู้สึกร้อนหรือหนำวมำกจนเกินไป
• ควบคุมควำมเครียด



พาร์กินสัน (Parkinson's Disease)

• เป็นภำวะอำกำรในกลุ่มกำรเคลื่อนไหวผิดปกต ิที่มี
อำกำรสั่นตำมอวัยวะตำ่ง ๆ เคลื่อนไหวช้ำ และ
กล้ำมเนื้อแข็งเกรง็ ไม่ยืดหยุ่น อย่ำงที่ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ เกิดจำกกำรเสือ่มของเซลล์สมอง หรือ
สมองส่วนท่ีควบคุมกำรเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่ำง ๆ 
ถูกท ำลำยจนเสียหำย โดยกระบวนกำรเสื่อมของ
สมองและกำรพัฒนำโรคจะค่อย ๆ เกิดขึ้นและค่อย ๆ 
ปรำกฏอำกำรออกมำอย่ำงช้ำ ๆ ไม่ได้เกิดขึ้นอย่ำง
เฉียบพลันกะทันหันอย่ำงโรคร้ำยแรงอื่น แต่จะ
กระทบกับกำรด ำเนินชีวิตของผู้ปว่ยในระยะยำว



พาร์กินสัน (Parkinson's Disease)

อาการ
• อำกำรสั่น (Tremor) เป็นอำกำรสั่นที่นิ้ว มือ แขน หรือขำ ขณะอยู่ใน

ท่ำพักและไม่ได้เคลื่อนไหวร่ำงกำย อำกำรที่มักพบได้บ่อย คือ 
นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้สั่นและถูกันไปมำ มือส่ันอย่ำงควบคุมไม่ได้

• เคลื่อนไหวช้ำ (Bradykinesia) เคลื่อนไหวอวัยวะต่ำง ๆ ได้ช้ำกว่ำปกติ 
จนท ำให้เกิดควำมยำกล ำบำกและใช้เวลำนำนในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 
ในชีวิตประจ ำวัน เช่น เดินก้ำวสั้น ๆ เดินลำกเท้ำ ลุกออกจำกที่นั่ง
ล ำบำก

• กล้ำมเนื้อแข็งเกร็ง (Rigidity) กล้ำมเนื้อแข็งและเกร็งกว่ำปกติ ท ำให้
เคลื่อนไหวอวัยวะได้อย่ำงล ำบำกและได้จ ำกัด หรืออำจสร้ำงควำม
เจ็บปวดได้หำกเกิดภำวะกล้ำมเนื้อบิดเกร็ง (Dystonia)



พาร์กินสัน (Parkinson's Disease)

อาการอื่น ๆ
• ขำดสมดุลกำรทรงตัว ท่ำทำงต่ำงไปจำกปกติ อย่ำงยืนตัวงอ 

หรือทรงตัวล ำบำก
• ไม่สำมำรถเคลื่อนไหวอย่ำงอิสระ ควำมสำมำรถในกำรควบคุม

และแสดงท่ำทำงกำรเคลื่อนไหวต่ำง ๆ ลดลง เช่น ไม่สำมำรถ
ควบคุมกำรยิ้ม กำรกะพริบตำ หรือกำรแกว่งแขนในขณะเดินได้
ตำมปกติ

• ปัญหำในกำรพูด อำจมีอำกำร เช่น พูดเบำลง พูดด้วยเสียง
รำบเรียบ พูดเร็วติดกันจนฟังยำก

• ปัญหำในกำรเขียน ควบคุมกล้ำมเนื้อมือและแขนไม่ได้ ท ำให้
เขียนอะไรได้ล ำบำก หรือเขียนหนังสือตัวเล็กลง



พาร์กินสัน (Parkinson's Disease)
• สาเหตุ

• เกิดจำกกำรเสื่อมหรือกำรตำยของเซลล์สมองส่วนซับสแตนเชีย ไนกรำ (Substantia Nigra) ซึ่ง
ท ำหน้ำที่ผลิตสำรสื่อประสำทโดปำมีน โดยสำรโดปำมีนจะเป็นเสมือนตัวส่งสัญญำณระหว่ำง
สมองกับร่ำงกำย เพื่อควบคุมและก ำหนดกำรเคลื่อนไหวของอวัยวะต่ำง ๆ ของร่ำงกำย โดย
อำกำรต่ำง ๆ ของพำร์กินสันที่เริ่มปรำกฏออกมำ แสดงว่ำเซลล์สมองบริเวณซับสแตนเชีย ไนก
รำถูกท ำลำยไปแล้วกว่ำ 80%

