
      โรคทางตา หู จมูก

อาจารยเ์วียงพิงค ์ ทวีพนู



โรคทางตาที่พบบ่อย

■ ตาแดง 

■ กุ้งยงิ

■ ถุงน า้ตาอกัเสบ 

■ ต้อเนือ้

■ ต้อกระจก

■ ต้อหิน 



ตาแดง
 โรคตาแดงเป็นการอกัเสบของเยือ่บุตาขาว
สาเหตุ : เกิดจาการติดเช้ือไวรัส  เป็นโรคท่ี

ติดต่อกนัไดง่้าย  รวดเร็ว  โดยการ
สมัผสั  การใชข้องร่วมกนั  การไอ  หรือ
หายใจรดกนั  หลงัจากไดรั้บเช้ือจะท าให้
เกิดอาการภายใน 1-2 วนัและมีโอกาส
แพร่เช้ือไปยงัผูอ่ื้นนานถึง ๒ สปัดาห์



ตาแดง
 อาการ :จะมีอาการตาแดงอยา่งรวดเร็ว  เคืองตา  เจบ็ตา  น ้าตาไหล  ไม่มีข้ีตา นอกจากมี

การติดเช้ือแบคทีเรียแทรกซอ้นตามมาจึงจะมีข้ีตา  บางรายมีต่อมน ้าเหลืองหนา้หู
โต  และเจบ็  ผูท่ี้เป็นมกัเป็นกบัตาขา้งหน่ึงก่อน  ต่อมาอีก 2-3 วนั  กจ็ะลุกลามเป็นกบั
ตาอีกขา้งหน่ึง  ระยะเวลาของโรคน้ีจะเป็นนานประมาณ 10 ถึง 14 วนั 

ภาวะแทรกซ้อน :  ตาด าอกัเสบ  โดยผูป่้วยสังเกตวา่มีอาการตามวัลงทั้ง ๆ ท่ีอาการตาแดงดี
ข้ึนมากแลว้  มกัเกิดในวนัท่ี 7-10 หลงัเร่ิมเป็นตาแดง  ตาด าอกัเสบน้ีถา้ไม่ไดรั้บการ
รักษาท่ีถูกตอ้ง  อาจเป็นอยูน่านหลาย ๆ เดือนกวา่จะหาย



ตาแดง
 การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น : ยงัไม่มียารักษาโดยเฉพาะ ยาตา้นเช้ือไวรัสต่าง ๆ ท่ี

มีในขณะน้ีใชไ้ม่ไดผ้ล ส่วนใหญ่จะรักษา โดยการใหย้าปฏิชีวนะหยอดตาและ
ป้ายตา  เพื่อป้องกนัการติดเช้ือแบคทีเรียท่ีจะเกิดตามมา  ถา้มีอาการเจบ็ตาให้
กินยาแกป้วด เช่น พาราเซตามอล  ถา้มีอาการเคืองตา  ใหใ้ส่แวน่กนัแดด ไม่
ควรปิดตา และไม่จ าเป็นตอ้งลา้งตา  ควรพกัการใชส้ายตา ระยะเวลาของกา
รักษานานประมาณ ๒ สปัดาห์



กุ้งยงิ
กุ้งยงิ หมายถึง ตุ่มฝีเลก็ๆท่ีเกิดข้ึนท่ีขอบเปลือกตา  
แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 1. กุง้ยงิชนิดหวัผดุ  2. กุง้ยงิชนิดหลบใน



กุ้งยงิ
■ สาเหตุ : ต่อมไขมนัท่ีโคนขนตาอุดตนั และเกิดการติดเช้ือแบคทีเรีย ไดแ้ก่

Straphylococcus เป็นส่วนใหญ่  พบมากในเดก็ 4-10 ปี 
■ อาการ : ปวดท่ีเปลือกตาตุบๆ ปวดเฉพาะท่ีจุดใดจุดหน่ึง อาจมีเปลือกตาบวม