• ส่วนสำเหตุปัจจัยที่ท ำให้เซลล์สมองบริเวณซับสแตนเชีย ไนกรำเสื่อมหรือเสียหำยยังไม่เป็นที่แน่
ชัด แต่สำเหตุที่น่ำเชื่อถือว่ำน่ำจะเกี่ยวข้องมำกที่สุด คือ กำรเปลี่ยนแปลงของพันธุกรรม

• นอกจำกนี้ ยังมีสำเหตุอื่นที่อำจท ำให้เกิดพำร์กินสันได้ ได้แก่ กำรใช้ยำที่ท ำให้เกิดกลุ่มอำกำร
พำร์กินสัน อำกำรต่ำง ๆ จะเกิดขึ้นหลังกำรใช้ยำ เช่น ยำต้ำนอำกำรทำงจิต (Antipsychotic) 
โดยอำกำรของพำร์กินสันจะหำยไปภำยหลังกำรหยุดใช้ยำ มีภำวะทำงสมองอื่น ๆ เช่น โรคก้ำน
สมองเสื่อม โรคประสำทเสื่อมหลำยที่



พาร์กินสัน (Parkinson's Disease)



พาร์กินสัน (Parkinson's Disease)

การวินิจฉัย

• ประเมินจำกอำกำรที่ปรำกฏ ประวัติทำงกำรแพทย์ สอบถำมเกี่ยวกับปัญหำในกำรใช้ชีวิตที่เกิด
จำกอำกำรเหล่ำนั้น และอำจท ำกำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย โดยให้ผู้ป่วยลองเดินไปรอบ ๆ 
หรือเคลื่อนไหวร่ำงกำยส่วนต่ำง ๆ โดยกำรป่วยพำร์กินสันต้องมีอำกำรที่เด่นชัดอย่ำงน้อย 2 ใน 
3 กลุ่มอำกำรหลัก คือ อำกำรสั่น เคลื่อนไหวช้ำ และกล้ำมเนื้อแข็งเกร็ง

• หำกวินิจฉัยแล้วว่ำป่วยเป็นพำร์กินสันหรือสงสัยว่ำมีอำกำรของพำร์กินสัน แพทย์อำจส่งผู้ป่วยไป
พบแพทย์ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงอย่ำงอำยุรแพทย์ด้ำนประสำทวิทยำ หรืออำยุรศำสตร์ผู้สูงอำยุ 
เพื่อตรวจหำโรคต่อไป โดยแพทย์จะดูว่ำผู้ป่วยมีผลกำรรักษำตอบสนองต่อยำลีโวโดปำ 
(Levodopa) ที่ใช้ในผู้ป่วยพำร์กินสันหรือไม่



พาร์กินสัน (Parkinson's Disease)
• การรักษา
การรักษาด้วยยา

ยำรักษำพำร์กินสันต้องใช้ตำมใบสั่งแพทย์เท่ำนั้น เช่น

• คาร์บโิดปา-ลีโวโดปา (Carbidopa-Levodopa)

• โดปามีน อะโกนิสต์ (Dopamine Agonists) ได้แก่ พรำมิเพรกโซล (Pramipexole)

• ยายับยั้งเอนไซม์โมโนเอมีน ออกซิเดส-บี (MAO-B Inhibitors) เช่น เซเลกลิีน

• แคทิคอล-โอ-เมทิลทรานสเฟอเรส (ซีโอเอ็มท)ี (Catechol-O-Methyltransferase: COMT Inhibitors) เช่น 
Entacapone

• ยากลุ่มแอนติโคลิเนอร์จิก (Anticholinergics) จะยับยั้งกำรท ำงำนของสำรสื่อประสำทแอซติิลโคลีนที่ส่งผลต่ออำกำรต่ำง 
ๆ ของพำร์กินสัน เช่น ยำเบนซ์โทรปีน ยำไตรเฮกซีเฟนิดลิ

• ยาอะแมนตาดนี (Amantadine) หำกอำกำรของพำร์กินสันเกิดขึ้นในระยะแรกเริ่มและไม่รุนแรง ในระยะสั้น แพทย์อำจ
จ่ำยยำอะแมนตำดีน หรืออำจใช้ร่วมกับยำคำร์บิโดปำ-ลีโวโดปำ เพื่อรักษำควบคุมอำกำรเคล่ือนไหวผิดปกติ 
(Dyskinesias)



พาร์กินสัน (Parkinson's Disease)

• การรักษา (ต่อ)

การรักษาดูแลรักษาอื่นนอกจากยา

• กายภาพบ าบัด

• อาชีวบ าบัด นักอำชีวบ ำบัดจะดูแลและช่วยเหลือในด้ำนทักษะกำรใช้
ชีวิตประจ ำวัน

• อรรถบ าบัด นักบ ำบัดจะช่วยแก้ไขปรับปรุงปัญหำเกี่ยวกับปำก อย่ำงกำร
พูดและกำรกินอำหำร

• แนวทางการบริโภคอาหาร



พาร์กินสัน (Parkinson's Disease)

• การรักษา (ต่อ)

การผ่าตัด

• แพทย์อำจพิจำรณำท ำกำรผำ่ตัดกระตุน้สมองส่วนลกึ (Deep Brain 
Stimulation: DBS) ในผู้ป่วยบำงรำย โดยจะผ่ำตัดฝังขั้วไฟฟ้ำลงไปใน
สมอง เพื่อกระตุ้นสมองส่วนที่ท ำให้เกดิอำกำรพำร์กินสนั โดย
กระบวนกำรท ำงำนจะเช่ือมต่อกบัขั้วไฟฟ้ำอีกตวัที่ถูกฝังอยู่ในหนำ้อก
บริเวณใกล้กับกระดกูไหปลำร้ำ ขั้วไฟฟ้ำจะส่งคลื่นไฟฟ้ำไปยังสมอง 
ช่วยลดอำกำรพำรก์ินสันที่เกดิขึ้น แต่ไม่สำมำรถหยุดกำรพัฒนำโรค
และกำรเสื่อมของสมองที่อำจเกดิขึ้นต่อไปได้



พาร์กินสัน (Parkinson's Disease)

ภาวะแทรกซ้อน
• กลืนล ำบำก อำจมีน้ ำลำยสะสมอยู่ในปำกมำก ท ำให้กลืนกินอำหำรล ำบำก
• ปัสสำวะล ำบำก หรือไม่สำมำรถควบคุมกำรปัสสำวะได้
• ท้องผูก ระบบทำงเดินอำหำรท ำงำนได้ช้ำลง
• มีปัญหำเกี่ยวกับกำรนอน รู้สึกตัวขึ้นมำกลำงดึกบ่อย ๆ แล้วง่วงนอนทั้งวัน
• มีปัญหำเกี่ยวกับอำรมณ์ควำมรู้สึก เช่น ภำวะซึมเศร้ำ อำรมณ์แปรปรวนทั้งควำมกลัว วิตกกังวล หรือรู้สึกขำดแรงจูงใจ
• ประสำทกำรรับกลิ่นมีปัญหำ
• อ่อนเพลียง่ำย เจ็บปวดตำมส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย
• มีควำมต้องกำรและกำรแสดงออกทำงเพศลดลง
• ควำมดันโลหิตเปลี่ยนแปลง อำจท ำให้เกิดอำกำรเวียนหัว หน้ำมืดเฉียบพลัน
• อำจมีปัญหำเกี่ยวกับควำมคิดและกำรจ ำ (Dementia) ในช่วงหลังของกำรเจ็บป่วย



พาร์กินสัน (Parkinson's Disease)

• การป้องกัน
• มีบำงงำนวิจัยที่ชี้ว่ำสำรคำเฟอีนที่พบในชำ กำแฟ และ

น้ ำอัดลมบำงชนิด อำจช่วยลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดพำร์กินสัน 
รวมทั้งกำรออกก ำลังกำยด้วยกำรแอโรบิคก็เช่นกัน อย่ำงไรก็ดี 
ยังไม่มีกำรชี้ชัดถึงสำเหตุที่แน่นอนในกำรเกิดพำร์กินสัน จึงยัง
ไม่มียำหรือวิธีใดในกำรป้องกันภำวะนี้ได้ วิธีที่ดีที่สุดที่ควร
ปฏิบัติเพื่อกำรป้องกันกำรเกิดโรคใด ๆ ก็ยังคงเป็นกำรดูแล
รักษำสุขภำพให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ



ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง. (Increased Intracranial 
Pressure: IICP)

• เป็นกำรเพิ่มขึ้นของแรงดันโดยรอบสมอง ที่ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณ
ของเหลว เช่น อำจมีปริมำณที่เพิ่มขึ้นของน้ ำหล่อเลี้ยงสมอง และไขสันหลัง 
(Cerebrospinal Fluid) นอกจำกนี้ ควำมดันในกะโหลกศีรษะสูง ยังหมำยควำมว่ำ 
เนื้อเย่ือสมองอำจมีอำกำรบวมจำกกำรบำดเจ็บ หรือควำมเจ็บป่วย เช่น โรคลมชัก 
(Epilepsy) ได้ด้วยเช่นกัน



ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง. (Increased Intracranial 
Pressure: IICP)
อาการ
• ปวดศีรษะ (Headache)