แดง มีข้ีตา ถา้กุง้ยงิข้ึนท่ีหางตาจะรุนแรงกวา่ อาจท าใหห้นงัตาบวมแดง จนตา
ปิด

■ ส่ิงทีต่รวจพบ : ชนิดหัวผุด >>พบตุ่มฝีขนาดเลก็ ตรงบริเวณขอบตา ตรงกลาง
มีลกัษณะสีขาวๆเหลืองๆรอบๆนูนแดงและกดเจบ็,



กุ้งยงิ
■ ส่ิงทีต่รวจพบ : ชนิดหลบใน >> จะพบตุ่มนูนอยูใ่ตเ้ปลือกตา กดเจบ็ เม่ือปล้ิน

เปลือกตาออกจะพบ หวัฝีซ่อนอยูภ่ายใน 
■ การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น : 1. กรณีเร่ิมข้ึนตุ่มฝีใหม่ๆ เป็นตุ่มแขง็ ยงัไม่มีหวั

หนอง >> ใหป้ระคบอุ่นและนวดเบาๆ คร้ังละ 20-30 นาท่ี วนัละ 4 คร้ัง  ถา้
หนงัตาบวมแดง ใหกิ้นยา Cloxacilin ถา้ปวดมาก ดูแลใหย้าแกป้วด 

   2. กรณีตุ่มฝีเห็นหวัหนองชดัเจน ควรสะกิดหรือผา่ระบายหนองออก ใหย้า
Cloxacilin นาน 5-7 วนั 



ถุงน า้ตาอกัเสบ 
■ สาเหตุ : ในทารกเกิดจากท่อน ้าตายงัเปิดไม่สมบูรณ์ หรือมีเยือ่เมือกหรือเซลล์

ขณะท่ีอยูใ่นครรภม์ารดาเขา้ไปอุดตนัท่อน ้าตา หรือเกิดจากเยือ่ตาขาวอกัเสบ
จากติดเช้ือแบคทีเรียขณะคลอด ท าใหมี้ข้ีตาไปอุดตนั  

                  ในผูใ้หญ่ ส่วนมากเกิดโดยไม่ทราบสาเหตุ  อาจเกิดจากกาติดเช้ือ เป็น
ผลจากไซนสัอกัเสบ ท่อน ้าตาอุดตนันานๆ เกิดการติดเช้ือ กลายเป็นถุงน ้าตา
อกัเสบ 



ถุงน า้ตาอกัเสบ 
■ อาการ : มีน ้าตาไหลมาก มีข้ีตา

ออกมาเป็นคร้ังคราว เม่ือเกิดการ
อกัเสบของถุงน ้าตา จะพบตุ่มนูน
ตรงหวัตา ใชน้ิ้วกดตรงหวัตาจะมี
หนองไหลออกมาในตา 



ถุงน า้ตาอกัเสบ 
■ ส่ิงทีต่รวจพบ : ตุ่มนูน ปวด แดงร้อนท่ีตา 
■ การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น : 

1. ประคบอุ่น ใหย้าแกป้วด และยาป้ายหรือยาหยอดตาปฏิชีวนะ แต่ถา้อกัเสบ
รุนแรง ควรใหกิ้นยาปฏิชีวนะดว้ย เช่น Cloxacilin ประมาณ 5-7 วนั ถา้อาการ
ไม่ดีข้ึน ควรส่งโรงพยาบาล
2. ถา้มีอาการน ้าตาไหลมากผดิปกติ  ควรแนะน าใหไ้ปโรงพยาบาล อาจเป็น
โรคท่อน ้าตาอุดตนัดว้ย ตอ้งลา้งท่อน ้าตาหรือผา่ตดัท าท่อระบายน ้าตาใหม่ 



ต้อเนือ้
■ สาเหตุ : เกิดจากการถูกลม แสงแดด ฝุ่ น หรือความร้อนนานๆท าใหเ้ยือ่บุตาเกิด

การเส่ือม และหนาตวัข้ึน พบมากในคนท่ีท างานกลางแจง้ เช่น ชาวไร่ ชาวนา 
ชาวประมง คนงานก่อสร้าง  พอ่ครัวแม่ครัว เป็นตน้

■ อาการ : มีแผน่เน้ือเยือ่สามเหล่ียมสีเหลืองๆบริเวณตาขาวชิดตาด า ส่วนมากเกิด
ท่ีดา้นหวัตา 



ต้อเนือ้

■ ส่ิงทีต่รวจพบ :  พบแผน่เน้ือเยือ่สามเหล่ียมสีเหลืองๆบริเวณตาขาวชิดตา

■ การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น

1. ถา้ไม่มีการอกัเสบและเป็นนอ้ย ควรสวมแวน่ตากนัแดดเวลาออกนอกบา้น 
เพื่อป้องกนัไม่ใหต้อ้เน้ือลุกลาม

2. ถา้มีการอกัเสบ ใหย้าหยอดตาทุก 2-4 ชัว่โมง 

3. ถา้ตอ้เน้ือยืน่เขา้ไปเลยขอบตาด า 3-4 mm ควรส่งโรงพยาบาลเพื่อผา่ตดัลอก
ออก



ต้อกระจก
     เป็นภาวะท่ีแกว้ตาหรือเลนส์ตามี
ลกัษณะขาวขุ่นข้ึนจากปกติท่ีมี
ลกัษณะใสเหมือนกระจก  เม่ือ
แกว้ตาขุ่นจะมีลกัษณะทึบแสง ไม่
ยอมใหแ้สงเขา้สู่ลูกตา ท าใหมี้
อาการตาฝ้าฟางหรือมืดมวั 



ต้อกระจก

     สาเหตุ  : ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะเส่ือมตามวยั คนท่ีมีอาย ุ> 60 ปี 
มีโอกาสเป็นตอ้กระจกมาก ส่วนนอ้ย อาจเกิดจากไดรั้บบาดเจบ็ท่ี
ตา ไดรั้บยา เช่นยาหยอดตาชนิดสเตียรอยด ์ การถูกรังสี ผูป่้วย
เบาหวาน เป็นตน้ 



ต้อกระจก
■อาการ : ตาค่อยๆมวัลงทีละนอ้ย ระยะแยกรู้สึกเหมือนมีหมอกบงั มอง
ในท่ีมืดชดักวา่ท่ีสวา่ง  สูแ้สงไม่ได ้เห็นภาพซอ้น ตามวัมากข้ึน จนมอง
ไม่เห็น

■สาเหตุส่ิงทีต่รวจพบ : แกว้ตาหรือเลนส์ตามีลกัษณะขาวขุ่น เวลาใช้
ไฟส่องจะรู้สึกพร่ามวั 

■การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น : ส่งโรงพยาบาล หรือส่งต่อจกัษุแพทย ์



ต้อหิน 

     ต้อหิน คอื ภาวะความดนัในลูกตา
สูง  ท าใหแ้รงดนัภายในตาไป
ท าลายขั้วประสาทตา ท าให้
ประสาทตาเส่ือม เกิดอาการตามวั
ตาบอด



ต้อหิน 

สาเหตุ : 1. ชนิดเฉียบพลนั >> เกิดจากโครงสร้างลูกตาผดิปกติ  คือมีช่องลูกตา
หนา้แคบและต้ืน จึงมีมุมระบายน ้าเล้ียงลูกตาแคบ 

              2. ชนิดเร้ือรัง >> เกิดจากช่องหนา้ลกูตากวา้งตามปกติ แต่ตะแกรง
ระบายน ้าเล้ียงลูกตาอุดตนั 

ส่ิงทีต่รวจพบ : ชนิดเฉียบพลนั จะพบตาแดงเร่ือๆ รอบตาด า กระจกตาขุ่น รูม่าน
ตาขา้งท่ีปวดโตกวา่ปกติ  ส่วนชนิดเร้ือรัง อาจตรวจไม่พบความผดิปกติ 