• คลื่นไส้

• อำเจียน

• ควำมดันโลหิตสูง

• มึนงงเกี่ยวกับเวลำ สถำนที่ และผู้คน เมื่อควำมดันในกะโหลกศีรษะสูงขึ้นอกี

• มองเห็นภำพซ้อน

• ชัก (Seizures)

• ไม่รู้สึกตัว

• โคม่ำ (Coma)



ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง. (Increased Intracranial 
Pressure: IICP)

สาเหตุ
• น้ ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังมำกเกินไป 

(ของเหลวโดยรอบสมองและไขสันหลัง)
• เลือดออกในสมอง
• สมองบวม
• หลอดเลือดสมองโป่งพอง (Aneurysm)
• เลือดสะสมตัวในสมองบำงส่วน
• กำรบำดเจ็บที่สมองหรือศีรษะ



ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง. (Increased Intracranial 
Pressure: IICP)

• สาเหตุ (ต่อ)
• เนื้องอกในสมอง (Brain Tumor)

• กำรติดเชื้อ เช่น ไข้สมองอักเสบ (Encephalitis) หรือ
เย่ือหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis)

• ภำวะโพรงสมองคั่งน้ ำ (Hydrocephalus)
• ควำมดันโลหิตสูง

• โรคหลอดเลือดสมอง



ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง. (Increased Intracranial 
Pressure: IICP)

การวินิจฉัย
• ประวัติสุขภาพและการตรวจร่างกาย ซึ่งได้แก่ กำรตรวจทำงประสำท เพื่อ

ตรวจควำมรู้สึก สมดุล และภำวะทำงจิต
• การตรวจด้วยคอมพิวเตอร์ (Computed Tomography หรือ CT)เป็นกำร

ตรวจโดยใช้ภำพถ่ำยอวัยวะท่ีได้มำตรฐำนสูงสร้ำงโครงสรำ้งออกมำเปน็
ภำพถ่ำยตำมแนวขวำงของศีรษะและสมองจำกเอกซเรย์
• การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging หรือ 

MRI) เป็นเทคนิคกำรตรวจจบัควำมเปลีย่นแปลงที่ละเอียดมำกในเนือ้เยื่อสมอง 
และแสดงให้เหน็รำยละเอยีดไดม้ำกกว่ำกำรตรวจเอก็ซเรย์ หรือกำรตรวจด้วย
คอมพิวเตอร์

https://hellokhunmor.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%88/%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%88/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-ct/
https://hellokhunmor.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%88/%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%88/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-ct/
https://hellokhunmor.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%88/%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%88/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-ct/


ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง. (Increased Intracranial 
Pressure: IICP)

การรักษา
• รักษำสำเหตุที่ท ำให้ควำมดันในกะโหลกศีรษะเพิ่ม
• ลดภำวะสมองบวม
• คงไว้ซึ่งกำรก ำซำบของสมอง ( cerebral perfusion ) กำรมีปริมำณเลือด

ไหลเวียนสู่สมองอย่ำงเพียงพอ
• ควบคุมอูณหภูมิร่ำงกำย ไข้ท ำให้เพิ่มอัตรำกำรเผำผลำญของสมองและท ำ

ให้สมองบวม
• ควบคุมอำกำรชัก ภำวะชักเพิ่มอัตรำกำรเผำผลำญของสมอง
• กำรจ ำกัดน้ ำ



ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง. (Increased Intracranial 
Pressure: IICP)

การพยาบาล
• สังเกตอำกำรเปลี่ยนแปลงของสัญญำณชีพและอำกำรทำงสมอง ควรท ำทุก 10-15 นำทีในช่วงวิกฤตและเมื่อ

อำกำรคงท่ีสำมำรถท ำได้ทุก 1 ชั่วโมง

• กำรจัดท่ำนอน จัดให้ผู้ป่วยนอนศีรษะสูงประมำณ 30 องศำ

• ทำงเดินหำยใจ ดูดเสมหะครั้งละไม่เกิน 30 วินำที และ hyperventilation ด้วย 100% ออกซิเจนแต่ไม่ควร
บีบ ambu bag ขณะดูดเสมหะเกิน 30 นำที ให้ผู้ป่วยได้พัก 2-3 นำที ในกำรดูดเสมหะแต่ละครั้ง

• ระบบไหลเวียนโลหิต Blood Pressure

• Fluid & Electrolyte พยำยำมอย่ำให้เกิด dehydration หรือ overhydration และควบคุมค่ำระดับ 
electrolyte ให้ปกติ

• ให้ยำตำมแผนกำรรักษำ เช่น ยำลดควำมดันในสมอง ยำลดควำมดันโลหิต ยำกันชัก ยำแก้ปวดยำคลำย
กล้ำมเนื้อ



THANK YOU