ต้อหิน 
อาการ : 1. ชนิดเฉียบพลนั >> จะปวดลูกตา และ

ศีรษะขา้งหน่ึงเฉียบพลนั อยา่งรุนแรงและ
นานเป็นวนัๆร่วมกบัตาพร่ามวั เห็นแสงสีรุ้ง 
คล่ืนไส้อาเจียน 

               2. ชนิดเร้ือรัง >> จะตามวัลงทีละนอ้ย
เป็นแรมปี ระยะแรกไม่รู้สึกผดิปกติ อาจมีมึน
ศีรษะ อ่านหนงัสือเม่ือยตา ต่อมามองเห็นแคบ
ลงและตามวัมากข้ึน 

การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น : ส่งต่อจกัษุแพทย์



โรคของหูทีพ่บบ่อย

จ าแนกโรคตามชั้นของหู ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดงัน้ี

1. โรคของหูช้ันนอก >>หูช้ันนอกอกัเสบ, หูช้ันนอกบาดเจ็บ, ขีหู้อุด
ตัน, ส่ิงแปลกปลอมเข้าหู,  เยือ่แก้วหูทะล,ุ โรคเช้ือราในช่องหู

2. โรคของหูช้ันกลาง >> หูช้ันกลางอกัเสบ
3. โรคของหูช้ันใน >> หูช้ันในอกัเสบ, โรคเมเนียส์



หูช้ันนอกอกัเสบ 

สาเหตุ : เกิดจากการติดเช้ือ Straphylococcus อาจเป็นฝีหรือมีการอกัเสบของ
ผวิหนงัในรูหู มกัพบหลงัเล่นน ้า หรือแคะหู

อาการ : ปวดหู, อาจมีน ้าเหลืองหรือหนองไหล  หูอ้ือ คนัหู หรือมีไขร่้วมดว้ย
ส่ิงทีต่รวจพบ : เม่ือดึงใบหูแรงๆจะเจบ็ในรูหูมากข้ึน, ส่องดูพบฝีหรือการ

อกัเสบในช่องหู เยือ่แกว้หูปกติ ไม่มีรูทะลุ
การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น : ใหย้าแกป้วด ลดไข ้และ ยาปฏิชีวนะ Cloxacillin

5-7 วนั ถา้อาการไม่ดีข้ึน >> ส่งโรงพยาบาล



หูช้ันนอกบาดเจบ็

สาเหตุ : เกิดจากการกระแทกของหูชั้นนอกแบบรุนแรง, ถูกแมลงมีพิษกดัต่อย
อาการ : ปวดหู บวมแดง บริเวณท่ีไดรั้บบาดเจบ็
ส่ิงทีต่รวจพบ : หูบริเวณท่ีไดรั้บบาดเจบ็ บวมแดง และหรือร้อน อาจมีไข ้ต่อม

น ้าเหลืองโตท่ีหนา้หู หลงัหู
การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น : ใหย้าแกป้วด ลดไข ้และ ยาปฏิชีวนะ Cloxacillin

5-7 วนั ถา้อาการไม่ดีข้ึน >> ส่งโรงพยาบาล



ขีหู้อุดตนั
สาเหตุ : เกิดจากการแคะ หรือท าความสะอาดหูบ่อยเกินไป ท าใหเ้กิดการระคายเคือง 

อกัเสบ และกระตุน้ใหต่้อมข้ีหูสร้างข้ีหูมากข้ึนและสะสมเป็นกอ้นแขง็จนอุดตนัรูหู

อาการ : หูอ้ือขา้งเดียว พบหลงัวา่ยน ้า อาบน ้า สระผม บางรายรู้สึกเหมือนมีน ้าในหู
ตลอดเวลา ยิง่เช็ดออกยิง่อ้ือ บางรายปวดหู เวยีนศีรษะร่วมดว้ย

ส่ิงที่ตรวจพบ : ใชอุ้ปกรณ์ส่องดูพบข้ีหูอุดเตม็รูหู มองไม่เห็นเยื้อแกว้หู

การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น : *ถา้ข้ีหูไม่แน่นมาก >> ใหใ้ชท่ี้แคะข้ีหูท่ีสะอาดเข่ียข้ีหู
ออก ใชน้ ้ าเกลือฉีดลา้ง *ถา้ข้ีหูแน่นมาก >> ใหย้าละลายข้ีหู 3-5 วนั แลว้ใชน้ ้ าเกลือ
ฉีดลา้งออก  *หากมีการอกัเสบ >>การรักษาแบบเดียวกบัหูชั้นนอกอกัเสบ



ส่ิงแปลกปลอมเข้าหู
สาเหตุ : ส่ิงแปลกปลอมเขา้หู เช่น เมลด็ผลไม ้ลูกปัด กระดุม แมลง เป็นตน้ 
อาการ : หูอ้ือ หรือปวดหู อาจมีการอกัเสบติดเช้ือได ้มกัพบในเดก็ท่ีเล่นซน 
ส่ิงทีต่รวจพบ : ใชอุ้ปกรณ์ส่องดูพบส่ิงแปลกปลอมในรูหู
การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น : *ถ้าเป็นแมลงเขา้หู >>ใหห้ยอดหูดว้ยน ้ามนัมะกอก 

น ้ามนัมะพร้าว หรือน ้ามนัถัว่เหลือง *ถา้เป็นส่ิงแปลกปลอมอ่ืนท่ีไม่มีชีวติ >>
ใหเ้อียงหูขา้งนั้นลงต ่าแลว้เคาะท่ีศีรษะเบาๆ *ถา้แกไ้ขไม่ไดผ้ล >>ควรส่ง
โรงพยาบาล



เยือ่แก้วหูทะลุ

สาเหตุ : แคะหู อุบติัเหตุจากกีฬา ถูกกระแทก ตบตี เล่นพลุ ประทดั หรือเสียง
ระเบิด

อาการ : หูอ้ือ หูตึง จะเกิดข้ึนทนัทีหลงัไดรั้บบาดเจบ็ บางรายมีปวดในรูหู มี
เลือดออกจากหู

ส่ิงทีต่รวจพบ : ใชอุ้ปกรณ์ส่องดู พบเยือ่แกว้หูมีรูทะลุ
การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น : รีบส่งโรงพยาบาลทนัที 
ภาวะแทรกซ้อน : อาจเกิดการอกัเสบกลายเป็นโรคหูน ้าหนวกได้



โรคเช้ือราในช่องหู

สาเหตุ : ติดเช้ือ Aspergillus niger พบหลงัเล่นน ้า หรือใชไ้มแ้คะท่ีไม่สะอาด
หรือใชไ้มแ้คะร่วมกบัผูท่ี้เป็นโรค

อาการ : คนัหูมาก อาจปวดหู หูอ้ือร่วมดว้ย 
ส่ิงทีต่รวจพบ : ใชอุ้ปกรณ์ส่องดู พบ ขยุๆสีขาวติดอยูบ่นผวิหนงัในรูหู
การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น : ใชไ้มพ้นัส าลีชุบทิงเจอร์เช็ดหูวนัละ 3-4 คร้ัง จะ

รู้สึกแสบมาก ทัว่ไปจะอาการดีข้ึน ใน 2 -3 วนั หากไม่ดีข้ึนใน 1 สปัดาห์ 
ควรส่งโรงพยาบาล



หูช้ันกลางอกัเสบ

หูช้ันกลางอกัเสบชนิดเฉียบพลนั 

สาเหตุ : ติดเช้ือแบคทีเรีย ไดแ้ก่ Beta streptococcus, Straphylococcus, Pneumococcus, 
Hemophillus influenza, Pseudomonas  มกัพบร่วมกบัการติดเช้ือในระบบทางเดิน
หายใจส่วนตน้ เช่น ไขห้วดั ทอนซิลอกัเสบ ท าใหเ้ช้ือบริเวณคอผา่นท่อยสูเตเช่ียนเขา้
ไปในหูชั้นกลาง ท าใหเ้กิดการอกัเสบได ้

อาการ :ปวดในรูหู หูอ้ือ ไขสู้งหนาวสัน่ อาจมีคล่ืนไส้ อาเจียน เวยีนศีรษะ ทอ้งเดิน ซ่ึง
อาการจะเกิดข้ึนฉบัพลนัหลงัเป็นไขห้วดั หรือโรคติดเช้ือทางเดินหายใจอ่ืนๆ 

พบมากในทารกและเดก็เลก็ แบ่งเป็น 2 ชนิด คอื ชนิดเฉียบพลนั และชนิดเร้ือรัง  



หูช้ันกลางอกัเสบ
หูช้ันกลางอกัเสบชนิดเฉียบพลนั 

ส่ิงทีต่รวจพบ : ระยะแรกอาจมีไข ้ส่องหูพบเยือ่แกว้หูโป่งแดงเร่ือๆ  ต่อมาพบ
เยือ่แกว้หูทะลุ และมีหนองไหล 

การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น : ใหย้าแกป้วด ลดไข ้และ ยาปฏิชีวนะ เช่น 
Amoxicillin, Cotrimoxazone หรือ Erythromycin หากอาการดีข้ึนใน 2-3 วนั 
ใหย้าต่อจนครบ 10 วนั แต่ถา้ไม่ดีข้ึนใหส่้งโรงพยาบาล

ภาวะแทรกซ้อน : หากไม่ไดรั้กษาอยา่งถุกตอ้ง อาจเป็นหูชั้นกลางอกัเสบเร้ือรัง 
หูชั้นในอกัเสบ หูหนวก เยือ่หุม้สมองอกัเสบ ฝีในสมอง 



หูช้ันกลางอกัเสบ
หูช้ันกลางอกัเสบเร้ือรัง   : เป็นภาวะท่ีมีการทะลุของเยือ่แกว้หู มีหูน ้าหนวกไหล

แบบเร้ือรังเป็นผลมาจากการอกัเสบของหูชั้นกลางแบบเฉียบพลนั บางคร้ังพบ
ร่วมกบัทอนซิลอกัเสบเร้ือรัง ไซนสัอกัเสบเร้ือรัง

สาเหตุ : เป็นผลมาจากการอกัเสบของหูชั้นกลางแบบเฉียบพลนั ไม่ไดรั้บการ
ดูแลรักษาอยา่งถูกตอ้ง

อาการ : มีอาการหูน ้าหนวกไหลเป็นๆหายๆลกัษณะสีเหลืองหรือสีเขียว  หูอ้ือ หู
ตึง โดยหูน ้ าหนวกจะเกิดข้ึนเม่ือเป็นหวดั เจบ็คอ หรือหลงัเล่นน ้า  ส่วนมากไม่
มีไข ้หรือปวดในรูหู บางรายอาจมีคล่ืนไส้ อาเจียน เวยีนศีรษะร่วมดว้ย 



หูช้ันกลางอกัเสบ
หูช้ันกลางอกัเสบเร้ือรัง
ส่ิงที่ตรวจพบ : ส่องดูจะพบ เยือ่แกว้หูทะลุเป็นรูกวา้ง
การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น : ใชไ้มพ้นัส าลี เช็ดหูใหแ้หง้ แลว้ใชย้า
ปฏิชีวนะหยอดหูวนัละ 3-4 คร้ัง จนกวา่หนองจะแหง้  หากมีการ
อกัเสบก าเริบเฉียบพลนั ใหย้าปฏิชีวนะนาน  10 วนั ถา้อาการไม่ดีข้ึน 
ส่งโรงพยาบาล



หูช้ันในอกัเสบ
สาเหตุ : ติดเช้ือไวรัส แพร่กระจายจากจมกู ล าคอ ผา่นท่อยสูเตเชียนเขา้ไปหูชั้นใน  มกั

เกิดตามหลงัโรคติดเช้ือไวรัส เช่น ไขห้วดั คางทูม 

อาการ : วงิเวยีน บา้นหมุน อาจมีคล่ืนไส้อาเจียนร่วมดว้ย  บางรายอาจมีตากระตุก เดินเซ 
ขบัรถ/ท างานไม่ได ้อาการจะค่อยๆหายไปเอง บางรายอาจเป็นสปัดาห์ แต่มกัจะ
หายขาดภายใน 3 สปัดาห์ 

ส่ิงที่ตรวจพบ : มกัไม่พบส่ิงผดิปกติ บางรายอาจพบตากระตุก เดินเซ

การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น : ถา้วงิเวยีนมาก ใหน้อนพกั หลบัตา ไม่ลุกพรวดพราด, ใหย้า
Dimenhydrinate 1-2 tab วนัละ 2-4 คร้ัง ถา้มีแขนขาอ่อนแรง ความดนัโลหิตสูง ตา
กระตุก ใหรี้บส่งโรงพยาบาล



โรคเมเนียส์
เป็นภาวะทีร่่างกายเสียการทรงตวัและการได้ยนิ จากความผดิปกตขิองหูช้ันใน 

สาเหตุ : ไม่ทราบแน่ชดั อาจเกิดจากของเหลวในหูชั้นในเพิ่มข้ึน  ท าใหก้ระทบต่อ
ประสาทการทรงตวัและการไดย้นิ 

อาการ/ ส่ิงทีต่รวจพบ : วงิเวยีนรุนแรง บา้นหมุน คล่ืนไส้อาเจียนรุนแรง หรืออาจ
มีตากระตุก แต่มกัมีอาการเป็นคร้ังคราว  มกัมีอาการหูตึง แวว่เสียงดงัในหู  
เสียงท่ีไม่ไดย้นิมกัเป็นเสียงต ่า เช่น เสียงนาฬิกา โทรศพัท ์ กร่ิง 

การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น : ควรรีบส่งโรงพยาบาล                       
ภาวะแทรกซ้อน : เป็นเหตุน าไปสู่อุบติัเหตุต่างๆ



การวนิิจฉัยแยกโรคของหู
อาการปวดหู/หูอือ้ 

 ดึงใบหูเจบ็รูหู

มี/ไม่มีของเหลวออกจากหู

มีของของเหลวออกจากหู ส่องหูดว้ย Otoscope
มีไข้

หูชั้นนอกอกัเสบ

ส่องหูดว้ย Otoscope

เยือ่แกว้หูทะลุ

หูชั้นกลางอกัเสบเร้ือรัง 

เยือ่แกว้หูโป่งแดง

หูชั้นกลางอกัเสบเฉียบพลนั 

มีข้ีหูเตม็รูหู

ข้ีหูอุดตนั

มีส่ิงแปลกปลอม

ส่ิงแปลกปลอมในหู

มีไข้



การวนิิจฉัยแยกโรคของหู
อาการคนัหู

ส่องหูดว้ย Otoscope

มีขยุสีขาวติดผวิหนงัในรูหู

เช้ือราในช่องหู



การวนิิจฉัยแยกโรคของหู
อาการเวยีนศีรษะ 

รู้สึกบ้านหมุน 

ม/ีไม่มคีลืน่ไส้  อาเจียน 

หูช้ันในอกัเสบ 

โรคเมเนียส์

มเีสียงแว่วในหู/หูตงึ 

มคีลืน่ไส้  อาเจียน 



โรคของจมูกทีพ่บบ่อย 

1. หวดัภูมแิพ้/โรคภูมแิพ้

3. เลอืดก าเดา 

2. ไซนัสอกัเสบ 



หวดัภูมิแพ้/โรคภูมแิพ้

■ สาเหตุ : เกดิจากการแพ้ส่ิงต่างๆโดยมสีาเหตุจากกรรมพนัธ์ุ 

■ อาการ : มีอาการคดัจมกู น ้ามูกใสๆ จามบ่อย คนัจมูก คนัคอ คนัตา น ้าตาไหล 
แสบคอ ไอแหง้ๆ บางรายมีอาการปวดต้ือบริเวณหนา้ผาก อาการมกัเกิดตอน
เชา้ หรือเวลาถูกอากาศเยน็ หรือฝุ่ น หรือสารแพอ่ื้นๆ 

■ ส่ิงทีต่รวจพบ : เยือ่จมูกบวมและซีด หรือสีม่วงอ่อนๆ  น ้ามูกใส 
■ การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น : ใหย้าแกแ้พ ้Chlorpheniramine ถา้อาการไม่ดี

ข้ึน เป็นเร้ือรัง แนะน าใหไ้ปพบแพทย ์ ใหส้งัเกตวา่แพส่ิ้งใดและหลีกเล่ียง
จากส่ิงท่ีแพ ้



ไซนัสอกัเสบ 
■ สาเหตุ : ติดเช้ือ Beta streptococcus, Straphylococcus, Pneumococcus, 

Hemophillus influenza   หรืออาจเกิดจากการลุกลามของเช้ือโรคจากรากฟัน
เป็นหนอง  จากไขห้วดั หรือจากภูมิแพไ้ด ้

■ อาการ : ปวดมึนๆหนกัๆบริเวณหวัตา หรือรอบๆกระบอกตา หนา้ผาก โหนก
แกม้ บางรายอาจรู้สึกคลา้ยปวดฟัน  คดัจมูก พดูเสียงข้ึนจมูก มีน ้ามูกสีเหลือง
หรือสีเขียว อาจมีหายใจกล่ินเหมน็ มกัมีไขร่้วมดว้ย 

■ ส่ิงทีต่รวจพบ : เยือ่จมูกบวมแดง  คอแดงเลก็นอ้ย เคาะหรือกดแรงๆบริเวณ
หวัตา ใตต้า  หรือหนา้ผากจะรู้สึกเจบ็  อาจมีไขร่้วมดว้ย 



ไซนัสอกัเสบ 
■ การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น : รักษาตามอาการ >>มีไข ้ดูแลใหย้าลดไข ้ คดั

จมูกดูแลใหย้าคดัจมูก ถา้มีการติดเช้ือดว้ยดูแลใหย้าปฏิชีวนะ เช่น 
Amoxicillin, Erythromycin หรือ Cotrimoxazole ปกติอาการจะดีข้ึนภายใน 2-
3วนั ควรใหย้าต่อ 10-14 วนั ถา้อาการไม่ดีข้ึน ควรส่งโรงพยาบาล

■ อาการแทรกซ้อนทีพ่บบ่อย : หูชั้นกลางอกัเสบ หลอดลมอกัเสบ ปอดอกัเสบ 
ฝีรอบกระบอกตา เยือ่กระดูกอกัเสบ 



เลอืดก าเดา 

■ สาเหตุ : เกิดจากไขห้วดั  ภูมิแพ ้ ไซนสัอกัเสบ เยือ่จมูกอกัเสบ เส้นเลือดฝอย
เปราะ การแคะจมูก เป็นตน้ ซ่ึงสาเหตุมกัไม่ร้ายแรง 

■ อาการ : มีเลือดสดๆไหลออกทางจมูก มกัมีเลือดออกเลก็นอ้ย และหยดุไดเ้อง 
■ อาการแทรกซ้อน : ถา้มีเลือดออกมาก อาจท าใหเ้กิดภาวะซีดได ้
■ การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น : ใหผู้ป่้วยกม้หนา้ลง ใชน้ิ้วมือบีบจมูกทั้ง 2 ขา้ง 

ประมาณ 5-10 นาที ใหห้ายใจทางปากแทน  ถา้เลือดยงัไม่หยดุ ใหท้  าซ ้ าอีกคร้ัง
นาน 10 นาที ถา้ยงัไม่หยดุ ใหใ้ชก้อ็ชหรือผา้สะอาดชุบ adrenaline 1:1000 สอด
เขา้ในรูจมูกขา้งท่ีมีเลือดออกนาน  2-3 ชัว่โมง 


